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ABSTRAK 

Hierdie navorsing handel oor die pastorale begeleiding van 'n gemeentediensjaarspan 

deur 'n pastorale berader. Die studie is kwalitatief van aard en vind plaas binne die 

diskoers van praktiese teologie. Die pastoraal-narratiewe metodologie wat aangewend is 

in die begeleidingsproses, en die narratiewe mikrokaarte van onderskeidelik not-knowing, 

deursigtigheid, ekstemalisering, dekonstruksie, her-skrywe, rituele, die vermyding van 'n 

taal van tekortkoming, briewe, re-membering, metafore, die skep van 'n gehoor, 

vraagstelling en reflektering word bespreek. De Jongh van Arkel se onderskeidings vir 

die pastoraat word indringend bespreek. Besondere aandag word geskenk aan die vierde 

onderskeiding wat hy byvoeg, naamlik pastorale terapie. Die navorsing is gerig op almal 

wat betrokke is by die opleiding en begeleiding van diensjaarspanne, asook op gemeentes 

wat diensjaarspanne huisves. Voorstelle vir die toekomstige opleiding en begeleiding van 

diensjaarspanne word gemaak. 

Sleutelterme: 

Diensjaarspanne, praktiese teologie, pastoraal-narratief, selfontwikkeling, not-knowing, 

desentralisasie, mikrokaarte, dwelms, keuring, opleiding, etiek, onderlinge sorg, 

begeleiding. 

ABSTRACT 

This research deals with the pastoral accompaniment (by a pastoral counsellor) of a 

congregational team that does a service year for Christ. The study is of a qualitative 

nature and takes place within the discourse of practical theology. The pastoral-narrative 

methodology that is used in the counselling process, and the narrative micro maps of not

knowing, transparency, externalisation, deconstruction, re-authoring, rituals, the 

avoidance of a language of shortcoming, letters, re-membering, metaphors, the creation 

of an audience, questioning and reflection, are discussed. De Jongh van Arkel's 
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distinctions for the pastorate are discussed in detail. Special attention is paid to the fourth 

distinction that he makes, namely pastoral therapy. The research is directed towards 

everyone who is involved in the training and accompaniment of teams that do a service 

year for Christ, as well as congregations who host teams that do a year of service. 

Suggestions for future training and accompaniment of such teams are made. 

Key terms: 

Service year for Christ, practical theology, pastoral-narrative, self-development, not

knowing, decentralisation, micro maps, drugs, approval, training, ethics, mutual care, 

accompaniment. 
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HOOFSTUKl 

INLEIDING, WETENSKAPSORIENTASIE EN NAVORSINGS

METODOLOGIE 

Truth cannot be out there - cannot exist independently of the human mind 

- because sentences cannot so exist, or be out there. The world is out there, 

but descriptions of the world are not ... the world does not speak. Only we 

do. The world can, once we have programmed ourselves with a language, 

cause us to hold beliefs. But it cannot propose a language for us to speak. 

Only other human beings can do that (Rorty 1989:5-6). 

1.1 Agtergrond van hierdie studie 

Die Jeug-tot-Jeugaksie is in 1974 gestig. Hierdie aksie was 'n inisiatief van die NG Kerk 

en is aanvanklik vir 'n tydperk van een jaar in die lewe geroep. Die lede van die Jeug-tot

Jeugaksie het bestaan uit jongmense wat verkieslik sopas gematrikuleer het en wat 'n 

passie vir Jesus Christus het. Hierdie jongmense het vrywillig 'n jaar van hulle lewe vir 

Jesus Christus gegee. Geen vergoeding is vir hulle aangebied nie en hulle moes borge kry 

vir 'n jaar. Hulle is vir drie maande op Achterberg opgelei, onder andere deur dr Malan 

Nel en ds Gert Olivier. Hierdie opleiers het dan ook vir die res van die jaar baie nou 

kontak met hierdie jongmense behou. 

Die doel was dat hulle met antler jongmense in die skole, by jeugaksies en waarookal 

jongmense bymekaarkom, moes gesels en die evangelie van Jesus Christus aan hulle sou 

verkondig. Die gedagte hieragter was dat een jongmens baie makliker in die leefwereld 

van 'n antler jongmens van ongeveer dieselfde ouderdom kan inbeweeg, en antler 

jongmense dus op hierdie manier makliker kan bereik. 
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Aan die einde van 1974 is 'n evaluasie gedoen, en die behoefte is uitgespreek dat hierdie 

aksie moet voortgaan. Mettertyd is die naam verander na 'Diensjaar vir Christus' (DJC)1 

en die opleiding vir diensjaarspanne word deesdae deur die Sentrum vir Jeugbediening in 

Wellington gedoen. 

'n NG Gemeente2 het hulle eerste DJC in 19983 geloots. Ek was nie self by daardie 

diensjaarspan betrokke nie, maar my man was wel. Hy het by meer as een geleentheid 

laataand 'n telefoonoproep gekry en is dan uit na die span* toe om konflik te gaan help 

uitsorteer. Gewoonlik het hy dan eers lank na middernag teruggekom. Van die aard van 

die konflik dra ek nie kennis nie, maar die duur van hierdie gesprekke (sommige tot vier 

uur lank) en die frekwensie waarmee hulle plaasgevind het (by geleentheid twee keer in 

een week), het my laat vermoed dat 'n pastorale berader wat voltyds by 'n span betrokke 

is, 'n rol in so 'n diensjaarspan sou kon speel. 

Toe ek dus verneem dat die gemeente weer 'n Diensjaarspan beplan, het ek by die 

Jeugkommissie en Bestuursraad van die gemeente aansoek gedoen om as pastorale 

berader van die diensjaarspan aangestel te word. My aansoek is goedgekeur en die 

Jeugkommissie het van my verwag om dadelik met my werk in die diensjaarspan te 

begin. 

1.1.1 Navorsingsvraag 

My navorsingsvraag is gebore uit my aanstelling as pastorale berader vir die span. Ek het 

gewonder hoe begelei 'n mens so 'n span. Wat is die rol van 'n pastorale berader in 'n 

gemeentediensjaarspan? Ek wil hierdie navorsingsvraag aanbied as die aanvanklike 

vertrekpunt vir my studie. Ek se aanvanklik, omdat daar, soos die studie gevorder het, 

nog antler vrae na vore gekom het. Die kompas wat hierdie hele studie lei en rig sal egter 

1 
Diensjaar vir Christus word vervolgens afgekort as DJC. 

2 
Hierdie gemeente word, ter wille van vertroulikheid en beskerming van die deelnemers, nie geidentifiseer 
nie. 
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deurentyd die vraag wees, 'Hoe begelei 'n pastorale berader 'n diensjaarspan binne 'n 

Christelike geloofsgemeenskap?' 

Ek het myself aanvanklik afgevra watter literatuur beskikbaar is oor die pastorale 

begeleiding van diensjaarspanlede. Ek het ook gewonder watter paradigma deur die 

beskikbare literatuur onderskryf word. Ek het dus by beide Unisa en die Sentrum vir 

Jeugbediening begin soek na literatuur oor die pastorale begeleiding van diensjaarspanne. 

Die soektog na spesifieke of verwante literatuur by Unisa se biblioteek het geen resultate 

opgelewer nie. Daar was wel literatuur oor ander onderwerpe rakende die jeug oor die 

algemeen, maar oor diensjaarspanne en die begeleiding van diensjaarspanne deur 'n 

pastorale berader kon ek niks vind nie. 

Ek het ook by die Sentrum vir Jeugbediening navraag gedoen. Hulle kon nie vir my 

literatuur wat handel oor die pastorale begeleiding van 'n diensjaarspan aanbeveel nie. 

Hulle het my wel verwys na die leer wat tydens opleiding aan diensjaarspanlede uitgereik 

word en waarin alle opleidingsmateriaal vervat is. Hierdie leers se inhoud vervat egter die 

opleidingsmateriaal wat vir spanlede uitgedeel is, nie materiaal gerig op die pastorale 

begeleiding van die spanne nie. 

Die afwesigheid van literatuur het dus my navorsingsvraag, naamlik hoe 'n pastorale 

berader so 'n span begelei, baie spesifiek gemaak. Die tweede vraag wat dadelik hieruit 

voortgevloei het was die volgende: wat sou die doel van hierdie studie dan wees? Ek sal 

poog om die eerste vraag, naamlik die pastorale begeleiding van die span, deurlopend in 

my studie te verantwoord en te verhelder. Ek wil egter eers aandag gee aan die doel en 

noodsaaklikheid van hierdie studie. 

3 
Verwysing na die 1998-span is vir agtergrondsdoeleindes en hierdie span word vervolgens, ter wille van 
duidelikheid, aangedui met *. 
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1.1.2 Noodsaaklikheid en doel van die studie 

Die noodsaaklikheid van hierdie studie is daarin gelee <lat daar min of geen literatuur 

oor die onderwerp beskikbaar is. Sover ek kon vasstel, bestaan daar nog geen navorsing 

oor hierdie onderwerp wat vanuit 'n postmoderne epistemologie onderneem is nie. 

Die doel van hierdie studie is, in die lig hiervan, om 'n postmoderne, pastoraal-narratiewe 

metodologie vir pastorale beraders in die begeleiding van gemeentediensjaarspanne te 

verhaal. 

Vervolgens skets ek die agtergrond van DJC waar ek werksaam is as pastorale berader. 

1.2 Agtergrond oor DJC 

DJC het bestaan uit vier jong dames en drie jong mans. Hulle ouderdom het gewissel 

tussen agtien en twee-en-twintig jaar. Twee van die spanlede was by 'n vorige DJC* 

betrokke. Drie spanlede was die vorige jaar nog in matriek, en twee spanlede het tersiere 

opleiding onderbreek om aan te sluit by DJC. 

Die milieu waarin hierdie jongmense grootgeword het, het baie verskil. Twee van hulle 

het in 'n koshuis grootgeword, waar hulle geen verpligtinge gehad het nie. Hulle 

verantwoordelikhede was minimaal en beperk tot die voorgeskrewe skoolaktiwiteite, die 

bereiking van akademiese sukses, die opmaak van hulle beddens soggens en betyds wees 

vir ete drie keer per <lag. Twee het tuis grootgeword, waar hulle hul deel moes doen. Daar 

was nie ekstra hulp in die huis nie, en gesinslede moes verantwoordelikheid neem vir 

mekaar en vir hulself. Drie van die spanlede het hierdie jaar vir die eerste keer die huis 

verlaat. Twee van die sewe spanlede het 'n substansafhanklikheidsprobleem gehad. Net 

twee uit hierdie sewe het nie ernstige persoonlike en/of huislike probleme nie. 
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Hierdie sewe jongmense deel toe 'n spanhuis asook die verantwoordelikhede wat daarmee 

gepaard gaan, soos byvoorbeeld die feit dat hulle hul maaltye self moet voorberei, en dat 

die huis skoongehou moet word. Wat hulle bediening betref, is daar van hulle verwag om 

as 'n span kreatief te wees en saam programme uit te werk, in te oefen en te gaan opvoer. 

Hulle moes aan die Jeugkommissie en Finansiele kommissie verantwoording doen oor 

hulle gebruik van en rekeninge vir die kombi en selfoon wat vir hulle aangekoop is, en 

oor die besteding van gemeentefondse waar dit wel noodsaaklik is en nie deur die barge 

gedek word nie. Die gemeente het sekere verwagtinge van hulle gekoester. Hulle poog 

toe ook om as groep 'n beeld van eenheid na buite te handhaaf. 

'n Beeld van eenheid na buite kan moeilik wees om te verwerklik terwyl daar in 

werklikheid sewe huishoudings met sewe persoonlikhede vier-en-twintig uur per dag, 

sewe dae per week in mekaar se teenwoordigheid is - sewe waarde- en opvoedingstelsels. 

Uiteraard kom konflik tussen spanlede gereeld voor. Sewe jongmense - en elkeen wil 

konflik op sy/haar eie manier hanteer! Hierdie sewe jongmense het die DJC ingestap, elk 

met eie verwagtinge, persoonlike en/ofhuislike probleme en hartseer. 

Bogenoemde is kortliks die agtergrond waarteen hierdie studie afspeel. Die res van 

hierdie hoofstuk word vervolgens gewy aan die wetenskapsorientasie en navorsings

metodologie van hierdie studie. 

1.3 Posisionering en wetenskapsorientering 

Modernisme is een van die beskikbare ops1es vir die pos1s1onenng van my studie. 

Volgens 'n modernistiese siening is ek in staat om 'n universele, objektiewe realiteit te 

ontdek wat objektiewe feite (en dus kennis) van fiksie skei. Dit impliseer dat daar 'n 

objektiewe kennis oor die waarheid (of werklikheid) bestaan. Hierdie kennis is daar buite 

iewers en wag om ontdek te word. Kotze (1994:22) praat van ' ... [m]odernist ideas of 

committedness to the use of a language of objectivity, empirical observation ... as well as 

truth as facts and knowledge that can be verified'. 
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'n Modemistiese benadering vir hierdie studie sou dus beteken dat daar 'n regte manier is 

en dat daar objektiewe kennis bestaan oor die manier waarop 'n pastorale berader 'n 

gemeentediensjaarspan begelei. Die pastorale berader sou dan ook in staat wees om te 

kan onderskei tussen feit en fiksie. Hierdie onderskeidingsvermoe sou onvermydelik 'n 

pastorale berader in 'n gesagsposisie plaas as die persoon wat die reels vasle en wie se 

woord wet is. 

Modemisme het my egter met baie vrae gelaat. Ek het gewonder hoe ek dit in die konteks 

van die diensjaarspan gaan regkry om objektief en onbevooroordeeld te wees in die 

begeleiding van die span. Wat is die regte manier om die span te begelei en waar is 

objektiewe kennis oor die regte manier verkrygbaar? Ek het immers my 'eie kennis' oor 

wat die waarheid, realiteit en werklikheid sou wees. Weerspieel my konstruksies oor die 

begeleiding van die span die waarheid? Waar kry ek kennis oor die waarheid? Hoe gaan 

ek die spanlede se eie idees oor die waarheid akkommodeer? 

Binne die modemistiese diskoers kon ek nie bevredigende antwoorde op my vrae vind 

nie. 'n Ander opsie, en die een wat ek as vertrekpunt vir hierdie studie verkies, is 

postmoderniteit. Wanneer daar van postmoderniteit gepraat word, bestaan die gevaar 

altyd om 'n voorskriftelike, eksklusiewe, voorafgemediteerde betekenis aan hierdie begrip 

toe te ken. Daar moet egter gewaak word daarteen om postmoderniteit te verhef as die 

alfa en omega, want deur dit te doen maak ek my weer skuldig aan modernisme: ' ... -isms 

usually are indications of exclusive ideologies' (Kotze 1994:21) 

In die lig daarvan, verkies ek dus om in hierdie studie eerder te praat van postmoderne 

diskoers. Daardeur poog ek om absolute uitsprake te vermy en ruimte te skep vir 

veelvuldige interpretasies. Wat behels postmoderne diskoers? 
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1.4 Postmoderne diskoers 

Postmodeme diskoers het ontstaan as 'n reaksie op die modemistiese idees van 

objektiwiteit, empiriese waarneming, kwantitatiewe navorsing en die veronderstelling dat 

kennis wetenskaplik geverifieer kan word (Allen & Allen 1997:91). Dit is dan ook juis 

die bevraagtekening van objektiwiteit, realiteit en die standpunt wat postmodemiteit teen 

outoritere kennis inneem, wat my gemotiveer het om postmodeme diskoers as 

vertrekpunt vir hierdie studie te kies. Ek is van mening dat die veelvoud van realiteite en 

kennis binne spankonteks nie objektief geken kan word nie, en daarom beter binne 

postmodeme diskoers akkommodeer kan word (Doan 1997:128; Parry & Doan 

1994:119). Gergen (1992:57) onderskryf dit soos volg: ' ... the postmodern argument 

is ... against [a] posture of authoritative truth.' 

Postmodeme diskoers verwerp dus ' ... 'n sogenaamde objektiewe kennis van die 

werklikheid en 'n beskouing van kennis as 'n stel waarhede wat op altydgeldende 

onveranderlike waarhede rus' (Roux 1996:41). 

Wanneer Gergen en Roux se aanhalings hierbo op die diensjaarspan van toepassing 

gemaak word, moet daar in gedagte gehou word dat elke beskrywing van situasies en 

idees oor situasies wat deur spanlede gelug word ewe veel legitimiteit het. Ewe veel 

legitimiteit beteken egter nie dat 'anything goes' die leuse is nie. Inteendeel, wanneer alle 

realiteite moontlik en teoreties legitiem is, het spanlede 'n keuse van watter realiteit hulle 

kies om te konstrueer en waarvolgens opgetree gaan word. Elke spanlid is dus vir sy/haar 

eie realiteite en die aksies wat deel daarvan uitmaak, verantwoordelik. Von Foerster 

(1984:308) huldig ook hierdie mening wanneer hy se: 'If I am the only one who decides 

how I act then I am responsible for my action.' 

Die berader se rol hier sal waarskynlik wees om op te tree op so 'n manier dat die aantal 

opsies of keuses vir die span verhoog word. Sodoende word daar 'n klimaat van 

ontvanklikheid geskep vir realiteite wat anders is as die spanlede se eie realiteite, vir 

verdraagsaamheid en aanvaarding teenoor mekaar en antler wat van hulle mag verskil 
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(Von Foerster 1984:308). Die idee is dus nie om spanlede te probeer oortuig dat daar 

geen realiteit bestaan nie, maar eerder om by hulle 'n bewussyn en sensitiwiteit vir 

realiteite wat van hulle eie verskil, te kweek. Drewery en Winslade (1996:35) vat dit so 

saam: 'We do not argue that reality does not exist - only that we cannot know it directly. 

Further, we certainly accept that different people describe reality differently [italisering 

myne], and that sometimes their descriptions are at odds with ... others in their social 

world.' 

Van Drewery en Winslade se aanhaling kan mens aflei dat die kans baie goed is dat 

spanlede se kennis binne dieselfde konteks van mekaar s'n sal verskil. Die implikasie 

hiervan vir hierdie studie is baie belangrik. Dit beteken enersyds dat, alhoewel daar 

soveel verskillende realiteite is, nuwe kennis oor die werklikheid tussen spanlede gedurig 

onderhandel moet word. Ook Socor (1997:2) dink in dieselfde rigting, wanneer hy se: 

"'Truth" is more a matter of consensual creation than it is of recovering lost actualities.' 

Andersyds impliseer dit ook dat spanlede be"invloed mag word deur mekaar se realiteite. 

Geen enkele persoon het dus totale beheer oor die betekenisse in sy/haar lewe nie. Om 

deur 'n antler persoon se realiteite bei:nvloed te kan word, veronderstel dus dat 

verandering moontlik is. Verandering deur die invloed wat 'n antler persoon se realiteite 

op iemand het, bring onmiddellik die vraag na my posisie as pastorale berader en die 

invloed wat ek in die span het na vore. Modemisties gesproke word 'n pastorale berader 

seker beskou as die persoon wat meerdere kennis en gevolglike outoriteit in die span het. 

Ek verkies egter om getrou te wees aan die postmodeme epistemologie van hierdie studie 

en om myself as pastorale berader van die diensjaarspan te desentraliseer en in 'n posisie 

van not-knowing (Anderson & Goolishian 1992:29-35) te posisioneer. 
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1.5 My posisie as 'n not-knowing berader 

Om vanuit 'n posisie van not-knowing as pastorale berader vir 'n diensjaarspan op te tree, 

vereis 'n meer hermeneutiese en interpreterende posisie. Ek is nie 'n kundige wat hulle 

gaan vertel wat om te doen en hoe om hulle probleme op te los nie. Dit beteken egter nie 

dat ek as berader niks weet nie. Freedman en Combs (1996:44) verduidelik dit soos volg: 

'However, a not-knowing position is not an "I don't know anything" position. Our 

knowledge is of the process of therapy, not the content and meaning of people's lives.' 'n 

Not-knowing posisie veronderstel dus terapeutiese vaardighede aan die kant van die 

berader en 'n opregte nuuskierigheid om te verstaan hoekom spanlede op 'n sekere manier 

optree en sekere goed se. Hierdie nuuskierigheid dwing my as berader om te luister na, en 

staat te maak op die verklarings wat deur spanlede gegee word en om nie op my eie 

aannames te steun nie. 'The not-knowing position entails a general attitude or stance in 

which the therapist's actions communicate an abundant, genuine curiosity ... a need to 

know more about what has been said, rather than convey preconceived opinions and 

expectations about the client, the problem, or what must be changed' (Anderson & 

Goolishian 1992:29). 

Opsommend kan daar dus gese word dat daar nie net een enkele realiteit is nie, maar dat 

die spanlede verskillende realiteite het, en verskillende betekenis(se) aan hierdie realiteite 

toeken4
. Ook ek as spanberader het my eie realiteite en heg my eie betekenis daaraan. 

Betekenis in spankonteks word dus in en deur middel van taal onderhandel. Hierdie 

onderhandelingsproses vind in spanverband deur middel van gesprekvoering plaas, waar 

nuwe betekenis sosiaal gekonstrueer word. Dit bring my by sosiale konstruksiediskoers, 

wat vervolgens bespreek word. 

4 
Dit is dan ook vanuit hierdie oogpunt dat ek besluit het om getrou aan 'n postmodeme epistemologie, 
deurgaans na myself (die navorser) as 'ek' te veiwys. 
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1.6 Sosiale konstruksiediskoers 

Sosiale konstruksiediskoers se oorsprong is in die sosiale en taaldomein gelee en hierdie 

diskoers stel besonder belang in die proses waardeur gemeenskaplike betekenis aan taal 

gegee word. 

Hierdie betekenis wat aan taal gegee word, word geskep deur sosiale konstruksie en 

dialoog. Die betekenis wat individue in die gesprek aan gebeurtenisse of konsepte heg, 

word as belangrik beskou. Daar is dus sprake van 'n meer hermeneutiese en 

interpreterende posisie. In plaas daarvan dat daar van 'n 'regte' of 'verkeerde' manier om 

iets te doen of te beskou gepraat word, word daar deur gesprekvoering nuwe betekenis 

gegenereer, wat daarop gemik is om deelnemers aan die gesprek se interpretasies te 

verbreed. Dit impliseer dat die betekenis van iets nooit vasgevang kan word nie, maar dat 

betekenis slegs vir 'n ooreengekome tydperk tussen individue in taal ooreengekom word. 

Maticka-Tyndale (1992:239) se dat lede in die gemeenskap (in die konteks van hierdie 

studie, die diensjaarspan) vanuit die perspektief van sosiale konstruksie, beide outeurs en 

akteurs is in die realiteite wat hulle konstrueer. Albei rolle word vervolgens in detail 

bespreek. 

1.6.1 DJC as outeurs 

As outeurs steun DJC op 'n gemeenskaplike poel van kennis wat gewortel is in bestaande 

instellings, alledaagse spreektaal, gedeelde opinies en begrippe. Hierdie kennis bestaan 

uit voorskrifte vir handeling en die tipering van mense, gebeure en objekte. Hulle probeer 

as outeurs sin maak van nuwe verskynsels wat ontstaan. Hulle kies selektief vanuit hulle 

voorraad kennis om 'n basis van algemene kennis te konstrueer. In die 

diensjaarspankonteks is dit dan ook die geval. 
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'n Groot deel van die kennis waaroor spanlede in hierdie stadium van hulle lewe beskik, 

is in instellings gewortel. Hierdie kennis bestaan dikwels uit voorskrifte oor hoe hulle 

moet optree. Hierdie voorskrifte is deur ander mense (gewoonlik in gesagsposisies) 

daargestel en van die spanlede word daar verwag om hierdie voorskrifte na te kom. Die 

implikasies hiervan vir die manier waarop die pastorale begeleiding van die diensjaarspan 

gedoen word, is baie groot. Hierdie implikasies word later in die reflekterende hoofstuk 

bespreek. 

Ek moet in gedagte hou dat die nakoming van norme en reels wat van buite vir 

diensjaarspanne vanuit 'n posisie van meerdere kennis neergele word, dalk nie legitimiteit 

sou he nie, omdat spanlede wat die reels moet nakom nie deel sou he aan die konstruksie 

daarvan nie. Dit het met ander woorde vir hulle geen of bitter min betekenis. Hulle mag 

sukkel om die denke of rasionaal daaragter te sien en dit kan daartoe lei dat hulle hul 

gedrag en optrede verskoon in die lig daarvan dat hulle nie 'n keuse gehad het nie. 

Ek sou eerder 'n postmoderne alternatief wil gebruik, sodat die vryheid van spanlede om 

self 'n keuse te maak behoue bly. Wanneer daar met die diensjaarspan in gesprek getree 

word, moet hierdie aspek egter baie aandag geniet. Die jongmense moet besef dat hulle 

hul eie keuses kan maak rakende dit wat op hulle situasie van toepassing is, maar dat 

hulle die verantwoordelikheid wat daarmee gepaardgaan moet aanvaar en dat hulle hul 

keuse(s) moet verantwoord. Verder impliseer die blote feit dat hulle diensjaarspanlede is 

dat hulle mede-verantwoordelikheid aanvaar vir die uitbou van die koninkryk van Jesus 

Christus. 

Die aanvaarding van verantwoordelikheid en die maak van deurdagte keuses is dus 

belangrik, om nie lukraak te kies nie, maar om keuses te deurdink. Von Foerster 

(1984:308) beklemtoon die belang van verantwoordelikheid: ' ... I decide here and now 

not only what my world is to become, but also who I'm going to be. I have adopted this 

position because it ties my actions inseparably to my responsibility.' 
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In hierdie studie word die spanlede egter binne sosiale konstruksiediskoers as mede

outeurs beskou. Ek glo dat hulle, indien hulle net die kans gegun word, vanuit die kennis 

waaroor hulle reeds beskik, gebeure en probleme waarmee hulle in aanraking kom sosiaal 

saam kan dekonstrueer en met altematiewe betekenissisteme vorendag kan kom. 'Volgens 

die sosiale konstruksiediskoers is kennis ... en verstaan ... sosiale konstrukte wat in taal 

realiseer. Kennis is onderhandelde betekenis binne die konteks van linguistiese interaksie' 

(Roux 1996:6). 

Ek glo ook dat betekenis wat gesamentlik deur 'n proses van sosiale konstruksie binne 

spangeledere ontwikkel word, die span en hulle funksionering positief kan be1nvloed. Ek 

dink hier byvoorbeeld aan reels wat deur eksteme persone opgestel word en wat die 

gedrag van spanlede teenoor mekaar bepaal. Ek wonder hoe dit sal gaan as spanlede vir 

hulself reels uit eie geledere opstel en dit implementeer in die span. Hierdie reels word 

dus deur die betrokkenes vir hulself opgestel oor kwessies wat vir hulle van belang is in 

taal wat hulle verstaan en wat vir hulle betekenis het. Dit impliseer dan ook dat die 

spanlede as eenheid aanspreeklikheid vir hulleself en antler spanlede moet aanvaar. 

Verantwoordelikheid vir dinge wat in die span nie na wense is nie, kan dus nie afgeskuif 

word op iets of iemand anders nie, omdat dit die verkose realiteit is wat die span saam 

konstrueer. 

1.6.2 DJC as akteur(s) 

As akteurs gebruik mense algemene kennis en voorskrifte om hulle alledaagse lewe te 

rig en gebeure te verklaar. Hierdie algemene kennis en die taal wat daarmee geassosieer 

word, word dan deur verskeie groepe mense gedeel. 

Gergen (1985:266-275) plaas 'n sterk klem op sosiale interpretasie en die 

intersubjektiewe invloed van taal, familie en kultuur. Ook Freedman en Combs (1996:28) 

meld dat sosiale konstruksiediskoers fokus op taal en hoe taal sekere konstruksies skep en 

in stand hou. Dit is in en deur taal dat gemeenskappe hulle siening van realiteit 
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konstrueer. Die enigste wereld wat aan mense bekend is, is die wereld wat hulle in taal 

deel, en taal is 'n interaktiewe proses, nie 'n passiewe ontvangs van vooropgestelde 

waarhede nie. Die diensjaarspan het aanvanklik nie so 'n gemeenskaplike wereld wat 

hulle in taal deel gehad nie, want hulle is sewe jongmense wat mekaar in Januarie van 

hulle diensjaar eers ontmoet het. Ek sou dus genoegsame geleenthede moes skep vir 

gesprekke sodat hierdie gemeenskaplike taal en betekenis daarvan tussen spanlede kon 

ontwikkel. 

Taal is nie net 'n eenvoudige weergawe van gedagtes, gevoelens en lewens nie. Dit maak 

'n integrale deel uit van baie vlakke van interaksie: die woorde wat mense gebruik, 

be"invloed die manier waarop hulle oor die wereld dink en praat. Hoe mense praat is 'n 

bepalende faktor vir hoe hulle in die wereld optree. Deur dus die manier waarop mense 

praat te verander, word die manier waarop hulle hul werelde organiseer en verstaan, 

verander. 

Deur ooreen te kom oor die betekenis van 'n woord of gebaar, word daar saamgestem met 

'n beskrywing en daardie beskrywing vorm dan toekomstige beskrywings. Betekenis le 

nie in 'n woord self nie, maar in die verhouding van die woord tot die konteks. Geen twee 

kontekste is presies dieselfde nie. Daarom is die presiese betekenis van 'n woord altyd 

ietwat onseker en het dit die potensiaal om te verskil. Betekenis moet onderhandel word 

tussen twee of meer sprekers, oftussen teks en leser (Freedman & Combs 1996:28-29). 

Met ander woorde, ' ... people make meaning, meaning is not made for us ... so what we 

say and how we say it, matter' (Drewery & Winslade 1996:33-34). 

Ek volstaan met hierdie bespreking van sosiale konstruksie. Vervolgens gee ek aandag 

aan die metodologie wat in hierdie studie gebruik is. 
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1. 7 Metodologie 

Binne sosiale konstruksiediskoers het ek verkies om 'n kwalitatiewe navorsingsmetode te 

gebruik. Patton (1990:7) se hieroor: 'Qualitative inquiry cultivates the most useful of all 

human capacities - the capacity to learn from others.' 

1. 7 .1 K walitatiewe navorsing 

'Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretive, naturalistic 

approach to its subject matter' (Denzin & Lincoln, 1994:2). Kwalitatiewe navorsers 

bestudeer dinge in hulle natuurlike omgewing in 'n poging om sin te maak van 

verskynsels of om hulle te interpreteer in die lig van die betekenis wat mense daaraan 

gegee het. Kwalitatiewe navorsing sluit onder andere die bestudeerde gebruik en 

versameling van 'n verskeidenheid empiriese data, gevallestudies, persoonlike 

ondervindings en selfondersoek in. Daar word ook gebruik gemaak van lewensverhale, 

onderhoude, waarnemings, historiese, interaksionele en visuele geskrifte wat tye en 

betekenisse in individue se lewens beskryf. In diensjaarspankonteks beteken dit vir my 

dat kreatiewe optrede deur spanlede ook op hierdie manier deel is van die 

navorsmgsproses. 

Kwalitatiewe navorsers ontplooi interafhanklike metodes omdat hulle hoop om altyd 'n 

beter resultaat te kry vir die tersaaklike studie (Denzin & Lincoln 1994:2). Die 

kombinasie van veelvuldige metodes, empiriese materiaal, perspektiewe en navorsers in 

dieself de studie kan beskou word as 'n strategie wat breedte en diepte aan enige 

navorsing verleen (Denzin & Lincoln 1994:3). Kwalitatiewe navorsing is multimetodies 

in fokus en stel nie een spesifieke metodologie bo 'n antler nie. Kwalitatiewe navorsing 

het ook nie 'n vasgestelde metodiek wat net kwalitatief is nie. 'n Objektiewe realiteit kan 

nie vasgele word nie. 
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Dit benadruk prosesse en betekenisse wat nie streng (indien ooit) ondersoek word in 

terme van kwantiteit, hoeveelheid, intensiteit of snelheid nie (Denzin & Lincoln 1994:5). 

Die sosiaal gekonstrueerde aard van realiteit, die intieme verhouding tussen navorser en 

deelnemer, word ondersoek. Daar word gevra na die manier waarop betekenis ontstaan. 

Die hoe van betekenis is belangrik. Antwoorde word gesoek op die vraag na die skepping 

van sosiale ondervinding en die betekenis wat daaraan geheg word. Hierdie 

navorsingsmetode is postmodern. 

1.7.2 Kwalitatiewe navorsing en die navorser 

Vir 'n kwalitatiewe navorser is navorsing 'n interaktiewe proses waartydens sy/haar eie 

persoonlike geskiedenis en verwysingsraamwerk nie buite rekening gelaat mag word 

nie, omdat daar nie 'n waardevrye wetenskap is nie. 'n Kwalitatiewe navorser wil meer 

vermag as om net geskiedenis waar te neem. Die waarnemer word ingesluit in die proses 

wat waargeneem en beskryf word. Nuwe stories word sodoende geskryf en hulle 

reflekteer die navorser se direkte en persoonlike betrokkenheid by hierdie navorsing 

(Denzin & Lincoln 1994:6). Dit beteken dat ek as navorser of waarnemer bewus moet 

wees van my eie konstruksies en voorveronderstellings en moet weet dat ek nie leeg na 'n 

gesprek gaan nie. 

In tradisionele wetenskaplike entreprises word die teoretiese betekenis van gebeure 

feitlik geheel en al beheer deur die hoofuavorser. Deelnemers <lien as reaktiewe pionne 

vir manipulasie, kontrole en waarneming. Hulle word nie aangemoedig om op hulle 

situasie binne die navorsing te reflekteer nie, ook nie om hulle interpretasie van gebeure 

te gee nie. Hulle word net gebruik in soverre hulle die navorser se stem kan versterk. In 'n 

refleksiewe benadering tot navorsing word die mag tussen navorsers en deelnemers 

egter gedeel ten einde betekenis te skep. Respondente word deelnemers en die 

hoeveelheid interpretasies (of teoretiese moontlikhede) wat deur hierdie navorsing geskep 

word, word uitgebrei eerder as vasgele (Gergen & Gergen 1991:86). Dus moet ek as 

deelnemer en navorser 'oopkop' genoeg wees om gemaklik te wees daarmee as ek 
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uitgevra word deur die ander deelnemers. Ek is nie in 'n kundige posisie nie. Dit is 

immers 'n sosiale konstruksiegesprek, en ek gesels saam in hierdie gesprek. 

1.8 Navorsingsprosedure 

1.8.1 Etiek 

'n Brief is aan die voorsitter van die Jeugkommissie geskryf, waarin toestemming gevra is 

om die diensjaarspan by hierdie navorsing te betrek. Die leraar wat die spanmentor was, 

was reeds ingelig. Die Jeugkommissie het 'n inligtingstuk ontvang waarin besonderhede 

van die voorgestelde projek verskyn en het toestemming vir die navorsing gegee. Die 

Jeugkommissie het daama bogenoemde besluit aan die Bestuursraad voorgele, en ook die 

Bestuursraad het op 'n vergadering goedkeuring verleen dat ek met my navorsing kon 

voortgaan. Die Bestuursraad het nie skriftelik bevestig dat hulle toestemming gee om met 

die projek voort te gaan nie, maar uittreksels uit die notule van die vergadering 

waartydens hulle goedkeuring verleen het, is aangeheg as Bylaag A. 

Die diensjaarspanlede is daama uitgenooi om aan die projek deel te neem. Hulle is 

duidelik ingelig in verband met die doel en struktuur van die navorsingsprojek Die 

inligtingstuk vir deelnemers is aangeheg as Bylaag B. Elke deelnemer se toestemming tot 

deelname is daarna skriftelik deur middel van 'n toestemmingsvorm verkry, en is in my 

besit. 'n Voorbeeld van hierdie toestemmingsvorms is aangeheg as Bylaag C. 

Wat my kontraktering met die span betref het ek voorgestel dat my kontraktering met die 

diensjaarspan op twee bene rus. Eerstens het ek beoog om elke twee weke minstens een 

gespreksessie met die hele diensjaarspan te he. Hierdie aantal sessies is deur die jaar 

aangepas soos wat die behoefte in die span verander het. Tweedens het ek van my kant af 

gekontrakteer dat ek vir die spanlede persoonlik beskikbaar sou wees vir individuele 

berading soos en wanneer dit hulle dit sou benodig. Hierdie individuele berading sou 

vertroulik wees, het nie deel gevorm van die kwalitatiewe navorsing nie en sou 

aanvanklik ook nie in die skripsie gebruik word nie. 
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Soos wat die navorsingsverslag egter ontwikkel het, het ek al hoe meer die 

noodsaaklikheid van Abrie se storie vir 'n pastorale berader wat 'n diensjaarspan begelei, 

besef. Soos in Hoofstuk 1 (vergelyk 1.1.2) genoem, is daar nie literatuur oor die 

begeleiding van diensjaarspanne deur 'n pastorale berader beskikbaar nie. Daarom wou ek 

die postmodeme, pastoraal-narratiewe metodologie wat ek as pastorale berader gebruik 

het om Abrie te begelei, verhaal. Ek het die inkorporering van sy storie in die 

navorsingsverslag met horn bespreek, en Abrie het my in 'n addisionele 

toestemmingsbrief skriftelik gemagtig om sy storie in die finale verslag te gebruik. 'n 

Voorbeeld hiervan word aangeheg as Bylaag D. 

Dit is belangrik dat die navorsingsprojek verantwoordbaar was aan die diensjaarspanlede. 

Daarom het hulle aan die einde van die navorsingsprojek elkeen 'n kopie ontvang. Hulle 

is ook gevra om dit te lees en kommentaar te lewer op dit wat gedurende die sessies 

geko-konstrueer is. Hulle het hul toestemming daartoe verleen dat hulle kommentaar in 

die finale verslag opgeneem word. Vir hierdie benadering is die voorbeeld van McLean 

(1997:6) gevolg. 

1.8.2 Veelvuldige reflekterende gesprekke 

In die diensjaarspan is sewe jongmense wat elkeen hulle eie konstruksies het. Volgens 

my epistemologie word kennis egter in verhouding met antler mense geko-konstrueer. 

Kennis en die waarheid is nie objektiefwaarneembaar nie. Betekenis word geskep in taal. 

Tydens gesprekke word mense se kennis en betekenis wat aan sekere ervarings geheg 

word, gedeel. Nuwe konstruksies in taal kom dus tot stand en 'n dekonstruksie van 

objektiewe waarhede vind plaas. Elke deelnemer se storie word belangrik geag. Die 

deelnemers maak elkeen 'n bydrae tot die begrip van die antler deelnemers. Eie ervaring 

en ondervinding op persoonlike vlak word erken en gebruik (Kotze 1994: 12). Dit is in die 

lig van hierdie epistemologie dat ek veelvuldige reflekterende gesprekke as 

navorsingsprosedure verkies. 
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Ek stem saam met Lax (1995:165) dat verandering in sosiale interaksie plaasvind, 

wanneer ons deelneem saam met ons kliente in die ko-konstruksie, skepping of 

ontwikkeling van 'n alternatiewe narratief. Hy se: 'While we can attempt to try to 

understand the content, process, and context of another's life, we can never truly come to 

"know" another's world but can only construct a mutual domain in which there is a 

shared, but not identical, understanding' (Lax 1995: 166). 

Daarom is gesprekke nie net beperk word tot die navorser en diensjaarspanlede nie. Daar 

is gepoog om die reflekterende gesprek so wyd moontlik te maak. Ek het byvoorbeeld 

daaraan gedink om 'n naburige DJC te nooi vir 'n gesamentlike gespreksessie sodat die 

twee diensjaarspanne hulle konstruksies met mekaar kan deel. 'n Ander navorser is ook 

uitgenooi om deel te neem aan die gesprek om meervoudige betekenis aan die 

reflektering te gee. 

Andersen (1995: 19) onderskryf so 'n benadering soos volg: 

In qualitative research [beklemtoning myne] the researcher might talk with 

another, for example, about his "data" and his attempts to search for something in 

his data, either a specific category or something unknown or not yet "discovered". 

Others who listen to that talk can then talk about what they were thinking when 

they heard about the researcher's search and the not yet known, before the 

researcher gives his/her comment on what he/she heard. 

Die gesprekke is tydens sessies op band opgeneem vir verbatim transkripsie. Tydens die 

gesprekke is daar deurentyd gereflekteer en weer oor die reflektering gereflekteer. Daar is 

geen empiriese data ingesamel nie. Klem is wel gele op die betekenis wat deur die 

deelnemers in taal geko-konstrueer is. Kwalitatiewe navorsing maak voorsiening vir 

hierdie onderlinge verweefdheid van gesprekke. 

Dit is ook so dat baie gesprekke spontaan tussen deelnemers ontstaan het, ook buite die 

geskeduleerde sessies. Deelnemers bespreek dus hulle ervarings oor die besprekings met 

vriende of antler persone. Al hierdie gesprekke speel 'n belangrike rol in die sosiale 
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konstruksieproses (Kotze 1994: 12). Daar word dus nie empiriese data ingesamel nie, 

maar daar word klem gele op betekenis wat in taal geskep word deur die lede, die 

betekenis in taal wat vasgele is, en hoe dit vasgele is. Ek stem saam met Gergen en 

Gergen ( 1991: 79) wat dit soos volg uitdruk: 

. . . a social constructionist view invites the investigator outward - into the fuller 

realm of shared languages. The reflexive attempt is thus relational...Emphasizing 

the expansion of the languages of understanding. The aim is to realize more fully 

the linguistic implications of preferred positions, and to invite the expression of 

alternative voices or perspectives into one's activities. 

1.9 Verdere verloop van die navorsingsverslag 

In Hoofstuk 2 tree ek met die leser in gesprek oor my prakties-teologiese en pastoraal 

terapeutiese posisionering. 

In Hoofstukke 3 tot 5 word die storie van my paadjie as pastorale berader saam met die 

diensjaarspan vertel. In hierdie hoofstukke word transkripsies deurlopend gebruik om die 

pastorale begeleidingsproses en die reaksie van die span daarop, toe te lig. Hierdie 

transkripsies is 'n integrale deel van die navorsingsverslag en die diensjaarspanlede is dus 

mede-outeurs van die navorsingsverslag. 

Hoofstuk 6 is 'n retlekterende hoofstuk ten opsigte van die begeleidingsproses. 

Vervolgens word my prakties-teologiese en pastoraal terapeutiese pos1s10nenng m 

oenskou geneem. 
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HOOFSTUK2 

PRAKTIES-TEOLOGIESE EN PASTORAAL-TERAPEUTIESE 

VERTREKPUNTE: 'N KONTEKSTUALISERING 

God is 'n storie aan die skryf. Hy gebruik nie pen en papier nie, 

maar mense. Hy skryf sy storie met ons ... God sit sy hand oor ons 

hande. Hy skryf sy storie met ons lewe .. . Al skrywend maak Hy sin 

van ons stories (Cilliers 1998:9). 

2.1 Inleiding 

Die doel van hierdie hoofstuk is om hierdie studie te kontekstualiseer. Hierdie studie 

maak deel uit van postmoderne diskoers. Postmoderne diskoers en my posisionering 

daaromheen binne die diskoers van sosiale konstruksie is reeds in Hoofstuk 1 bespreek. 

Hierdie hoofstuk fokus op prakties-teologiese en pastoraal terapeutiese diskoerse. Die 

doel van hierdie studie, naamlik om 'n postmoderne, pastoraal-narratiewe metodologie vir 

pastorate beraders te beskryf, plaas hierdie studie binne die diskoerse van die praktiese 

teologie, veral met die klem op die diskoers van pastorate werk. 

Daar sal eerstens gefokus word op 'n narratief-hermeneutiese benadering binne die 

diskoers van die praktiese teologie. Charles V Gerkin (1986) se idees rondom 'n narratief

hermeneutiese benadering vir praktiese teologie enersyds en pastoraat andersyds, word 

toegelig. 

Die tweede fokuspunt is pastoraal-terapeutiese diskoers. Hier verkies ek om Michael 

White en David Epston (1990) se terapeutiese metodologie in kombinasie met Gerkin se 

pastoraal narratiewe hermeneutiese idees vir hierdie studie te gebruik. 
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lets wat ten nouste saamhang met die pastoraal-terapeutiese diskoers is onderskeidings 

ten opsigte van pastorate werk. Dit vorm dan ook die derde fokuspunt van hierdie 

hoofstuk. Die idees van De Jongh van Arkel (2000:142-168) word in hierdie verband 

bespreek. Gerkin se idees rondom die narratief-hermeneutiese benadering vir praktiese 

teologie word vervolgens bespreek. 

2.2 Die narratief-hermeneutiese praktiese teologie van Charles V Gerkin 

[God] gee nie vir ons 'n bloudruk vir die lewe nie. Hy gee vir ons die 

Bybel, en die Bybel is 'n storie. Nou nie sommer net 'n storie nie. Dit is 

die storie van die lewe, die storie wat die waarheid oor die lewe vertel 

- God se storie met die mens. Dit begin eenvoudig met: "In die begin 

bet God ... " (Cilliers 1998:11-12). 

Gerkin (1986:59-64) verduidelik die onderskeid tussen praktiese teologie en 'n narratief

hermeneutiese praktiese teologie soos volg: Praktiese teologie is die kritiese en 

konstruktiewe reflektering op die lewens en werk van Christene in drie kontekste, 

naamlik die professioneel-pastorale konteks, die konteks van die Christengemeenskap en 

die konteks van individuele lede. Die doe! is om verandering in alle fasette van die lewe 

in ooreenstemming met die Christelike evangelie te fasiliteer. 

In 'n narratief-hermeneutiese praktiese teologie vind daar 'n fusie of samesmelting 

plaas van die horison van betekenis binne die Christelike narratief enersyds en ander 

horisonne andersyds (Gerkin 1986:59-64). Die doel van hierdie fusie is 'n begripshorison 

wat ander inligting bevat en veranderde persepsies veroorsaak in die verskeie areas waar 

Christene aktief is (Gerkin 1986:61). Hierdie fusie van horisonne behels vier aspekte: 

Eerstens behels dit 'n reflektering op die horisonne van betekenis wat deur die Bybelse 

narratief aan Christene oorgedra word asook 'n reflektering op die horisonne van 

betekenis waardeur die moderne lewe ingelig en gevorm word. Daar word voortdurend 
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gepoog om die horison van Christelike interpretasie en antler horisonne wat daarmee 

saamgaan, te laat saamsmelt (Gerkin 1986:61). Elke horison se betekenis word dus 

uitgedaag en bevraagteken deur die betekenissisteme van die antler horison(ne). In die 

mate waartoe daar dan 'n fusie van horisonne plaasvind, word 'n nuwe sienswyse, 'n nuwe 

manier van kyk na 'n situasie, gevorm. 

Binne die konteks van hierdie studie deel die diensjaarspan die horison van Christelike 

interpretasie. Binne hierdie gedeelde Christelike horison is daar egter sewe verskillende 

horisonne van interpretasie wat geakkommodeer moet word, die van die sewe spanlede. 

So kan dit gebeur dat nie twee spanlede (al is hulle al sewe Christene) dieselfde dink oor 

begrippe soos byvoorbeeld Christenskap en vergifnis nie. Die ander horisonne waarvan 

Gerkin praat is baie sigbaar in so 'n diensjaarspan, want daar is sewe spanlede uit sewe 

huishoudings waar sewe waarde- en opvoedingstelsels geld. Elkeen van hierdie 

jongmense het dus sy/haar eie ander horison(ne) . 

. . . this means that the work or practical theology goes on whenever and wherever 

persons who consider themselves to be Christians are seeking to bring together 

their Christian self-understanding and the varied roles, activities, and 

relationships in which they participate, all of which involve some ideas, images, 

and meanings of who they are and should be ... [W]hatever the activity ... that 

activity embodies some horizon of meaning concerning human individual and 

corporate life (Gerkin 1986:62). 

Bogenoemde sluit aan by die diskoers van sosiale konstruksie soos bespreek in Hoofstuk 

1. Hiervolgens het mense verskillende konstruksies, en deur middel van gesprekvoering 

word bestaande konstruksies bevraagteken en nuwe betekenis gegenereer wat 'n 

altematiewe verstaan teweeg bring. Luister hoe stel Gerkin (1986:62) dit verder: 

' ... wherever and whenever [practical theology] goes on, it involves an effort to make 

sense of an activity by means of symbolic images and themes ... even the feelings and 

unverbalised aspirations ... [A]ny reflection on the Christian story is always done vis-a-vis 

some human contextual activity.' 
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Die tweede implikasie is respek, iets wat myns insiens nie genoeg beklemtoon kan word 

nie. Dit beteken nie net die uiterste respek vir die horison wat vergestalt word in die 

Christelike storie nie, maar ook respek vir antler horisonne. Hierdie respek vir antler 

horisonne vereis dat daar sorg aan die dag gele moet word om die taal en metafore van 

daardie horisonne toe te laat om vir hulself te praat. Ek sou dus binne die konteks van 

hierdie studie moet luister na wat die spanlede se en nie my kennis en ervaring op hulle 

afdwing nie. Ek sal hulle eerder respekteer as die kundiges van hulle eie lewens en my rol 

in die span sien as die van mede-outeur. Dit beteken nie dat ek geen kennis die span 

inbring nie, maar eerder dat ek deurentyd 'n bewustheid moet he van my eie vooroordele 

en konstruksies. Gerkin (1984:27) stel dit soos volg: 

To listen to stories with an effort to understand means to listen first as a stranger 

who does not yet fully know the language, the nuanced meanings of the other as 

his or her story is being told ... one of the first lessons of life on the boundary is 

that it is important to avoid, at all costs, the temptation to stereotype or take for 

granted. 

Binne die pastoraat beteken dit dat die pastorale berader 'n goeie luisteraar moet wees. 

Daar is subtiele verskille in die manier waarop individue hulle stories aanbied en die 

dinge wat hulle beklemtoon. Eie ervarings vorm dikwels die grondslag van die betekenis 

wat aan sekere gebeure geheg word. Die spanlede praat as't ware sewe verskillende tale 

oor dieselfde onderwerp. Die geheim le grotendeels daarin om die vrae wat deur daardie 

tale uitgedruk word, te vra en om die betekenis wat deur hulle voortgebring word, te ko

konstrueer. Ko-konstruksie as vereiste herinner aan die sosiale konstruksiediskoers: 'Thus 

the process of fusion of horizons may be seen as analogous to a conversation between 

persons who hold differing point of view [italisering myne] but who also have some 

viewpoints in common' (Gerkin 1986:63). 

Hierdie respek waarvan Gerkin praat beteken dat ek nie sommer 'n antler horison mag 

afkraak of minimaliseer omdat dit van my horison verskil nie, maar dat ek sal luister met 

'n opregte gewilligheid om van die antler horison te leer. Ek glo ook dat die berader se 

gewilligheid om na antler horisonne soos byvoorbeeld die van die spanlede te luister, 'n 
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wederkerige gewilligheid sal kweek om te luister na my as berader se horison. Respek 

kweek respek. 

Long (1997:45) in sy boek oor jeugwerk met die postmoderne jeug, beklemtoon ook 

respek. 

Xers are more responsive to deeds and actions than they are to words and 

symbols. Postmodern Xers have no faith in institutions and put little stock in a 

chain of command. Their respect is earned, not demanded [italisering myne]. 

While not attacking hierarchy directly, they just ignore authority or work around 

it ... [T]hey want to be appreciated for what they have to offer. 

Die derde implikasie van 'n fusie van horisonne is 'n hermeneutic of suspicion (Gerkin 

1986:64). 'n Dialogiese gesprek tussen horisonne wys blinde kolle uit, vra vrae wat 

gewoonlik nie gevra word nie en vergelyk sienswyses. Hierdie hermeneutiek van 

agterdog beklemtoon die noodsaaklikheid daarvan dat daar meer as een realiteit en dus 

meer as een betekenis wat aan realiteit( e) geheg kan word, erken moet word. 

Die vierde implikasie is dat praktiese teologie altyd die fasilitering van 'n transformasie 

van die betrokke persone se lewens ten doel het. Menslike lewe is ingebed in die 

struktuur van tyd. Omdat tyd beweging veronderstel, impliseer tyd ook verandering en 

transformasie. Die lewe staan nie stil nie, maar is altyd aan die beweeg. Ook menslike 

betekenisstrukture wil en moet beweeg en verander. Die teenpool van beweging is 

stagnasie. Gerkin (1986:65) meld dit en waarsku daarteen: 

Like the human appropriation of any horizon of meaning, our appropriation of the 

Christian horizon tends to become fixed and stagnant. Thereby its ability to 

provide interpretive guidance for persons called Christian in the ever-changing 

and pluralistic arenas of human activity becomes limited and closed to the new 

activity of God in the power of the Spirit. Only as the process of practical 

theological thinking is kept open and active, alive with other perspectives on 

reality [italisering myne ], can the Christian community remain open to the 
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movement of God that ... may be found taking place in the darkest corners of 

arenas far afield from our accustomed Christian contexts. 

Een manier om stagnasie te voorkom, is dus om bewus te wees van antler perspektiewe 

oor realiteit. Wanneer daar na antler mense se perspektiewe oor realiteit geluister word, 

word daar nuwe betekenis toegevoeg. In hierdie toevoeging van betekenis, beklemtoon 

Gerkin die gebruik van stories. Stories speel 'n belangrike rol in die lewens van mense, 

want ' ... we dream in narrative, daydream in narrative, remember, anticipate, hope, 

despair, believe, doubt, plan, revise, criticise, construct, gossip, learn, hate and love by 

narrative. In order to live, we make up stories about ourselves and others, about the 

personal as well as the social past and future' (Gerkin 1986:29). 

Om mens te wees, is met antler woorde om in stories te leef Stories hou gebeure, mense 

en ervarings bymekaar wat andersins losstaande sou wees. Stories ontstaan egter nie in 'n 

vakuum nie, maar is deel van 'n klomp groter stories. 

Gerkin beklemtoon drie aspekte van stories, naamlik eerstens die narratiewe struktuur 

van menslike ervarings; tweedens die noodsaaklikheid van narratiewe metaforiese taal 

waarin daar gelyktydig oor menslike ervarings sowel as die aktiwiteit van God in hierdie 

ervarings gepraat word; en derdens die verhouding tussen metafoor en betekenis. Ek gee 

vervolgens aandag aan hierdie drie aspekte. 

2.2.1 Die narratiewe struktuur van menslike ervaring 

Mense leef hulle lewens in stories, 'n idee wat Michael White (1992:123) ook meld: 

' ... the narrative metaphor proposes that persons live their lives by stories - that these 

stories are shaping of life, and that they have real, not imaginary, effects - and that these 

stories provide the structure of life.' 
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Vir Gerkin (1986:48) is die Bybel 'n groot narratief waarin al die antler narratiewe van die 

wereld, in volgorde gerangskik, gesetel is. Volgens horn moet die pastoraat die 

' ... dialogical process between life stories and the Christian story of how life is to be lived' 

ontwikkel (Gerkin 1997: 111-114). Stories is dus nie net 'n manier om gebeure te 

interpreteer nie, maar hulle help ook om betekenis aan gebeure toe te ken. Hierdie 

toevoeging van betekenis kan gedoen word juis omdat stories vertel word. 

2.2.2 Die noodsaaklikheid van narratiewe metaforiese taal 

Metaforiese taal is enersyds noodsaaklik omdat dit die enigste manier is waaroor die 

mens van God kan praat, want ondanks God se openbaring bly Hy 'n misterie. Daar is 

geen ander-wereldse taal as die waarmee God op intellektuele of teologiese vlak beskryf 

kan word nie. Deist (1996:22) se tereg: '[Dit] is nie maklik om daardie werklikheid onder 

presiese woorde te bring nie ... Om dit te benoem, moet jy na beelde en metafore gryp. Jy 

moet se: "Dis soos ... " wel wetende jou woorde kan nie ... [die werklikheid] uitdruk nie.' 

Andersyds gebruik mense metafore om hulle ervarings te storie. Dikwels is dit moeilik 

om 'n bepaalde situasie of gebeurtenis te beskryf, of selfs om daaroor te praat, in welke 

geval sodanige ervarings of gebeurtenisse dan in metaforiese taal aangebied kan word. 

Oak in die diensjaarspanberadersituasie waar daar sewe plus een verstaanshorisonne is, 

kan metafore gebruik word om gesprekke oor 'n verskeidenheid onderwerpe te fasiliteer, 

misverstande uit die weg te ruim en altematiewe betekenis(se) toe te voeg. 

2.2.3 Die verhouding tussen metafoor en betekenis 

Die gebruik van metafore behels onvermydelik herinterpretasie(s), sodat die unieke 

betekenis van 'n spesifieke situasie verhaal kan word. Binne die konteks van hierdie 

studie en in die lig van sosiale konstruksiediskoers is dit 'n soveel ryker interpretasie 

omdat dit hier 'n geval is van hoe meer mense, hoe meer betekenis(se) en 

waardetoevoeging(s). Die doel met hierdie herinterpretasie(s) is nie om 'n presiese 
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altydgeldende verstaan van die betrokke situasie te kry nie, maar die byvoeging van nuwe 

betekenis(se) en derhalwe verandering. Lax (1995:153) se hieroor die volgende: ' ... words 

are not intended to represent a "true" reality. They are always metaphors that take on 

meaning through social exchange ... metaphors are always open for reinterpretation by the 

participants.' Gerkin (1991: 19) druk <lit soos volg uit: 

... meanings ... continually interact with the changing situations of history to 

create new and highly nuanced understandings of their implications. The 

work ... [is] making the metaphorical connections between the core narratives and 

the narratives being enacted in [a] contemporary living situation ... [to sustain] the 

life and vitality of the tradition to which ministry attempts to be loyal. Without 

such continual reinterpretation and metaphorical enactment, the Christian 

tradition would quickly become a dead tradition, unrelated to the problems and 

dilemmas of ongoing human life. 

In hierdie hoofstuk tot dusver is daar aandag gegee aan Gerkin se idees rondom die 

narratief-hermeneutiese benadering binne die praktiese teologie. Ek bespreek vervolgens 

die pastorale idees van Charles V Gerkin in meer detail. 

2.3 Die pastorale idees van Charles V Gerkin 

Mense storie die gebeure van hulle lewens, en gee daaraan betekenis. Hierdie betekenis 

word in die Christelike storie ingeweef. Daar bestaan dikwels konflik of 'n ooreenkoms 

tussen mense se ervaring van die storie van elke dag se gebeure en die Christelike storie. 

Die pastor se rol is hoofsaaklik die van luisteraar en interpreteerder. Hy/sy spreek in die 

lig hiervan hierdie konflik of ooreenkoms aan in die dag-tot-dag verhoudings wat tussen 

pastor en die mense bestaan (Gerkin 1986: 109). 

Gerkin ( 1986: 110-127) onderskei etlike sake waarmee die pastoraat primer gemoeid is, 

byvoorbeeld menswees en die lewensiklus; verantwoordelikheid in verhoudings en 

interpersoonlike konflik; keuses en lewenstyl; die mens se roeping en taak in die wereld; 
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kollektiewe verantwoordelikheid, sosiale geregtigheid, vrede en die toekoms van die 

mensdom; en sake van waarheid van die uiteindelike betekenis van die menslike bestaan. 

Ek bespreek enkele van hierdie sake wat op hierdie studie van toepassing is. Die eerste 

saak wat Gerkin (1986) aanroer en wat ek wil bespreek, is die onderskeiding ten opsigte 

van menswees en die lewensiklus. 

2.3.1 Sake rakende die menswees en lewensiklus van mense 

Volgens Gerkin is die pastoraat hoofsaaklik 'n bediening vir mense wat op soek is na 

maniere om die lewe te hanteer. Daarom is 'n goeie pastor volgens horn iemand wat 

daarna streef om hierdie mense te ken. Hierdie ken van mense beteken nie net om mense 

individueel te ken nie, maar ook om fyn ingestel te wees op betekenisvolle dinge wat met 

elke persoon gebeur. Die pastor moet daarom ook ingestel wees op dinge van buite wat 'n 

invloed op 'n persoon kan he. Die pastor is met ander woorde nie net ingestel op en 

bewus van sake rakende die algemene welsyn van die gemeente en die gemeenskap nie, 

maar is ook ingestel op die invloed wat daardie sake op die menswees van individue kan 

he. 

Volgens Gerkin beteken die luister na die menswees van mense ook dat daar geluister 

word na dit wat sielkundig met hulle aan die gebeur is. In Widening the Horizons (Gerkin 

1986: 110) se hy dan ook die volgende hieroor: 

Here ... the mutually critical correlation of psychological and theological ways of 

thinking and speaking about personhood and the significance of events for 

personhood is very important. Listening for the issues of personhood means in 

part listening to hear what is happening to persons psychologically. How are they 

coping with the stresses and strains of living? Are old personal psychological 

issues getting in the way of their full experience of life: issues of self-acceptance 

and self-denigration, self-confidence and insecurity, narcissism and dependency 

on others for approval? 
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Hierdie luister na wat sielkundig met mense in hulle lewensiklus en menswees aan die 

gebeur is en hoe dit hulle bei:nvloed, is binne die konteks van 'n gemeentediensjaarspan 

vir my 'n baie belangrike onderskeiding en ek gee dus meer aandag hieraan. 

DJC bestaan uit sewe jongmense wat almal, met hulle aansluit by DJC, begin het om 

hulle eie lewenstories se hoofstukke oor volwassenheid te skryf Sommige 

diensjaarspanlede het al meer geskryf as andere, maar almal is in die proses om aan 

hierdie hoofstukke van hulle lewenstories te werk. 

Hierdie skryf aan 'n nuwe hoofstuk van hulle lewenstories het twee pole. Aan die een 

kant is hulle jong volwassenes en sal hulle dienooreenkomstig verantwoordelikheid kry 

en as sodanig behandel word. Aan die antler kant is hulle as gevolg van die unieke aard 

van hulle bediening deel van die skoolgemeenskap: kleuter-, laer- en hoerskool, en tree 

hulle ook so op tydens hulle bediening. Hierdie teenstrydige rolle kan 'n verwarrende 

invloed op hulle he, soveel so dat hulle dalk moeilik tussen die ou stories oor hulle 

skooljare en die nuwe stories oor volwassenheid kan onderskei. Aylmer (1989:193) se in 

The launching of the single young adult: 

Having provisionally left home ... the young adult is faced with the task of being 

in the adult world "for real" ... the individual at this stage is faced with the harsh 

realities of "taking care of business" in terms of having an independent residence, 

self-care and maintenance, financial responsibility, and general life manage

ment ... Clearly this is no simple task and requires enormous reserves of courage, 

energy, tolerance for ambiguity, and willingness to risk. 

Ook die diensjaarspan word aan dieselfde tipe besluite onderwerp. Hierdie besluite wat 

geneem moet word het 'n tweeledige doel (Levinson 1978:79-80): 

The distinctive character of this developmental period lies in the co-existence of 

its two tasks: to explore, to expand one's horizons and put off making firmer 

commitments until the options are clearer; and to create an initial adult life 

structure, to have roots, stability and continuity. Work on one task may dominate, 
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but the other is never totally absent. The balance of emphasis on the two tasks 

varies tremendously. 

Boshers (1997:88) gee in sy boek oor jeugwerk ook kortliks aandag aan die lewensiklus 

van jongmense en hy beklemtoon aanvaarding en luister. Hy se: 

... it is your responsibility to create ways your students can share their feelings 

and be unconditionally accepted. Many teenagers feel emotionally unstable as 

they make the transition from thinking and acting like a child to facing the 

pressure of being a mature adult. They are looking for a safe place. 

Binne die konteks van hierdie studie beteken dit dus dat ek moeite sou moes doen om 

elke spanlid persoonlik te leer ken, nie net as diensjaarspanlid van die gemeente nie, 

maar ook as 'n persoon in eie reg, as mens met sy/haar eie behoeftes en drome, met eie 

verwagtings en vrese. Dit beteken dus nie net 'n oppervlakkige ken nie, maar ook 'n ken 

op emosionele vlak. Geduld en bereidwilligheid om tot die spanlede se leefwerelde toe 

te tree is 'n groot vereiste hier. Gerkin (1986:113) bevestig dit dan ook: 'More than 

anything else, it involves patience and the willingness to enter into a common praxis 

with persons experiencing life as it is, grounding that mutual praxis in the identifying 

narrative of Christian faith.' 

Die tweede saak waarmee die pastoraat besig is, aldus Gerkin, is sake rakende 

verantwoordelikheid rondom verhoudings en interpersoonlike kontlik. 

2.3.2 Verantwoordelikheid in verhoudings en interpersoonlike konflik 

Menswees vind selde, indien ooit, in 'n verhoudingsvakuum plaas. Inteendeel, belangrike 

verhoudings is een van die aspekte wat mense se menswees ten diepste raak. Vir 

volwassenes beteken dit gewoonlik die verhouding met 'n huweliksmaat en gesin. Vir 

jongmense is dit gewoonlik verhoudings met hulle ouers en maats. Binne die 

diensjaarspan sluit dit verhoudings met die spanlede se ouers en gesinne in, sowel as 
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verhoudings met antler spanlede. Hierdie verhoudings oorvleuel dikwels en botsende 

belange en lojaliteite ontstaan. Konflik tussen persoonlike belange en behoeftes aan die 

een kant, en verantwoordelikheid vir bevrediging van die behoeftes en verwagtings van 

antler belangrike persone aan die antler kant, is meer die reel as die uitsondering. Daar 

ontstaan vrae oor die vervulling van eie behoeftes en begeertes. 'Questions as to whether 

and how in the flow of busy life "my needs" are to be met or "my desires" are to be 

fulfilled make up a great deal of the content of self-concern in the modern context' 

(Gerkin 1986: 113). 

In hierdie milieu van botsende belange word die pastor dikwels uitgesonder as iemand 

wat met vriendelikheid en outoriteit na hierdie stories oor verhoudingskonflik kan luister. 

In 'n sekere sin simboliseer die pastor vir baie mense God se omgee vir die individuele 

mens se behoeftes, asook die verpligting wat mense het om verantwoordelik met 

verhoudings om te gaan. Die pastor staan dus in die onbenydenswaardige posisie van 

arbiter van konflikte oor behoeftes aan die een kant en verantwoordelikheid aan die antler 

kant. Dit is dus noodsaaklik dat die pastor die liefdesgebod 'Jy moet jou naaste liefhe 

soos jouself as deel van die Christelike narratief in gedagte sal hou. Capps ( 1998 :25) haal 

Janine Roberts se Tales and Transformation aan, en sluit in hierdie opsig aan by Gerkin 

(1986): 

... [T]he therapist's role is to let the number of perspectives that clients bring be 

told, and then to help them construct new meanings that work better for them. 

Clients report that what therapy did for them was to provide a place where they 

could put out their different view and not get into a fight over them. Because the 

therapist did not take sides, it enabled them to listen to the story as the other told 

it. 

As ek die voortdurende konflik en verhoudingsprobleme wat so 'n integrale deel van die 

vorige diensjaarspan* was en aanleiding gegee het tot hierdie studie saam met Gerkin se 

idees hierbo lees, vermoed ek dat 'n groot deel van my werk as pastorale berader vir DJC 

heelwaarskynlik op hierdie vlak sou val. 
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'n Derde saak waarmee diepastoraat besig is, is die hele kwessie van kollektiewe 

verantwoordelikheid, sosiale geregtigheid, vrede en die toekoms van die mensdom 

(Gerkin 1986:119). Vir die doeleindes van hierdie studie gee ek egter slegs aandag aan 

kollektiewe verantwoordelikheid en sosiale geregtigheid, wat direk relevant is vir die 

DJC spanlede. 

2.3.3 Sake rakende kollektiewe verantwoordelikheid en sosiale geregtigheid 

Baie van die aktiwiteite waarmee mense hulself besig hou, is kollektiewe aktiwiteite. 

Hierdie kollektiewe aktiwiteite bestaan uit samewerking binne en tussen klein of groter 

groepe individue. Die aard van hierdie groepe kan onder andere vrywillig wees, soos 

byvoorbeeld die diensjaarspan. Hierdie groepe neem gesamentlik verantwoordelikheid 

vir die uitvoering van 'n sekere taak of take. Hulle neem besluite, en oefen gesag uit wat 

die lewens van diegene rondom hulle en die lewens van diegene met wie hulle in 

aanraking kom, bei'nvloed. Hoe groter die groep, hoe minder ervaar die individu in die 

groep verantwoordelikheid vir groepsaksies. Wanneer daar besluite in die groot groep vir 

groepslede geneem word, kan individue maklik gedistansieerd voel van die individuele 

verantwoordelikheid wat hulle ook behoort te deel. Individue kan maklik belangstelling 

verloor. Die sake waarvoor individue in die groep verantwoordelikheid moet aanvaar, 

moet dus beperk en hanteerbaar wees. 

Die diensjaarspan is ook 'n klein groep1e Jongmense wat 'n kollektiewe 

verantwoordelikheid het. Hulle het 'n verantwoordelikheid teenoor die gemeente, 'n 

verantwoordelikheid teenoor mekaar en 'n verantwoordelikheid teenoor diegene in die 

skole of elders waar hulle mense met die evangelie van Jesus Christus bedien. As ek 

Gerkin se idees hieromtrent in ag neem, besef ek dat ek baie wysheid en sensitiwiteit aan 

die dag moet le ten einde nie vir die span besluite te neem en sodoende hulle van hul 

verantwoordelikheid te ontneem nie. Hierdie besluit om nie namens hulle besluite te 

neem nie, sal egter goed deurdag moet wees, sodat ek nie aan die ander kant my 

verantwoordelikheid as pastorale berader op hulle afskuif onder die vaandel van hulle 
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kollektiewe verantwoordelikheid nie. Verantwoordelikheid en die betekenis daarvan vir 

die span sal dus deur al die individue in die groep deur middel van 'n proses van sosiale 

konstruksie onderhandel moet word. Gerkin is ook van mening dat ervarings gedeel moet 

word en dat mense daaroor moet reflekteer sodat Christene opgeroep kan word om 

verantwoordelikheid vir hulle medemense te aanvaar. 

Unfortunately, most often ... experiences of confrontation with ... problems are 

passed over, left unexamined, or rationalized in ways that avoid taking their 

implications seriously. They are, however, the experiences that, if shared with a 

sensitive interpretive guide or if reflected upon with fellow Christians under the 

guidance of an interpretive leader, can transform the consciousness of Christian 

people concerning their responsibility for their fellow humans (Gerkin 1986: 121). 

Hiermee volstaan ek met die bespreking van Gerkin se idees oor die pastoraat. Pastorale 

werk impliseer egter ook 'n terapeutiese proses. Vir die doeleindes van hierdie studie 

maak ek, wat die terapeutiese gespreksproses betref, gebruik van White en Epston 

(1990) se narratiewe metodologie. Die narratiewe metodologie word vervolgens 

bespreek. 

2.4 Die narratiewe terapeutiese metodologie 

What is left when ... evertything [is] taken away? All that is left is ... a 

story. If we lose our stories, we lose our very selves' (Zygmuntowitcz 

in [Allen & Allen] 1995:327). 

Volgens die narratiewe diskoers soos beskryf deur White en Epston (1990) word 'n 

individu se lewe as 'n storie of narratief beskryf. Individue gee betekenis aan hulle lewens 

deur hulle ervarings en belewenisse te storie. Hierdie stories bevat beskrywings oor 

hulself, oor ander en oor die verhoudings waarin hulle staan. 
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Wanneer mense poog om sin uit hulle lewens te rilaak, moet hulle hul ervarings en 

gebeurtenisse in 'n sekere volgorde oor tyd op so 'n manier rangskik dat hulle 'n duidelike 

prentjie van hulself en die wereld rondom hulle het. Hierdie rangskikking van gebeure 

neem gewoonlik die vorm van stories aan. Hierdie stories demonstreer 'n opeenvolging 

van gebeurtenisse wat 'n begin ('n geskiedenis), middel ('n hede) en 'n einde ('n toekoms) 

het. Dit beteken dat die interpretasie van dit wat mense huidiglik beleef, be'invloed word 

deur dit wat in die verlede beleef is, sowel as deur dit wat hulle van die toekoms verwag 

(White & Epston 1990:10). 

Die narratiewe terapeutiese metodologie kyk dus in wese na stories en onderskei tussen 

dominante en altematiewe stories. Dominante stories is gewoonlik probleemgerigte 

stories. Die fokus is dikwels so sterk op hierdie probleemgesentreerde stories dat die 

altematiewe stories heeltemal vervaag of buite rekening gelaat word. Alles wat gebeur 

word deur die bril van hierdie dominante storie gesien. Uiteraard be'invloed hierdie 

probleemgesentreerde beskouing dan ook die gedrag en optrede van die betrokke 

persoon, en hierdie gedrag word die maatstaf vir die toekenning van betekenis: ' ... the 

problem-saturated stories of [people's] lives usually rule out the attribution of new 

meanings to such experiences' (White & Epston 1990:56). 

Die narratiewe diskoers fokus egter nie op dominante probleemgesentreerde stories nie, 

maar luister graag na alternatiewe stories. Alternatiewe stories is die deel van 

belewenisse wat nie deel vorm van die dominante storie nie. Die dominante storie word 

gewoonlik in baie besonderhede onthou, maar in die proses gaan daar positiewe ervarings 

verlore wat ook deel is van die dominante storie. Hierdie positiewe deel van die 

dominante storie word nie onthou of as belangrik genoeg geag om te verhaal nie. Tog 

skep dit die geleentheid vir die skryf van 'n nuwe verkose narratief 'When persons seek 

therapy, an acceptable outcome would be the identification or generation of alternative 

stories that enable them to perform new meanings, bringing with them desired 

possibilities' (White & Epston 1990: 15). Hierdie verkose narratief plaas die klient in 

beheer van die storie en bring nuwe perspektief en hoop. White en Epston (1990: 127) 

beskryf die proses soos volg: 
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A storied therapy ... is prospective rather than retrospective. All the parties enter 

into a search for new meanings, new possibilities, which call into question the 

problem-saturated description or dominant story. Alternative stories either emerge 

from within the dominant story or are discovered to be running along parallel 

tracks, but have been suppressed or not admitted onto the record. 

Ook Freedman en Combs (1996:33) meld die terapeutiese waarde van stories. Hulle haal 

Zimmerman en Dickerson (1996) aan en meld dat wanneer mense hulle stories in die 

terapeutiese konteks begin oor-vertel (re-tell), hulle dikwels agterkom dat ' ... they have 

already experienced participating in an alternative story'. Bruner (1986: 17) skryf oor die 

re-telling van stories: ' ... retellings are what culture is all about. The next telling 

reactivates prior experience, which is then rediscovered and relived as the story is re

related in a new situation. Stories may have endings, but stories are never over.' Die oor

vertel van stories herroep dus vorige gemarginaliseerde ervarings en 'n nuwe verkose 

alternatiewe verhaal word vertel. Hierdie alternatiewe storie herroep weer eens 

herinneringe wat lei tot antler stories, daarom dat Bruner (1986:18) opmerk dat stories 

nooit 'n einde het nie. 

Narratiewe metodologie maak gebruik van sekere terapeutiese vaardighede of 

mikrokaarte om hierdie verkose narratiewe na vore te bring. Hierdie mikrokaarte is die 

mikrokaart van not-knowing, eksternalisering, metafore, dekonstruksie en ko

konstruksie, re-membering, taking-it-back, vraagstelling, glinstermomente, landskap

van-identiteit, landskap-van-aksie en her-skrywing. Hierdie mikrokaarte en hoe ek hulle 

gebruik het in my studie word bespreek in die hoofstukke wat handel oor my paadjie 

saam met die diensjaarspan. 

Ek volstaan met hierdie bespreking van narratiewe terapeutiese metodologie. 

Vervolgens gee ek aandag aan die onderskeidings wat De Jongh van Arkel (2000:142-

168) ten opsigte van pastorale werk maak. 
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2.5 De Jongh van Arkel se onderskeidings ten opsigte van pastorale werk 

Volgens De Jongh van Arkel (2000:161) word vier vorms van pastoraat onderskei, 

naamlik onderlinge sorg, pastorale sorg, pastorale beraad en dan ook pastorale terapie. 

Die onderskeiding tussen hierdie vorme van pastoraat le volgens horn in die doelstelling 

en metodes van sorg. Volgens Capps (1998:39) moet die pastorale berader elke persoon 

se storie erken en versigtig uitdaag sodat nuwe en beter stories kan ontwikkel. Capps 

(1998: 11) onderskei tussen stories wat in die pastorale sorgsituasie vertel word en stories 

wat vertel word tydens pastorale beraad. 

My navorsingsvraag naamlik 'Hoe begelei 'n pastorale berader 'n diensjaarspan in 

gemeentekonteks?' is steeds die hoofvraag van hierdie studie. In die lig van hierdie 

vraag moet my werksaamhede onderskei kan word om die betrokke vorm van pastoraat te 

posisioneer. In die res van hierdie hoofstuk word De Jongh van Arkel (2000:142-168) se 

vier onderskeidings ten opsigte van pastorale werk bespreek, en my posisionering vloei 

voort uit hierdie besprekings. 

Grafies stel De Jongh van Arkel (2000:160) die onderskeidings ten opsigte van pastorale 

werk soos volg voor (Figuur 2.1 ). 
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Figuur 2.1: Onderskeidings van pastorale werk (De Jongh van Arkel 2000:160). 

2.5.1 Onderlinge sorg 

Onderlinge sorg is die primere vlak van pastoraat. Dit is die mees basiese en, volgens De 

Jongh van Arkel (2000: 161 ), heelwaarskynlik ook die belangrikste vlak. Onderlinge sorg 

vind plaas wanneer gemeentelede vir mekaar sorg en omgee. Dit spruit voort uit een 

gelowige se toewyding aan antler en word geassosieer met aanvaarding in die 

gemeenskap van gelowiges. In die konteks van hierdie studie impliseer onderlinge sorg 

enersyds die gemeente en andersyds my en my gesin. 

Onderlinge sorg impliseer aan die een kant die gemeente van as die gemeenskap van 

gelowiges waar die diensjaarspan werksaam is vir 'n jaar, die gemeente wat die span in 

hulle geledere opneem, aanvaar en vir hulle omgee. Aan die antler kant sluit onderlinge 

sorg my en my gesin baie spesifiek in, beide as mede-gelowiges wat deel vorm van 

47 



hierdie gemeente, en as die een huisgesin waar die spanlede dikwels aan huis kom vir 

hulle gespreksessies. Volgens De Jongh van Arkel (2000:161) vorm onderlinge sorg die 

·basis van enige antler vorm van pastorale werk. 

De Jongh van Arkel (2000:161) maak melding van die veelvoud van verhoudinge in 'n 

gemeente. Sommige van hierdie verhoudings is formeel, soos in jeuggroepe en 

omgeegroepe (of diensjaarspanne). Die meeste van hierdie verhoudings word egter 

gevind in vriendskapsverhoudings, klein gebedsgroepe, gereelde telefoonoproepe en 

spontane reaksies en ondersteuning gedurende moeilike tye. Ondersteuning en 

bemoediging is die sleutelwoorde van onderlinge sorg. As ondersteuning en bemoediging 

die kernmomente vorm, sluit my werk in die diensjaarspan sekerlik onderlinge sorg in, 

alhoewel ek nie glo dat my rol as pastorale berader hoofsaaklik op hierdie vlak behoort te 

realiseer nie. 

2.5.2 Pastorale sorg 

Pastorale sorg het hoofsaaklik met die amptelike versterking en opbou van die gemeente 

te doen, primer deur 'n dialogiese sorgaksie. In sommige gemeentes vind pastorale sorg 

plaas deur middel van huisbesoek en die gebruik van die sakramente en rituele (De Jongh 

van Arkel 2000:162). Hierdie vlak van sorg vereis meer kundigheid as die vorige vlak. 

Dit is meer georganiseerd en help mense met hulle alledaagse lewe, sowel as met hulle 

dieper teenswoordige probleme. Hierdie vlak van sorg is nie gerig op die oplossing van 

probleme nie, maar wel gerig op groei. 'Mense word wel gehelp met die sake van elke 

dag sowel as met lewensprobleme, maar daar word nie diep ingegaan op die 

kompleksiteite van die probleme nie' (De Jongh van Arkel 2000:162). Ook Capps 

( 1998: 11) sluit hierby aan. Vol gens horn word die and er persoon se storie gehoor sonder 

dat daar 'n poging aangewend word om hierdie storie met 'n storie wat in die verlede le te 

verbind. Volgens Gerkin (1997:88), '[i]ts primary focus is to care for all God's people 
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through the ups and downs of everyday life, and to create caring environments in which 

all people can grow and develop to their fullest potential'. 

2.5.3 Pastorale beraad 

My werk as pastorale berader van die diensjaarspan realiseer grotendeels op die vlak van 

pastorale beraad en daarom gee ek meer aandag hieraan. 

Pastorale beraad is eerstens 'n meer intensiewe en gestruktureerde vorm van sorg as die 

vorige twee vorms. Dit sluit 'n vorm van kontraktering of ooreenkoms in waarin daar vir 

hulp gevra word en 1n vaste tyd en plek vir ontmoeting opgestel word. Daar word 

skriftelik met die diensjaarspan gekontrakteer vir deelname aan die navorsing, en datums 

vir gereelde gespreksgeleenthede regdeur die jaar is vasgestel. 

Pastorale beraad is tweedens 'n vorm van kontekstuele sorg en hulp wat 

teologie/godsdiens/geloof integreer met insigte uit die antler wetenskappe. Hierdie vorm 

van sorg word gewoonlik gegee deur professionele pastors wat in beide teologie en 

berading gekwalifiseer is. Hierdie vorm van beraad val meer in die kategorie van 

korttermyn oplossinggefokusde en sekere tipes narratiewe berading (De Jongh van Arkel 

2000: 162). Die konteks van die diensjaarspan is uniek, soos beskryf in Hoofstuk 1, en 

daarom is die klem wat De Jongh van Arkel op kontekstuele sorg plaas, vir my baie 

belangrik. Die konteks waarin hierdie span funksioneer, is eiesoortig en daarom word 

daar nie aanbeveel dat hierdie span buite konteks berading gegee word nie. Ek moet my 

dus voortdurend vergewis van die konteks van hierdie jongmense en my beraad daarby 

aanpas. 

Pastorale beraad is derdens 'n aksie gerig op individue, paartjies, families en groepe wat 

ernstige probleme in hulle verhoudinge met hulself, antler en met God ervaar - probleme 

wat hulle geestelike en emosionele bronne kan bedreig. In die lig van die konflik wat so 
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dikwels in die vorige diensjaarspan* voorgekom het en wat aanleiding gegee het tot 

hierdie studie, is dit 'n belangrike onderskeiding vir hierdie spesifieke studie. 

Pastorale beraad vind vierdens binne die konteks van die Christelike gemeenskap plaas. 

Die pastor kom uit hierdie gemeenskap en verteenwoordig die gemeenskap. Ek voel egter 

baie sterk dat die pastorale berader in 'n gemeente ook 'n pastorale terapeut moet kan 

wees, sodat probleme wat 'n meer intensiewe vorm van terapie benodig ook hanteer kan 

word. In pastorale beraad sal die storie dan 'n ander doel he. Daar word gevra na 'n oor 

wat bereid is om fyner te luister sodat dat die pastor kan deelneem aan die interpretasie 

van die storie. Die storieverteller hoop dat die pastor as gevolg van die opleiding en 

ervaring waaaroor hy/sy beskik, betekenis in die storie sal sien wat nie vir die ander 

persoon sigbaar is nie (Capps 1998:11). Dit bring ons by die vierde vlak van pastoraat, 

naamlik pastorale terapie. 

2.5.4 Pastorale terapie 

Pastorale terapie is 'n addisionele onderskeiding wat De Jongh van Arkel (2000:163) in 

sy artikel 'Recent movements in pastoral theology' byvoeg. Pastorale terapie gebruik 

meer langtermyn rekonstruktiewe terapeutiese metodes om genesing te bring vir diep 

en/of kroniese probleme. Pastorale terapie werk dus met probleme in meer diepte en 

gevolglik mag terapie oor 'n langer tydperk strek as pastorale beraad. 

Pastorale terapie is 'n ontwikkelende professie van persone wat 'n roeping het om terapie 

te beoefen vanuit 'n pastorale perspektief Dit impliseer dat pastorale terapeute kennis 

gebruik wat spruit uit hulle teologiese opleiding en dit kombineer met hulle ander 

vaardigheidsgerigte, in-diepte opleiding in terapie. Hierdie opleiding moet baie ure van 

kliniese opleiding onder toesig insluit (De Jongh van Arkel 2000:164). Volgens De Jongh 

van Arkel is pastorale terapie ook 'n vorm van bediening en behoort daarom 

verantwoordbaar te wees aan die gemeente. 
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Dit is nie die doel van hierdie studie om 'n model daar te stel vir pastorale beraad nie, 

maar wel om 'n pastorale berader se rol in 'n diensjaarspan te verhaal. Soos reeds gemeld, 

het ek beplan dat meeste van my werk met DJC op die vlak van pastorale beraad sal 

wees. Dit is egter belangrik om te onthou dat my kontraktering met die span ook behels 

het dat ek vir individuele gespreksessies beskikbaar sou wees, soos en indien nodig. Dit 

beteken dat ek ruimte sou moes laat om pastorale terapie ook te doen indien dit vanuit 'n 

diskoers van sosiale konstruksie 'n behoefte blyk te wees. Dit is dan ook die motivering 

vir my opmerking hierbo dat 'n pastorale berader ook 'n pastorale terapeut moet kan wees. 

Ek volstaan met hierdie bespreking oor die onderskeidings tussen die verskillende vlakke 

van pastoraat. 

2.6 Opsomming 

Hierdie hoofstuk het gepoog om die studie te kontekstualiseer. Die klem het op Gerkin se 

beskrywing van 'n narratief-hermeneutiese praktiese teologie geval. Gerkin (1986) se 

narratief-hermeneutiese beskouing ten opsigte van die pastoraat is ge1ntegreer met White 

en Epston (1990) se narratiewe terapeutiese gespreksmetodologie. Daar is ook aandag 

gegee aan die onderskeidings ten opsigte van pastorale werk soos gemaak deur De Jongh 

van Arkel (2000) en soos wat dit in hierdie studie tot uiting kom. 

In die volgende hoofstuk word daar begin om DJC se storie te verhaal. 
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HOOFSTUK3 

DIE PASTORALE BEGELEIDING VAN DJC: 'N VERHAAL 

A story, once told, no longer belongs solely to the storyteller. It has 

existence independently of his will, intentions, or analysis. It is an 

object accessible to others. Others may see in it what the storyteller 

does not. Story is not narcissism or subjectivity, but its opposite: 

the making of an independent object (Novak 1975:199). 

3.1 Inleiding 

Dit is in die lig van my epistemologie en navorsingsmetodologie enersyds en die 

kontekstualisering van hierdie studie binne 'n narratief-hermeneutiese benadering 

andersyds, dat my storie oor die pastorate begeleiding van DJC vertel word. Die 

verhaling van hierdie storie beslaan drie hoofstukke: hierdie hoofstuk en die volgende 

twee. Elkeen van hierdie drie hoofstukke bestaan uit vier komponente. 

Die eerste komponent is die verhaling van my pastorate begeleiding van die span. Dit is 

met ander woorde my storie oor die rol van 'n pastorate berader in 'n diensjaarspan. Die 

funksie van hierdie eerste komponent is tweerlei: Ten eerste wil ek my navorsingsvraag, 

naamlik 'Hoe begelei 'n pastorale berader 'n gemeentediensjaarspan?', probeer 

beantwoord. In die tweede plek wil hierdie verhaling ook die verdere doel van die studie, 

naamlik die verhaling van 'n postmodeme, pastoraal-narratiewe metodologie vir pastorate 

beraders van gemeentediensjaarspanne ondervang. 

'n Tweede komponent wat parallel loop met my storie oor die spanbegeleiding is die span 

se storie en hulle verhaling van gebeure in die span. Daar is dus twee stories wat gelyk 

loop, my storie en die span se storie. 
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Verweef met hierdie eerste twee komponente (of stories) is daar die derde komponent, 

naamlik reflektering. Hierdie reflektering is drieerlei van aard. Eerstens is dit 'n teoretiese 

reflektering. Die teoretiese reflektering sal die verheldering van aspekte en implikasies 

wat vir die prakties-teologiese diskoers en diskoers van pastorate werk belangrik is, 

bevat. Tweedens is dit my eie reflektering - hoe ek <link en voel oor sekere aspekte, wat 

my waarneming en gewaarwordings was. Wat het goed afgeloop? Waar kon ek anders 

opgetree het? Gergen en Gergen (1991 :79) motiveer die noodsaaklikheid vir reflektering 

SOOS volg: 

... [A] social constructionist view invites the investigator outward - into the fuller 

realm of shared languages. The reflexive attempt is thus relational, emphasizing 

the expansion of the languages of understanding. The aim is to realize more fully 

the linguistic implications of preferred positions, and to invite the expression of 

alternative voices or perspectives into one's activities [italisering myne]. 

Die derde been van die reflektering is die span se reflektering. Hier word hulle stemme as 

deelnemers aan en medeskrywers van die navorsingsverslag gehoor. Ter wille van 

onderskeiding sal verskillende lettertipes vir reflektering gebruik word. 

a) Die teoretiese reflektering sal in die lettertipe wat tot nou toe in die studie gebruik 

is, gedoen word; 

b) hierdie lettertipe saJ. 'n aan.duiding wees dat iets my eie reflek'tering is; en 

c) die dialoog waarin die span se stem gehoor word, sal in hierdie lettertipe wees. 

Die vierde komponent bestaan uit die beskrywing van die invloed wat die pastorale 

begeleiding van die span op my as pastorale berader gehad het. Ek sal poog om dinge wat 

ek as belangrik vir die mondering van 'n pastorate berader beskou, uit te lig. Dit was 

aanvanklik nie een van die doelstellings van hierdie studie nie, maar soos die studie 

gevorder het, het ek besef dat dit 'n noodsaaklike aspek is waaraan ek ook aandag wil gee. 

Hierdie vier komponente, naamlik die storie oor my begeleiding van die span, die span se 

storie, die teoretiese reflektering en die invloed van die begeleidingsproses op my as 
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persoon, moet nie as losstaande van mekaar gesien word nie. Elke komponent belig wel 

'n antler aspek van my pastorale begeleiding van die span, maar dit moet as 'n 

gei:ntegreerde geheel gesien word. 

In die aanbieding van die navorsingsverslag maak ek gebruik van verbatim uittreksels uit 

die geskeduleerde reflekterende gesprekke met die span. Ek gebruik uittreksels omdat die 

omvang van die volle transkripsies te groot is om die geheel te plaas. Kommentaar word 

voorsien om uittreksels te kontekstualiseer. 'n Beduidende deel van die pastorale 

begeleiding van die span het egter buite die geskeduleerde gespreksessies oor 'n koppie 

koffie of 'n bord kos plaasgevind en dit vorm uiteraard 'n belangrike deel van die 

navorsingsverslag. Vignettes en prosesnotas wat ek tydens sodanige gesprekke geneem 

het, sal dus ook gebruik word. Hierdie transkripsies, vignettes en prosesnotas moet as 'n 

integrale deel van die navorsingsverslag gelees word. Dit is ook so dat die opmerkings en 

kommentaar wat ek byvoeg, nie die enigste kennis is wat daaroor bestaan nie en die leser 

word uitgenooi om deur eie konstruksies deel te neem aan hierdie gesprek (Denzin & 

Lincoln 1994: 1-3; Roux 1996:93). 

Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of 

empirical materials - case study, personal experience, introspective, life story, 

interview, observational, historical, interactional, and visual texts - that describe 

routine and problematic moments in individuals' lives. Accordingly, qualitative 

researchers deploy a wide range of interconnected methods, hoping always to get 

a better fix on the subject matter at hand (Denzin & Lincoln 1994:2). 

Omdat hierdie studie vanuit 'n narratiewe diskoers funksioneer, en metafore 'n integrale 

deel van narratiewe diskoers vorm, wil ek die aard van die studie met die metafoor van 'n 

mat verduidelik. 

Mens kry baie verskillende matte in die kleinhandel te koop. Dit is ook nie snaaks of 

ongewoon om 'n presiese replika van die mat wat in jou eie huis le in iemand anders se 

huis raak te loop nie, want matte word dikwels ter wille van tyd en geld en die lewering 

teen 'n redelike prys aan die verbruiker, in massa vervaardig. Die mat wat, metafories 
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gesproke, geweef is saam met DJC is egter me een van 'n massa me. Dit is 'n 

oorspronklike, an original, en oorspronklike stukke is duur, juis vanwee hulle uniekheid. 

Dit is ook die geval met die pastorale begeleidingsmat van DJC. 

Die materiaal wat gebruik is om hierdie mat van DJC te weef, verskil van die materiaal 

wat vir antler matte gebruik word. 'n Not-knowing basis vorm die gaas waarop hierdie 

mat geweef is. Die gaas was al wat ek gehad het toe ek die begeleiding van die 

diensjaarspan aangepak het. Daar was nie 'n patroon op hierdie gaas gedruk nie, ook nie 

'n diagram waarin elke kleurtjie en stukkie materiaal wat gebruik moet word, blokkie vir 

blokkie aangedui word nie. Ek was die pastorale berader wat met kreatiwiteit en 

sensitiwiteit in hierdie jongmense se lewens moes inweef 

Die twee stories, naamlik die spanstorie en die storie van die pastorale berader, is die 

agtergrond van hierdie mat waarteen die res van die mat ingekleur word. 'n Mat kan egter 

nie net uit gaas en agtergrond bestaan nie, want anders sal dit maar 'n bra vervelige mat 

wees. Daarom loop reflektering soos 'n goue draad deur hierdie mat. Hierdie goue draad 

word gevorm deur drie dunner drade wat in tekstuur en in skakering van mekaar verskil 

en saamgerol word in een reflekterende draad. Goud in al sy skakerings is egter nie die 

enigste kleur in hierdie mat nie. 

Die mat is verder ingekleur met die probleme wat ek ondervind het en lesse wat ek geleer 

het. Ek het tydens die beradingsproses agtergekom watter materiaal ek kortkom om 

hierdie mat te weef en van watter materiaal ek te veel het. Ek deel dit met die leser in die 

vorm van gevoelens en gewaarwordings wat ek as pastorale berader tydens die pastorale 

begeleidingsproses gehad het. Ek deel ook met die leser die manier waarop ek as 

pastorale berader vrae wat opgeduik het, benader het, en wat die uitslag van hierdie 

benadering was. 

En dan, as my mat klaar geweef is? Diegene wat weet, se mens kan 'n oorspronklike 

uitken daaraan dat nie twee presies dieselfde is nie, en aan foutjies wat op die stuk 

voorkom. Die leser word genooi om deel te neem aan die weefproses. Kon ek dalk antler 
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kleure gebruik het, en waar is daar 'n gaatjie wat nie toegeweef is nie? Hoe sou die leser 

so 'n mat gemaak het? Watter materiaal sou die leser gebruik het om die matte weef? 

Ek wil die rol van pastorale berader in 'n gemeentediensjaarspan soos wat ek <lit beleef 

het, skematies voorstel (sien Figuur 3 .1). 

3.2 Skematiese voorstelling van my rol as pastorale berader vir DJC 

Die komponente waaruit hierdie skematiese voorstelling bestaan, word vervolgens baie 

kortliks belig. 'n Volledige bespreking sal in die loop van die hoofstuk gegee word. 

Hierdie skematiese voorstelling bestaan uit ses sirkels. Een daarvan is 'n sirkel wat net 

met stippellyne aangedui word. Die middelste sirkel verteenwoordig myself in my rol as 

pastorale berader van DJC. Rondom my is 'n stippellyn wat my gesin verteenwoordig. 

Hierdie stippelsirkel was aanvanklik nie deel van die studie nie en dus nie direk betrokke 

by my pastorale begeleiding van die span nie. Soos wat die studie gevorder het, het hulle 

egter deel van die begeleidingsproses geword en in retrospeksie was hulle deel van die 

mondering wat noodsaaklik is vir my as pastorale berader wat in die begeleiding van 'n 

diensjaarspan gestaan het. Hulle voortdurende betrokkenheid by my en die span, veral op 

die vlak van onderlinge sorg, noodsaak gevolglik hulle byvoeging hier. Die storie oor 

hierdie betrokkenheid en hulle onderlinge sorgrol word later in die hoofstuk in meer 

besonderhede toegelig. 
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Rondom die twee binnesirkels is daar vier sirkels wat ewe groot in omtrek is. Hierdie vier 

sirkels stel die vier vlakke van die pastoraat voor, naamlik onderlinge sorg, pastorate 

sorg, pastorate beraad en pastorate terapie. Ek sal in die loop van die hoofstuk my rol as 

pastorate berader op elke vlak van die pastoraat afsonderlik verhelder en bespreek. Ek sal 

ook in die lig van die doel van hierdie studie, naamlik om 'n postmodeme pastoraal

narratiewe metodologie vir pastorate beraders met die begeleiding van diensjaarspanne te 

verhaal, die belangrikste stories wat betrekking gehad het op elke betrokke vlak van die 

pastoraat, vertel. Ek vertel net die belangrikste stories, omdat <lit binne die beperking wat 

vir hierdie studie opgele word, nie moontlik is om al die stories te vertel nie. Ek sal egter 
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Figuur 3.1: My rol as pastorale berader van DJC. 

nie net die stories vertel nie, maar ook toon hoe ek narratiewe terapeutiese metodologie 

aangewend het om hierdie stories te her-skryf. Hierdie postmodeme narratiewe 
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terapeutiese metodologie sal deurentyd, waar moontlik, deur 'n teoretiese komponent 

ondersteun word. 

Binne die skematiese voorstelling oorvleuel die ses sirkels wat die vlakke van pastoraat 

voorstel met die twee binnesirkels. Dit is enersyds die geval omdat die vlakke van 

pastoraat moeilik skeibaar is. De Jongh van Arkel (2000:165) erken dit dan ook: 

These four forms are interdependent and they interact closely - the boundaries are 

not as clear as we have sketched them. Real life does not work like that. People 

and their circumstances cannot be pigeonholed so neatly. A spontaneous 

supportive visit to someone in distress may evolve into a pastoral counselling 

situation if it turns out that there really is a major problem requiring extensive, in

depth attention. 

Die areas van oorvleueling is andersyds nie orals ewe groot nie, omdat my betrokkenheid 

op sommige vlakke van die pastoraat groter was as op antler vlakke. My rol op die vlak 

van pastorale terapie was byvoorbeeld aansienlik groter as my rol op die vlak van 

pastorale sorg. Weereens sal ek hierop uitbrei in die verloop van die hoofstuk. 

Verder sal die leser opmerk dat daar 'n skakelfunksie in die diagram is omdat ek as 

pastorale berader ook in die begeleiding van die span sodanige funksie gehad het. Die 

skakelfunksie is egter nerens eksplisiet verbind nie, en dui ook nie skakeling in 'n 

bepaalde rigting aan nie. Die skakeling met Alkogen, huisouers en koshuisouers, die 

apteek, die KFI5
, die Sentrum vir Jeugbediening, die KGA6 en die KJ7 is bloot ter wille 

van die grafiese uiteensetting van die skema in daardie betrokke posisies aangebring. 

Laastens is daar 'n gedeelte heel in die middel waar geen oorvleueling plaasvind nie. 

Hierdie deel sal in die laaste, reflekterende hoofstuk bespreek word. Ek gaan dan nou 

voort met die bespreking van my rol as pastorale berader in DJC, en fokus, om mee te 

5 
Kommissie vir Finansies en Instandhouding. 

6 
Kommissie vir Getuienis Aksie. 

7 
Kommissie vir Jeugbediening. 
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begin, op die deel van my begeleidingstaak op die vlak van pastorale beraad (soos 

aangedui deur die geskakeerde sirkel in Figuur 3.2). 

Figuur 3.2: My rol op die vlak van pastorale beraad. 

3.3 My ontmoeting met DJC 

Rozelda, een van die spanlede, het my een oggend sowat 'n week na hulle aankoms in die 

gemeente gebel. Sy wou my kom sien. Ons het vir dieselfde oggend 'n afspraak gemaak, 

en Rozelda het haar hart kom uitpraat. Sy was betrokke by die vorige DJC* en baie 

bekommerd oor die huidige diensjaarspan. Daar was voortdurende konflik in die span en 

volgens haar wou hulle mekaar net gryp. Rozelda was moedeloos, en sy het nie lus gehad 

om aan te bly in die span nie. Daar was niemand wat gesag geneem het in die span nie, 

want hulle het nie 'n spanleier gehad nie. 
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'n Diensjaarspan sander 'n spanleier was vir my, om die minste te se, 'n vreemde 

konsep. Volgens my eie konstruksies het 'n span 'n leier nodig gehad, en ek het Rozelda 

dan oak daaroor uitgevra. 

Rozelda het vir my verduidelik dat die span op Tulbagh saam besluit het om me 'n 

spanleier te he nie. Die vorige jaar* se spanleier is deur hulle destydse mentor, ds X, 

tydens die keuringsonderhoude as spanleier aangewys omdat hy die oudste manlike 

aansoeker was. Die leierskap in die vorige DJC* het dan ook heelwat probleme 

opgelewer. Rozelda het die redes vir hulle besluit aan my probeer verduidelik. Hulle 

keuse om sonder leier te funksioneer was gewortel in Rozelda en Susan (wat die vorige 

jaar diensjaar gedoen het) se negatiewe ervarings rondom die diskoers van leierskap in 

daardie span*. Sy het bietjie stilgestaan en my ingelig rondom die span* se ervaring van 

leierskap destyds. 

My eie konstruksies was baie verbaas hieroor. Om iemand as leier aan te wys tydens 'n 

keuringsonderhoud maak vir my gewoon nie sin nie. Die doel van 'n 

keuringsonderhoud is myns insiens om kandidate wat aansoek gedoen het vir 'n 

diensjaar te woord te staan en onder andere vrae te vra oar hulle motivering vir die 

stap, hulle verhouding met God en hulle verwagtinge vir die diensjaar. En om dan uit 

die beskikbare kandidate, nadat aJ.m.al te woord gestaan is, saam te kom en in biddende 

afhanklikheid van God, as keuringskomitee saam 'n span te kies. Om iemand tydens 

hierdie keuringsonderhoude op outokratiese wyse as leier aan te wys is myns insiens 

uiters voortydig en maak. 'n bespotting van die keuringsonderhoud. Die implikasie is 

dan oak dat 'n vreemdeling in die uiters verantwoordelike posisie as spanleier aangestel 

word. Die blote feit dat die spanleier* op hierdie manier aangewys is, was volgens my 'n 

wegspring op die verkeerde voet, want die span* is nooit toegelaat om mekaar eers oar 

'n tydperk te leer ken en dan hulle eie insette met die verkiesing van 'n leier te !ewer 

nie. Daar is van buite vir hulle besluit sander enige kans van deelname van hulle kant. 

Die spanleier* is dus aangewys deur 'n gesagsfiguur (die predikant) soos Kinman 

(1994:94) aandui en dit is lynreg strydig met my eie voorkeurposisie van not-knowing. 

Die posisie van not-knowing en Kinman se grafiese voorstelling daarvan word in hierdie 

hoofstuk onder 3 .4.1.1 bespreek. 
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Daar was dan ook volgens Rozelda onmiddellik 'n ongelukkigheid oor die wyse waarop 

die leier se aanwysing hanteer is. Spanverhoudings* het baie skade gely, veral toe die 

span* baie vroeg in hulle saamwees besef het <lat een van die dames baie sterker 

leierskapseienskappe openbaar het as haar manlike eweknie. Uiteraard het sy en die 

spanleier* baie koppe gestamp en dit het baie spanning tot gevolg gehad in die vorige 

diensjaarspan*. 

Hoe <lit ook al sy, daar was nou kon:flik en spanning in DJC, en Rozelda het kom hulp 

vra. My paadjie saam met DJC het toe so pas begin. Ek het vir Rozelda gevra om die hele 

span dieselfde middag 14:00 by hulle spanhuis bymekaar te kry, sodat ek hulle kon 

ontmoet. 

Ek het DJC om 14:00 die middag ontmoet. Ek het vir hulle vertel <lat Rozelda die oggend 

by my was en <lat daar blykbaar spanning in die span is. Almal het saamgestem oor die 

spanning. Ek het ook aan hulle verduidelik dat ek die pastorale berader is wat vir die duur 

van hulle dienstermyn in die gemeente verantwoordelik sou wees vir die pastorate 

beradingsgedeelte. Die nuus is met gemengde gevoelens ontvang. Sommige spanlede het 

<lit verwelkom <lat 'n professionele persoon gereeld met hulle gaan vergader. Abrie en 

Casper het egter nie die vrede vertrou nie en was openlik agterdogtig. Omdat ek hierdie 

agterdog by Abrie en Casper wou ondervang, het ek aan die span genoem <lat ek 

tweeledig met hulle wou kontrakteer. 

Die eerste deel van die kontraktering was vir gesamentlike gespreksessies. Tydens hierdie 

gespreksessies sou ek nie 'n persoon wees wat heeltyd antwoorde gee nie, maar ons sou 

saam as span oplossings vir probleemsituasies soek. Ek het ook aan die span genoem <lat 

<lit hulle vry staan om van die groepsgesprekke te onttrek indien hulle <lit sou verkies. Die 

tweede deel van die kontraktering was <lat ek op versoek vir individuele beradingsessies 

beskikbaar sou wees indien spanlede persoonlike of antler probleme sou ondervind wat 

hulle met my wil bespreek. Hierdie individuele beradingsessies sou nie met die span 

bespreek word nie. 
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Abrie het net daar eenkant gesit, en nie veel deelgeneem aan hierdie gesprek nie. Erens in 

my agterkop het 'n stemmetjie my gewaarsku dat sy vertroue in beraders geskok is en dat 

hy dalk moontlik erens met 'n persoon in die hulpverleningsprofessies 'n stel afgetrap het. 

(Hierdie draad word opgevolg in Hoofstuk 4). Casper was die een wat baie vrae gevra het 

- oor my kwalifikasies, oor die hele kwessie van vertroulikheid en oor navorsingsetiek en 

-prosedure. Ek het probeer om Casper se vrae te beantwoord na die beste van my vermoe 

en ook, in die lig van my epistemologie, die spanlede genooi om vry te voel om van my 

te verskil. 

Ek het twee vorms saamgeneem na hierdie ontmoetingsgesprek toe, 'n toestemmingsvorm 

waarin hulle toestemming gee om deel te neem aan die studie, en 'n inligtingstuk waarin 

die doel van die studie, wat ek van deelnemers verwag, die werkswyse en metodologie 

van die studie bespreek word. 

Ek het die toestemmingsvorm en die inligtingstuk die middag by die span gelos sodat 

hulle dit op hulle tyd kon deurlees, met mekaar kon bespreek en dan besluit of hulle wil 

deelneem aan hierdie studie voor ek die aand terugkom. Ek sou diegene wat toestemming 

verleen om deel te neem, die aand om 19:00 weer sien vir ons eerste gespreksessie. 

3.4 My eerste gespreksessie met die span 

Toe ek die aand terugkeer, was die span merkbaar meer ontspanne as vroeer die middag, 

en almal het die toestemmingsvorm om deel te neem aan die navorsing onderteken. 

Hierdie eerste gespreksessie was vir my vir twee redes baie belangrik. Eerstens wou ek 

'n stewige fondament le vir openhartige gespreksessies deur die jaar, en daarom was 'n 

vertrouensverhouding vir my prioriteit. Tweedens wou ek met die groep in gesprek tree 

oor die konflik wat in die span voorkom en wat Rozelda 'n afspraak laat maak het. 

Volgens Gerkin (1986:113) is interpersoonlike konflik een van die take waarmee 'n 

pastorale berader soos ek haarself bemoei. Volgens horn word die pastor dikwels in 'n 
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milieu van botsende belange uitgesonder as iemand wat met vriendelikheid en outoriteit 

na die stories oor hierdie konflik kan luister. 

Volgens horn is die pastor dan ook dikwels in die onbenydenswaardige posisie van 

arbiter van konflikte oor behoeftes. Terwyl ek met Gerkin saamstem dat die pastor baie 

dikwels in interpersoonlike konflik betrek word, verskil ek van horn dat die pastor arbiter 

in so 'n konfliksituasie moet wees. Om arbiter te wees, is volgens my konstruksie 'n keuse 

om verantwoordelikheid te neem vir die uitsorteer van 'n konfliksituasie, 

verantwoordelikheid neem in die sin van 'n uitspraak maak of kant kies. Ek vermoed ook 

dat Gerkin self nie baie gelukkig is met sy stelling nie, want hy se so 'n situasie plaas die 

pastor in 'n onbenydenswaardige posisie. 

Ek sou in die hantering van hierdie konfliksituasie eerder die rol van gesprekskunstenaar 

as arbiter wou aanneem. Anderson en Goolishian (1992) het agt vertrekpunte rakende die 

aanwending van taal in terapeutiese situasie waarvandaan hulle werk. Volgens Kotze 

(1994:53) is een van hierdie vertrekpunte die van berader as gesprekskunstenaar: 'The 

therapist becomes a conversational artist, "an architect of the dialogical process".' Die 

volgende standpunt beskryf die rol van so 'n gesprekskunstenaar (Kotze 1994:53): 'The 

therapist's main function as conversational artist is the asking of conversational and 

therapeutic questions.' Ek sal dus eerder iemand wil wees wat die gesprek tussen 

spanlede fasiliteer, waar die spanlede die verantwoordelikheid neem vir die uitsortering 

van konflik en waar die spanlede nuwe betekenis in hulle eie situasie skep. Smith en 

Nylund (1997:22) se waarskuwing onderskraag my keuse om eerder gesprekskunstenaar 

as arbiter te wees: 

Often therapists indirectly or directly offer supportive suggestions, interpretations, 

or confrontations that clients find helpful. .. [B]ut when clients disagree with 

therapists' underlying assumptions or values, sometimes the therapists' well

intended interventions can combine with client concessions to form a vicious, 

self-perpetuating cycle of therapist ignorance and client self-blame. 
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Die doel van hierdie studie is om 'n postmoderne, pastoraal-narratiewe metodologie vir 

pastorate beraders in die begeleiding van diensjaarspanne te verhaal. Derhalwe 

verduidelik ek vervolgens in detail hoe ek hierdie vertrouensverhouding gevestig het en 

wat my motivering daarvoor was. 

3.4.1 Die vestiging van 'n vertrouensverhouding 

In die vestiging van 'n vertrouensverhouding het ek twee vertrekpunte gehad. My eerste 

vertrekpunt was om myself in 'n posisie van not-knowing te posisioneer. Daarna het ek 

die manier waarop ek werk, oftewel my werkswyse, deur middel van 'n metafoor aan die 

groep verduidelik. 

In die vestiging van 'n vertrouensverhouding met die span, het ek myself in 'n not

knowing posisie (Anderson & Goolishian 1992:25-39) geposisioneer. Die mikrokaart van 

not-knowing in die pastorate beradingsproses is in Hoofstuk 2 gemeld, en ek bespreek 

hierdie mikrokaart hieronder. 

3.4.1.1 Die mikrokaart8 van not-knowing 

Volgens Anderson en Goolishian (1992:25-39) impliseer 'n posisie van not-knowing dat 

ek as berader deur my houding en ingesteldheid 'n nuuskierigheid kommunikeer, 'n 

opregte behoefte om meer te weet en beter te verstaan. Hierdie posisie van not-knowing 

impliseer dat die berader nie oor gepriviligeerde inligting ten opsigte van dit wat die 

klient ervaar, beskik nie en nie in staat is om 'n antler persoon ten volle te verstaan nie. 

Die berader poog wel om te verstaan deur te luister na dit wat die klient se, asook dit wat 

die klient nie se nie. So kan juis die vermyding van 'n onderwerp of weiering om oor 'n 

8 
In die konteks van hierdie studie het die begrip 'mikrokaart' (micromaps) die betekenis van narratiewe 
terapeutiese vaardighede wat gebruik word. 
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onderwerp te praat dalk 'n aanduiding wees dat daar dalk 'n onvertelde storie oor hierdie 

onderwerp is en dat dit vir die klient moeilik is om oor hierdie storie te praat. 

Thus, the therapist does not dominate the client with expert psychological 

knowledge so much as he or she is led by, and learns from, the expertise of the 

client. The therapist's task, therefore, is not to analyze but to attempt to 

understand, to understand from the changing perspective of the client's life 

experience (Anderson & Goolishian 1992:33). 

In hierdie konteks waar ek 'n vertrouensverhouding met die span gevestig het, was 'n not

knowing posisie van onskatbare waarde. Die rede hiervoor word deur Kotze (1994:52) 

soos volg beskryf: 'The "not-knowing" position creates a climate within which the client 

may have the experience of being heard, confirmed and accepted [italisering myne ]. ' Dit 

was vir die span nodig om iemand te he wat bereid is om na hulle stem te luister. 

Ek het vanuit die sosiale konstruksiediskoers en my narratief-hermeneutiese 

posisionering deur middel van nuuskierigheid uiting gegee aan my pogings om meer te 

weet en beter te verstaan. Hierdie nuuskierigheid moes meehelp om te verseker dat daar 

'n voortdurende proses van betekenisskepping is. Anderson en Goolishian (1992:25-39) 

ondersteun 'n soortgelyke posisie: 

A. .. conversation is no more than [an] ... individual life story stimulated by the 

therapist's position of not-knowing and the therapist's curiosity to learn. It is 

curiosity and not-knowing [italisering myne] that opens conversational space and 

thus increases the potential for the narrative development of new agency and 

personal freedom. 

Epston (1999:workshop) verwys na hierdie nuuskierigheid as 'n beginner's mind en doen 

'n beroep op beraders om nooit hierdie beginner's mind te verloor nie. Dit is in skrille 

kontras met die populere siening van 'practice makes perfect'. Hiermee beklemtoon 

Epston dat 'n berader bewus moet wees van voorveronderstellings en eie vooropgestelde 

idees en dat beraders bewus moet wees van vermeende kundigheid oor 'n klient en die se 

storie. Selfs vorige ervaring wat 'n berader in 'n soortgelyke situasie opgedoen het, kan 
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volgens horn 'n struikelblok wees, omdat dit kan veroorsaak dat die uniekhede in die 

nuwe storie(s) nie raakgesien word nie. Elke persoon is immers uniek en die storie van 

daardie persoon verskil van enige antler storie wat in die verlede in hierdie verband vertel 

is. Al is die tersaaklike probleem dus die hoeveelste een van sy soort wat die berader 

moet hanteer, moet dit elke keer benader word asof dit die eerste keer is. 

'n Posisie van not-knowing het dus impliseer dat ek nie doelbewus aannames gemaak het 

dat ek die bedoeling of betekenis van iets ken nie, maar dat ek na die verduideliking wat 

deur die span gegee word, geluister het met 'n bereidwilligheid om van hulle te leer. 

Wanneer my konstruksies oor iets dan wel van die span s'n verskil het, het ons nuwe 

betekenis deur middel van 'n sosiale konstruksiegesprek geskep. Ek was dus van die span 

afhanklik om my in te lig, want gesprekke wat op aannames berus, lei baie maklik tot 

misverstand. 

Kinman (1994:96-97) stel die verskille wat 'n benadering van expertise en 'n not

knowing-benadering op die gebied van jeugwerk ten gronde le, grafies voor. Hierdie 

voorstellings was vir my as spanberader wat met sewe jongmense moes saamwerk, baie 

betekenisvol. Figuur 3.3 beskryf 'n patroon van interaksie wat ontstaan vanuit 'n posisie 

van expertise aan die kant van die berader. Hierdie was nie die posisie waaruit hierdie 

studie realiseer nie, maar word net volledigheidshalwe geplaas. Daarenteen word die 

posisionering wat ek as pastorale berader binne hierdie studie verkies het, grafies 

voorgestel in Figuur 3.4. In die konteks van die diensjaarspan het dit impliseer dat ek as 

berader wat met jongmense werk, voorkeur gegee het aan gesprekvoering om 

alternatiewe betekenis te genereer. As jongmense was hulle die kundiges oor dit wat in 

hulle jongmensleefwereld aangegaan het en wat die invloed daarvan op hulself en antler 

JOngmense was. 
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THERAPIST 
As expert on youth experience 

Is a carrier of "expert knowledge" on youth experience. 
Speaks from a position of having knowledge 
on what is unwise and what is pathological. 

Is frequently blind to the power that comes with the 
therapist's position, and frequently perceives the youth to 

be a bearer of power. 

RELATIONSHIP 
Resistive (or) pliant. 
Oriented towards the 
outer-world of others 
with anger and/or the 

inner-world of self with 
hopelessness. 

YOUTH 

RELATIONSHIP 
Directive (or) 
Manipulative. 
Benevolent yet 

patronizing. 
Oriented towards the 

youth's inner-world of 
pathology. 

T 

Is believed to lack in knowledge and wisdom. 
Is believed to speak from a position of ignorance and 

illness. 
Frequently lives an experience of powerlessness. 

Figuur 3.3: Interaksiepatroon wat ontstaan vanuit 'n posisie van expertise aan 'n 

berader se kant (Kinman 1994:96). 

Deur as pastorale berader hulle eie inteme kennis te erken, het ek my respek vir hulle as 

individue en as span gedemonstreer. Boyd (1996:221) se in hierdie verband: 'The desire

to-leam attitude of the therapist joins with the curiosity of the client in a mutual 

exploration of the client's experience and understanding. The process of interpretation 

becomes collaborative.' Van my kant was daar dus 'n bereidwilligheid om van die 

diensjaarspan te leer. Hulle het 'n belangrike bron van kennis en wysheid vir my geword. 

Die figuur hieronder illustreer grafies die posisie waaruit ek verkies het om te werk. 
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THERAPIST 

As one who consults those who would know* 

Carrier of conversational knowledge. 
Speaks from a position of not-knowing about youth 

expenence. 
Is knowledgeable of the potential abuse of power that 

comes with the therapist's position. 

Playful. 
Oriented towards the 
respectful, curious & 
outer-world of culture 
with watchfulness and 
protest, and the inner-

world of self with 
esteem and love. 

Freely gives youth 
wisdom. 

YOUTH 

Respectful, curious and 
playful. 

Oriented towards the 
outer-world of culture 
with a learner's spirit, 
and the inner-world of 
youth with inquisitive 

wonder. 
Eagerly documents 

youth wisdom. 

Is an important resource of knowledge and wisdom. 
Speaks from a position of one who knows. 

Discovers empowerment through the discovery of 
wisdom. 

* Epston & White (1992) 

Figuur 3.4: My voorkeurposisionering (Kinman 1994:97). 

Hierdie posisie van not-knowing waaruit ek gewerk het, was die eerste mikrokaart wat ek 

gebruik het om 'n vertrouensverhouding met die span te vestig. Die tweede tree wat ek 

gegee het in die proses om 'n vertrouensverhouding te vestig, was om my terapeutiese 

werkswyse, in besonder die konsep van dominante en alternatiewe stories, deur middel 

van 'n metafoor vir die span te verduidelik: die leunende toring van Pisa. Hierdie 

metafoor word later in 3 .4 .1. 3 breedvoerig bespreek. Die verduideliking van my 
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werkswyse deur middel van 'n metafoor en die posisie van not-knowing wat ek ingeneem 

het, was daarop gerig om deursigtigheid van my kant af aan die span te kommunikeer. 

3.4.1.2 'n Reflektering oor die noodsaaklikheid van deursigtigheid 

Ek glo dat ek, deur my werkswyse aan die groep te verduidelik, spannmg oor die 

onbekende by die groep verminder het. Omdat die groep meer kon ontspan, het hulle 

meer spontaan aan die gesprek deelgeneem. Verder glo ek dat wanneer ek my werkswyse 

verduidelik, ek myself desentraliseer en meer deursigtig vir die groep maak. Ek hoop dat 

dit aan die groep gekommunikeer het dat ek geen verskuilde agendas gehad het nie. 

Freedman en Combs (1996:36) probeer ook deursigtig wees: 'We try to be "transparent" 

about our own values, explaining enough about our situation and our life experience [so] 

that people can understand us as people rather than as "experts" or conduits for 

professional knowledge.' 

Vir White (1992:143-145) is deursigtigheid in 'n terapeutiese situasie noodsaaklik en hy 

bespreek dan ook verskeie wyses om deursigtigheid aan kliente te kommunikeer 

Een van die maniere waarop hy en Epston poog om hulself te desentraliseer en meer 

deursigtig vir hulle kliente te maak, is om die klient te nooi om deel te neem aan die 

soektog na begrip. Hiermee ondermyn hulle die idee dat die terapeut bevoorregte toegang 

tot kennis het. Hulle erken dat terugvoer vanaf die klient vir die terapeut noodsaaklik is, 

omdat dit die enigste manier is waarop die terapeut kan weet watter terapeutiese 

interaksie doeltreffend is al dan nie. Terapeute kan dit verder beklemtoon deur by kliente 

vas te stel hoekom sekere terapeutiese interaksies meer byval by die klient vind as ander. 

'n Ander manier wat White (1992:143-145) gebruik om dit wat hy doen meer deursigtig 

te maak, is deur kliente uit te daag om die werklike effek van die terapie op hulle lewens 

te bepaal. Dit moet hy doen deur te probeer vasstel in hoe 'n mate die effek van die 

terapie dit is wat hulle verkies en in watter mate dit nie is nie. Terugvoer wat op so 'n 
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wyse verkry word, dwing die terapeut om die morele en etiese implikasies van die terapie 

wat hy/sy doen, in die oe te kyk. 

'n Verdere manier om deursigtigheid te bewerkstellig is om die klient te nooi om die 

terapeut uit te vra oor die onderhoud. Die rede hiervoor word deur White (1992: 144) ·soos 

volg beskryf: 

In response to this, the therapist is able to deconstruct and thus embody her/his 

responses (including questions, comments, thoughts, and opinions) by situating 

these in the context of his/her personal experiences, imagination, and intentional 

states. This can be described as a condition of "transparency" in the therapeutic 

system, and it contributes to a context in which persons are more able to decide, 

for themselves, how they might take these therapists' responses. 

Om op te som kan daar dus die volgende oor deursigtigheid gese word: Deursigtigheid 

bevraagteken twee algemeen aanvaarde idees. Daar bestaan 'n houding dat die terapie wat 

gedoen word, geheim gehou moet word, anders slaag dit nie. Eweneens is daar 'n 

persepsie dat die klient nie moet weet wat die terapeut doen nie, want ook dan sal die 

terapie nie slaag nie. White (1992:145) se ervaring is egter anders: 'I have learned that 

they often regard the embodiment of the therapist's ... responses to be a highly significant 

factor in achieving the changes in their lives that they have valued most.' Ek volstaan met 

hierdie bespreking van deursigtigheid. Vervolgens gee ek aandag aan die metafoor van 

die leunende toring van Pisa wat ek gebruik het om die konsep van dominante en 

alternatiewe stories te verduidelik. 

3.4.1.3 Die leunende toring van Pisa 

Soos in Hoofstuk 2 genoem is, handel die narratiewe terapeutiese metodologie oor 

stories, en onderskei dit tussen dominante en alternatiewe stories. Ek het 'n metafoor 

gebruik om die beginsel van dominante en alternatiewe stories vir die span te verduidelik. 

Wanneer ons later oor hulle konflik praat, wou ek die beginsel van dominante en 
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alternatiewe stories in ons gesprekvoering implementeer sodat 'n alternatiewe storie oor 

konflik geskryf kon word. Oor metafore as mikrokaart sal ek later in hierdie hoofstuk, 

soos my storie met die span ontplooi, meer uitbrei. Hier wou ek net die konsepte 

'dominant' en 'alternatief vir hulle illustreer. 

Ek het vir die span die leunende toring van Pisa op 'n blaaibord geteken en hulle die 

volgende storie vertel: 

Retha: Hierdie is die leunende taring van Pisa. Vanaf 1912 tot 1992 het sestien 

ingenieurskommissies probeer om te verhoed dat hierdie taring verder omval. Dit 

is 'n periode van tagtig jaar! En nie een van hulle kon dit regkry nie. lngenieurs is 

slim mense, en dit was nie eers sestien ingenieurs nie, dit was sestien 

kommissies. Vol slimkoppe. Maar die taring het hulle ondergekry. Dit was vir hulle 

een te veel, want stadig maar seker het die taring al hoe skewer gestaan en al 

hoe meer begin oorleun. 

In 1992 is daar 'n weer 'n kommissie aangestel. Hierdie kommissie het dit wat al 

ou nuus was bevestig. Die taring se een kant is in die madder, daarom hou die 

taring aan om stadig maar seker al hoe meer oor te leun. Die ander kant van die 

taring is op 'n rots. Maar hierdie kommissie was een met 'n verskil. In plaas 

daarvan om te fokus op die skewe kant, het hulle seshonderd ton load aan die 

rotskant van die taring ingebou en ... kan julle raai? Die taring het tot vandag 

toe nie verder gekantel nie. Hoekom? Omdat hierdie kommissie op die rotskant 

gefokus het en dit versterk het. Die modderkant was daar en hulle kon niks 

daaraan doen nie, maar hulle kon op die rotskant bou. 

Elkeen van ons in hierdie span, ek ook, het ons modderkante. 'n Stewige spul 

madder. Maar elkeen van ons, as ans dit ook na ons lewe as diensjaarspanlede 

toe deurtrek, is gebou op die Rots, Jesus Christus. 'n Mens kan nie die madder 
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in ons elkeen se lewe ignoreer nie, maar ons hoef nie die heeltyd daarop te fokus 

nie. Ons kan fokus op die Rots en ons Rotskant Sterker maak. 

Op hierdie stadium het die span begin deelneem aan die gesprek: 

Casper: Is dit waar dit inkom wat jy gese het ons gaan nie op die probleme fokus nie, 

maar ons gaan met mekaar praat en oplossings soek? 

Retha: Ja, Casper, dis net soos jy daar se, maar dit laat my aan 'n belangrike iets dink 

wat ek so amper-amper vergeet het. Dit is ook een van die beginsels 

waarvolgens ek werk. 

Hierdie studie realiseer vanuit 'n postmoderne diskoers. Ek wou sonder om met die span 

in 'n bespreking rondom postmoderniteit te verval, vir hulle die bevraagtekening van 

objektiwiteit, realiteit en die standpunt wat postmoderniteit teen outoritere kennis inneem, 

toelig. Ek was van mening dat die veelvoud realiteite en kennis binne spankonteks nie 

objektief geken kan word nie, en wou die span sensitief maak daarvoor en vir mekaar se 

realiteite. 

Casper: Nog een? Vertel maar ... 

Ek het 'n CD-kassie opgetel en vir die span gewys. 

Retha: Wat is dit hierdie? 

Willem: 'n Metallica-CD ... 

Abrie: 'n CD-kassie met 'n CD! 

Betsie: Lag lekker.) Ja, 'n CD-kassie? 

Sandra: Ek stem saam met die ander. 'n CD-houer. 

Roz: CD-houer ... '? 

Casper: Ja. 

Susan: 'n CD kassie! 
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Retha: Ek verskil van julle alma!. Want vir my lyk dit meer na 'n vierkantige stuk 

deurskynende plastiek. Wat nog kan besoedel ook. Is ek verkeerd? Of as ek 

verkeerd is, wie is dan reg? 

Willem: Niemand is verkeerd nie. (Dit word beaam deur die antler.) 

Retha: Nou hoekom dinkjulle vra ek dit dan vir julle? 

Casper: Sodat ons kan sien nie alma I dink dieselfde nie ... ? 

Retha: Presies. En onthou dit, want ons gaan nog baie terugkom daarnatoe. Een ou 

sien 'n CD kassie, 'n ander een 'n stuk plastiek. Niemand van ons is verkeerd nie, 

want ons sien dinge uit verskillende hoeke. Reg so? Hoe sien julle konflik in die 

span? 

Die vrae oor die CD-kassie was daarop gerig om die span self deur hulle eie antwoorde te 

laat besef dat daar in die span sewe konstruksies oor die waarheid is en dat hierdie 

konstruksies moontlik die oorsaak van die konflik in die span kan wees. Rozelda het vir 

my vertel daar was konflik in die span. Ek het nie geweet wat die konflik veroorsaak nie, 

ek het net geweet dat hierdie konflik besig was om ernstige afmetings aan te neem. 

Volgens my eie konstruksies was daar konflik omdat groeplede nie kon saamstem nie. 

Gelukkig het ek nie by my eie voorafopgestelde konstruksies oor konflik gebly nie, maar 

my epistemologie en my posisie as not-knowing berader het my laat vra hoe die span 

konflik sien. Ek wou van hulle hoor wat die konflik veroorsaak. Ek was glad nie 

voorbereid op Casper se antwoord nie, en my verrassing blyk duidelik uit my volgende 

vrae aan die groep: 

Casper: Dis daardie goed wat hulle met ons op Tulbagh gedoen het se skuld. Daar is vir 

ons elkeen 'n opsomming gegee van hoe ons is, ons slegte en goeie eienskappe ... 

Abrie: En nou verwag alma I dat alma I gaan optree soos daardie goed sS. 

Retha: Was dit 'n vraelys? 

Casper: Ja, so iets. Maar nie 'n persoonlikheidsvraelys nie, meer 'n ding wat jou gedrags

wyse voorspel. 
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Retha: So, dit was nie 'n vraelys oor persoonlikheid nie, maar 'n vraelys wat mens se 

gedragswyse voorspel? 

Abrie: Presies. Ek is 'n I. 

Retha: Wat is dit? 

Abrie: Ek is die aggressiewe een. 

Roz: Ek sal byvoorbeeld eerder vir Willem iets vra voordat ek dit vir Abrie vra, want sy 

analise sS hy is dominerend en aggressief. 

Abrie: Jy sien? Dis mos nou hoe ek is! 

Op daardie stadium het die situasie weer gespanne begin raak en ek het drie goed besef: 

• Hierdie gesprek het die potensiaal gehad om in 'n probleemgesentreerde gesprek 

te ontaard. 

• Ek het me kennis gehad oor hierdie vraelys me en ek wou beslis me m 'n 

bespreking rondom vraelyste as sulks verval nie, maar die konflik in die span 

fasiliteer. 

• Ek het begin vermoed <lat hierdie vraelys moontlik die oorsaak van die konflik in 

die span was. Ek het besluit om die vraelys te eksternaliseer en te kyk hoe reageer 

die span dan. 

3.4.1.4 Die mikrokaart van eksternalisering 

Eksternalisering is 'n mikrokaart wat eie is aan die narratiewe benadering en word 

gebruik om die persoon van die probleem te skei. White en Epston (1990:38) beskryf 

eksternalisering as 'an approach to therapy that encourages persons to objectify and, at 

times, to personify the problems that they experience as oppressive. In this process, the 

problem becomes a separate entity and thus external to the person or relationship that was 

ascribed as the problem'. 
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Hierdie skeiding le daarin dat die probleem as eksteme entiteit beskou word, en nie as 

deel van die persoon nie. Deur middel van ekstemalisering en die gevolglike skeiding van 

die probleem en die betrokke persoon kan 'ernstige' probleme wel aangespreek word. Die 

persoon is nie meer die probleem nie, maar die probleem is die probleem. 'Externalization 

is a practice supported by the belief that a problem is something operating or impacting 

on or pervading a person's life, something separate and different from the person' 

(Freedman & Combs 1996:47). 

Ekstemalisering word dikwels as gevolg van hierdie skeiding tussen die probleem en die 

klient gekritiseer as sou dit alle verantwoordelikheid van die klient ontneem omdat die 

probleem vir die probleem verantwoordelik is. Eksternalisering is egter nie 'n manier om 

verantwoordelikheid te ontduik nie. Inteendeel, 

People are invited to conceive themselves as having a separate but on-going 

relationship with the problem which means they are given some power over 

continuing with it or choosing to oppose the power's effect ... [E]xtemalization in 

narrative therapy encourages the person to take constructive responsibility 

(McLean 1997:20). 

Die probleem beheer dus nie meer die klient nie, maar die klient word deur middel van 

ekstemalisering aangemoedig om beheer oor die probleem te neem (White & Epston 

1990:39-40). Om weer in beheer te wees, ondermyn die gevoel van mislukking wat 

dikwels ontwikkel in reaksie op die blywendheid van 'n probleem en die persoon se 

skynbare onvermoe om dit op te los. 'As persons become separated from their stories, 

they are able to experience a sense of personal agency; as they break from their 

performance of their stories, they experience a capacity to intervene in their own lives 

and relationships' (White & Epston 1990: 16). Die gebruik van eksternalisering tydens 

gespreksessies het die geleentheid geskep vir spanlede om met mekaar te kommunikeer 

omdat hulle as span kon verenig in 'n gesamentlike stryd teen 'n probleem. In hierdie 

gespreksessie was konflik die probleem en blykbaar was hierdie konflik veroorsaak deur 

'n vraelys wat die span moes invul. Ek wou die konflik fasiliteer en terselfdertyd 'n 

bespreking oor wie vir die probleem verantwoordelik is vermy. White en Epston 

75 



(1990:39) se in hierdie verband: 'It takes the blame off the person and the family as it 

locates the problem outside both.' Ek het dus begin eksternaliseer. 

3.5 'n Ontmoeting met DISC9 

Retha: Casper, kom ons praat van die vraelys soos wat ons van 'n persoon sou praat. 

Kom ons gee dit 'n naam. Wat sal ons dit noem? 

Casper: DISC. Kom ons noem hom DISC. 

DISC is aangebied as deel van die span se opleidingsprogram op Tulbagh. DISC is Walk 

Thru the Bible se modernistiese Persoonlike Profielsisteem (Personal Profile System) 

(Walk Thru the Bible Leadership Training Ministry 1989:6). Die doel van hierdie 

profielsisteem is om mense te help om hulself en antler te verstaan. 'n Raamwerk 

waarmee na menslike gedrag gekyk word, word bemeester, terwyl elke deelnemer se 

kennis van sy/haar eie unieke gedragspatroon toeneem. 'n Beter omgewing, waar groter 

sukses verseker word, word in die vooruitsig gestel (Walk Thru the Bible Leadership 

Training Ministry:6). Omdat die narratiewe terapeutiese metodologie van White en 

Epston (1990) in hierdie studie gebruik word, het ek gaan kyk na wat White 

(1998:workshop) oor strukturalisme en kategorisering se. 

3.5.1 'n Reflektering oor strukturalisme en kategorisering 

White (1998:workshop) meen dat die lewe volgens strukturalisme voorgestel word in 

terme van gedragswyses wat op die oppervlak manifesteer. Hierdie manifistasies het 

hulle ontstaan in dieper elemente of kragte. Watookal die manifestasie van hierdie 

gedrag, dit kan alleenlik ondersoek word deur diegene wat oor die absolute kundigheid 

beskik om hierdie gedrag te ontleed. Deur hierdie gedrag te ontleed of te dekodeer word 

die waarheid oor gedragswyses ontbloot. Die klem val hier dus op gedrag en wat gedrag 
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sou impliseer. As 'n persoon op 'n sekere manier optree, sal <lit die 'waarheid' oor daardie 

persoon weerspieel. 

Vanuit my epistemologie kan waarheid egter nie objektief wees nie. Waarheid en die 

betekenissisteme daaromheen word onderhandel en die betekenis wat aan gedrag geheg 

word, moet dus ook onderhandel word. Die implikasie hiervan is <lat daar in 'n 

modernistiese siening vanuit 'n kennersposisie gepraat word, 'n ondertoe praat. Die 

terapeut is dus die kundige met meerdere kennis en beskik oor die objektiewe waarheid. 

Dit is volgens my epistemologie nie moontlik om die objektiewe waarheid te ken nie. 

Daar bestaan volgens postmodeme diskoers, wat die vertrekpunt van hierdie studie is, 'n 

veelvoud van realiteite, en daar kan hoogstens kennis oor 'n paar realiteite wees, en dit 

ook net vir 'n bepaalde tyd, maar kennis oor die realiteit bestaan nie. Rorty, soos 

aangehaal deur Long (1997:69), deel my siening en omskryf objektiwiteit as 

' ... agreement between everyone who is in the room at the present time. Truth is not so 

much found as created. What is true is what one believes to be true'. DISC was vir die 

span voorgehou as die realiteit, en al die spanlede het nie daarmee saamgestem nie. Uit 

die aard van die saak, het <lit die span kollektief en individueel be'invloed. 

3.5.2 Die invloed van DISC op die individuele spanlede 

Retha: Praat DISC die waarheid of lieg hy? 

Willem: DISC lieg nie, want DISC is hoe ek is. Vra my ma. Sy ken my van geboorte af en 

sy sal vir ju lie sS dit is Willem. Presies. Dis hoe hy is, dis hoe ek hom ken. 

Abrie: DISC het Willem verander. Ons het 'n ander Willem leer ken voor DISC. Hy dink 

dat hy moet optree soos wat DISC vir hom sS. Die Willem voor hy DISC leer ken 

het, is nie dieselfde Willem met DISC nie. Willem, DISC sit jou in 'n netjiese boksie. 

Hy maak van jou wat jy nie is nie. 

9 
DISC is spreektaal vir vier dimensies van gedrag wat deur hierdie vraelys onderskei word, naamlik D, I, Sen C. 
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Willem: Ek is soos wat DISC my op daardie pa pier beskryf het. 

Roz: Ek dink in terme van DISC. 

Abrie: Ek is die aggressiewe een. 

Roz: Sy analise se hy is dominerend en aggressief. 

Retha: Abrie, is jy altyd kwaai of sien die ander as gevolg van DISC dalk meer kere jou 

kwaaiheid raak in teenstelling met wanneer jy nie kwaad is nie'? 

Abrie: Dit is so en dis hoekom ek se DISC lieg. 

Sandra: Die negatiewe goed sit my onder stres en maak my pessimisties. Ek moet werk 

daaraan want ek is picky en fussy. Dis vir my negatief. 

3.5.3 Die invloed van DISC op die groep 

Retha: Het DISC dan 'n invloed op die hele groep'? 

Abrie: Voor DISC het ons goed oor die weg gekom. 

Willem: Ek is hoe ek is. Ek is so gemaak en ek sien nie hoekom ek dit moet verander om 

die groep te pas nie. 

Willem gebrufr miskien die uitslag van 'n modernistiese vraelys om 'n onwilligheid om 

medeverantwoordelikheid vir die groep te aan.vaar, te regverdig. Omd.at by nie 'n keuse 

het in wat DISC van hem se nie, hoef by nie verantwoordelikheid te neem vir sy eie 

gedrag teenoor die groep nie. Hy is so gemaak en so laat staan.. Hy hoef nie 'n eie keuse 

te maak en dan verantwoordelikheid vir daardie keuse te aan.vaar nie. Casper en 

Rozeld.a se volgende opmerkings steun hierdie gedagte: 

Casper: DISC word gebruik as 'n verskoning. 

Retha: Se bietjie meer'? 

Casper: Mense mag doen wat hulle wil, want hulle is so. 

Roz: In ons vergaderings sal ek iemand iets vra omdat ek dink DISC se mos hy 

behoort dit of dat te kan doen of so op te kan tree. Dis am per asof ons verwag 
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iemand moet op 'n sekere manier optree, en dis omdat ons met DISC geleer het 

hoe ons is. 

Casper: DISC bring verdeeldheid. 

Retha: Hoekom? 

Willem: Ons het baie konflik. 

Abrie: Hoekom? Omdat jy a lies wat DISC oor jou sS glo en so optree. 

Willem: Ek is soos DISC. 

Casper: DISC laat party ouens glo net hulle is reg. 

Uit bogenoemde transkripsie blyk dit dat DISC 'n groat invloed op Willem het. DISC 

bemvloed sy siening van homself. Omdat by so vas glo in wat DISC ham van homself in 

die oar fl.uister, maak DISC dit vir Willem moeilik om aan te pas by die res van die 

groep. Hierdie invloed van DISC veroorsaak. dat verhoudings in die groep negatief is. 

DISC veroorsaak. verdeeldheid en konfuk. 

Zimmerman en Dickerson (1996:62) se oor diskoerse, en dus by irnplikasie ook oor die 

diskoers van strukturalisrne waarvan DISC 'n voorbeeld is: 

These are the truths of our lives; they influence the way we think about ourselves, 

the decisions we make, and the actions we take on our own behalf. And they are 

rarely challenged. When clients talk about them, they are givens, the standard 

definition of what's normal, the way it is, or what I was taught. These truths are so 

settled in our lives that we are apt to think we agree with them. 

Op hierdie stadium in die gesprek het ek beleef dat die groep een tree vorentoe, twee tree 

terug gee. Ons het nie juis gevorder met ons gesprek nie. Ek het gewonder of dit dalk nie 

net DISC was wat 'n negatiewe invloed op die groep gehad het nie, rnaar ook Willem se 

rnanier om baiekeer 'Yes, but .. ' in 'n gesprek te gebruik Dalk het hierdie 'Yes, but ... ' vir 

Willem oortuig dat dit aanvaarbaar is om op alles wat aan horn gevra of gese word, 'Yes, 

but ... ' te antwoord. Elke redenasie ofbeswaar het vir 'Yes, but ... ' in die gesprek ingenooi. 

Vir my het <lit gevoel of alles wat positief saarn gekonstrueer word deur die groep, 

uitgekanselleer word deur 'Yes, but' se harde stem 
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Orn egter direktief te wees en vir Willem te se dat hy nie so rnoet 'Yes, but' nie, mag dalk 

net geklink het na kritiek en horn laat voel het dat ek kant kies teen horn saarn met die res 

van die groep. Dit was ook teenstrydig met my posisie as not-knowing berader. Daarorn 

het ek besluit om rnornenteel af te wyk van DISC en die se invloed, en 'Yes, but' te 

ekstemaliseer sodat Willem kon sien watter truuks 'Yes, but' gebruik om die groep te 

be1nvloed. As 'Yes, but' en die truuks wat dit gebruik om konflik te veroorsaak eers 

ontrnasker is, sou Willem self kon besluit of hy 'Yes, but' wou kosgee en of hy 'Yes, but' 

wat so om aandag skree, wou ignoreer. 

Retha: Wat doen 'Yes, but' aan die groep'? 

Willem: Dit besluit of iets werk of nie. 

Casper: Dit breek iets wat kon gewerk het. 

Betsie: Jammer dat ek dit nou moet s~, maar as Willem s~ 'Yes, but' frustreer dit my 

want vir my is elke situasie 'n nuwe begin. 

Retha: Sandra, wat doen 'Yes, but' aan jou'? 

Sandra: Dit is soos 'n plakker wat so in my gesig geslaan word. Dis hoe dit is. 

Roz: My hele spirit is net ... flou. Dis al. Dadelik is dit asof niemand anders meer lus is 

om 'n voorstel te gee nie. En dadelik is daai opgewondenheid dat ans 'n goeie les 

uitwerk weg, want dit gaan in elk geval stupid wees. 

'Yes, but' rnaak die span blykbaar ook rnoedeloos. Dit lyk my 'Yes, but' laat die groep voel 

dit help nie eers hulle probeer iets nie. Willem 'Yes, but' altyd, oftewel, hy het altyd 'n 

beswaar. Hierdie is 'n voorbeeld van hoe rnense se betekenissisterne van rnekaar kan 

verskil. Vir Willem het 'Yes, but' 'n funksionele betekenis. Hy gebruik dit as instrument 

om in sy kop vir hornself betekenis te skep. 'Yes, but' is vir horn 'n vriend, nie 'n vyand 

wat sy kornrnunikasie met die spanlede in die wiele ry nie. Die groep se belewenis van 

'Yes, but' verskil egter van Willem s'n. 'Yes, but' se teenwoordigheid het 'n verlarnrnende 

invloed op hulle, want 'Yes, but' steel die kornrnunikasie tussen spanlede. Vir my as 
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berader het 'Yes, but' die betekenis gekry van iets wat vordering in die groepsgesprek 

terughou. 

Retha: Wat sou van ans geword het as Jesus 'Yes, but' ges~ het'? Bestaan 'Yes, but' in 

Sy woordeskat'? 

Casper: Ja. Ja, jy is broken, maar Ek het anyway vir jou aan die kruis gesterwe. 

Roz: God se genade is 'Yes, but'. 

Deur die proses van sosiale konstruksie het die span nog meer betekenis aan die begrip 

'Yes, but' gegee. 'Yes, but' en die invloed daarvan op die groep was negatief, maar hoef 

nie net negatief te wees nie. 'Yes, but' kon ook positief wees, want God se genade is 'n 

groot 'Yes, but' vir die mens. 

Met die invloed van 'Yes, but' geeksternaliseer, het ek teruggekeer na DISC. Tot dusver 

het ek die mikrokaarte van not-knowing en eksternalisering gebruik om konflik te 

hanteer. Ek het besef dat ek bo en behalwe hierdie twee mikrokaarte ook die mikrokaart 

van dekonstruksie sou moes gebruik. 

3.5.4 Die mikrokaart van dekonstruksie 

Wanneer oor dekonstruksie gepraat word, tree Derrida se naam op die voorgrond (Gergen 

1985:7; Freedman & Combs 1996:46). Volgens Derrida is die betekenis van enige 

simbool, woord of teks onlosmaaklik verbind aan die konteks. Hy glo dat dit nie help om 

te soek na die ware en regte betekenis van enige teks nie, omdat alle narratiewe of stories 

vol leemtes en teenstrydighede is. Die betekenis wat 'n luisteraar aan iets heg is dikwels 

verskillend van die betekenis wat die spreker in gedagte gehad het (Freedman & Combs 

1996:46-47; Hare-Mustin & Marecek 1988:455). 

Dit is dus belangrik om kennis te neem dat verandering - hetsy verandering in dit wat 

geglo word, verandering in verhoudings, gevoelens of selfbeskouing - 'n verandering in 

taal beteken. Taal verander gedurig en betekenis is altyd vloeibaar. Derrida ondersoek 
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hierdie vloeibaarheid van betekenis. Freedman en Combs (1996:45-47) beskryf 

dekonstruksie soos volg: 

So when we listen "deconstructively" to people's stories, our listening is guided 

by the belief that those stories have many possible meanings. The meaning a 

listener makes is, more often than not, different from the meaning that the speaker 

has intended. We seek to capitalize on this by looking for gaps in our 

understanding and asking people to fill in details, or by listening for ambiguities 

in meaning and then asking people how they are resolving or dealing with those 

ambiguities. 

Volgens Drewery en Winslade (1996:44) se Derrida dat vir woorde om betekenis te kan 

he, mens in staat moet wees om daardie betekenis te kan onderskei van <lit wat die 

woorde nie beteken nie. Hy het aangevoer <lat die teenoorgestelde altyd aanwesig is in 

enige positiewe betekenis, en <lat die skep van betekenis berus op die moontlikheid om 

verskille in betekenis waar te neem. Metafories gesproke kan daar dus gese word dat 

dekonstruksie die skille van mens se oe kan laat afval. 

Anderson en Goolishian (Chang & Phillips 1993:100) se oor dekonstruksie <lit is ' ... to 

take apart [italisering myne] interpretive assumptions of a system of meaning that you 

are examining ... [so that] you reveal the assumptions on which the model is based. [As] 

these are revealed, you open space for alternative understanding.' Net soos wat die 

betekenis van 'n woord deels afbang van wat die woord nie is nie, hang die betekenis van 

'n teks deels af van wat die teks nie se nie. Dekonstruksie maak dus staat op leemtes, 

teenstrydighede en weersprekings in die teks (Hare-Mustin & Marecek 1988:455). 

'The ... therapist looks for hidden meanings, spaces or gaps, and evidence of conflicting 

stories. We call this process of listening for what is not said deconstructionism' (Drewery 

& Winslade 1996:43). 

As daar in gedagte gehou word <lat postmoderniteit die idee van 'n enkele realiteit 

bevraagteken, is dekonstruksie een van die vaardighede wat ingespan kan word om 

alternatiewe betekenis te skep. Deur dekonstruksie kom 'n veelvuldigheid van betekenis 

82 



na vore. Daar kan dus gese word dat dekonstruksie die aandag op verskuilde betekenis 

vestig. Vanuit 'n postmoderne diskoers is daar nie net een regte manier nie, en 

dekonstruksie help om alternatiewe verstaan te fasiliteer (Hare-Mustin & Marecek 

1988:455-464). 

Dekonstruksie is dus die proses waartydens gegewe aannames wat oor iets gemaak word, 

uitmekaar gehaal word sodat nuwe betekenis bygevoeg kan word. Klinkklare aannames 

oor iets verhinder gewoonlik dat nuwe moontlikhede ondersoek word. Die mikrokaart 

van dekonstruksie is 'n proses waarin diskoerse ontbloot word en mense se posisie binne 

diskoerse bekend gemaak word. Daar moet dus 'n keuse gemaak word. Die een keuse wat 

mense kan maak is om met die beperkende en dikwels verlammende effek van aannames 

of diskoerse saam te leef Die antler keuse is om die invloed van hierdie aannames op 

hulle lewens te ondersoek en dan na aanleiding hiervan 'n deurdagte, verkose narratief te 

kies. 

White (1989: 146) beskryf die doel van dekonstruksie soos volg: 

Those therapeutic practices that I refer to as deconstructive assist persons to 

separate from those modes of life and thought that they judge to be impoverishing 

their own lives and the lives of others. And they provoke in therapists, and in the 

persons who seek therapy, a curiosity with regard to those alternative versions of 

who these persons might be. This is not just any curiosity. It is a curiosity about 

how things might be otherwise, a curiosity about that which falls outside of the 

totalizing stories that persons have about their lives, and outside of those 

dominant practices of self and of relationship. 

Wanneer dekonstruksie en eksternalisering saam as mikrokaarte aangewend word, het dit 

volgens White (1989:140) onder andere die voordeel dat dekonstruksie en 

eksternalisering mense laat besef tot watter mate ongewensde praktyke (of diskoerse of 

optredes) hulle lewens en die lewens van antler bepaal of rig. Wanneer hulle dit eers 

besef, is dit makliker om te identifiseer tot welke mate hulle eie en die lewens van antler 

om hulle, deur hulle optrede verarm word. 
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Ek het dus dekonstruksie en eksternaliserende gesprekke gebruik om die span te laat 

besef hoe DISC hulle as span se optrede en verhoudings be'invloed het. Ek wou ook he 

dat hulle moes besef dat hulle oor baie meer potensiaal beskik as waarvoor hulle hulself 

en antler by monde van DISC krediet voor gee. White (1989: 140) vat die doel wat ek met 

die dekonstruksie en eksternaliserende gesprekke wou bereik soos volg saam: 'It is 

through these externalizing conversations that persons no longer experience these 

practices as representative of authentic ways of being with others. They no longer 

experience being at one with these practices, and begin to sense a certain alienation in 

relation to them.' 

Ek het die proses van dekonstruksie begin deur steeds vir DISC te eksternaliseer en het 

vir Willem 'n reflekterende vraag oor DISC gevra: 

Retha: Willem, sou mens kon se jy en DISC het 'n lang verhouding? 

Willem: Ek en DISC het nie 'n verhouding nie. 

Retha: Willem, nou laat jy my kop hardloop, baie dinge gaan deur my gedagtes. Ek 

wonder wat God sou se oor DISC? 

Op hierdie stadium het ek 'n enkele vertikale streep op die blaaibord geteken. 

Retha: Kom ons se byvoorbeeld hierdie streep is jy. Dit is hoe God jou gemaak het. God 

doen nie halwe werk nie, dus is jy tevrede met jouself. Ek wonder nou net wat 

God sou se as ons Hom hier in die vertrek kon innooi en 'n sitplek vir Hom kon 

gee. Kom ons picture dit. 'Welkom Here, ons wil net graag U opinie oor iets he. 

Willem se hierdie dun strepie is hoe U hom gemaak het. After all, U het hom al 

geken toe hy verwek is. Is hierdie strepie soos U hom wil he? Of het U dalk iets 

anders in gedagte soos 'n blokkie of 'n paar strepies soos 'n strepieskode of 

dalk 'n blokkie met sulke uitsteekseltjies, punte en knoppies aan? Wat se U Here, 
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hoe lyk die Willem wat U in gedagte gehad het? Het U hom net gemaak en so 

laat staan?' 

Die groep was baie stil en Willem het diep gedink. 

Retha: Julie almal ken die beeld van die pottebakker en die klei. As God iets wat Hy 

gemaak het wil verander omdat Hy dink dit kan beter of anders, mag ons se nee 

Here, ek like my ou strepie of watter ander vorm Hy dan vir ons gekies het, 'n 

sirkeltjie of wat ookal? Dink bietjie daaroor ... 

My nadenke oar God in die lig van my epistemologie het hierdie vrae a.an Willem laat 

reaJiseer. Dit het my net weer laat besef dat ek bedag moet wees op my eie 

verwysingsraamwerk en dat my eie konstruksies nie van die navorsing wat ek doen 

losgemaak kan word nie. 

Alle aandag in die span was op Willem. Op hierdie stadium het hy egter te kenne gegee 

dat hy graag 'n afspraak met my wou maak en die gesprek in 'n een-tot-een gesprek met 

my wou voortsit. Ek het die gesprek herfokus span toe en na hulle kollektiewe 

verantwoordelikheid. Ek het vir hulle 'n storie vertel. Hierdie storie was 'n mikrokaart wat 

ek gebruik het om die invloed van DISC op die span en wat hulle met DISC sou wou 

doen, te dekonstrueer. Die storie was daarop gemik om gesprekvoering oor maniere om 

beheer oor DISC te neem, te stimuleer. Divinyi (1995 :28) skryf oor stories as mikrokaart: 

'It is the ... challenge of the therapist to discover. .. tools ... [S]tory-telling is one such tool. 

It is a creative and powerful intervention method ... ' 

Retha: 'n Vrou het eendag 'n a pie persent gekry en hy was 'n vreeslike oulike ou dingetjie. 

Om die waarheid te se, hy was so klein dat sy hom in die begin op haar skouer 

gedra het. Elke dag het sy vir hom peanuts gegee vir kos. 'n Grondboontjie 

soggens, een in die middag en een saans. Algaande het hierdie apie grater 

geword. En sy behoefte aan kos meer. Sy moes hom later van hierdie klein 

kosblikpakkies voer. Nie meer drie grondboontjies per dag nie, maar nou drie 
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kosblikpakkies per dag. Om alles te kroon het die klein klits al hoe grater en 

swaarder geraak. Sy het hom nog steeds op haar skouer gedra, maar met die 

dat hy so swaar geword het, moes sy hom later van haar skouer afhaal. Hy het 

nie baie hiervan gehou nie, maar sy het dit nie geweet nie. En eendag toe sy hom 

weer wou voer, wou hy haar aanval. Hy was vreeslik aggressief en het in die hoek 

vir haar gesit en grom en tande wys. Sy het haar byna doodgeskrik en vir die 

eerste keer besef die mense het nooit vir haar 'n a pie persent gegee nie, maar 'n 

gorilla. Sy het dit net nie besef nie. Nou het sy 'n reuse probleem gehad. Hierdie 

gorilla het dieselfde vereistes aan haar gestel as altyd. Sy moes hom nog 

steeds drie keer per dag voer, maar omdat hy gevaarlik geraak het, het sy nou 

vir hom sakke grondboontjies by die kooperasie gekoop. En om haarself te 

beskerm en uit sy pad te bly het sy nou die sakke grondboontjies vir hom gegooi. 

Haar probleem was: Wat maak sy met die gorilla? Haar a pie het 'n gorilla geword 

en sy voel nie meer veilig met hierdie eens oulike ou dingetjie nie. 

Retha: Hoekom vertel ek vir ju lie die storie'? 

Casper: DISC is 'n gorilla. 

Casper het die eksternalisering begryp en die res van die span het verder m 

eksternaliserende taal oor DISC en die se invloed op die span gepraat. 

Roz: Ek dink dat as jy nou vat dat dit DISC is, as jy DISC gaan voer gaan hy groat en 

aggressief raak, maar ook as jy hom nie gaan voer nie, gaan hy jou verskeur. 

Die span was nou verenig teen die probleem en kon nou saam 'n plan beraam om as 

eenheid teen DISC en sy vernietigende invloed saam te staan. Ek as pastorale berader het 

nie vir hulle die oplossing vir hulle probleem met DISC gegee nie, maar hulle het as span 

begin om deur 'n proses van sosiale (de )konstruksie saam na 'n oplossing soek. Hulle het 

ook die gevolge van hulle keuse op die groep bespreek. 
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Retha: Wat anders kan ons doen? Want ek hoar wat Rozelda sg, ons kan nie dadelik 

al sy kos wegvat nie, hy gaan ons verskeur. 

Casper: Ek sou hom op dieet sit. 

Sandra: Ek sal hom geleidelik al hoe minder kos gee. 

Retha: Hoekom? 

Willem: Hy gaan aggressief raak as hy al hoe minder kos kry. 

Abrie: Hy gaan so hanger word, hy gaan disappear. 

Casper: Hy gaan vir 'n dag lank aggressief wees. Ekke dink as ons vir DISC heeltemal nie 

gaan voer nie, gaan hy vir 'n dag lank bietjie agro-agro wees, ag en dan gaan sy 

cravings ophou en dan gaan hy net so klein word soos hy was, onder beheer en 'n 

cute apie. So ek dink ons vat sy kos weg. 

Willem: Julie gooi alma! vir DISC weg. Sommer so bye bye DISC. Ek is al een wat hom 

nog aanhang, wat hom nog aan die lewe hou. Nou wil julle sy kos wegvat, maar 

dit gaan nie die probleem oplos nie. 

Hierdie opmerking van Willem het my laat vermoed dat lojaliteit vir Willem baie 

belangrik was en dat ek as pastorate berader daarmee rekening sou moes hou. 

Retha: Willem, dit gaan nie oor reg of verkeerd nie. Dit gaan daaroor dat ons hier 'n 

balans moet kry. DISC was besig om die oorheersende ding te word. Dit het ju lie 

verhouding tot mekaar, ju lie a lies oorheers. Dit gaan daaroor om daardie balans 

weer te herstel. 

Hier verduidelik ek vir Willem ..zzur 1nterpretasie van die metafoor en 16 daardeur eintlik 

vir ham betekenis wat ek aan. die storie heg, 1n die mend. Ek kon anders te werk 

gegaan. het en eerder vir Willem nag vrae gevra het oar die storie. Dit sou ham die kan.s 

gegee het om sy eie betekenis aan. die storie te heg, 

Roz: Hoe? 

Abrie: Moet hom nie voer nie! 
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Retha: Ons kan dit nie ongedaan maak dat ju lie DISC gedoen het nie, hy is dee! van julle. 

Hoe gaan ons probeer om DISC minder te maak? Kom ons kyk na praktiese 

dinge. 

Roz: Ek dink ons kan meer op die positiewe van DISC fokus in plaas van die negatiewe. 

Abrie: Ek se kom ons fokus meer op mekaar se positiewe eienskappe. 

Roz: Hou op fokus op die probleem. 

Casper: Verander jou attitude. 

Rozelda, Abrie en Casper het die beginsels van die leunende toring van Pisa soos wat ek 

dit vroeer die middag met hulle bespreek het, gei'mplementeer. 

Tydens my volgende besoek aan die span, was daar twee groot plakkate teen die muur 

op. Casper het dit geteken. Die een plakkaat met 'n groot bobbejaan met die byskrif: DO 

NOf FEED fHE MONKEY.S en die antler plakkaat met 'n groot IllEGAL. .. 'YE.S, 

BUf '! Hierdie twee plakkate het gedui op 'n reflekterende proses wat in die groep 

aangegaan het selfs nadat ek vertrek het. Die mate waarin hierdie reflektering aangegaan 

het, het ek eers beseftoe die span spontaan 'n ritueel bedink het om DISC te begrawe. 

3.5.5 Die eff ek van dekonstruksie op die span 

In 'n reflekteringsgesprek wat met die aanvang van die tweede spanbyeenkoms gehou is, 

het spanlede hulle vrymoedigheid uitgespreek om moeilike onderwerpe wat konflik 

veroorsaak maar andersins liewers verswyg word, te bespreek. Hier volg hulle 

reflektering oor die ekstemalisering en dekonstruksie van DISC: 

Betsie: Ek het vir die eerste keer gevoel daar is iemand in wat ons verstaan. 

Roz: · Dis die eerste keer in 'n lang tyd wat ons bietjie gesit en gesels het oor dinge wat 

ons liewers nie oor praat nie. 

Casper: Dis vir my real cool. 
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Abrie: Dit was vir my great. Ek is bly a lies het uitgekom want ek kan ... raak vir Willem 

jong! Hy kan my irriteer! Ek is bly hy besef nou dat hy nie meer 'n slaaf van DISC 

is nie. 

Betsie: Dit was 'n emosionele vergadering sonder guilt trips want elkeen het tog gese 

wat hy voe! en so aan. 

Daar het ook nuwe verstaan van mekaar bygekom. 

Abrie: Daar kom meer menslikheid in Willem nou uit. Hy is nie meer Willem DISC nie, 

maar Willem mens, die Here se kind. Normaal. Wat kan begin groei, kan begin 

uitreik om liberal te wees, wat 'n uitkyk op die !ewe kan kry. Ek dink ek verstaan 

Willem nou beter. 

Willem: As ek een ding moet se sal ek se ek is deurmekaar, as ek moet lieg sal ek se dit 

was lekker en as ek moet eerlik wees ... ag ... dan sal ek moet stilbly. 

Vir Willem was dit moeiliker en dit sou 'n langer paadjie na verstaan wees wat hy moes 

stap. Ek het na hierdie gespreksessie twee individuele gespreksessies met Willem gehad 

voor die span se volgende byeenkoms. Tydens die volgende spanbyeenkoms het ek 

opgemerk dat Willem nie meer met sy rug na Abrie toe sit soos tydens die vorige sessie 

nie. Ek het 'n opmerking gemaak en Willem uitgevra daaroor. 

Willem: Laas het ek so gesit, en vandag sit ek so. DISC se of jy so sit en of jy so sit ... 

Retha: Wat het Willem met DISC gedoen? 

Abrie: Willem het DISC verkeerd bewys. 

Retha: Willem was seer gewees oor DISC nou die aand en nou lyk dit my hy het die guts 

gehad om DISC op sy kop te draai. 

Die twee gesprekke tussen-in was vertroulik, maar hier begin Willem self daaroor praat 

en wat daar gebeur het. 
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Willem: Oukei, vir die van julle wat nie weet nie, DISC is wat ek en Retha nou die dag oar 

gepraat het. (Willem sit die blaaibordpapier waarop ons sessie opgesom is, teen 

die muur op). Julie wonder alma! en vra my die hele week. Hier is die plan wat ek 

saam met Retha uitgewerk het. Hierdie is my DISCkant, en hierdie kant is ek 

soos wat ek is. Ek sal ju lie die skatkant wat ek in my het, probeer wys. Hierdie is 

my positiewe goed wat ek nou oak vir ju lie gaan begin wys. Ek gaan nie meer bang 

wees nie. 

Abrie: Ek het die mens-mens agter Willem DISC leer ken. 

Willem: Casper het my uitgenooi om by hulle te kom sit. Hy het oak vir my gese it's not 

the size of the steps that matters, but the direction. Die positiewe. 

Abrie: Daar het 'n ander stukkie van Willem uitgekom wat nie in ooreenstemming met 

DISC was nie. 

Willem: Hmmm. Abrie het vir my gese dat hy dit agterkom dit was lekker vir ham gewees, 

en hy het my genooi om saam met ham te gaan gym. Ek het die gewigte vir ham 

vasgehou. 

Casper: Ek sien hoe ans hierdie week gevorder het en dit maak my opgewonde. Van not 

feeding the monkeys anymore. Niemand se meer 'Yes, but' nie, want alma! gaan 

sy keel afruk. En wat vir my cool is, ans wys mekaar op ans foute maar op 'n 

mooi manier. 

3.6 'n Kykie na die mat van DJC tot sover 

In hierdie hoofstuk is daar begin om die rol wat ek as pastorale berader in die begeleiding 

van die diensjaarspan gespeel het, te storie. My rol het die vestiging behels van 'n 

vertrouensverhouding met die span en weeklikse groepsgesprekke met die span. 

Gedurende hierdie groepsgesprekke het ek DISC as 'n faktor wat ongelukkigheid in die 

span veroorsaak het, gei'dentifiseer. Voortspruitend hieruit is konflik wat as gevolg van 

DISC se teenwoordigheid in die span voorgekom het, hanteer. Die hantering van konflik 

op 'n postmoderne, pastoraal-narratiewe manier het daartoe gelei dat die spanlede mekaar 
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beter begin verstaan het en dat daar ruimte geskep is vir mekaar se konstruksies. My rol 

as pastorale berader van die span het ook tot uiting gekom in die individuele 

onderhoudsessies wat ek met Willem gehad het. 

Om terug te keer na die metafoor van die diensjaarspanmat: In hierdie hoofstuk is daar 

gekyk na die gaas van not-knowing waarop ek die mat van DJC begin weef het. Daar is 

gekyk na die aard en struktuur van hierdie gaas. Ek het gevind dat daar reeds op hierdie 

stuk gaas geweef was onder andere met DISC. En DISC se kleur was allesoorheersend. 

Ek het DISC se kleur minder oorheersend probeer maak deur verskillende weeftegnieke 

en die gebruik van antler kleure. In die weefproses is die narratiewe tegnieke van 

eksternalisering en dekonstruksie bespreek. Ek het ook begin om die goue drade van 

reflektering, naamlik teorie, my eie en die span se reflektering, in te weef In die 

weefproses het ek gate gesien en besef hoe moeilik dit is om 'n mat eweredig te weef 

In die volgende hoofstuk sal ek aandui hoe ek probeer het om DISC se oorheersende 

kleur sagter te maak deur 'n sterk alternatiewe kleur, naamlik FROG, daarby in te weef 

Ek sal ook die vierde vlak van pastoraat (De Jongh van Arkel 2000:142-168), naamlik 

pastorale terapie, soos wat dit tot uiting gekom het in Abrie se storie, bespreek. 
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HOOFSTUK4 

DIE PASTORALE BEGELEIDING VAN DJC: DIE VERHAAL VAN 

FROG EN 'N (BE)DWELM(DE) VERHAAL 

Ons bet probleme om ons stories en God se storie bymekaar te bring. 

Dalk bet ons te gewoond geraak daaraan om te dink ons storie moet 'n 

suksesstorie wees voordat dit iets te doen kan he met God se storie. 

Ons dink jy moet kan vertel van 'n keer toe jy bly staan bet toe almal 

geval bet; van 'n dag toe alles verander bet en jy jou nonsens vir goed 

gelos bet deur die Here se genade. God se stories, dink ons, klink net 

so. As my storie nog vol nonsens en platvallery is, wil ek nie nog na die 

Here toe gaan daarmee nie; ek wil dit Hewer self regdokter ... (Cilliers 

1998:81). 

4.1 Inleiding 

In die vorige hoofstuk het ek begin om DJC se storie te verhaal. Hulle storie op die 

stadium toe ek hulle ontmoet het, was een van verdeeldheid en konflik. In hierdie konflik 

was DISC 'n baie groot bydraende faktor. Ek het ook aangedui hoe ek vanuit 'n not

knowingposisie die mikrokaarte van eksternalisering en dekonstruksie gebruik het om die 

konflik wat daar was, te hanteer. 

Hierdie hoofstuk is 'n vervolg op Hoofstuk 3 en bestaan uit twee groot dele: Die eerste 

deel resorteer op die vlak van pastorale beraad en handel oor die sosiale konstruksie van 

FROG10
, die verkose alternatief van DJC. Daar word verhaal hoe die span by FROG as 

keuse uitgekom het, asook watter betekenis FROG vir die span gehad het. Vanuit FROG 

het daar spontaan 'n ritueel ontstaan. Hierdie ritueel was 'n mikrokaart wat gebruik is, en 
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het gedien as bevestiging van die dekonstruksie wat reeds in die span plaasgevind het. 

Die mikrokaart van rituele word dan ook in hierdie eerste deel bespreek. 

Die tweede deel van die hoofstuk noem ek 'n bedwelmende verhaal, want dit handel oor 

die rol wat dwelms in die diensjaarspan gespeel het. Hierdie deel van my werk as 

pastorale berader het werk op die vlak van pastorale terapie geverg. Vanwee my 

kontraktering wat bepaal dat hierdie tipe gesprekke vertroulik is, word die inhoud van 

gesprekke nie weergegee nie, maar ek deel met die leser die invloed wat dwelms gehad 

het, en hoe ek as pastorale berader hierdie afhanklikheid hanteer het. Ek deel met die 

leser my vreugdes en ook my blapse, dit wat ek reg gedoen het, en daar wat ek anders sou 

kon opgetree het. 

Ek hervat nou my storie waar DISC gedekonstrueer is, en waar die span vir hulleself 'n 

nuwe metafoor moes kies en saam konstrueer. 

4.2 Die mikrokaart van re-authoring oftewel her-skrywe 

My eksternalisering en dekonstruksie van DISC in samewerking met die span was 

effektief en DISC was iets van die verlede. Ek glo egter dat een narratief nie 

gedekonstrueer moet word sonder dat 'n antler verkose narratief in die plek daarvan 

aangewend word nie. DISC was die een faktor wat almal in die span in gemeen gehad 

het, al was dit dan 'n negatiewe gemeensaamheid. Hulle het DISC gedekonstrueer. Wie 

was die span nou? Waardeur was hulle spangees en identiteit as span gedefinieer? Ek 

wou die span nie sonder 'n storie los met geen hulp of aanduiding van 'n nuwe storie nie. 

Ek wou hulle toelaat om vir hulself 'n alternatief te skryf, meer soos wat hulle dit verkies, 

nie soos wat dit vir hulle voorgese word nie. Parry en Doan (1994:45) beklemtoon ook 

die belang van her-skrywing. Hulle noem dit re-vision: 

10 
Fully Rely on God. 
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The importance of the re-vision phase of the therapy cannot be over-emphasized. 

It is one thing to be a catalyst in the deconstruction of clients' ... mythology: it is 

another to provide them with the opportunity to revise their stories in such a way 

that these will be more in line with what they want. To omit the re-vision process 

is to leave the clients ... outside of a story; instead, there are only feelings of 

disconnection, lack of frame of reference, and uncertainty about where people 

belong and how they are to know. Without a sense of being part of a "shared 

story", people's lives seem to have little direction or meaning. 

As ek die span wou toelaat om vir hulself 'n alternatiewe storie te skryf, moes dit ten 

diepste gewortel wees in my epistemologie en my posisie as not-knowing berader. 'n 

Narratiewe terapeutiese metodologie, soos wat ek dit in hierdie studie gebruik het, vereis 

dan ook 'n besondere vermoe aan die kant van die berader om die span te sien as 'n groep 

jongmense met baie lokale kennis tussen hulle wat ontgin moes word. Hulle was die 

persone wat weet hoe dit is om elke dag saam met die antler spanlede te leef en met die 

antler spanlede saam te werk. Hulle kennis het hulle self in die praktyk opgedoen en hulle 

kennis spruit uit ervaring van hulle eie situasie. Dit was nie sogenaamde kennis wat van 

buitestaanders se kant af vir hulle voorgehou word en wat se wat hulle weet en hoe hulle 

behoort te weet nie. Hulle het ook elkeen hulle eie kennis gehad wat hulle opgedoen het 

voordat hulle by DJC aangesluit het. My rol as berader in die pastorale begeleiding van 

die diensjaarspan was om met volharding, deursettingsvermoe, entoesiasme en 

vaardigheid saam met die span 'n ontginningsproses van al hierdie kennisbronne te 

fasiliteer (Monk 1996:24). 

Dit beteken nie dat ek my professionaliteit as berader prysgee nie. Die pastorale berader 

onttrek nie van die proses van her-skrywing nie, maar poog om die span se voorkeure vir 

betekenis in spankonteks te ondersteun. Die ondersteuning wat ek as pastorale berader 

bied, is narratief gesproke vir die persoon en teen die probleem (Winslade, Crocket, & 

Monk 1996:63). Deur hierdie ondersteuning word ek mede-skrywer aan hulle verkose 

narratief. 
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Ek het baie gewonder oor 'n altematiewe narratief vir die span, iets wat ons in die plek 

van DISC kon gebruik, iets wat versoenbaar sou wees met hulle diensjaar en wat - baie 

belangrik - vir hulle betekenis sou he. In 'n winkel het ek 'n FROG-armbandjie gesien en 

gewonder of ons dit nie as altematief vir DISC kon gebruik nie. Dit is egter belangrik dat 

die leser daarop let dat ek, omdat dit 'n ko-konstruksieproses moes wees, ook gewillig 

was om 'n ander metafoor te ekstemaliseer indien die span dit so sou verkies. 

Oor metafore brei ek later, m 5.5, meer uit. Ek wil net kortliks aanhaal wat Lane 

(1991:21) van metafore se: 

Only a metaphor can speak with the beauty and persuasiveness that truth 

demands, yet no single aspect of a metaphor is able to contain truth's wholeness. 

That is why story has to be added to story. The symbolic and therapeutic value of 

a metaphor is to be found in its multivalence - in its ability to suggest 

simultaneously multiple levels of meaning. 

Abrie: Ons begin 'n identiteit as diensjaarspan. 

Retha: Kom ons maak van julle 'n paddabrigade! (Ek haal sewe F.R.O.G.-armbandjies 

uit.) 

Ek kon bier anders te werk. gegaan het. Ek het te gou 'n alternatief voorgestel en nie 

eers uit die span self idees probeer kry nie. Dis in stryd met my not-.k:nowin8'posisie. As 

ek hierdie gesprek kon oorbegin, sou ek ba.ie meer vrae gevra het om eers uit te vind of 

die span nie hulle eie idees oar 'n alternatief v:ir DISC gehad het nie. FROG kon dan van 

my kant af as mede-skrywer a.an die spanstorie, een van 'n paar voorstelle gewees het, 

maar in my opgewondenheid oar die positiewe vera.ndering wat besig was om in te tree 

by die span, het ek te direktief opgetree. 

Abrie: FROG. 

Casper: Fully Rely On God. 

Hoe dit ookal sy, die span het saamgestem dat hulle FROG bo DISC verkies het. Ek wou 

egter nie net vir hulle 'n altematiewe keuse sender betekenis konstrueer nie. FROG moes 
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vir hulle iets simboliseer, betekenis he vir die span. Die span moes weet hoekom hulle 

FROG verkies het. 'n Nuwe metafoor sonder betekenis sou leeg wees. Dan sou dit 

trouens nie veel van DISC verskil nie, want DISC het nie vir DJC betekenis gehad nie. 

Ek en die span het dus begin saamgesels oor FROG en betekenis rondom FROG 

gekonstrueer. 

4.3 FROG se betekenis vir die span 

Retha: Wat impliseer hierdie armbandjie vir ans'? 

Casper: Filippense 2:5 sS ... 

Willem: Dieselfde gesindheid wat daar in Jesus is moet daar ook in ju lie wees. 

Roz: Wat sS Johannes 15:5'? 

Willem: Johannes 15:5 sS sander Jesus kan ans niks doen nie. 

DISC het verwydering gebring tussen Willem en sy spanmaats. Hy was die persoon wat 

DISC heeltyd verdedig en verduidelik het. Teen die einde van die gespreksessie oor 

DISC het Willem, metafories gesproke, amper nie meer 'n stem gehad nie. Met FROG het 

Willem 'n sterk stem teruggekry en hierdie stem is nie heeltyd stilgemaak deur sy antler 

spanlede nie. Let op die aktiewe bydrae wat Willem hier in die konstruksie van FROG 

gelewer het. FROG het horn nie vervreem van die span soos DISC nie, maar het horn 

weer deel van die span gemaak. Hy was hard besig om saam met sy spanmaats betekenis 

te skep. Sosiale konstruksie het ook ruimte gelaat vir deelnemers se eie konstruksies. Let 

op die volgende uitruil van idees: 

Willem: Ek sou hierdie bandjie gerenoveer het en sS: Vertrou Volkome Op die Here. WOH. 

Retha: Gaan die FROGbrigade help om ans identiteit as span oor te skryf? 

Betsie: Ja, en ek dink dit gaan mooi aansluit by wat ans vanoggend besluit het dat ans 

van nou af regtig hard sal probeer om mooi met mekaar te wees en ... 
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Die proses van dekonstruksie en die skep van nuwe betekenissisteme het voortgegaan, al 

was die vorige gespreksessie lankal verby. Let op die volgende aanmerking van Rozelda: 

Roz: Ja, wat eintlik vanoggend bygekom het is dat ons gaan dinge doen omdat ons 

wil en nie omdat ons moet nie. 

Ek is spyt ek het nie hier ingevra op die proses nie. 'n Veel ryker betekenis 18 

waarskynlik opgesluit in hierdie opmerking van Rozelda. Hoe het hulle dit byvoorbeeld 

reggekry om dit te besluit? 

Abrie: Elke iedere een het dit in sy hart besluit. Die hele diensjaarspan het dit van more 

besluit. 

Ek vra Abrie tog hier uit, maar kry nie regtig 'n antwoord nie. 

Retha: Wat het daartoe aanleiding gegee'? (Hier kom die reflektering oor die vorige 

week nou eers.) 

Roz: Ons het alles geglo wat vir ons ges~ is. Pasop vir dit en pasop vir dat en ons 

voor ans ons kom kry toe's ans gelabel. En vanoggend het ons besef ons is besig 

om .. 

Abrie: 'n Eier te kraak, 'n deurbraak te maak. 

Roz: Ons is bly dit het nou verander. 

Retha: Wat het verander'? Die hele atmosfeer is eintlik anders as nou die dag ... 

Willem: Daar is minder stywigheid. 

Retha: As ju lie vergelyk waar ju lie verlede week was op 'n skaal van een tot tien en waar 

ju lie vandag is, hoe lyk dit'? 

Casper: Drie na ses toe. 

Abrie: Ja, more (meer) na sewe. 

97 



Ekstemalisering het afstand geskep tussen die span en hulle probleem. Skielik is daar 

hoop en die verwagting dat hierdie probleem die hoof gebied kan word. Daar was nuwe 

betekenis hierdie week en dit stem die span optimisties. Hulle as span is nie meer die 

mislukking nie, maar dit wat die konflik veroorsaak het, is ontmasker en op sy plek gesit. 

Mense integreer die kennis waaroor hulle beskik, hulle lokale kennis, met altematiewe 

betekeniskonstruksies. Na aanleiding van die uittreksels hieronder wil ek dit stel dat 

mense hulle bestaande betekeniskonstruksies deur middel van reflekterende gesprekke 

dekonstrueer. Nuwe betekenis en kennis word dan beleef. Die kennis waaroor hulle 

beskik word dus op 'n antler manier gese (Roux 1996:106; Bamberger & Schon 

1991: 186). Let op die deelnemers se verskillende konstruksies en hoe hulle saam 

betekenis skep: 

Abrie: Kom ons kry 'n base vir FROG. 

Betsie: lets soos 'n motto. 

Roz: lets wat ons kan ophang teen die muur. 

(Tydens die derde gespreksessie wat ek met die span gehad het, het nog 'n groat 

plakk.aat wat Casper geteken het, langs DO NOf FEED fHE MONKEYS en die ander 

plakk.aat met!llEGAl. .. 'YE.S, BUf'! die muur versier. Op hierdie derde plakk.aat was 

'n groat padda wat 'n kroon op sy kop gehad het en wat op 'n klip sit, geteken en 

F .R .0 .G. was daaronder geskrywe.) 

Casper: Hukuna matata! 

Abrie: Nie dit nie! 

Casper: Ek bedoel ek wil met FROG graag 'n Jesusgesindheid lewer. 'n Jesusgesindheid 

moet in FROG kom. Dis wat dit is. 

Bogenoemde is 'n mooi voorbeeld van sosiale konstruksie. 'n Basis waarvandaan FROG 

kan funksioneer beteken vir elke deelnemer iets anders en Casper probeer moontlike 
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misinterpretasie van Abrie se kant af te ondervang deur meer spesifiek te wees. Vir 

Casper beteken 'hukuna matata' 'n Jesusgesindheid. Daardeur voeg hy nuwe betekenis by 

Abrie se interpretasie en begrip. 'Hukuna matata' beteken volgens my eie konstruksies 

'God sorg vir my, daarom bekommer ek my nie'. 

Retha: Waarop sit FROG? Sit FROG op 'n klip? (Die intensie van hierdie vraag is 

reflektief) 

Abrie: Dit waarop FROG sit is 'n kasteel. (Ek wonder hoe op aarde by daarby uitkom! 

'n Padda op 'n kasteel? Of clink by daJk in die lyn van 'n koningskind wat in 

die koning se paleis bly? Ek vra meer uit.) Omdat FROG fully rely on God. Dis 

waarom dit wat ons hier doen, gaan ... ek sien dit as ... dit is 'n rots. lets wat 

nie sommer kan what-what nie want hy is gebou op die Rots. 

Retha: 'n Rots? Hoekom? 

Casper: Hy [Abrie] is op die Rots. Ons sit op Jesus! 

Casper gebruik die metafoor van Rots ashy God beskryf. Gerkin (1986:49) skryf oor die 

belangrikheid van metaforiese taal wanneer daar oor God gepraat word. Hy se: 

The language of the biblical stories of God is always in some way metaphorical 

language. It is metaphorical because that is the only way we humans have of 

speaking about God. God is both hidden and revealed in human metaphors. One 

might say that God is both present and absent, in that human narrative metaphors 

both present God and fall short of revealing God's mystery. 

Die res van die deelnemers neem hierdie konstruksies spontaan verder en skep hulle eie 

konstruksies en betekenissisteme oor God en Sy eienskappe: 

Casper: Die Rots anker hom. 

Retha: Ja ... ? 

Casper: Die Rots is altyd steady. Hy het steadiness. 

Betsie: Ja, dit is wat Hy doen. Stabiliteit. 
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Roz: Hy is altyd dieselfde. Al spring ons van een rots na 'n ander rots. Daar is altyd 

'n Rots, ons spring nooit op blare of stokkies nie, ons spring net op klippe. 

Casper: Die Rots is by my. Altyd, orals. 

Roz: Die Rots is altyd dieselfde. 

Abrie: Die Rots is nie glad nie. 

Roz: Nee, fully rely on God dat die Here altyd lief is vir ons. Hy word nie kwaad vir ons 

nie, hy word nooit teleurgesteld in ons nie. Hy is dieselfde. God se emosies 

verander nie. Hy is dieselfde gister vandag en altyd. Dit beteken God kan my nog 

altyd gebruik al maak ek way droog. 

4.4 FROG se invloed op die span 

FROG was die span se nuwe keuse vir 'n metafoor. Ek lig vier vlakke uit waar FROG 

pertinent 'n invloed gehad het. 

4.4.1 FROG bet 'n invloed op Willem se beskouing van homself en hoe by sy 

gedrag vorentoe wil rig. Die ander spanlede reageer positief daarop. 

Willem: Ekskuus my ... ek is klaar 'n FROG. Ek was 'n FROG under cover gewees. 

Die metafoor van FROG het vir Willem hier ruimte geskep om vir die span op nie

bedreigende wyse te se hy het besluit om aanpassings in sy lewe te maak. Hy was hier 

outeur van sy eie lewe en besig om vir homself en andere hierdie nuwe betekenis te begin 

uitleef Let op die verlede tyd: 'Ek was 'n FROG under cover gewees'. Hy het self sy 

storie in die span op unieke wyse her-skryf My vermoede is bevestig deur Willem se 

volgende woorde: 

Willem: As ek myself moet teken, sal ek 'n paddavissie teken. 
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Retha: Nie 'n padda nie? 

Willem: Nee, 'n paddavissie. Ek het van voor af begin [italisering myne]. 

Abrie: Dit lyk my daai ou is besig om uit te kom! 

Abrie sien ook Willem se gebruik van die metafoor om die verandering in homself te 

beskryf, raak, en hy reageer ondersteunend daarop. 

4.4.2 FROG skep nie net vir Willem nie, maar ook vir die ander spanlede 'n nuwe, 

vars manier van dink oor hulself. 

Abrie: Ek het 'n purpose. 

Roz: Maak nie saak wat jy doen nie, met Fully Rely On God kan jy nie fail nie, net 

sukses h~ as jou geloof volkome in Hom is. 

Betsie: Ek kan die padda wees, maar Hy is onder my. 

Abrie: Ons is paddas. 

Casper: Net nie mamparras nie! 

4.4.3 FROG skep vir die span 'n missie en doelwit waarby die hele span belang 

bet. 

Betsie: Ons gaan ons motto uitleef. 

Roz: Ons moet besef dat ons alma! op die Rots sit. Partykeer dink ons daai ou is 

besig in die madder ... lekker! Ek dink ons moet alma I besef ons is op die Rots en 

van hierdie Rots af gaan ons saamwerk. 

Casper: Wat ons met FROG kan doen is ons hele bediening. 
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4.4.4 FROG bring reflektering oor die span se geestelike lewe en 'n hernieude 

besefvan hulle afbanklikheid van God. 

Abrie: Ons moenie te besig raak nie. As mens so besig raak met die dinge van God 

vergeet mens van die God van die dinge. 

Roz: FROG is vir ons heiligmaking! 

Retha: Wat is dit? 

Roz: Dit is om elke dag meer en meer in die wil van die Here te leef en meer en meer 

soos Jesus te raak. It's not the destination that matters, but the journey. Ons 

het nie gearrive die dag toe ons ons harte vir die Here gegee het nie, dis 'n pad 

waarop ons is. 

Ek het as pastorale berader tot dusver vanuit 'n posisie van not-knowing die mikrokaarte 

van eksternalisering, dekonstruksie en her-skrywe gebruik om konflik in die span te 

hanteer. 

Die laaste mikrokaart wat ek met DISC gebruik het, was die mikrokaart van rituele. 

4.5 Rituele - 'n herbevestiging van dekonstruksie bet reeds plaasgevind! 

Die gebruik van rituele as mikrokaart berus hoofsaaklik op die idees van Imber-Black 

(1989:162). Hy het rituele aangewend om verandering in mense aan te moedig en in 

stand te hou. Die verkose narratief in 'n persoon se lewe word as't ware herbevestig deur 

'n ritueel wat meer substans aan die verkose narratief gee. In hierdie geval het die span 'n 

ritueel gebruik om van DISC afskeid te neem en sodoende inhoud en substansie aan 

FROG, wat hulle verkose narratief is, te gee. Ook White en Epston (1990:16) praat van 
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rituele as die rite of passage of toegangsroete in 'n persoon se lewe. Rituele nooi mense 

om hulle lewens te herinterpreteer en op 'n minder pynvolle manier vir hulself te leef. 

Rituele het volgens Parry en Doan (1994:61) drie fases: 

• Die eerste fase is die fase van skeiding. Daar word afskeid geneem van stories 

wat nie meer belangrik is in 'n persoon se lewe nie. 

• Die tweede fase is die tussenin-fase. Hierdie fase word gekenmerk deur 

verwarring en onsekerheid, maar ook deur 'n hernieude afwagting van die 

toekoms. 

• Die derde fase is die fase van herinkorporering. Hierdie fase word gekenmerk 

deur 'n nuwe storie wat nuwe verantwoordelikhede vir die betrokkenes 

spesifiseer. 

'n Ritueel het spontaan uit die span ontwikkel in die week wat tussen ons twee 

gespreksessies verloop het. Daar is van DISC afskeid geneem, en in die loop van die 

week het hulle kollektief besluit om 'n begrafnisdiens vir DISC te hou. Die feit dat die 

span spontaan uit hulle eie besluit het om DISC te begrawe was vir my as pastorate 

berader baie bemoedigend. Gerkin (1984:171) se oor spontaniteit: 'An experience that 

occurs spontaneously holds greater power to "interpret" the experiencer than a story told 

by another.' Ek glo nie DISC se begrafnis sou dieselfde betekenis gehad het as ek 

direktief was en dit voorgestel het nie. DISC se begrafnis het juis betekenis gehad omdat 

dit vanuit die span self gekom het. 

Die voorstel om DISC te begrawe het aan die einde van ons gespreksessie oor FROG van 

Rozelda se kant af gekom, en was vir my 'die kersie op die koek'. 

Roz: Ek dink ons begrawe vandag vir DISC totaal en al. More is ons amptelike 

begrafnisdiens. 
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Retha: Hoe nou'? Gaan ju lie 'n gat met 'n grafie maak en 'n grafsteentjie opsit'? 

Roz: More trek ons alma I swart aan. 

Abrie: Ja. 

Willem: Ek dink alma I vat more hulle DISCpapiere en begrawe dit. 

Hier het 'n groot paradigmaskuif by Willem gekom. Hy wat so aan DISC vasgehou het, is 

nou die een wat voorstel dat die DISCpapiere begrawe word! 

Roz: 

Abrie: 

Elkeen begrawe sy eie papiere. 

Ek sal die seremonie !ewer. 

Casper: Die dominee wees. Ek wil graag my droefheid betuig ... 

Abrie: In sak en as. 

Casper: Ek wil DISC vat en hom in die graf plaas. Die ander mense kan hom toegooi. 

Willem: Ek sal! 

Casper: Ek wil hom fisies vat en in die graf sit! 

Roz: Ek dink ons vat 'n boks en alma I wat iets wil insit, sit dit daarin. 

Casper: Ons gaan sit hom by die varke! 

Abrie: Ons hou die begrafnis by die varkhok! 

Die begrafnis het toe nie, soos beplan, fisies plaasgevind nie. Die e:ffek was nogtans 

merkwaardig en blywend. Tydens midjaaropleiding het ek die span gaan besoek in 

Bloemfontein. Een van hulle eerste opdragte was om die hoogtepunte van hulle jaar tot 

sever te teken. En die heel eerste hoogtepunt wat hulle geteken het, was 'n grafsteen met 

RIP.DISC 

daarop geskryf. Die span het ook geweier om tydens midjaar 'n soortgelyke vraelys in te 

vul, en het in die plek daarvan vir mekaar briefies geskryf met elkeen se positiewe 

eienskappe in. 
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In retrospeksie sou ek graag bierdie keuse van 'n aJ.ternatiewe verhaaJ., met aJ. die 

betekenis wat die span random FROG geskep het, n6g meer wou versterk, daJ.k deur 'n 

spanlied. Die gemeente waarin DJC opereer, is 'n vernuwende gemeente waarin sang 'n 

baie groat rol speel. Die gemeente se credo in was op 'n stadium die Oorwinn.ingslied 

van Piet Smit. Die lied handel oar 'n lewe van oorwinn.ing in Jesus Christus en dat ans 

as Christene in Christus reeds die oorwin.ing behaaJ. het en vanuit bierdie oorwinn.ing 

moet leer elke dag. 

Die tweede versie lui soos volg: 

Die Here is ans vesting wat vir aJ.tyd saJ. bly staan 

Hy beskerm elke mens wat in geloof na Hom toe gaan 

Hy's ans skutling, Hy is ans Wapen, Hy het die vyand reeds 

verslaan 

Hy is die Rots wat ewig staan 

Loaf Hom, prys Hom halleluja, Loaf Hom, prys Hom halleluja 

Loaf Hom, prys Hom halleluja, Hy is die Rots wat ewig staan 

Die span het individueel en kollektief hulle eie stryd om oorwinn.ing gehad. Hierdie lied 

bevat baie meta.fore oar God, oak die metafoor dat God ans Rots is. Ek wonder wat die 

effek op die span sou wees as die span met hulle nuutgevonde metafoor in FROG 

bierdie lied hulle spanlied sou gemaak het. Sou bierdie lied hulle innerlik versterk het? 

Wat sou die effek van 'n diensj aarspan met die Oorwinn.ingslied as spanlied op die 

gemeente gehad het? Hierdie lied kontekstualiseer die span binne die gemeente. 

Ek volstaan met hierdie bespreking oor DISC en FROG. Ek het ook op die vlak van 

pastorale beraad individuele onderhoude gehad met Willem se tannie en haar man, met 

Abrie se ouers, vriendin en gesin, en met Casper se ouers. Die aard en inhoud van hierdie 

gespreksessies word nie weergegee nie, weens die vertroulike aard daarvan, maar ek 

vermeld dit omdat dit deel is van die antwoord op my navorsingsvraag, naamlik 'Hoe 

begelei 'n pastorale berader 'n diensjaarspan?' Die begeleiding van die diensjaarspan het 

op die vlak van pastorale beraad ook etlike individuele beradingssessies met Susan, 

Sandra en Rozelda ingesluit. Ek vertel vervolgens die verhaal van dwelms in DJC . 
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4.6 'n (Be)dwelm(de) verhaal in DJC 

As iets slegs jou oorkom, beleef jy dit intens en met jou hele persoon. 

Maar as iemand anders iets slegs oorkom, is jy dikwels gou met die 

raad: "Ruk jou nou reg. Die lewe gaan aan!" Of: "Glo maar net! 

Alles sal regkom." As die lewe sy rug op iemand anders draai, is jy 

gereed met 'n logiese analise - ongeag wat die ander mens ervaar 

(Deist 1996:44). 

Wanneer ek die storie van dwelms in die span vertel, is die doel me om ander 

behandelingsdiskoerse te minimaliseer of af te kraak as waardeloos nie. Ek wil eerder, 

met die doel van hierdie studie in gedagte, poog om te verhaal hoe ek die narratiewe 

terapeutiese metodologie aangewend het om dwelmafhanklikheid in die diensjaarspan te 

hanteer. Daardeur hoop ek om enersyds lig te werp op die manier waarop 'n pastorale 

berader 'n gemeentediensjaarspan begelei, en andersyds om 'n postmoderne, pastoraal

narratiewe metodologie VIr pastorale beraders m die begeleiding van 

gemeentediensjaarspanne te verhaal. In Hoofstuk 3 en in die eerste deel van hierdie 

hoofstuk was my eie reflektering verweef met die storie. In die tweede deel van die 

hoofstuk wat handel oor Abrie se storie doen ek my reflektering aan die einde van die 

hoofstuk. My rol as pastorale berader word uitgebeeld deur die geskakeerde sirkel in 

Figuur 4.1. 

Soos wat ek reeds in Hoofstuk 3 gemeld het, was my pastorale begeleiding van 'n 

gemeentediensjaarspan nuut vir my. Ek het 'n skoon stuk gaas gehad, en die storie oor my 

begeleiding van die span sou deur die loop van die jaar op hierdie stuk gaas geweef 
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Figuur 4.1: My rol op die vlak van pastorale terapie. 

word. Ek het dit nie ten tye van die aanvang van my paadjie met DJC besef nie, maar 

dwelms was 'n groot komponent in die mat van DJC. Twee van die diensjaarspanlede het 

'n afuanklikheidsprobleem gehad. Die stemme van Cannabis11 en antler dwelms het hard 

gepraat in hierdie twee spanlede se lewens. 

In my hantering van die dwelmprobleem in hierdie spanlede se lewens was ek werklik in 

'n not-knowing posisie. Ek het nie kennis van dwelms gehad nie. Die bietjie wat ek wel 

geweet het, het ek gelees en van antler gehoor. Die voorveronderstellings en voorafkennis 

waarmee ek in hierdie terapiesituasie ingestap het, was nie die realiteit waarmee ek 

gekonfronteer was nie. Die terapie het baie eiesoortige eise aan my gestel. Ek het as 

11 Hi ema Dope genoem. 
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pastorate berader nie die bedoeling van enige aksie geken nie, rnaar rnoes uit en uit 

staatrnaak op die verklaring wat deur die betrokke spanlid aan my gegee is. Die spanlid 

was die kenner en my rol was die van 'n 'Therapist as one who consults those who would 

know' (Kinman 1994:97). Die betrokke spanlede was vir my 'n baie belangrike bron van 

kennis en wysheid, en hulle het gepraat vanuit 'n posisie van rneerdere kennis. 

4. 7 My kennismaking met Dope en sy12 vriende 

My paadjie het, soos reeds genoern, met Abrie s'n gekruis toe hy by DJC aangesluit het. 

Twee jaar gelede het Abrie sy hart vir die Here gegee en besluit om 'n DJC te doen. Dope 

se stern in Abrie se lewe het sedert sy ontrnoeting met Dope in 1996 nog 'n paar rnaats 

bygekry: coke, rnandrax, LSD, heroi:en, crack, eetlusdernpers (Nobese), slaappille en 

alkohol 13. Dope en sy vriende het 'n pragtige koor gevorm wat baie hard en aanhoudend 

geword het, 'n koor van sternrne wat permanent om aandag geroep het en wat hulself baie 

goed verdoesel het. Dope het ook versekering uitgeneern sodat hy nie gelos kon word nie. 

Hy het vir Abrie 'n vriend, Casper, wat ook in dieselfde DJC-span is, gegee wat ook baie 

van Dope en sy vriende gehou het en hulle gereeld opgesoek het. Alkohol was 'n baie 

harde stern in Casper se lewe en tussen Abrie en Casper het Dope altyd welkorn gevoel. 

Wanneer een van hulle Dope wou uitskop, was die antler een altyd daar om te keer <lat <lit 

nie gebeur nie. Dope het lojaliteit as sy beste wapen gebruik om hierdie geheirn tussen 

Abrie en Casper in stand te hou en sodoende sy eie voortbestaan te verseker. 

Abrie was saarn met DJC in Tulbagh van J anuarie tot Maart. Ek het horn ontrnoet in 

April. Op die stadium toe ek met Abrie se afhanklikheid kennis gernaak het, het ek 

alreeds 'n hele paar groepsgesprekke met die span agter die rug gehad, onder andere die 

DISC en FROG gesprekke, en rnettertyd het ek Abrie se vertroue gewen. Hy het my een 

Saterdagaand die eerste keer op aanbeveling van Susan, een van die antler spanlede, korn 

12 
Ek gebruik bier die manlike voornaamwoord nie vir enige seksistiese redes of om te impliseer dat 
athanklikheid net by mans voorkom nie, maar omdat Dope vir Abrie 'n manlike vriend was. 

13 
Hierna kollektief Dwelms genoem. 
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sien, en van Dope en die aanspraak wat Dope in sy lewe gemaak het, vertel. Hierdie was 

'n baie lang afspraak wat omtrent drie uur geduur het. Tydens hierdie afspraak het ek 

hoofsaaklik geluister. Ek was net daar vir Abrie toe hy my nodig gehad het, en aan die 

einde van ans eerste gesprek het ek 'n formele afspraak gemaak om Abrie die Maandag te 

s1en. 

Ek het in my stap van hierdie paadjie saam met Abrie toe Winslade en Smith (1996:158-

192) se 'Countering alcoholic narratives' as kompas gebruik. Die skrywers bespreek 

hoofsaaklik die probleem van alkoholafhanklikheid, maar ek het dit in hierdie konteks op 

afhanklikheidsvormende middels van toepassing gemaak. Daarom verkies ek om te praat 

van die teewerk van narratiewe van afbanklikheid. 

Winslade en Smith (1996) gee in hulle hantering van narratiewe van afhanklikheid 

aandag aan beginsels soos die taal wat gebesig word wanneer daar oar afhanklikheid 

gepraat word, die reflektering op 'n persoon se lewenstorie, totaliserende beskrywings, 

die taal van ongeskiktheid, 'n afhanklike identiteit en die mikrokaart van ekstemalisering 

en her-skrywing. Ek bespreek dit wat ek toegepas het op Abrie se storie vervolgens. 

4.8 Die vermyding van 'n taal van persoonlike tekortkoming 

Een van die grondbeginsels waarvolgens Winslade en Smith (1996) werk, is dat hulle 'n 

taal van persoonlike tekortkoming vermy. Vanuit hierdie perspektief het 'n term soos 

'junkie '14 die potensiaal om 'n persoon vanaf iemand met verantwoordelikheid na 'n 

medies-psigologiese persoon te verander. Dit etiketteer as't ware die persoon as 

verskillend van ander, asof daardie persoon 'n ander kategorie van menswees beklee. Dit 

skep 'n nie-ideale identiteit vir 'n persoon met 'n afhanklikheidsprobleem, want die woord 

is totaliserend, dit het 'n mag wat voortduur, ongeag tyd of omstandighede. Derhalwe 

ondermyn hierdie taal van tekortkominge 'n persoon se eie persoonlike kennis oar hoe om 

14 
Hierdie is Abrie se eie woord, dit wat hy gebruik om sy afhanklikheid te beskryf. 
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met probleme van afhank:likheidsvormende aard te handel. Sulke totaliserende taal gee 

ook voorkeurstatus aan die kennis van professionele persone wat opgelei is om die 

waarheid vas te stel. Die professionele persoon word dus die kenner en van die klient 

word daar verwag om hom/haar te onderwerp aan sodanige professionele proses . 

. . . deficit language serves to undermine local, familial, or personal knowledge 

about how to deal with alcohol problems and to grant privileged status to the 

knowledge of the professional who has been trained in the established truth ... It 

shores up the position of the professional in the counseling relation and requires 

the client to submit [him/] herself to a professional process. Such submission leads 

to an enfeeblement of the person rather than an empowerment (Winslade & Smith 

1996:160). 

Vanuit my epistemologie, en omdat ek Abrie eerder wou bemagtig, het ek dus in my 

terapeutiese gesprekke met Abrie probeer om 'n taal van persoonlike tekortkoming te 

vermy en gevolglik het ek in ekstemaliserende taal gepraat. 

4.9 Eksternalisering as mikrokaart nog dieper bekyk 

Een van die eerste stappe in die terapeutiese proses was om Dope en die strategiee wat hy 

gebruik om Abrie vir homself op te eis, te ekstemaliseer. Ek verwys na die bespreking 

van ekstemalisering as mikrokaart in Hoofstuk 3. Deur dwelms te ekstemaliseer15
, het ek 

vir Abrie die mens geskei van Dwelms en die intemaliserende maniere waarop hy aan 

dwelms gedink het. Die doel van die ekstemalisering van Dwelms was om die effek van 

hierdie intemaliserende beskrywings, byvoorbeeld 'ajhanklikheid', 'junkie' en 'verslawing' 

teen te werk. Deur hierdie woorde te vermy, ' ... we avoid taking on board the baggage 

that these descriptions bring with them - for example, shame, blame, weakness, 

helplessness, and loss of control [italisering myne ], not to mention stigma' (Winslade & 

15 Dwelms word vervolgens clan ook as 'n eienaam met 'n hoofletter geskryf. 
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Smith 1996:168). Die gesprekk:e wat ek en Abrie oor Dope gehad het, was daarop gemik 

om Abrie en Dope te skei en die effek van Dope in Abrie se lewe te bepaal. 

4.9.1 Die invloed van Dope op Abrie 

• Dope maak my bossy en aggressief. 

• Maak my 'n vreemdeling vir myself Wie is ek'?" 

• Maak my 'n pateet. 

• Dope sit op my kop en se: 'Jy is 'n loser, second hand.' 

• Dope maak my ge"lrriteerd en laat my onttrek van mense. Dan kan hy my weer alleen 

kry. 

• Dope neem God se plek in in terme van beheer. Dope word die baas oor my lewe. 

Tydens ons ekstemaliserende gesprekk:e het ek vir Abrie gevra wat sy verhouding is met 

Dope. 

• Dope is altyd daar vir my en altyd beskikbaar. 

• Dope is my sekuriteit. Hy se: 'Jy sal nie sander my kan nie.' 

• Dope is my raadgewer. 

• Dope vra heeltyd en ek moet net gee. 

• Dope is 'n goeie onderwyser, veral musiek (heavy metal). 

• Dope is baie aggressief en jaloers. Hy duld nie inmenging in sy lewe nie. 

• Dope aanvaar my. 

• Ek en Dope is vriende. 

Die gesprekk:e met Abrie het maar sukkel-sukkel gegaan, want enersyds was Abrie 

bekend met die effek van Dwelms en hoe afhanklik hy daarvan was. Hy het voorheen van 

Dwelms afskeid probeer neem by 'n rehabilitasiekliniek en daar het hy al hierdie goed 
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geleer. Andersyds was 'n terapeutiese gesprek prakties gesproke buite die kwessie weens 

die fisiologiese manifestasie van Dope. Dit het 'n geweldige invloed op Abrie gehad. 

4.9.2 Fisiologiese manifestasies van Dope 

• Abrie was rusteloos as gevolg van die Nobese en kon nie stilsit nie. 

• Dope het sy konsentrasie verswak. 

• Dope het sy sig verswak. Hy het dubbelvisie gehad en alles het heeltyd geblur. 

Hy kon dus nie lees nie. 

• Sy aandagspan en humeur was baie kort. 

Bogenoemde faktore het my terapeutiese sessies met horn bemoeilik en ek moes al my 

kreatiwiteit aan die dag le. Dikwels het hy vergeet waaroor ons gepraat het die vorige 

keer, dikwels het hy afsprake vergeet. Ek het probeer om nie vir horn kwaad te word nie, 

maar te verstaan hoekom hy so vergeetagtig was. Ek het geleer om kort gesprekke op 'n 

keer te voer, en nie op my eie agenda nie, maar op Abrie se behoefte te fokus. Ek was net 

daar vir horn, die enigste volwasse persoon wat hy vertrou het en wat horn (volgens 

homself) nie veroordeel het nie. Ek het dikwels die hele kwessie van die beeindiging van 

sy verhouding met Dwelms aangeraak, maar Abrie het vasgeskop daarteen. Sy vorige 

ervaring was so negatief dat hy nie weer daarvoor kans gesien het nie. Hy sou dit self 

oorwin. In my hart het ek nie dieselfde geloof as Abrie gehad nie. Ek het geglo dat hy 

addisionele mediese hulp sou moes kry terwyl hy intensief berading kry. Maar ek het 

Abrie gerespekteer as die kundige in sy eie lewe, en hy was nie bereid om nou al afskeid 

te neem nie. My rol op hierdie stadium was baie sterk ondersteunend. Ek het horn egter 

deurentyd verseker dat ek horn sou help indien hy sou besluit om vir Dope vaarwel te se. 

Die diensjaarspan moes Juniemaand Bloemfontein toe vir hulle midjaaropleiding, daama 

sou hulle drie weke vakansie he. Die dag met hulle vertrek Bloemfontein toe het die hele 

span my kom groet en Abrie het my eenkant toe geroep. Midjaar moes net agter die rug 
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kom, as hulle terugkom sou hy vir Dope vaarwel seen dan moes ek horn help. Hy het 

belowe om my gereeld te bel. 

4.10 Midjaar op Bloemfontein 

DJC het Bloemfontein toe vertrek vir hulle midjaaropleiding. Die laaste wat Abrie vir my 

gese het toe hulle kom groet het, was dat hy besef het dat hy rehab toe sou moes gaan. 

Hy kon nie anders nie. Ek het Abrie uitgenooi om my enige tyd van Bloemfontein af te 

bel om met my te praat as dit nodig was. 

4.10.1 Invloed van Dwelms op die span 

'n Spanlid het my in hierdie tyd gebel en gese sy is bang Abrie gaan crack. Sy kon sien 

hy is nie homself nie. Verder was die span na aan breekpunt. Hulle kon die spanning nie 

meer hanteer nie en het dringend hulp gesoek. Rozelda het vir my 'n briefie van 

Bloemfontein af deurgefaks. Ek haal dit aan: 

'Abrie het 'n slegte invloed ... ons wonder met wie Abrie volgende gaan vassit en wanneer 

hy iemand gaan slaan. Ons span bid nie meer saam nie, want Abrie wil nie bid nie. Ons sal 

nooit saamwerk nie, want Abrie weier om saam te werk. Ons offer alles op om hom te 

akkommodeer. Sy entoesiasme, moods en optrede bepaal hoe die hele span optree en hoe 

die dag verloop. Dinge soos programme uitwerk, oefen, saambid, bybelstudie, praise en 

worship, mooi wees met mekaar, jou deel bring en ander in ag neem is nie in Abrie se 

raamwerk nie. Ons is moeg daarvoor. Ons bediening ly daaronder en ons spanverhoudings 

stink van binne. Ons is moeg en moedeloos. Ons word afgebreek. Ons het nie meer krag nie 

en gee nie meer om nie.' 
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4.10.2 Bloemfontein toe vir 'n individuele sessie met Abrie 

My epistemologie het my Bloemfontein toe laat ry. Abrie en die span was vreeslik bly 

om my te sien. Ek het daardie aand lank met Abrie in besonder gepraat, en aan horn 

genoem dat ek op grond van wat hy met hulle vertrek gese het, horn wou saamneem huis 

toe sodat hy kan gaan totsiens se vir Dwelms. Ek het horn kom haal as hy gewillig sou 

wees om saam met my te gaan. In die lig van my respek vir horn het ek dit egter 

beklemtoon dat dit sy eie keuse was. My client was the expert. Ek het genoeg vertroue in 

horn gehad het en sou horn respekteer indien hy besluit om nie nou te gaan nie, maar 

later. 

Abrie het besluit om nie te gaan nie. Dit was vir my baie moeilik, want my eie verwy

singsraamwerk en behoefte om horn te help het baie hard hier ingespeel. Ek het horn 

egter nie verwyt nie en weer my uitnodiging herhaal dat hy my enige tyd kan bel, al is dit 

net om te kan se hoe sleg dit met horn gaan. Die aand toe ek die span en Abrie groet, het 

hy my net styf vasgehou en ek kon voel hoe hy ruk soos hy huil. Ek het in my hart gebid 

dat God horn sal bewaar. Gerkin (1986:57-58) praat ook oor die kere wat ons verandering 

wil bring, maar nie kan nie. Volgens horn is daar 

... moments, when the question "What is God doing?" becomes real for us ... These 

are therefore moments when we become profoundly aware of the need of 

transformation of life ... often they are moments when we experience most 

profoundly our inability to bring about that desired transformation. The way 

ahead seems blocked or cloudy. Then perchance (not always, but sometimes) we 

are enabled to see ... the possibility that in the very confluence of events and forces 

at work in our situation, God may be transformed and the way ahead be opened. 

Intussen het ek en my man gebid vir die span en vir Abrie. Abrie het van my aanbod om 

my te bel gebruik gemaak en my twee aande later weer gebel en baie gehuil. Hy het my 

nodig gehad en niemand anders gehad aan wie hy horn kon wend nie. 
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4.10.3 Bloemfontein toe vir krisishantering met die span 

Ek en my man is vir 'n tweede keer Bloemfontein toe. Tydens my tweede besoek het ek 

ironies genoeg nie regtig baie met Abrie gepraat nie, want al was hy bly om my te sien, 

het hy my op 'n afstand gehou. Ek het dit gerespekteer en was net daar, beskikbaar sou hy 

my wou sien en met my wou praat. Ek het vermoed dat Abrie skaam was oor sy emosies 

en bang was om homself verbaal te verbind tot rehabilitasie. Tog het ek genoeg vertroue 

in horn gehad om te glo hy sou na my toe kom vir hulp sodra hy gereed was. Abrie het 

later aan my genoem dat dit my bereidwilligheid was om Bloemfontein toe te ry wat horn 

verhoed het om te OD16
. Hy het vir homself bly se as ek en my man soveel vir horn 

omgee om Bloemfontein toe te kon ry, moes hy net uithou tot midjaar verby was. Dit het 

horn laat uithou. 

Die span was egter 'n antler storie. Hulle het uitmekaar geval. Drie spanlede wou bedank. 

Gemoedere het hoog geloop. Ons moes 'n gespreksessie he waar ons privaat kon wees, 

maar waar? My skoonmammie het in Bloemfontein gebly, en sy het haar huis vir die hele 

Saterdagmiddag tot ons beskikking gestel. Ek en die span het soontoe gegaan en ek het 

met hulle krisishantering gaan doen vir twee-en-'n-half uur, en teen die einde met hulle 

gekontrakteer dat hulle nie nou besluite sou neem nie, maar eers sou gaan vakansie hou 

en dan besluit. Abrie het geweier om hierdie gespreksessie by te woon. 

Terug by die huis het 'n vriendin van my wat in die mediese beroep is, my van Alkogen 

vertel en ek het intussen inligting oor hulle ingewin. 

4.10.4 Alkogen word 'n vennoot 

Alkogen is 'n dagkliniek en hulle benadering is multiprofessioneel. 'n Mediese dokter 

doen 'n fisiese evaluasie en skryf ondersteunende medikasie voor. 'n Suster <lien 'n 

16 I 0 d · n or os1s te neem. 
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binneaarse infuus ( drup) met NAD aan pasiente toe. NAD detoksifiseer en werk op die 

DNA en op 'n cherniese wanbalans in die brein. Ekstra infuse kon by Alkogen gekoop 

word en tuis deur 'n gekwalifiseerde suster toegedien word, indien en wanneer nodig. Die 

aantal en frekwensie van die drups is nie voorgeskryf nie, rnaar wissel van pasient tot 

pasient. Behandeling by Alkogen het verder berading deur 'n pastorale terapeut ingesluit. 

Ek sou die pastorale terapie doen, en het dit so met Alkogen bespreek. Midjaar het 

intussen ten einde geloop en Abrie het my daagliks besoek. Abrie was rnoeg vir 'n lewe 

met Dwelrns. 

Ek het Abrie gebel en bogenoernde inligting vir horn gegee. Vir Abrie was dit te goed om 

waar te wees en hy was baie opgewonde oor Alkogen. Op hierdie stadium was ek op 

sensitiewe wyse direktief, want Abrie rnoes daardie selfde dag, terwyl hy so opgewonde 

was oor die vooruitsig om af te reken met Dwelrns, saarn met my Alkogen toe gaan. Hy 

het ingestern en dadelik na my toe gekorn. 

Die pad Alkogen toe was baie lank en Abrie was vreeslik gespanne. Sy handpalrns was 

natgesweet en hy het onttrekkingsirnptorne gehad. Ek was op sy versoek saarn met horn 

na die algernene praktisyn toe, en het bygesit toe hy die eerste infuus kry. Ons het vir 

horn drie ekstra infuse gekoop om saarn te neern huis toe. Abrie het sy paadjie terug 

begin stap. 

4.10.5 'n Afskeid van Dope en sy vriende 

Ek het Abrie Alkogen toe geneern en hy het op 'n Woensdag, laat in Junie, sy eerste 

infuus gekry. Daar was egter iets wat ons albei bekornrner het. Stories oor horn en sy 

afhanklikheid het oral rondgele en hoe sou ons kon bewys dat hy besig was om te 

rehabiliteer? Dit is so dat hierdie rniddele tot 'n jaar lank neern om uit die gestel te gaan 

en voordat 'n urien- of bloedtoets negatief sal wys. Saam het ons besluit dat ons 'n 

kontrole, 'n bewys, 'n iets moet inbou in sy rehabilitasieprograrn wat vir hornself 'n 
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maatstaf sou wees van sy vordering, al kry hy swaar, en wat ook genoeg legitimiteit het 

om sy kritici te oortuig <lat Abrie 'skoon' is. 

Saterdag het Abrie sy eerste vrywillige bloedtoets ondergaan. Kokai:ene het reeds nie 

meer gewys nie. Hierdie bloedtoetse moes soos 'n foto wees. 'n Before en after-foto. 

Waar Abrie was en waar hy nou is. Wanneer die dominante storie gedekonstrueer word 

en herskryf word in 'n ko-konstruksieproses tussen klient en terapeut, is <lit nodig om van 

hierdie nuwe, verkose narratief 'n dikker omskrywing te maak. Dit het nie dieselfde 

betekenis om te se 'ek het dwelms gebruik en ek doen dit nou nie meer nie', as wat <lit het 

om jou geskiedenis swart op wit te sien nie. Hierdie bloedtoetse moes 'n legitimiteit gee 

aan Abrie se nuwe storie en sy nugter stem versterk. 

Ek het by 'n nabygelee apteek se klinieksuster gereel <lat sy Abrie se infuus sal toedien. 

Ek kon nog steeds nie formele sessies met Abrie he nie, en het die tye wat ek by horn 

gesit het wanneer hy die infuus gekry het, gebruik om met horn in gesprek te gaan oor 

wat met horn aan die gebeur was en wat hy reeds reggekry het. Abrie se aandagspan het 

begin verbeter, maar hy kon nog steeds nie goed fokus of lees nie. Daarom het ek nie op 

daardie stadium vir horn briewe geskryf nie. 

Abrie was tot drie keer per week by my. My rol as pastorale berader op daardie stadium 

het van <lag tot dag gewissel tussen onderlinge sorg, pastorale beraad, pastorale terapie en 

tussenganger, afbangende van Abrie se behoefte. Dikwels het ek in die middel van die 

nag opgestaan om vir horn te gaan bid omdat ek geweet het in my gees dat hy swaarkry. 

Soms het my huis net vir horn daardie een plek gebied waar hy sonder toneelspel homself 

kon wees; somtyds het hy net kom se <lat hy vandag swaar kry, antler kere was ons saam 

bly oor sy vordering en <lat hy soveel beter voel. 

Soos wat Abrie se konsentrasie verbeter het, het ek met horn geselsies aangeknoop oor 

God. Wanneer <lit met horn baie swaar gegaan het, het hy kwaad geword vir God. Hy was 

immers besig om sy lewe voor God reg te maak, maar <lit het gevoel of God niks van Sy 

kant af doen om te help nie. Abrie het ook baiekeer vir my gese <lat hy nie kan verwag <lat 
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God wat heilig is, horn hieruit moet kom haal nie en dat hy nie dink God kan so 

aanhoudend vergewe nie. Dikwels het hy gese hy weet hy is op pad hel toe, want hy weet 

wat die regte pad is, maar loop dit nie. Abrie het nie probeer snaaks wees nie, hy was 

emstig oor sy belewenis van God. En as pastorale berader wou ek horn help om 

antwoorde te kry op sy vrae. Ek kon Abrie maar net vertel van die God wat ek ken en hoe 

ek Hom beleef. Ook Gerkin (1986:31) verwys na 'n soortgelyke situasie en se: 'It was an 

honest question asked seriously and earnestly. It contained no hostile challenge, only a 

desire for the truth. I could only answer her by reminding her of the God whom I tried to 

represent in my ministry.' Ek het die mikrokaart van briewe begin gebruik om Abrie te 

help met sy vrae oor God. 

4.10.6 Briewe as mikrokaart 

Volgens Freedman en Combs (1996:208-209) word terapeutiese briewe vir veral drie 

redes gebruik, naamlik 

• om gespreksessies op te som; 

• om idees wat tydens hierdie sessies ontstaan het, uit te brei; en 

• om mense wat nie gespreksessies bygewoon het nie, in te sluit in die terapeutiese 

proses. 

Ek het dan ook briewe as mikrokaart vir hierdie redes gebruik by Buffelspoort, en dit 

word in Hoofstuk 5 bespreek. Dit is egter nie die enigste redes hoekom ek vir Abrie 

briewe geskryf het nie. Ek het briefskrywing as mikrokaart vir Abrie gebruik omdat 

Abrie se geheue en aandagspan nog baie kort was. Hy kon nog steeds nie die inhoud van 

ons gesprekke herroep of in lang besprekings betrokke raak nie. Die briefwat ek vir horn 

geskryf het, was iets visueel. Dit het uitgebrei op ons gesprek, en hy kon op sy eie tyd 

weer daaroor dink en sy eie antwoorde vind. Ek het vir horn Thomas se storie vertel en 'n 

paar vrae gevra (Griffith 1995: 123-142). 
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8 Julie 

Beste Abrie 

Ek het regtig vandag ons rit Pretoria toe geniet. Dankie dat jy bereid is om my in jou lewe 
toe te laat en jou lewenstorie met my te deel. Dit is vir my 'n voorreg om deur jou vertrou 

te word met jou vrese en jou drome! 

Jou passie vir die Here is aansteeklik en dit is in die lig daarvan dat ek vanmiddag aan jou 
genoem het dat ek 'n stukkie gelees het wat ek graag met jou wil deel. Hier is Thomas se 
Storie: 

"When I first met Thomas, I wondered if his religious doctrine would ever allow him to feel 
forgiveness. As he told me his story, I found myself wishing he were an Episcopalian, so 
that he might have a lenient God - but he wasn't. He was a loyal member of a Reformed 
Presbyterian Church. Members of this group believe in sanctification and obedience to 
strict moral code. They are known to be as clean and honest in appearance as in 
behavior. Thomas felt unclean because of an affair with a married woman. His secrecy 
about it had separated him from his faith community and his God. According to his 
stated beliefs, he could not approach God until he was clean because 'God cannot look 
upon sin.' Yet he could not change his ways without God's help. 

"'! am in quicksand,' he said, 'and I did this to myself. There were warning signals all 
around- DANGER-DO NOT ENTER- but I went into the swamp anyway, willfully. The more I 
try to get out by my own efforts the deeper I get. It is a toxic place, too poisonous for 
any person to enter, and too filthy for God to even look on.' As time went on we talked 
about his dilemma from many perspectives, all along wondering what God's perspective 
might be. Actually, he said, he knew the Lord would rescue him. He had before. It's just 
that he had seen such disappointment and weariness in the Lord's face. He couldn't ask 
him to make the sacrifice of coming to this vile place to save him. I could not see a way 
out of his bind. 

"Then one day he described an experience, like a very real daydream. In truth, his vision 
was as surprising to me as it was to him. He saw the Lord walking toward him, past the 
danger signs, boldly, into the swamp, to the muddy, smelly quicksand, bending down and 
lifting him up, carrying him in his arms to a cool, clear stream where He dipped and 
cleansed him, then carrying him out, with words of comfort, not of reproof. 

'"And what of the mud and the filth in that place? Did the Lord walk through it with 
disgust or did He walk above it, untouched by it?' I asked. 

"He paused to reflect. 'He was in the midst of it, not above it, but it didn't seem to be a 
problem. I couldn't see Him react to it at all because His eyes were on me.' 
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"'And did He look sad and tired?' 

'"No, He honestly just looked peaceful, genuinely happy to find me and to cleanse me and 
to give me rest'. 

"The wonderful surprise to Thomas was not that his Lord would help in time of need, but 
that the Lord would come through the filth without disgust. With this new knowledge, he 
could reconnect with members of his faith community. He started by forming one new 
friendship there, that was neither dominated by a need to confess nor to hide. More 
recently, he has informed me that there are many trusting friendships that are now 
possible because he knows the grace of his Lord. With the new knowledge Thomas has 
given me, I can connect more creatively with other persons from conservative 
denominations, expecting to be surprised, rather than stifled." 

Thomas se storie het my weer laat dink toe ek hom lees, en ek wil graag 'n paar vrae wat 
by my opgekom het met jou dee!. Mag ek maar'? 

Thomas was in die dryfsand. Waar is of was jy'? Wanneer was jy daar'? En waar is jy nou'? 

Waar sou jy wou wees'? Hoe sou jy daar kon kom'? Wat en wie het jy nodig om te kom waar 

jy wil wees'? 

Ek het ook gewonder oor jou verhouding met die Here. Hoe dink jy voe! Hy daaroor dat jy 

besig is om stadig maar seker vir Dope te wen en Hom te verheerlik daardeur'? Sou Hy jou 

wou help'? Hoe'? Dink jy jou metal wat jy verruil het vir gospel is dee! van God se aksieplan 

teen Dope'? En as dit is, watter ander planne het Hy dalk nog vir jou in gedagte'? Is jou 

vrywillige oorlog teen Dope ook om God te verheerlik'? Of om mense te please'? 

Waar kom jou elke dag se omgang met die Here wat net meer en meer word, in die 

prentjie'? As dit God se wil is dat jy Dope heeltemal moet los, kan jy op sy hulp aandring 

en sy beloftes vir jou toeeien'? Hoekom'? 

Abrie, ek het nog baie vrae, maar ek sal my vir eers inhou. Ons kan later maar weer gesels. 

Terloops, ons gesprekke is vir my baie kosbaar, want daardeur leer ek weer baie by jou. Ek 

is afhanklik van jou om my te leer en te lei waar ek nog nie was nie. Verdra my maar as ek 

so nuuskierig is. 

Liefde in Christus 

RETHA 
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Abrie het nie direk op die brief gereageer nie, maar ek het tydens ons Afskopnaweek wat 

in Hoofstuk 5 bespreek word, tog agtergekom <lat hy oor die inhoud van die brief en die 

vrae gaan <link het. Hy het begin om sy storie te her-skrywe. 

4.10.7 Die mikrokaart van her-skrywe 

In hierdie tyd het ek as pastorale terapeut die mikrokaart van her-skrywe gebruik. Hierdie 

kaart is in Hoofstuk 3 bespreek. My gebruik van die kaart by Abrie moes horn help om sy 

ou, dominante storie te herskryf met 'n storie van sukses en oorwinning. Freedman en 

Combs (1996:32) se <lat ' ... certain narratives will come to be dominant over other 

narratives. These dominant narratives will specify the preferred and customary ways of 

believing and behaving within.' Narratief gesproke was Abrie se dominante storie een van 

mislukking. Die alternatiewe stories oor Abrie, die suksesse in sy lewe, was me 

raakgesien nie. Dit was nodig om hierdie dominante storie(s) te herskryf (re-author). 

4.11 Die oorgeskryfde (re-authored) storie 

Om hierdie herskryf te fasiliteer, het ek vrae gevra, eerstens landscape of action-vrae, 

byvoorbeeld: 'Wat het jy gedoen? Hoe het jy <lit gedoen?' Tweedens was daar landscape 

of identiry-vrae, byvoorbeeld: 'Wat se dit van jou <lat jy <lit kon regkry om Dope en sy 

vriende te los?' Vrae as mikrokaart vir her-skrywe word volledig in Hoofstuk 5 bespreek. 

Tien weke en baie gesprekke later bet Abrie se oorgeskryfde storie s6 gelyk: 

• Hy was me 'n mislukking me. 'Mens is net 'n failure as jy ophou probeer.' 

(Eksternalisering het Abrie en Dope geskei). Vergelyk <lit met 'pateet' in ons eerste 

gesprek! Abrie het 'pateet' se storie gaan oorskryf met 'n wennerverhaal. Sosiaal het 

ons nuwe betekenis geko-konstrueer deur middel van dekonstruksie. Die dominante 

storie is vervang met 'n verkose alternatief Die taal wat aanvanklik Abrie se taal was, 

het irrelevant geraak. 

• Ek face die consequences van my <lade en soek nie meer verskonings nie. 
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• Ek is sterk want dis makliker om saam met die flow te gaan as om vas te byt en uit te 

hou. 

• Ek het metal verruil vir gospel. 

• Abrie het heeltemal opgehou rook, selfs sigarette. 

• Abrie het 'n vriend wat al drie jaar lank in die mag van Dope en sy vriende was, ook 

Alkogen toe genooi en hierdie vriend is amper 'n maand lank al heeltemal 'skoon'. 

• As gevolg van wat in Abrie se lewe gebeur het sy broer opgehou rook. 

• Abrie se verhouding met God het drasties verbeter. Hy het besef dat God horn nie 

verlaat het nie, maar dat Dope letterlik en figuurlik sy oe verdof het sodat hy God nie 

so duidelik kon sien nie. Wanneer hy snags weens onttrekking nie kon slaap nie, het 

hy Bybelstudie gedoen en gebid. 

• Hy het God se beloftes om horn byte staan in sy stryd teen Dope vir homself begin 

toeeien. 

• Aggressie en outoriteit bet plek gemaak vir Abrie die mens-mens. 

• Frustrasie word nie meer hanteer met behulp van Dope nie. Dope is nie meer nodig 

om horn te help cope nie. 

• Abrie het weer begin gym. 

• Hy het 'n pragtige verhouding aangeknoop met 'n jong dame in matriek. Sy is 'n harde 

stem in sy lewe teen Dope en Dope se vriende. 

Tien weke later het Abrie se bloedtoetse skoon getoets. Daar was geen teken meer van 

enige dwelms in sy bleed nie. Die res van die jaar het vol belofte voor die span gele. 

Abrie se storie bet egter nie in my klere gaan sit nie, maar bet 'n groat invloed op my 

gehad. 

4.12 Die invloed van Abrie se storie op my as pastorale berader - 'n reflekterende 

gesprek met myself 

Ek het myself baiekeer afgevra hoekom ek soveel vir Abrie doen en vir hom omgee. 

Want dit is so dat Abrie emosioneel baie van my geverg het. Ek was aJ.tyd, sander 
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voorbehoud, dag of nag ViI' hem beskikbaar. AB ek 'n antwoord probeer kry het, was dit 

eintlik te eenvoudig: ek doen dit ViI' my Skepper. Want Hy het my eerste liefgehad. 

Eintlik so eenvoudig en tog so kompleks! Abrie se seer was my seer. Sy oorwin.ning my 

oorwinning. 'n Vriendin het ViI' my 'n briefie geskryf daaroor: 

Liewe Retha 

Ek dink nou aan jou. Ek sien jou oe vol trane oor Abrie. Ek bid vir jou, vir Abrie en die span. 

Hoeveel mense ken jy wat nag oor ander kan huil? Rerig huil? Sal ans se ons kan hulle op 

ans een hand tel? 

Jesus liefde, Jesus hart, Jesus oe, Jesus hande, Jesus voete!! Soveel keer het ek dit 

gebid en gevra, en dan, op 'n dag, het ek net hierdie intense lief de vir 'n mens en dan sal ek 

maar kan weet - Jesus is hier in. 

Dit is asof iets hier-binne wil aanhou uitroep tot God oar hierdie mens. Dit is asof 'n 

mens voel jy wil uit jou lyf uitklim om hierdie ander een te gaan help. 

Daar is 'n lied op die Sjoe CD, 'Neem my saam op die pad na heiligheid - daar is bitter min 

wat gereed is om hierdie weg te gaan'. 

Se ons 'Jal' dan se ons ja'. Dan gaan ons hierdie pad, en dit is nie aldag maklik nie. 

Sy het vir my 'n fotostaat ingesluit by haar briefie: 

"This reminds me of a place along the rugged coastline of Scotland where there are two 

jagged sections of land sticking out to sea right next to one another. Both were a 

danger to shipping and both needed a lighthouse. Two lighthouses were erected but as a 

compromise only one was fitted with a light. The other one was fitted with a mirror, which 
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was placed in such a way that the light that shone from the one was reflected into the 

other which made both visible to the passing ships. This is how Jesus shines into us." 

Jesusliefde 

Jou vriendin. 

In retrospeksie is daar dinge wat ek anders sou gedoen het as ek kon. Die grootste 

verandering wat ek sekerlik. sou wou maak, is om Abrie se ouers te betrek by sy geveg 

teen Dope en die se vriende. Sy ouers was ender die indruk dat hy en Dope lankaJ. 'n 

egskeiding gehad het en Abrie wou my nie toestemming gee om hulle by die terapie te 

betrek nie. Ek het dikwels met hom daaroor gepraat, maar vrees het hom aJ.leen teen 

Dope en sy vriende laat bak.lei. Sy ouers het dus gedurende die Julievakansie toe hy van 

Dope a.fskeid geneem het, dikwels sy onttrekking geln.terpreteer as buierigheid of 

depressie. Dit het Abrie moedeloos gemaak. Sy eie huismense het nie van sy probleem 

geweet nie, daarom het hulle hom nie verstaan nie en het hy dus geen ondersteuning 

tuis gekry nie. Ek was die enigste mens wat hy vertrou het, sy totaJ.e 

ondersteuningsnetwerk. Dit was vir my baie veeleisend. 

Ek besef nou eers dat ek as terapeut so amper-amper met emosionele uitbranding 

kennis gemaak het in die proses. Ek het myself a.fgevra hoe ek bedag kan wees op 

emosionele uitbranding se truuks in die toekoms en watter mikrokaart ek kan gebruik 

as 'n teenstrategie. Ek het tot die slotsom gekom dat die gebruik van re-membering as 

mikrokaart 'n baie groat hulpmiddel vir my as terapeut en vir Abrie kon gewees het sou 

ek dit ook gebruik het. Derhalwe gee ek kortliks aandag aan re-membering as mikrokaart 

soos wat Freedman en Combs (2000:workshop) en Morgan (2000:77-84) dit beskryf en 

reflekteer ek oor die moontlikhede wat re-membering vir hierdie konteks sou kon inhou. 

4.12.1 Re-membering as 'n mikrokaart en teenvoeter vir uitbranding 

Re-membering as mikrokaart behels die veronderstelling dat daar in elke persoon se lewe 

(in hierdie konteks sou dit Abrie wees) iemand is wat vir horn spesiale betekenis het: dalk 

omdat daardie mense vir horn omgee, horn as persoon in eie reg beskou en horn sodanig 
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behandel, of wat 'n atmosfeer vir Abrie skep waarin hy kan ontspan en homself kan wees. 

Dit kan mense wees wat huidiglik 'n rol in sy lewe speel, maar dit kan ook mense wees 

wat in die verlede 'n rol in sy lewe gespeel het. Dit is met antler woorde mense in Abrie 

se lewe wat horn op een of antler tydstip op een of antler manier ondersteun het of nog 

steeds ondersteun en wat waarde toevoeg in sy lewe. Morgan (2000:77) beskryf hierdie 

mense as klublede en Freedman en Combs (2000:workshop) praat van hulle as 'n 

nurturing team. 

Ek kon vir Abrie gehelp het om sy eie nurturing team saam te stel deur horn te vra om 

mense te identifiseer wat in die verlede vir horn 'n eiland van lief de, ondersteuning of 'n 

hawe van veiligheid was in 'n see van slegte gebeure. Ek sou vir Abrie gevra het watter 

eienskappe daar in elkeen van hierdie persone was wat vir Abrie van waarde kon wees en 

wat hy in hierdie persone bewonder. Dan sou ek saam met horn wou uitvind en 

eksploreer hoe elkeen van hierdie mense 'n bydrae kon lewer in Abrie se stryd teen 

Dwelms. Hierdie mense sou dus betrek word in die terapeutiese proses en deel van Abrie 

se ondersteuningsnetwerk vorm. So sou daar dalk iemand kon wees wat nie sou omgee as 

hy middernag gebel het nie; daar kon dalk iemand gewees het wat horn altyd motiveer het 

en wat nou bereid sou wees om horn moed in te praat as hy moedeloos was. Sommige 

van hierdie mense kon dalk beskikbaar wees om horn te vergesel as hy sy drups ontvang. 

Nog iemand kon vir Abrie gebedsondersteuning gegee het. So 'n nurturing team sou die 

verantwoordelikheid vir Abrie gedeel het, hy sou voortdurend mense gehad het wat horn 

ondersteun en ek as terapeut sou nie al die verantwoordelikheid alleen gedra het nie. 

Wanneer een persoon alle verantwoordelikheid dra, kan dinge skeef loop mits iets met 

daardie ondersteunende persoon gebeur of hy/sy nie beskikbaar is nie. 

4.13 Eind' goed, alles goed? 

Die Julievakansie het ten einde geloop, en die span het na 'n ruskans teruggekeer toe. Die 

rafels wat Dope en Dwelms so meedoenloos uit die DJC-mat geruk het en wat die mat so 

seergemaak en antsier het, is deur die vakansie met baie moed en deursettingsvermoe 

deur Abrie in samewerking met myself en Alkogen weggewerk en afgeknip waar nodig. 

125 



As gereedskap in die restourasie van die mat is die taal van persoonlike tekortkoming 

vermy. Ekstemalisering en briewe het in die afwesigheid van hierdie taal gehelp om 'n 

verhaal van hoop en oorwinning te her-skrywe. Die span se blydskap dat Dwelms uit die 

span geskop is, was duidelik sigbaar. Ek wou hierdie nuwe blydskap in die mat inweef 

Om dit te kon doen, wou ek in totaliteit oorbegin sonder DISC en sonder Dope en 

Dwelms. Daarom het ek in samewerking met die Jeugkommissie vir ons 'n 

Afskopnaweek (in die middel van die jaar!) by Buffelspoort gereel waartydens ek en 'n 

kollega hoofsaaklik selfontwikkeling met die span sou doen. Die storie van Buffelspoort 

word in die volgende hoofstuk, naamlik Hoofstuk 5, bespreek. 
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HOOFSTUK5 

'N AFSKOPNAWEEK IN DIE MIDDEL VAN DIE JAAR! 

To reveal myself openly and honestly takes the rawest kind of 

courage ... Whatever my secrets are, remember when I entrust them to 

you, they are part of me (Powell 1967:54, 67). 

5.1 Inleiding 

Dit was die begin van die derde kwartaal, net na die Julie skoolvakansie, en DJC was m 

die middel van hulle diensjaarstorie. Voor die Julievakansie, tydens hulle 

midjaaropleiding in Bloemfontein, was ek genoodsaak om 'n sessie vir krisishantering 

met die span in te ruim. Tydens hierdie krisishanteringsessie met die span het ons, soos 

gemeld in Hoofstuk 4, gekontrakteer <lat hulle die vakansie moet gaan rus, en dat hulle 

nie ondeurdagte besluite oor hulle verdere betrokkenheid by Diensjaar sal neem nie. 

Tydens midjaar op Bloemfontein was die span se moraal op 'n laagtepunt. Ek haal weer 'n 

deeltjie van Rozelda se brief aan wat sy vir my gefaks het na my eerste besoek aan hulle 

tydens midjaar: 

'Ek is moeg. Ons bediening ly en ons spanverhoudings stink. Die span is vrot van binne. Ek 

is moeg en moedeloos. Abrie en Casper tap ongelooflik baie energie uit ons. Ek het skaars 

genoeg om net van dag tot dag te oorleef, wat nog te sg om op die ander spanlede, ons 

bediening, myself en my stiltetyd en my verhouding met God te spandeer. Ek het iets 

anders nodig. lets wat my kan opbou en versterk. Op die oomblik breek diensjaar my af. Ek 

het nie meer krag nie en ek gee ook nie eintlik meer om nie. Wat kan ek doen?' 
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'n Maand het sedert daardie briefie verloop. Die Julievakansie het agter die span gele en 

hulle het mekaar nog nie weer gesien nie. Daar het baie water in die see geloop sedert 

hulle in Maartmaand met hulle werk in begin het. DISC is nek omgedraai en FROG is 

gebore, om maar twee dinge te noem. En terwyl die res van die span gerus het, het Abrie 

gedurende die Julievakansie hard gewerk om die harde stem van Dope en Dwelms in sy 

lewe stil te maak. Die span het egter nog nie hiervan geweet nie. 

Dwelms was van Januariemaand af deel van die span en hulle het mekaar geken met 

Dwelms, nie sonder Dwelms nie. Abrie se afskeid van Dwelms het in 'n sekere mate 

veroorsaak dat die span nou relatiewe vreemdelinge vir mekaar was. Op 'n manier was 

Dwelms, hoewel negatief, 'n saambindende faktor in die span. Die res van die span kon 

verenig teen Abrie en Dwelms. Hulle het 'n gemeenskaplike vyand gehad: die stryd teen 

Dwelms. Abrie se stryd was daarop gerig om Dwelms vaarwel toe te roep en dit nie meer 

te gebruik nie. Die span se stryd teen Dwelms was daarin gelee dat hulle teen Dwelms se 

invloed op Abrie en Abrie se negatiewe invloed op die span, baklei het. Nou was die een 

ding wat hulle almal verenig het, nie meer daar nie. 

Abrie se afskeid van Dwelms gedurende die Julievakansie was vir my as pastorale 

berader 'n glinstermoment in die spanstorie. Dit was 'n geleentheid om as span 'n nuwe 

begin te maak. Ek het in die loop van die jaar tydens die een-tot-een gespreksesies wat ek 

met individuele spanlede gehad het, die spanlede goed leer ken. Hierdie jongmense het 

baie frustrasies en onopgeloste stories in hulle lewens gehad, maar bowenal het ek hulle 

leer ken as jongmense met baie onvertelde stories, met 'n mooi in hulle wat inherent deel 

was van hulle. Dwelms het soveel spanning in interpersoonlike verhoudings veroorsaak 

dat hulle onbewus was van hierdie mooi eienskappe wat ek wel raakgesien het. Hulle het 

nog nooit die geleentheid gehad om hierdie kant waarvoor ek so lief was en wat hulle aan 

my toevertrou het, ook vir mekaar te wys nie. 

Volgens my epistemologie was die spanlede self die kundiges in hulle eie lewens. Ek 

wou met ons wegbreek Buffelspoort toe 'n alternatiewe storie begin skryf waarin die 

spanlede hulself bemiddel het. Ek was nie die bemiddelaar nie. Hulle moes self dit wat 
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hulle nog nie gedeel het nie, met die res van die groep deel sodat daardie onvertelde 

stories voortgebring en uitgestraal kan word na buite. En hierdie uitstraling na buite moes 

'n langdurige effek he. Ook in hulle lewe vorentoe moes <lit deel van hulle bly. Weereens 

wil ek <lit met behulp van 'n metafoor beskryf, die metafoor van stinkhoutmeubels. 

Ek is 'n persoon wat baie van stinkhoutmeubels hou, en vir my is stinkhoutmeubels baie 

waardevol. Stinkhoutmeubels verg egter 'n baie spesifieke manier van versorging, anders 

kom daardie pragtige meubels nie tot hulle reg nie. Aan die begin moet die meubels 

minstens een keer 'n week geolie word met spesiale olie net vir stinkhout. Die hout 

absorbeer die olie en sodoende word daar verhoed <lat die hout uitdroog en bars. 

Meubelpolitoer is taboe, want <lit laat merke op die hout en <lit voed nie die hout nie. 

Mens sit ook nie nat glase op die hout neer nie, want daar waar die glas neergesit word, 

bly later 'n wit kring of merk agter - wat weer eens geolie moet word en hopelik 

mettertyd sal verdwyn. T6g is alles vir die stinkhoutlietbebber die moeite werd, want met 

goeie versorging raak die hout net beter met tyd en elke meubelstuk vertoon later die 

vlamme in die hout. Later, wanneer die hout versadig is van die olie, hoef die meubels 

nie meer daagliks geolie te word nie, want die hout gloei vanself met daardie vlam so eie 

aan stinkhoutmeubels. Dan is 'n afvee met 'n olielappie weekliks goed genoeg. 

Die spanlede was vir my 'n stel stinkhoutmeubels, baie waardevol en kosbaar. En tog het 

alles wat deur die jaar verkeerd gegaan het in die span, hierdie meubels laat begin 

uitdroog. 'n Paar meubelstukke het barsies begin vertoon, antler het lendelam geraak van 

baie gebruik, maar geen olie nie. Nog 'n paar meubelstukke het 'n klomp wit kolle 

opgehad. Op die oog af was hulle geensins 'n lus vir die oog nie, inteendeel. 

Tog het ek as stinkhoutlietbebber die potensiaal in hierdie meubels raakgesien. Omdat ek 

kennis gehad het van stinkhout, het ek het geweet <lat meubels gerestoureer kon word. Na 

restourasie sou hulle hul inherente prag en praal wat so eie aan stinkhoutmeubels is, kon 

vertoon, ongeag hoe hulle voor restourasie gelyk het. Die wegbreeknaweek Buffelspoort 

toe moes 'n restourasieproses wees. Ek het egter nie self die meubels gegryp en begin 

restoureer nie. Die spanlede het elkeen individueel hulle eie meubelstukkie gerestoureer. 
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Ek het wel lappies en olie en skuurpapier gehad, maar hulle het self geweet waar elke 

meubelstuk se grootste behoefte aan restourasie le. Moes hierdie stoel byvoorbeeld 

geolie, geskuur, of gelym word? Moes die sitplek se riempies vervang word? Ek het die 

restourasiemateriaal verskaf, hulle moes dit self aanwend waar dit nodig was. Die span 

was hulle eie restoureerders. Ek het gehoop dat die vlamme in hulle hout weer sou begin 

wys en dat hulle dit self sou opmerk. Buffelspoort moes hulle bybly selfs na diensjaar. 

Hierdie deel van my pastorale begeleiding van die span het op die vlak van sowel 

pastorale beraad as pastorale terapie plaasgevind en word in hierdie hoofstuk bespreek. 

Hierdie twee funksies word uitgebeeld in die twee geskakeerde sirkels in Figuur 5.1. 

Hierdie diagram verskil van die voriges omdat my werk op Buffelspoort pastorale beraad 

sowel as pastorale terapie behels het. Die sirkel wat pastorale beraad voorstel is 

donkerder ingekleur omdat my werk op Buffelspoort grotendeels uit pastorale beraad 

bestaan het. 

Uit die gespreksessies met die span was daar tydens die Buffelspoortnaweek van vyf 

spanlede se kant af versoeke vir individuele gespreksessies. Hierdie individuele 

gespreksessies was op die vlak van pastorale terapie. Ek het na die naweek met nog drie 

spanlede opvolggesprekke gehad. 
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1•~1 
Figuur 5.1: My rot op die vtak van pastorate beraad en pastorate terapie. 

Elke gesprek, synde 'n groepsessie of 'n individuele gespreksessie met 'n spanlid, was 

myns insiens deel van die proses van her-skrywe wat in die span begin het en ek het 

myself bevoorreg geag om in hierdie jongmense se lewens as mede-skrywer toegelaat te 

word. 

'n Ou storie vol konflik en dwelms moes her-skryf word met 'n nuwe storie vol van 

begrip en ondersteuning vir mekaar. As pastorale berader was my rol om die saamskryf 

van hierdie nuwe storie te fasiliteer. In samewerking met die Jeugkommissie het ek gereel 

dat ek, 'n kollega en die span vir 'n naweek Buffelspoort toe gaan. 
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5.2 Hoekom dit 'n Afskopnaweek noem? 

Vir my was die doel van die naweek op Buffelspoort om oor te begin, 'n nuwe afskop 

dus. Ek het spontaan van 'Afskop' begin praat omdat dit, by gebrek aan 'n ander woord, 

vir my die simboliek van oorbegin ingehou het, en die span het spontaan daarby ingeval. 

Die woord 'afskop' het ook vir my hoop gesimboliseer, hoop in die sin dat dit nooit te laat 

is om voor te begin nie, nie eers in die middel van die jaar nie! Ek wou hierdie boodskap 

van hoop ook aan die span oordra. Hulle moes iets waardevols he wat vir hulle 

individueel betekenis het en wat hulle kon koester en saam met hulle die toekoms inneem 

as hulle diensjaar eers verby was. En hulle moes die boodskap kry dat dit nooit te laat is 

om voor te begin nie, ook nie in God se oe nie. 

In die lig van my epistemologie wou ek myself as berader in die span desentraliseer en 

nog stemme in die groep laat saampraat in die her-skrywe van die spanstorie. Daarom het 

ek, met die goedkeuring en toestemming van die span, een van my kollegas, Brigitte, 

uitgenooi om by ons aan te sluit en deel te he aan Afskop. Die span sou dan nie net aan 

my konstruksies blootgestel word nie, maar haar stem kon nog een wees wat gehoor word 

in die span se nuwe storie en haar konstruksies kon waarde en betekenis toevoeg tot hulle 

stories. Sy het nie die spanstories en dinamika geken nie, en was daarom in 'n baie 

gunstige posisie om haarself as not-knowing te posisioneer. Brigitte het dan ook 'n baie 

groot rol gespeel in die gespreksessies met die span. 

5.3 Die struktuur en aard van die gespreksessies 

Ons het elke dag twee gespreksessies gehad. Die eerste gespreksessie was soggens en het 

geduur van 10:00 tot 13:00. Daarna was daar 'n breek van twee uur, en die middagsessie 

het om 15:00 begin en geduur tot 17:30. 

Die gespreksessies het om die beurt op elke spanlid afsonderlik gefokus. In teenstelling 

met DISC, wat spanlede gekategoriseer en 'in 'n boksie' gesit het, is daar tydens die 
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gespreksessies op Buffelspoort op kreatiewe wyse van metafore en tekeninge, stories en 

vrae gebruik gemaak om die spanlede wyer te laat <link. Die spanlede het gevolglik self 

hulle eie vermoens vir die eerste keer ontdek of opnuut herontdek. Die vlamme in hulle 

hout het begin skyn en die stories oor hoe hulle dit reggekry het om hierdie vlamme te 

laat skyn, is verryk. Narratief gesproke kan daar gese word dat daar op die alternatiewe 

stories in elke spanlid se lewe gefokus is en dat hierdie alternatiewe stories vertel en 

oorvertel is, dikwels vir die eerste keer. Die ander diensjaarspanlede, ek en Brigitte het 'n 

gehoor gevorm vir hierdie stories. Tydens hierdie gespreksessies is die mikrokaart van 

reflektering kwistig aangewend. 

Die mikrokaarte van metafore, vraagstelling, die skep van 'n gehoor (audience) en 

reflektering sal in die loop van hierdie hoofstuk, soos wat ek dit gebruik het, bespreek 

word. Let daarop dat ek net Susan se toestemming het om die gesprek wat ons op 

Buffelspoort met haar gehad het te verhaal maar nie die ander spanlede s'n nie. Ek sal dus 

net die gesprek met Susan gebruik. 

5.4 In gesprek met Susan ... 

Elke spanlid moes op 'n papier iets teken of skryf wat vir hulle baie belangrik is en 

waaraan hulle groat waarde heg. Brigitte en ekselfhet hulle oor hierdie prentjie uitgevra. 

Susan: Ek het hier geteken om mense lief te kry en dan het ek hier geskryf as mense 

probleme het hou ek daarvan om vir hulle raad te gee. Ek sal eerder by 'n 

persoon sit en luister na wat hom pla as wat ek vir hom gaan se wat my pla. 

Dan het ek hier geskryf: Om die persoon by te staan as hy in die stryd kom 

want soms weet ek ook nie wat om vir daai persoon te se nie, maar deur dit 

wat ek se hoop ek ek maak 'n verskil. Dit gaan nie oor my ego boost nie, ek dink 

nie baie van myself nie. Ek sien net nie baie goeters verkeerd in iemand nie. Ek 

is iemand wat baie vinnig, as iemand iets slegs van iemand se, vir daardie 

persoon opkom. Ek is baie verdedigend teen ander mense. 
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Retha: 

Susan: 

Retha: 

Susan: 

Casper: 

Susan: 

Verdedigend teen ander mense. Verduidelik bietjie meer? 

Ek sal soos as Casper vir my iets leliks se oor Abrie, dan sal ek nie die 

negatiewe raaksien nie. Ek sal probeer verstaan. 

Sien jy die mooi ook in ander mense raak, Susan? 

Casper se altyd vir my ek is pessimisties, maar ek stem nie saam nie. Ek sien 

myself as 'n positiewe mens. Ek kom altyd vir ander mense op, maar ek kom nie 

vir myself op nie. Ek sal ander mense verdedig eerder as om myself te 

verdedig. 

Dinkjy nie dis die moeite werd om jouself te back-up nie? 

Nee, want ek moet eerder help dat daai persoon iets reg kan doen. Ek hoef nie 

vir myself op te kom nie. 

Brigitte: Susan, wat is die gawe wat die Heilige Gees jou gegee het? 

Hierdie vraag aan Susan nooi haar uit om 'n keuse te maak op grond van haar persoonlike 

voorkeure, en daardeur begin sy haar eie storie oorskryf. 

Susan: 0 gaats, ek weet nie. Seker om ... Ek is baie lief vir mense, ek raak vinnig lief vir 

mense. Dis seker die gawe wat die Here my gegee het. 

Die feit dat Susan se hierdie liefde vir ander mense kom van die Here af, is die begin van 

'n altematiewe storie, een wat uitgebrei kan word. 

When people are asked to answer ... questions, they are invited into choice and 

selection based upon their personal preferences - a process that makes them 

agents for their own lives, authoring their own stories. Once an alternative story 

has been named, the therapist is interested in how this story can become more 

richly described (Morgan 2000:72). 

Brigitte: Ken jy die teksvers wat se mens kry die gawe om ander te bemoedig? 

Susan: Ek weet nie waar dit staan nie, maar ek ken die vers. 

Brigitte: Sal dit jy wees? 
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Susan: Dis soos ek gesS het, dis vir my 'n passie om iets te doen. Dis regtig vir my 'n 

passie dat iemand vir my lets sS. En ek sal probeer om vir hom weer iets terug 

te sS wat vir hom iets beteken. 

Die antler spanlede begin deelneem aan hierdie gesprek en aan die her-skryfvan Susan se 

storie. 

Betsie: Ek onthou iets daarvan. Op midjaaropleiding het ons gebid en toe het ek en 

Sandra net gehuil en toe't ons uitgegaan en Susan het na ons toe gekom en 

sy het ons kom bemoedig en op die positiewe kant gewys. En vir ons probeer sS 

maar alles is nie so bad nie. Ons moet na dit wat positief is ook kyk en nie 

alles net so danker en swart sien nie. Sy is so 'n tipe mens. 

Roz: Wat nice is, omdat Susan die goeie in mense raaksien, kan sy jou maklik 

daardeur positief maak. So as ek byvoorbeeld kwaad is vir Willem, dan sal 

Betsie: 

Susan iets goeds van hom sS en dit sal my laat bedaar. Sy doen dit goed. 

En die ander ding van Susan is, sy kan baie eerlik wees oor haar gevoelens. Dis 

amper kinderlike eerlikheid. Daar is nie nog iets soos storietjies aanlas nie. En 

dis somtyds wat 'n mens nodig het, want alma! probeer so 'n show opsit en 

jou so be'lndruk met 'n klomp woorde. Waar Susan dit vir jou eenvoudig sS en jy 

weet onmiddellik hoe sy voe!. 

Op 'n stadium het ek die aanmerking gemaak dat Susan my laat dink aan blomme wat 

hulle lieflike geur versprei aan diegene om hulle. Susan is baie lief vir blomme, en sy en 

die span het hierdie metafoor uitgebrei en op haarself van toepassing gemaak. Metafore 

as mikrokaart word vervolgens bespreek. 
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5.5 Metafore as mikrokaart 

Tydens die gespreksessies wat by Buffelspoort gehou is, is daar deurgaans van metafore 

gebruik gemaak. Metafore was 'n manier om op 'n alternatiewe manier oor die spanlede 

en dit wat vir hulle belangrik was, te praat. Volgens Lyness en Thomas (1995:129) is 'n 

metafoor 

a figure of speech in which a word or phrase denoting one kind of object or action 

is used in place of another to suggest a likeness or analogy between them ... [T]hey 

are included to help listening clients further identify and add personal detail to a 

particular experience introduced in the storyline. 

Metafore was dus een van die mikrokaarte wat ek gebruik het as mikrokaart, maar wat is 

die terapeutiese werking en waarde van metafore? 

5.5.1 Die terapeutiese werking van metafore 

Die terapeutiese werking van 'n metafoor is daarin gelee dat mense dikwels soek na 'n 

manier om dit wat in hulle lewens gebeur, te verwoord. Net so dikwels beskik hulle dan 

ook nie oor die taal om dit wat hulle wil verwoord, te verbaliseer nie. Dit is nie 

ongewoon dat mense dikwels se 'ek weet wat ek wil se hierbinne, maar ek weet nie hoe 

om dit te se nie'. Metafore hied 'n eksterne iets waarmee 'n persoon kan identifiseer, hetsy 

dit 'n voorwerp of 'n storie is. Daar word dan op eksternaliserende manier oor hierdie 

voorwerp of storie gesels en, omdat die persoon daarmee kan identifiseer, word dit 

makliker om oor die self of die probleem te praat. Uiteraard beteken dit dat die metafoor 

wat gebruik word, betekenis vir die klient moet he en aan die klient bekend moet wees. 

Die metafoor moet met antler woorde deel wees van die taal wat die klient praat. Die 

berader moet daarteen waak om 'n metafoor vir die klient te kies, en moet verkieslik die 

keuse van 'n metafoor aan die klient self oorlaat. 
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Gordon (1978:19) huldig ook hierdie menmg, want hy se: 'The most important 

requirement for an effective metaphor is that it meets the client at his model of the world ' 

Volgens Lyness en Thomas (1995:131) hoef die inhoud nie dieselfde te wees nie, maar 

die patroon en konteks moet sover moontlik ooreenkoms toon met die klient se storie. Dit 

is juis hierdie ooreenkoms wat die klient in staat stel om die realiteit tussen die metafoor 

en die eie storie te sien. Daar is egter riglyne wat oorweeg kan word wanneer metafore as 

mikrokaart in narratiewe terapie gebruik word. 

5.5.2 Riglyne om te oorweeg wanneer metafore as mikrokaart gebruik word 

• Die berader moet die versoeking weerstaan om die betekenis van die metafoor aan 

die klient te verduidelik (Divinyi 1995:35-36). Mense heg hulle eie betekenis aan 'n 

storie of metafoor en die berader behoort hulle genoeg te respekteer om hulle toe te 

laat om self hulle eie interpretasies te maak. Die klient is die persoon wat betekenis 

uit hierdie metafoor moet kry, en daarom moet die klient die persoon wees wat die 

metafoor laat werk. 

• Daar moet genoeg tyd wees. Die interpretasie en proses van betekenisskepping 

rondom die metafoor moenie gejaagd wees nie. Die klient het tyd nodig om deel van 

die storie te word. Wanneer die berader vir die klient die metafoor verduidelik of 

ongeduldig is met die klient se interpretasie, mag dit dalk onwetend die boodskap 

oordra dat die klient 'nie goed genoeg' is nie, of dat hy/sy 'alweer misluk het'. 

• Die metafoor moet uitgebrei word. Vrae moet oor die metafoor gevra word en detail 

aangevul word. 

• Alle partye moet vry voel om kreatief te wees en selfs pret te he eerder as om op die 

klient se moontlike weerstand te fokus. 'Once you let go and allow yourself the 

freedom to try this creative method, you will find that ideas flow and metaphors 

suggest themselves readily' (Divinyi 1995:36). 
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• Die berader moet me gelntimideer word daardeur dat hy/sy me 'n goe1e 

storieverteller is nie. Die klient is kreatief en sal dalk spontaan die storie oorneem en 

verder vertel. 

• Dit is belangrik om 'n natuurlike belangstelling in stories en storievertellery te he en 

dit dan terapeuties aan te wend. 'Very few clinicians find themselves in the helping 

professions without a deep personal interest in other people's stories ... [A] genuine 

desire to help facilitate the healing process coupled with a willingness to tap into 

your own creative spirit is more important than finely tuned oratorical skills' 

(Divinyi 1995:36). 

In die gespreksessie met Susan het sy die liefde wat sy so graag vir mense uitdeel, met 

blommetjies wat sy aan mense uitdeel, vergelyk. Sy het laat blyk dat sy somtyds huiwerig 

is om hierdie blommetjies uit te deel, omdat nie almal haar blommetjies waardeer nie, en 

sommige mense aan wie sy blommetjies met liefde uitdeel, selfs daarop trap. Ek hervat 

die gesprek met Susan oor haar blommetjies. 

Brigitte: Willem, hoar ek reg? Jy s~ dat Susan in elk geval blommetjies moet plant. 

Willem: 

Partykeer is die persoon wat die blommetjies moet kry soos 'n volstruis wat 

met sy kop in die gat staan, maar wanneer die volstruis sy kop oplig is die 

blommetjies se mooigeit daar. T erwyl die blommetjies daar is, is Susan ook 

daar vir ander mense om van haar blommetjies te pluk of om daarna te kom 

kyk? 

Ja, sy moenie elke keer as iemand met 'n sekel kom en haar blommetjies afsny 

s~ 'ag, nou is my blommetjies af nie'. Sy moet aangaan en besef dat ander 

mense daar verbystap. Verby haar plantjies. Hui le kan dalk s~ 'Haai jitte, hier 

is die pragtigste blommetjies. Ek wonder wie het dit geplant?' Ek bedoel nou 

nie net vir ons span nie, maar ook in die gemeente. Sadat ons half iets 

teruggee aan die gemeente. Dat hulle kan sien hierdie blommetjie van 
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vriendskap het tussen hulle kinders ontstaan. 'Ons wonder waar het kinders 

dit aangeleer? Seker by Susan. Of by Casper of by Abrie of wie ookal.' Ons het 

alma! blommetjies. Hoekom moet ons dit afsny? Of 'n ses voet hoe muur daar 

rondom bou met wagtorings sodat niemand dit moet sien nie? Hoekom is ons 

so bang daarvoor? Ek meen, daar Is goggas wat jou blomme opvreet, maar 

jitte, die blommetjies is nog steeds daar. En dit is goed. So moet nooit dink 

jou blommetjies is nie goed genoeg vir ander mense nie. Hoekom dink Susan 

haar blommetjies is nie goed genoeg vir ander mense nie? 

Brigitte: Ek dink Susan moet self sS. 

Susan: Dis nie dat ek my blommetjies wegsteek nie, dis net ek gee dit nie meer so baie 

soos wat ek gehad het nie. 

Brigitte: Het jy moedeloos geword? Om te saai en jou blommetjies te sien opkom en te 

sien hulle word vernietig? 

Susan: Ek sal nie sS dit word vernietig nie. Dis eerder soos ryp. As dit ryp word dit so 

bruin. Ja, dis asof dit nie waardeer word nie. Tog weerhou ek dit nie van ander 

mense nie. As ek kan gee, gee ek. Die bietjie wat ek kan. 

Brigitte: Sou dit vir jou belangrik wees om liewer hierdie langsteelrose te kweek wat ek 

dan in 'n pot sit waar dit kan oopgaan? Eerder as 'n klomp blommetjies wat 

mens nie in 'n pot kan sit nie? 

Susan: 

Retha: 

Ja, ek wil hS mense moet dit wat ek vir hulle gee, gebruik. Dit moet nie net daar 

staan nie. 

Susan, kom ons sS jy gee vir my 'n blommetjie en ek het nie nou nut vir hom nie, 

ek wil hom nie noodwendig hS nie. Maar ek gaan gee daardie blommetjie vir 

iemand anders wat dit wel nodig het. Is dit my blommetjie wat ek gee of is dit 

nog steeds Susan se blommetjie wat gegee word? Al weet jy dit nie eers nie? 

Sandra: Dis 'n les! 

Susan: Ja, die persoon vir wie ek dit gee gebruik dit dalk nie nou nie, maar waardering 

omdat ek vir die persoon omgee, sal vir my belangrik wees. 

Retha: Hoeveel van jou blommetjies staan daar in tuine wat jy nie eers van weet nie? 
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Roz: Ek wil gou iets s~. Verlede jaar het Susan al begin blommetjies plant want sy 

doen dit altyd. En toe het Leane en Sonja haar blommetjies waardeer. Ons het 

alma! hierdie blommetjies geniet. Ons het ons alma! verkyk aan daai 

blommetjies. Hierdie jaar het sy ook blommetjies geplant maar daar was 

niemand wat dit waardeer het nie. Susan,jy het so besig geraak om in jou tuin 

te werk. Ek gaan nou ophou om van blommetjies te praat. 

Rozelda besluit om nie meer metafories in ekstemaliserende taal te praat nie, maar praat 

nou direk met Susan. 

Betsie: 

Verlede jaar was jy jouself en dit het gewerk. Hierdie jaar probeer jy so hard 

dat jy jouself laat verlore gaan. Een ding wat ek baie van jou mis, is hoe jy 

verlede jaar kon lag. As Susan die kamer instap was daar net sonskyn. Dit 

voel vir my of jy hierdie jaar so hard probeer dat jy vergeet om net jouself te 

wees. En ons hou eintlik meer van jouself. Of ek dan. Verlede jaar het jy nie so 

hard probeer nie, jy het net jouself laat uitkom. En ons hou van jou net soos jy 

is. Jy probeer verskriklik hard, maar hou op om te probeer. Wees net jouself. 

Ek wil iets vir Susan s~ en ek wil terugkom na die blommetjies. Ek het nou 

daaraan gedink terwyl alma! gepraat het. As jy blommetjies plant, doen jy dit 

vir ander mense, maar dit help ook baie vir jouself. Want daai blommetjies wat 

oral random jou staan ruik lekker en as jy die dag af is of as jy nie lekker voel 

nie, help dit jou om om jou te kyk. Dan sien jy wow! Hierdie mooi blommetjies 

van my is random my. Of jy ruik net die reuk en dink sjoe, maar dit ruik nogal 

lekker! 

Sandra: Ja, en as jy so 'n blommetjie vir iemand anders gee, gee jou blommetjie later 'n 

Susan: 

saadjie af. Nie alles word vir iemand anders gegee nie, en jou plantjie word al 

hoe grater want hydra saad. So,jy groei ook meer in jouself ook dan. 

Dis maar net, partykeer word dit nie waardeer soos wat jy verwag het dat dit 

waardeer sal word nie. 
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Brigitte gebruik hier die mikrokaart van vraagstelling, in besonder landscape of action

vrae en landscape of identity-vrae. 

5.6 Vraagstelling as mikrokaart 

Vrae as mikrokaart word gebruik om soveel inligting en detail as moontlik te verkry. 

Susan het gedink dat haar blommetjies wat sy uitdeel, nie eintlik vir mense iets beteken 

nie. En tog het die span vir haar die teendeel probeer wys. Vir hulle het dit betekenis 

gehad, maar Susan moes dit vir haarself ontdek en glo. Susan het 'n baie thin description 

gehad van die waarde wat haar blommetjies in antler mense se lewe het. 'n Thin 

description lei dikwels tot 'n ewe dun beskrywing van 'n persoon se identiteit. Ek het as 

pastorale berader probeer om die thin description wat Susan oor die waarde van haar 

blommetjies gehad het, uit te brei. Morgan (2000:15) verwoord die vraag wat in my hart 

gebrand het soos volg: 'How can we assist people to break from thin conclusions and to 

re-author new and preferred stories for their lives and relationships?' Ek het vrae gebruik. 

Vrae oor die landscape of action en landscape of identity. Alie stories wat deel vorm van 

'n persoon se lewe speel af in hierdie twee landskappe. 

5.6.1 Landscape of action en vrae oor die landscape of action 

White (1995:3 l)omskryf landscape of action soos volg: 

The landscape of action is constituted by experiences of events that are linked 

together through time and according to specific plots. This provides us with the 

rudimentary structure of stories. If we drop one of those dimensions out 

experiences of events, sequences, time, or plot - then we wouldn't have a story. 

These events together, make up the landscape of action. 

Landscape of action vrae handel dus oor dit wat die betrokke klient (of Susan in hierdie 

geval) gedoen het om 'n probleem die hoof te hied. Dit handel oor aksies wat geneem is. 
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Susan het blommetjies uitgedeel aan antler mense. Dit was iets wat sy gedoen het, 'n 

aksie wat deel was van haar as mens. Dit was nodig dat Susan erkenning van die span se 

kant af kry vir haar blommetjies wat sy so mildelik en onselfsugtig uitgedeel het. 

Erkenning sou hopelik die positiewe betekenis wat haar blommetjies in antler se lewe het, 

vir haarself ook meer maak en onderstreep. Daar moes gefokus word op die positiewe 

invloed wat Susan se blommetjies op antler mense het. White (1997:97-99) maak 'n 

belangrike onderskeiding tussen erkenning en applous. Dit is vir horn belangrik dat die 

beklemtoning van positiewe aksies of karaktereienskappe moet bydra tot die landscape of 

identity, en nie blote applous mag wees nie. Ek bespreek kortliks die redes wat hy 

daarvoor aanvoer. 

5.6.1.1 Versigtig met applous! 

White erken dat applous beslis 'n plek in die samelewing het en dat daar geleenthede 

bestaan waar applous van waarde is en waar dit 'n kragtige erkenning vir sosiale prestasie 

kan wees. In terapeutiese konteks moet daar egter versigtig mee omgegaan word. 

Volgens White (1997:97-99) bestaan die moontlikheid dat die uitwys van positiewes as 

neerbuigend of vernederend beskou kan word deur die gene wat daaraan onderwerp word. 

Laasgenoemde mag dink dat mense nie regtig begrip het vir dit wat hulle reggekry het 

me. 

Applous kan ook lei tot vrees vir mislukking in die toekoms. Dit kan kliente laat voel dat 

hulle 'n standaard gestel het en dat hulle 'n verwagting by die gehoor of berader geskep 

het wat hulle bes moontlik nie in die toekoms sal kan handhaaf nie. Hulle is met antler 

woorde bang dat hulle antler mense in die toekoms kan teleurstel as hulle dalk misluk. 

Hierdie vrees vir mislukking is soveel groter in 'n konteks waar applous gegee word, en 

kan verlammend inwerk op kliente wat alreeds sukkel om hulle stories oor mislukking te 

her-skryf. 
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Met White se waarskuwing in my agterkop het ek besef dat Susan se blommetjies en dit 

wat daarmee gesimboliseer word, vir haar 'n thin description sou bly as ek of Brigitte dit 

nie opvolg nie. Buitendien, baie mense gee blommetjies in die lewe. Wat het Susan se 

blommetjies so besonders gemaak? Susan moes besef dat haar blommetjies besonders 

was en daarom het ans haar aksie om blommetjies uit te deel, opgevolg met vrae oar haar 

landscape of identity. 

5.6.2 Landscape of identity en vrae oor die landscape of identity 

Die vrae wat vir Susan in hierdie verband gevra is, was metafories gesproke daarop gerig 

om die uitstraling van die vlamme in haar meubelstuk, te bewerkstellig (haar sense of 

personal agency te versterk.) Vrae word gevra om uit te vind wat Susan se blommetjies 

uitdeel (landscape of action) beteken in terme van haar bedoelings, voorkeure, hoop, 

persoonlike kwaliteite, waardes, sterk punte, karaktereienskappe, potensiaal en 

doelstellings (landscape of identity) (Morgan 2000:60-63). Die idee is dat Susan die 

blommetjies wat sy uitdeel aan 'n bepaalde eienskap waaroor sy beskik moes probeer 

koppel. Hierdie eienskap het dan vir haar soveel meer betekenis en word deel van haar 

nuwe her-skryfde storie. In hierdie her-skrywe van stories is daar heeltyd 'n sig-sag 

wisseling tussen die landscape of action en landscape of identity . 

. . . we invite persons to traffic in both of these landscapes [action and identity] - by 

reflecting on what alternative events in the landscape of action might mean, and by 

determining which events in the landscape of action most reflect the preferred 

accounts of characteristics [italisering myne ], of motive, of belief and so on - so 

that alternative landscapes of action and of identity are brought forth (White 

1995:31). 

Brigitte: ls daar party mense vir wie mens 'n bietjie meer gee en graag sou wou sien dat 

dit vir daai mense vreugde bring? En as dit nie gebeur nie maak dit dat jy 

hartseer is? 
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Susan: Ja. Ek sal vir elkeen ietsie wil gee en ek wil niks terughS nie. Ek put baie vreugde 

daaruit. Om vir iemand 'n koppie of ding te koop en dit dan te pos. Dis hoekom 

ek dit doen. Ek sal nog steeds iets vir iemand wil gee. 

Brigitte: Wat jy hier sa is dat jy ander mense raaksien. Jy sien die ander blomme en 

saadjies en a lies en daar is 'n deeltjie wat dit nie waardeer nie of vir wie dit nie 

vreugde bring nie, maar dis maar goed so. Dit maak jou hartseer en bly. 

Brigitte lig hier Susan se karaktereienskappe van sensitiwiteit vir antler se probleme en 

die onselfsugtigheid waarmee sy gee sonder om iets terug te verwag, uit. 

Retha: Susan, ek sit net hier oor een ding en wonder. Wat sou dit vir jou beteken om 

ook 'n blommetjie of koppie by iemand te kry'? 

Betsie: Ek sit en dink aan dieselfde ding. 

Susan: Ek gaan bly wees, maar dis nie vir my 'n issue nie. 

Brigitte: Wat is jou gunsteling blomme wat jy weggee'? Watter tipe'? 

Susan: Rose. 

Brigitte: Is daar ander blomme waarvan jy hou'? 

Susan: Nie regtig nie, net sonneblomme. 

Brigitte: Dink jy dit sal vir ander mense lekker wees om partykeer 'n roos te kry, 

partykeer 'n sonneblom, partykeer 'n angelier en partykeer 'n gesiggie'? 

Susan: Ja. 

Brigitte: En as jy nie 'n ander blommetjie het om te gee nie, sal jy dieselfde en dieselfde 

gee? 

Susan: Nee, die !ewe is te vervelig daarvoor. Ek sal nie net vir een persoon een soort 

blommetjie gee nie. 

Brigitte: Waar gaan jy die saadjies kry om nuwe plantjies te kweek sodat jy ander 

blommetjies ook kan hS'? 

Susan: Ek gaan koop dit of kry dit by die bJoemiste of iets. Of die Here kan vir my 

saadjies gee. 
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Brigitte: Kan jy dalk na Abrie toe gaan en Abrie gee vir jou 'n saadjie'? En 'n pot waarin 

daar 'n angelier groei'? Sadat jy daardie saadjies kan vat tot dit weer blom en 

jy vir iemand anders 'n blommetjie kan gee'? 

Susan: Maar julle, daar kom tye dat ek nie 'n blom by 'n ander persoon kry nie. Of 

soms voel dit of iemand na my toe kom en vir my 'n blom gee wat nie 'n kleur 

het nie. Daai blom is swart. Dan se ek vir myself sy het vir my 'n blom gegee. 

Maar ek vra myself af met watter gesindheid is daardie blom gegee. Hoekom is 

hy swart'? Swart beteken dan R.l.P. Dan is dit asof sy hom gegee het omdat 

sy nie regtig van my hou nie. Maar sy gee 'n blom omdat sy een moet gee. En 

omdat alma! blomme gee in die !ewe. 

Brigitte: Het jy 'n fyn onderskeidingsvermoe (landscape of identity) tussen opregtheid 

en sommer net plig'? 

Susan: Ja. Jy kry bale mense wat iets doen omdat hulle moet. Dis al. En dis nie vir my 

reg nie. As jy iets doen, moet jy dit wil doen, nie omdat jy moet nie. 

Brigitte: Kan jy onderskei en se watter blom Se Saad gaan ek laat groei in my tuintjie 

en watter blomme gooi ek weg as hulle klaar geblom het'? 

Susan: Ja. 

Brigitte: Abrie het gister vir my gese toe hy jou nodig gehad het, was jy daar. Met 

ander woorde, jy het vir hom 'n blommetjie gegee. Het Abrie al vir jou 'n blom 

gegee'? 

Susan: Ja, Abrie het baie blomme in my !ewe ingebou. 

Susan se laaste opmerking handel oor Abrie se landscape of action. Sy vertel van iets wat 

Abrie vir haar gedoen het. Brigitte is vinnig om vir Abrie 'n landscape of identity-vraag te 

vra. 

Brigitte: Abrie, het jy besef dat jy blomme in Susan se lewe ingebou het voordat sy dit 

nou gese het'? 
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Abrie: Dit wat sy nou gesS het ... As mens iets vir iemand gee, jy vergeet so gou-gou 

wat jy gegee het, jy kom nie eintlik agter jy het iets moois gedoen nie. (Hier 

noem Abrie self een van die redes waarom dit baie belangrik is om landscape 

of identity-vrae te vra). Nou besef ek dit eers. Ek het dit nooit voorheen besef 

nie, weet jy? Ek kan haar actually help deur alles. Dis 'n voorreg en sy het vir 

my respek! 

Abrie se antwoord is 'n mooi voorbeeld van hoe daar deur middel van vraagstelling van 'n 

thin description 'n thick description gemaak kan word. Abrie se storie om vir Susan iets 

te gee (iets wat hyself trouens al vergeet het), word verryk met die besef dat hy Susan kan 

help, dat dit 'n voorreg is en dat Susan horn respekteer. 

Die vorige dag het Brigitte vir Susan vrae gevra wat vir Abrie ongemaklik laat voel het 

om Susan se onthalwe. Hy het sy misnoee te kenne gegee deur uit die vertrek te stap. Ek 

gebruik hierdie voorval om sy storie van omgee en respek vir Susan nog verder te verryk. 

Retha: 

Abrie: 

Abrie, kan ek net iets noem. Gister het jy uitgestap toe Brigitte met Susan 

gepraat het. Dit was vir my 'n blommetjie van jou kant af. Daar was 'n stukkie 

versorging en omgee in jou uitstap, want jy het nie gehou van die vrae wat 

Brigitte vir Susan gevra het nie. Jy was nie kwaad vir Brigitte nie, maar eina 

vir Susan. 

Sjoe, ja. Ek wou vir Susan beskerm en daarom het ek uitgestap. Jy is reg. Dit 

was seker 'n versorgingsblommetjie. Ek het nog nie so daaraan gedink nie. Ek 

het nogal bad gevoel toe ek uitstap. 

N cud.at ek terugdink besef ek dat ek hierdie betekenistoevoeging tot Abrie se lewe baie 

anders ken hanteer het. Ek glo dat ek wel betek.enis toegevoeg het deur vir Abrie aan te 

dui dat by oak blommetjies aan Susan uitgedeel het. Tog glo ek ook dat dit vi.I' .Abrie :n 
soveel ryker betelcenis kon geskep het as ek vi.I' hom. 17.l'ae gel7.l'a het oor die kere wat 

h;y blomm.etJies aa.n. a.nder spa.nm.aa,ts uitgedeel het. 'n Landscape of action-vraag ken 

miskien socs volg gelui het: Wie kan onthou van kere wat Abrie blommetjies uitgedeel 
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het?' 'Sou 'n mens Abrie se uitstap gister ter wille van Susan as 'n blommetjie kan sien?' 

Ek kon die antwoord dan opgevolg het met 'n landsoa,pe of identity-vraag soos Wat het 

dit Vir jou/julle beteken dat by blommetjies uitgedeel het? Watter verskil het dit met 

ander woorde in julle lewens gemaak?' Wat se dit van Abrie se vermoe om Vir ander 

mense om te gee?' 

Tot hiertoe die verhaling van Susan se storie op Buffelspoort. As pastorale berader vir die 

diensjaarspan wou ek, met die simboliek van Afskop in gedagte, hulle nuutgevonde, her

skryfde storie nog verder versterk. Vir hulself onderling, en vir die groep. Aan die einde 

van die naweek het ek die groep gevra om elkeen persoonlik vir my hulle eie verbintenis 

en belofte aan DJC vir die jaar vorentoe te gaan skryf Hulle het <lit later die middag 

hardop voorgelees aan die res van die span. Susan het ons die agtergrond gegee waarteen 

sy haar verbintenis geskryf het. 

5. 7 Susan se her-skryfde storie word nog verder her-skryf ... 

Susan: Gister toe ek hier uitgeloop het, het ek net gestap en gestap en onder by die 

muurtjie gaan sit. Ek het op die klippies gaan le. Daar is sulke groot rotse, dis 

waar ek gaan le het. Die son het geskyn by die wolke. Maar dit was baie, baie 

mooi. Julie sou daarvan gehou het. Alma I hou van die natuur. Die wolk ... die 

son was agter die wolk. 

Die wolke skyn soos goud in die lug. Die strale maak dat dit voel of daar niks 

met daai wolkie ooit kan verkeerd gaan nie. Dan besef jy sy wit kant, wat altyd 

lyk of dit skoon is, kan ook donker word. Skielik weet die wolkie dat daar iets 

anders van haar verwag word. Die wolk gaan nou moet reen gee aan die wereld 

waar ookal dit nodig is deur die donker wolk. Die wolk se donkerte het nie 

veroorsaak dat die helder lig weggaan nie. Die wolk het aanhou skyn soos goud. 
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Die !ewe maak ook so. Alles lyk met 'n tyd goed en alles loop ook net reg. Skielik 

sal lets net verkeerd gaan, en jy kan net sit en net vra HOEKOM'? Dan besef jy 

met a lies is daar 'n doe! en die Here sal daai doe! vir jou gee. 

In die waterstroom waarna ek kyk was die klippe skoon in die rivier. So het die 

Here my !ewe ook skoongewas om my 'n kind van Hom te maak. My 

belangrikste commitment was die dag toe ek 'n kind van God geword het. 

Ek commit my aan my werk omdat Jesus Christus my wil gebruik om ander 

mense te wys hoe lekker die !ewe kan wees as Jesus se fonteinwater eers oor 

jou gevloei het. 

Ek commit my aan my werk omdat ek self hier wil wees om die Here se naam 

groat te maak. 

Ek commit myself om net 'n grater kind van God te word en te bly skyn in die 

!ewe al voel dinge hoe danker. Aan die ander punt van die wolk skyn dit weer lig. 

Dan onthou ek om elke danker wolk is daar 'n silwer randjie. 

Ek commit myself daaraan om nooit op te hou blommetjies uitdeel nie. Om 

nooit my koppie neer te sit nie, maar hom op te lig al is hy hoe swaar. Die 

fontein van God sal altyd my koppie vul met wat ek nodig het. God sal my help. 

Die fonteinwater sal bly vloei. 

SUSAN 
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5.8 Die skep van 'n gehoor as mikrokaart 

Een van die maniere om van die alternatiewe storie 'n ryker beskrywing te maak, is om 'n 

gehoor vir die alternatiewe storie te skep. Die diensjaarspan was telkens so 'n gehoor vir 

hulle mede-spanlede. Hulle het almal Susan se storie help her-skryf en na Susan se nuwe 

storie geluister. Daar was agt getuies van dit wat in Susan se lewe her-skryf is. Daar hoef 

egter nie net 'n fisiese gehoor betrokke te wees om die alternatiewe storie te versterk nie. 

'n Ander manier wat ek gebruik het in die versterking van Susan se storie, was om vir 

elke spanlid, en dus ook vir haar, na die naweek 'n terapeutiese briefte skryf 

5.9 Briewe as mikrokaart 

In die narratiewe terapeutiese metodologie word briewe op verskeie maniere gebruik, 

byvoorbeeld as opsomming van 'n gespreksessie, as uitnodiging om deel te neem aan die 

bou van verhoudings, briewe van oortolligheid (redundancy) en briewe vir 

verwysingsdoeleindes (Morgan 2000:101). In hierdie hoofstuk gaan ek net die gebruik 

van briewe as opsomming van 'n terapeutiese sessie bespreek. 

Die briewe wat ek vir die diensjaarspan en dus ook vir Susan geskryf het, was 

opsommingsbriewe. Hierdie briewe was bedoel om as verlengstuk en herbevestiging van 

ons gespreksessies op Buffelspoort te <lien. Ek was bedag daarop om in die skrywe van 

hierdie briewe die betrokke spanlid se taal te gebruik. Ek wou die alternatiewe storie, 

metafore en eksternaliserende taal versterk. Hier volg die brief wat ek vir Susan geskryf 

het: 

7 Augustus 

Liewe Susan! 

Ek het verlede week baie aan jou gedink. 
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Ekskuus dat Brigitte bietjie gekrap het, ek het haar gevra om dit te doen, want ek het 

vermoed jy is 'n diamant. Maar daardie diamant het bietjie stof opgekry en as gevolg van 

die stof, skitter sy nie meer so in al haar fasette nie. In my taal Susan, ek het gedink dis 

dalk nodig om daai volstruiskop bietjie aan die nek te vat en liggies uit die gat te trek! 

Ek wil vandag vir jou dankie se vir jou vertroue in my. Weet jy, ek het op Afskop eers besef 

hoeveel ek en jy in gemeen het. Ek het ook baiekeer baie seer, maar mense moet nie aan 

my karring nie, net daar wees vir my. Oor my vere streel. En in groot mate klink dit my jy 

is ook so. En het ekjou so leer ken die jaar. Daarom het ek, al het ek baie gesien, nie altyd 

gevra nie, en jou emosies gerespekteer. Ek het 'n Susan gesien wat haarself en haar eie 

seer opsy kan sitter wille van iemand anders en 'n groep aan wie sy lojaal is. 

In jou 'commitment' het jy gese jy sal bly skyn in die lewe. Al voel dinge hoe danker, aan die 

ander kant skyn dit weer lig ... Dis seker wat ek sien in Susan. Lig ten spyte van ... Lief de al 

gaan dit hoe ... daardie lief de wat jy net bly uitdeel. Daarsonder sou jy nie Susan gewees 

het nie. Jy kry dit reg om vir ander mense te wys hoe lekker die lewe kan wees as Jesus se 

fonteinwater jou eers gewas het. 

Dankie vir dit wat jy in my !ewe beteken. Ek het regtig ondersteuning en liefde by jou 

geleer. Jou blommetjies wat jy ook vir my en my gesin uitdeel, is vir ons besonders. En 

Susan, wanneer ek leeg raak, sal ek aan jou koppie dink wat altyd vol is en nooit leeg raak 

nie. Dit sal my inspireer om aan te hou en uit te hou. 

Baie liefde 

RETHA 

Die ander mikrokaart wat ek in my hele jaar se begeleiding van die diensjaarspan 

deurlopend gebruik het, was die mikrokaart van reflektering. 
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5.10 Reflektering as mikrokaart 

Elke gespreksessie het deurentyd begin met 'n reflektering oor die vorige gespreksessie 

en dikwels oor 'n reflektering van die reflektering. Die doel van hierdie deurlopende 

reflektering was om betekenis wat die gespreksessies vir individuele spanlede het, uit te 

lig, en om daardie betekenis te verryk. 

5.10.1 Reflektering oor die naweek 

Die naweek op Buffelspoort is afgesluit deur te reflekteer oor die naweek en oor die 

betekenis al dan nie, wat die naweek vir elke spanlid gehad het. Die beperkte omvang van 

hierdie navorsingsverslag verhoed my egter om in meer besonderhede in te gaan op die 

die see van betekenis wat in hierdie reflekterende gesprek na vore gekom het. Ek volstaan 

dus met die volgende opmerkings van die span. 

Susan: Ek het baie van my eie en ander se emosies geleer. Ek het meer vrymoedigheid 

geleer om iets te doen. Ek het ook geleer dat ek nie so bang moet wees vir 

mense en vir dit wat ek sS of doen nie. Dit was vir my nuut om my emosies met 

die span te deel. 

Sandra: Ons het geleer om mekaar meer te vertrou. Want emosioneel het ons hier 

uitgebars. Soos ek, in trane. Maar ek het myself ook geleer om te vertrou. Om 

Betsie: 

toe te laat dat iemand vir my 'n kompliment kan gee en dat ek dit kan glo en 

laat dit kan insak. Ek het ook geleer dat ek gaaf moet wees met myself en 

myself partykeer mag treat. 

Ek voe! baie geeerd dat Brigitte haar lewensverhaal met ons gedeel het. En 

ons het Retha ook beter leer ken. Hulle het hulle harte met ons ook gedeel, nie 

net ons met hulle nie. Dit was nice. Want hulle hoef dit nie te gedoen het nie. 

Dit het my meer vrymoedigheid gegee om ook my storie te deel. 
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Abrie: 

Casper: 

Roz: 

Willem: 

Ek het nie gedink die span gaan agter my staan nie. Ek waardeer dit regtig. Ek 

het nogal geleer dat alma! emosies het en party van ons se emosies is so diep 

dat ons dit nie wil uitbring nie wantons voe! ons kan nie daarmee cope nie. Ek 

dink ek en ons alma! het geleer geen probleem is te groat om mee te cope nie. 

En 'n problem shared is a problem halved. Ek het ook guts agtergekom hier. 

Elkeen het guts want dit vat guts om te praat soos ons gepraat het. Ekself 

het geleer om geduldig te wees en elkeen 'n kans te gee om te praat. Ek het 

ook respek geleer, respek vir ieder en elkeen. Daai respek, dis 'n lewensles wat 

ek geleer het en wat my !ewe lank by my sal bly. 

Ek het geleer oor margins. Elke ou het sy margins, maar daardie margins kan 

verskuif word deur te luister na wat ander mense s8 en wat hulle s8 laat jou 

dink. 

Die gespreksessies was baie goed, maar vreeslik gekonsentreerd en intensief. 

Ek wens ons het meer tyd gehad om dit rustiger te vat. Dit het my nogal 

emosioneel uitgeput. 

Ek moet leer om mense te glo as hulle vir my goeie goed van myself s8. Ek is 

partykeer my eie beste vyand. 

Tot hiertoe dan my verhaling oor my en die span se naweek by Buffelspoort. Ter 

opsomming gee ek net kortliks 'n oorsig oor die vorige drie hoofstukke. 

5.11 DJC- 'n opsomming van die verhaal 

Hoofstuk 3 handel hoofsaaklik oor die deel van my pastorale begeleiding van die 

diensjaarspan wat gefokus het op die terrein van pastorale beraad. Daar is aandag gegee 

aan DISC, en die terapeutiese mikrokaarte van not-knowing, eksternalisering en 

dekonstruksie. Die effek van dekonstruksie op die span is bespreek. 
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Hoofstuk 4 handel enersyds oor die dominante storie van DISC, en die her-skryf van 

DISC se storie met die alternatiewe storie van FROG. Die mikrokaarte van re-authoring 

oftewel her-skrywe en rituele is gebruik. FROG se verhaal val op die terrein van 

pastorale beraad. 

Hierdie hoofstuk vertel andersyds die storie van Dwelms in die diensjaarspan. Die storie 

van Dwelms in die diensjaarspan val op die terrein van pastorale terapie. Aspekte wat 

bespreek word is die vermyding van 'n taal van tekortkoming, die invloed van 

Dwelms op die span en op Abrie, die fisiologiese manifestasie van Dwelms en 

krisisberading. Die mikrokaarte wat hier gebruik is, is eksternalisering (nog dieper 

bekyk), briewe en her-skrywe of re-authoring. 

Hoofstuk 5 handel oor 'n naweek by Buffelspoort waartydens daar gepoog is om die her

skrywe van nuwe onvertelde stories te bewerkstellig sodat hierdie stories ook uitgestraal 

kan word na buite. Metafore as mikrokaart is kwistig gebruik. Ander mikrokaarte wat 

gebruik is, is vraagstelling. Hier is in besonder aandag gegee aan vrae wat handel oor 

landscape of action en landscape of identity. Ook die gebruik van 'n gehoor as 

mikrokaart, die skryf van briewe, en reflektering as mikrokaart is in hierdie hoofstuk 

gebruik. 

Hoofstuk 6 is die laaste hoofstuk, en is van 'n reflekterende aard. In hierdie hoofstuk 

gaan ek die mat van DJC teen die muur hang en die eindproduk krities bekyk. Ek sal vir 

die leser vertel wat ek bemerk in hierdie mat wat goed gewerk het. Ek sal ook dit weergee 

wat ek, in retrospeksie, anders sou kon gedoen het. Ek sal die stekies wat moeilik gewerk 

het en wat besondere vaardigheid van my as matwewer geverg het, met die leser deel 

sodat die leser daarop bedag kan wees as daar eendag 'n ander mat geweef moet word. Ek 

sal ook die dinge wat eelte veroorsaak en my vingers laat bloei het terwyl ek besig was 

om die mat te weef, verhaal. 
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HOOFSTUK6 

DIE ROL VAN 'N PASTORALE BERADER IN 'N GEMEENTE

DIENSJAARSPAN - 'N REFLEKTERING 

Vir elke ding wat verkeerd loop, is daar tussen vyftig en honderd 

seeninge. Tel hulle gerus! (Johnson 1995:163). 

6.1 Inleiding 

Hierdie hoofstuk is reflekterend van aard. In hierdie hoofstuk reflekteer ek krities oor 

enkele aspekte van my rol as pastorale berader wat 'n gemeentediensjaarspan begelei het. 

Omdat daar nie antler literatuur oor die begeleiding van 'n gemeentediensjaarspan deur 'n 

pastorale berader beskikbaar is nie, sal ek ook in die loop van hierdie hoofstuk poog om 

die los toutjies en draadjies van die mat wat ek help weef het, bymekaar te bind en dan 

die mat vir die leser af te werk met 'n tabel wat die navorsingsvraag en doel van hierdie 

studie opsom. 

In hierdie mat van DJC sien ek in retrospeksie hoofsaaklik vier groot dik geweefde drade 

wat uitstaan in die mat en waarop ek wil reflekteer. Daar moet geen hierargie gesien word 

in die volgorde waarin hierdie drade bespreek word nie. Hulle word bespreek in 

chronologiese volgorde, soos wat ek deur die loop van die jaar met hulle kennis gemaak 

het. Die implikasies van hierdie drade vir die pastoraat en die praktiese teologie word 

deurlopend toegelig. Die vier drade is keuring, dwelms, opleiding en onderlinge sorg. 

Die eerste draad is die draad van keuring. In die lig van Abrie se storie oor Dwelms, kan 

daar sekerlik gewonder word oor die keuring van diensjaarspanlede. Omdat hierdie studie 

egter in wese handel oor die rol van 'n pastorale berader in die begeleiding van 'n 

gemeentediensjaarspan, beperk ek my reflektering tot die opleiding van pastorale 
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beraders gemoeid met die begeleiding van diensjaarspanne (vergelyk 6.2.1). Daar word 

nagedink oor die noodsaaklikheid van 'n pastoraal-terapeutiese opleiding vir pastorale 

beraders soos beskryf deur De Jongh van Arkel (soos bespreek in Hoofstuk 2). 

Hierdie keuringsdraad is egter ook onlosmaaklik verweef met die tweede draad, naamlik 

die draad van dwelms. Die reflektering oor die effek van die dwelmdraad op myself as 

pastorale berader van 'n gemeentediensjaarspan is reeds in Hoofstuk 4 (vergelyk 4.12) 

gedoen. Hierdie studie se doel is om 'n postmoderne, pastoraal-narratiewe terapeutiese 

metodologie te verhaal vir pastorale beraders wat 'n diensjaarspan begelei (vergelyk 

1.1.2). Daarom is die narratiewe-terapeutiese metodologie wat ek in hierdie opsig gebruik 

het in Hoofstuk 4 bespreek. Ek wil egter in hierdie hoofstuk reflekteer op die dominante 

en alternatiewe storie oor dwelms - oor die mate waarin hierdie draad die mat ontsier het, 

maar ook oor die funksie wat hierdie draad in die mat vervul het. 

Die derde draad is die draad van opleiding van diensjaarspanlede in samewerking met 'n 

pastorale berader. Hierdie opleidingsdraad wat in die pastorale begeleidingsmat geweef 

is, bestaan uit drie dunner drade wat saam die groot opleidingsdraad vorm: die eerste 

dunner draad is die van reflektering oor DISC as dee! van die opleidingsproses op 

Tulbagh. Die tweede dunner draad is die draad van reflektering oor die moontlikheid van 

deurlopende opleiding versus intensiewe opleiding vir drie maande en die rol wat 'n 

pastorale berader hier kan speel, en die derde dunner draad is die draad van 

selfontwikkeling. Die noodsaaklikheid van selfontwikkeling as integrale deel van die 

opleidingsproses, en die rol van 'n pastorale berader in hierdie opsig, word bespreek.. 

Die vierde draad is die draad van onderlinge sorg soos wat ek en my gesin dit aan ons 

eie lyf ervaar het tydens my pastorale begeleiding van DJC. Weereens inkorporeer ek die 

idees van De Jongh van Arkel, soos in Hoofstuk 2 bespreek. Vervolgens reflekteer ek oor 

die eerste draad in hierdie mat, naamlik die draad van keuring. 
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6.2 Keuring as 'n goue draad in die diensjaarspanmat 

Die reflektering oor keuring en opteiding van pastorate beraders wat gemoeid is met die 

begeleiding van diensjaarspanne is gebore uit my navorsingsvraag, naamtik: 'Hoe begetei 

'n pastorate berader 'n gemeentediensjaarspan?' 'n Aansientike deet van my rot as 

pastorate begeteier van die diensjaarspan het die vaardigheid van pastorate terapie vereis. 

Ek reflekteer vervotgens daaroor. 

6.2.1 Vaardighede as toerusting vir die pastorale berader van 'n gemeentediens

jaarspan 

In Hoofstuk 2 (2.5) is die onderskeidings wat De Jongh van Arket (2000: 142-168) ten 

opsigte van pastoraat maak, bespreek. Benewens die onderskeidings ten opsigte van 

ondertinge sorg, pastorale sorg en pastorale beraad, onderskei hy pastorate terapie. Ten 

einde 'n postmodeme, pastoraat-narratiewe metodotogie vir pastorate beraders wat 

diensjaarspanne begelei, te verhaal, staan ek stit by hierdie ekstra onderskeiding. 

• Pastorale terapie gebruik meer tangtermyn rekonstruktiewe terapeutiese metodes om 

genesing ofverandering teweeg te bring vir diep en/ofkroniese probteme. 

• Pastorate terapie imptiseer dat teotogiese kennis gekombineer word met antler 

vaardigheidsgerigte in-diepte opteiding in terapie. Hierdie opteiding vereis baie ure se 

superv1s1e. 

Wanneer ek kyk na my rot as pastorate begeteier van 'n diensjaarspan, en in die besonder 

na die eise wat Dwetms (wat in Hoofstuk 4 bespreek is) en die Afskopnaweek (bespreek 

in Hoofstuk 5) aan my terapeutiese vaardighede gestet het, wit ek De Jongh van Arket 

(2000) se ekstra onderskeiding ten opsigte van pastorate terapie baie sterk ondersteun. 

Trouens, na aanteiding van dit wat ek ondervind het, wit ek bektemtoon dat 'n pastorate 
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berader wat 'n diensjaarspan begelei, ook opgelei moet wees as pastorale terapeut 

(vergelyk 2.5.4). Ek motiveer hierdie standpunt vervolgens. 

My in-diepte opleiding in pastorale terapie en die daarmee gepaardgaande internskap en 

supervisie het my in staat gestel om vir Abrie te begelei in sy stryd teen Dwelms. Die 

terapie wat ek op hierdie terrein gedoen het, was deel van my pastorale begeleidingsrol 

van die diensjaarspan. Sender opleiding in 'n postmoderne, pastoraal-narratiewe 

metodologie sou ek dit nie kon doen nie. As alternatief sou ek Abrie moes verwys - iets 

waarvoor hy nie kans gesien het nie. In my begeleiding van Abrie in besonder, het ek my 

terapeutiese vaardighede gekombineer met 'n not-knowingposisie. Ek het die vaardighede 

gehad, Abrie die kennis. Dit het geblyk dat hierdie kombinasie goed gewerk het. Abrie 

het nie net by my vaardighede gebaat nie, maar ek het ook gebaat by sy kennis. Ek het 

baie by horn geleer en hy het 'n sterk stem in my kennis oor Dwelms en in my storie oor 

die begeleiding van 'n gemeentediensjaarspan geword. 

Ook Afskopnaweek het sy eie eise gehad. Oor Afskopnaweek as sulks reflekteer ek later 

in hierdie hoofstuk meer. Vir die huidige wil ek net beklemtoon dat, alhoewel die span 

Afskopnaweek as die hoogtepunt van hulle diensjaar beskryf het, dit spesifieke 

terapeutiese vaardighede van my vereis het en dat etlike individuele gespreksessies wat 

uit die groepsgesprekke gespruit het, binne die terrein van pastorale terapie geval het. Dit 

was meer intensief as pastorale beraad, en die doel was nie 'n korttermyn kitsoplossing of 

'n opblaas (booster) van die spanlede se alternatiewe storie nie. Die doel was om tydens 

Afskopnaweek lood in hulle stories te bou wat vir die res van hulle lewens by hulle sou 

bly. Vir hierdie doel het Brigitte en ek in-diepte gesprekke gevoer met die span as geheel 

en intensiewe een-tot-een terapeutiese gesprekke met spanlede individueel gehad. 

Tot hiertoe dan dit wat ek in die groot keuringsdraad van DJC raakgesien het. Ek 

reflekteer nou oor die tweede draad in die spanmat, naamlik die draad van opleiding. 
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6.3 Opleiding as nog 'n baie prominente draad in DJC 

My rol as pastorale berader van DJC het baie vrae rondom opleiding laat ontstaan. 

Enersyds het ek vrae gehad rondom die opleiding van diensjaarspanne deur die Sentrum 

vir Jeugbediening, veral oor die gebruik van 'n modernistiese vraelys soos DISC. Hierdie 

vraag het andersyds aanleiding gegee tot vrae rondom die rol wat 'n pastorale berader met 

pastoraal-narratiewe terapeutiese opleiding kan speel. Het 'n pastorale berader net 'n rol 

om te speel in die begeleiding van diensjaarspanne, of kan 'n pastorale berader ook 'n 

groot rol speel in die deurlopende opleiding van diensjaarspanne? 

Ek wil gevolglik, wat die opleiding van diensjaarspanne betref, veral fokus op hierdie 

drie dunner draadjies waaruit die opleidingsdraad bestaan. Die eerste draadjie is 'n 

reflektering oor DISC as deel van die span se opleidingsproses op Tulbagh. Die tweede 

draadjie is 'n reflektering oor die moontlikheid van deurlopende opleiding versus 

intensiewe opleiding vir drie maande, en die derde draadjie is die draad van 

selfontwikkeling as integrate deel van die opleidingsproses. Ek bespreek nou die eerste 

draadjie, naamlik DISC. 

6.3.l Tulbagh en DISC 

Wat die opleiding op Tulbagh betref, verkies ek om my reflekterende gesprek te beperk 

tot die invloed wat DISC op die span gehad het, en die implikasies daarvan vir die 

praktiese teologie en pastoraat in die besonder. 

Die effek wat DISC op DJC gehad het en die konflik wat DISC in spangeledere 

veroorsaak het, is in Hoofstuk 3 bespreek en ek brei nie verder daarop uit nie. Die 

gebruik van DISC in die opleidingskonteks vir diensjaarspanne het egter etiese 

implikasies vir die pastoraat en die praktiese teologie. 
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6.3.1.1 Etiese implikasies van DISC vir die pastoraat en praktiese teologie 

Die mag van die diskoers van stukturalisme en kategorisering (in hierdie konteks is dit 

DISC) en die invloed van so 'n vraelys op jongmense se lewens, sal heroorweeg moet 

word om die volgende redes: 

Eerstens wissel die ouderdom van jongmense wat hulle aanmeld vir 'n jaar Diensjaar van 

Christus van mense wat die vorige jaar nog op die skoolbanke gesit het, tot mense wat 

hulle naskoolse studies onderbreek om 'n jaar diensjaar te doen. Dit het verreikende 

implikasies as daar in 'n opleidingsituasie 'n vraelys soos die een ter sprake kom. 

Vanuit my epistemologie sien ek mense, ook die span, as kundiges op hulle eie 

lewensterrein. Willem, wat die vorige jaar nog op skool was, het nog nie veel kans gehad 

om sy eie kundigheid op sy eie lewensterrein te ontdek nie, want hy het direk na matriek 

diensjaar gaan doen. Vir baie jongmense soos Willem is hulle jaar diensjaar 'n jaar waarin 

hulle onathanklik word. Tydens die afskeid van die vorige DJC* wat die einde van die 

jaar by ons aan huis gehou is, het van die spanlede vir my genoem dat diensjaar vir hulle 

baie belangrik was. Hulle diensjaar was die jaar waarin hulle vir hulself begin <link het en 

begin het om uit te sorteer wie en wat hulle nou eintlik is en wat hulle rol in die 

samelewing is. DISC se invloed in hulle lewens kan dan 6f konstruktief 6f afbrekend 

wees, athangende van die manier waarop DISC vir hulle aangebied word. 

As DISC vir hulle voorgehou word as synde die waarheid oor hoe hulle is, kan DISC 

verwarrend en uiters beperkend wees. Ek het eenkeer op 'n yskasmagneet gelees dat God 

ons liethet soos ons is, maar dat Hy het ons te lief het om ons te los net soos ons is. 

Mense soek voortdurend nuwe betekenis en hierdie soeke na betekenis is noodsaaklik 

sodat groei kan plaasvind. 'n Vraelys soos DISC beperk hierdie soeke na betekenis en 

gevolglike groei as dit bloot as die waarheid aanvaar word. DISC se geloofwaardigheid 

word nie bevraagteken of uitgedaag deur die betrokke individu of individue nie, en dan 

word die kategoriee beperkend en verhoed groei. 
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Vir Gerkin (1986: 110) impliseer pastoraat dat daar na die menswees van mense geluister 

word. Hierdie luister impliseer vir horn ook luister na dit wat sielkundig met hulle aan 

die gebeur is. Hy vra onder andere: 'Are old personal psychological issues getting in the 

way of their full experience of life: issues of self-acceptance and self-denigration, self

confidence and insecurity, narcissism and dependency on others for approval?' 

Volgens dit wat ek by die span en by Willem waargeneem het, het DISC 'in the way of 

their full experience of life' gekom. DISC het hulle erg beperk, want DISC luister nie na 

hulle menswees nie, DISC skryf hulle menswees voor. Willem het DISC nie 

bevraagteken of uitgedaag nie. Vir horn was DISC bo verdenking en onbetwisbaar waar. 

Willem was DISC. Sy hele persoonlikheid was op beperkende en gevolglik verarmende 

wyse in DISC vervat. Hy was dan ook die persoon wat die moeilikste van DISC afskeid 

geneem het. Mense soos Abrie en Rozelda wat ouer is, kon makliker besluit of DISC met 

dit wat hulle van hulself glo en liefhet, ooreenstem. Omdat hulle al 'n groter bewussyn 

van hul eie kundigheid gehad het, kon hulle self besluit wat uit DISC hulle gaan gebruik 

en wat hulle gaan ignoreer. Hulle kon makliker vir hulself besluit watter eienskappe wat 

DISC aan hulle toeskryf waar is, en watter eienskappe hulle verwerp. Hulle was dus die 

skrywers van hulle eie lewensverhale en nie so maklik deur DISC gemanipuleer nie. 

Die span was egter nie net die skrywers van hulle eie lewensverhale nie, maar hulle het as 

span ook saam geskryf aan een verhaal: die verhaal van DJC. Hierdie verhaal van DJC 

het sewe outeurs gehad. Elke spanlid het dus nie net individueel nie, maar ook kollektief 

deelgeneem aan die skryf van die storie oor DJC. 

Gerkin (1986:119) spreek in sy idees rondom pastoraat ook sake rakende kollektiewe 

verantwoordelikheid aan. Mense hou hulself baiekeer besig met kollektiewe aktiwiteite. 

Hierdie kollektiewe aktiwiteite behels klein of groter groepe individue wat saamwerk. In 

die konteks van diensjaarspanne is die opleidingsituasie by Tulbagh vir my 'n goeie 

voorbeeld hiervan. Tulbagh neem die verantwoordelikheid vir die opleiding van 

gemeentediensjaarspanne. Hulle neem besluite en oefen gesag uit wat die lewens van al 

die diensjaarspanlede en diegene met wie hulle in aanraking kom, belnvloed. Gerkin 
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(1986:119) se dat hoe groter die groep is, hoe minder aanvaar die individue in die groep 

verantwoordelikheid vir groepsaksies. Die sewe gemeentediensjaarspanne wat hierdie 

jaar opgelei is, kan binne konteks van hierdie studie met sewe individue in 'n groter groep 

vergelyk word. Die opleiding en modelle wat aan die spanne voorgehou word is dieselfde 

vir elke span. Ek wonder wat sal gebeur as daar op Tulbagh reeds vir elke span 'n 

geleentheid gegee word om vir hulleself verantwoordelikheid te neem in die keuse van 'n 

metafoor vir hulle span? Het die feit dat DISC vir al die spanne gekies en voorgehou was, 

nie dalk vir die span 'n verskoning gegee om die positiewe aspekte in DISC te ignoreer of 

te minimaliseer nie? Daar word in 'n diensjaarspan baie kreatiwiteit van spanlede verwag, 

want hulle moet hulle optredes en programme vir hulle bediening self uitwerk. Kan die 

keuse van 'n eie spanmetafoor en die uitwerk as span van dit wat die metafoor vir die 

betrokke span simboliseer en vergestalt, nie dalk een van hulle kreatiwiteitsoefeninge 

wees nie? Sal 'n eie metafoor nie dalk meer betekenis vir die span gee nie? Wat sal 

gebeur as hulle die vryheid tot kreatiwiteit gegee word en daarmee saam van hulle 

verwag word om verantwoordelikheid vir hulle eie keuse te aanvaar? 

Dit is egter vir die pastoraat en in die besonder vir diegene wat met die opleiding van 

diens-jaarspanne werk, nie genoeg om bewus te wees van die potensiele negatiewe 

gevolge van 'n vraelys soos DISC vir individuele spanlede nie. Daar moet ook 'n 

dringende bewussyn gekweek word dat diskoerse van strukturalisme en kategorisering 

binne diensjaarspankonteks 'n sterk potensiaal het om groepverhoudings en die 

funksionering van groepe negatief te belnvloed. Negatiewe verhoudings binne 'n 

diensjaarspan kan lei tot oneffektiwiteit. Baie energie word dalk vermors op die uitpraat 

van geskille wat as gevolg van so 'n diskoers kan ontstaan. Hierdie energie kon eerder 

aangewend word om byvoorbeeld optredes en lesse uit te werk. Daarom sal daar in die 

toekomstige opleiding van onder andere leraars, jeugwerkers en diensjaarspanne 

dringende aandag gegee moet word aan hierdie aspek. 

Ook die pastoraat sal moet kennis neem van die diskoers van strukturalisme en 

kategoriesering en die invloed daarvan op mense se lewens. 'n Opsie wat oorweeg kan 

word, is om weg te beweeg van probleemgesentreerde terapie, na 'n bespreking van 
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diskoerse wat binne die probleemverhouding bestaan. Die kanse dat 'n situasie moontlik 

kan verander deur die aanspreek van diskoerse, sal oorweeg moet word. 

Ek wil nie in my kommentaar totaliserend wees nie. Aanpassings in die manier waarop 

DISC aangebied word en die tyd wat aan DISC bestee word en klem wat op DISC 

geplaas word kan by wyse van spreke verhoed dat die baba saam met die badwater 

uitgegooi word. DISC is volgens wat ek kan aflei op 'n modemistiese wyse vir die span 

aangebied, en baie tyd is aan DISC bestee. Die span het dit ingeoefen: 'Ek is 'n D, ek is 'n 

I, ek is 'n Sen ek is 'n C.' Herhaaldelik. Volgens my sou die effek van DISC op DJC dalk 

nie so verwoestend gewees het as DISC vanuit 'n postmodeme epistemologie aangebied 

was nie. 'n Postmodeme epistemologie is nie die alfa en die omega nie, maar dit kan as 

een van 'n veelvoud moontlikhede daargestel word. 

Long (1997:193) stel voor dat die waarheid vir die postmodeme Jeug soos volg 

voorgehou moet word: 

Over three-quarters of all teens reject any notion of absolute moral truth, favoring 

a relative view of right and wrong. Therefore we need to lead people to discover 

the truth for themselves instead of telling them what to believe. Xers do not like 

being told anything. However, they are willing to discuss things. They are 

suspicious of people who arrogantly claim to know the truth [italisering myne]. 

Volgens my gaan dit hier eerder oor die betekenis van dit wat daar deur hierdie diskoers 

van strukturalisme aan jongmense se lewens toegevoeg word. As altematief noem ek hier 

voorstelle vanuit die span self oor hoe DISC anders hanteer kon gewees het en hoe hulle 

hierdie voorstelle motiveer. Hulle het die invloed van hierdie diskoers aan hulle eie 

lewens gevoel en sal dus 'n meer persoonlike betekenis daaraan kan gee. Die 

beklemtonings is deur myself aangebring. 

Abrie: Jy ken jou eie foute. Mense hoef dit nie altyd vir jou te s8 nie. 

Roz: Ek het verlede jaar vir dominee ges8 ek wil dat hy reel dat ons nie DISC doen aan 

die begin van die jaar nie, omdat ek verlede jaar DISC baie negatief beleef het. 
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Susan: Ons het te veel tyd op DISC spandeer. Ons het aande omgesit en aande 

omgesit. 

Willem: As ek jou ons huiswerk kan wys wat ons gedoen het, dan het ons menige goed 

net afgeskryf om die goed klaar te maak. Woord vir woord. 

Sandra Doen dit by midjaar. 

Abrie: Ja, doen dit op midjaar en werk hoofsaaklik op die positiewe van DISC. 

Betsie: As ons DISC gedoen het en ons het een sessie daaraan spandeer en jy't dan jou 

ding gekry om te se hoe jy is en jy kon iets daaruit leer, sou dit goed gewees het. 

Maar daar is te veel daaroor gepraat. Daardie een lesing ... ons het oor en oor 

en oor dis 'n D dis 'n I dis 'n S en dis 'n C. Oor en oor sodat ons die eienskappe in 

ons kop kan kry. 

Casper: DISC was nie all that bad nie, ons moes hom net 'n klein a pie gehou het. 

Betsie As ons hom net reg hanteer dan gaan DISC nie sleg wees nie. 

Susan: Om DISC te doen is nie sleg aan die begin van die jaar nie, maar doen dit sodat 

jy iets van jouself kan leer. 

In die lig van alles wat gese is oor DISC en in die lig daarvan dat hierdie studie poog om 

'n postmodeme, pastoraal-narratiewe metodologie vir pastorale beraders in gemeente

diensjaarspanne te verhaal, het ek gaan kyk na die etiek wat White en Epston (Freedman 

& Combs 1996:268) gebruik in 'n narratiewe terapeutiese metodologie. White en Epston 

se etiek is ook deel van my postmoderne, pastoraal-narratiewe terapeutiese metodologie, 

en is dan ook uiters relevant vir 'n pastorale berader wat 'n gemeentediensjaarspan 

begelei. Vervolgens bespreek ek eers kortliks hierdie etiek, en daarna verwys ek na 

enkele altematiewe stories wat deur die toepassing van hierdie etiek geskryf is. 

6.3.1.2 White en Epston se stemme oor etiek in terapeutiese konteks 

White en Epston vra hulself indringende vrae oor hulle etiese pos1s10nenng binne 

terapeutiese konteks (Freedman & Combs 1996:268). Ek wil voorstel dat alle persone 
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betrokke by die opleiding en begeleiding van diensjaarspanne hulself White en Epston se 

vrae ook baie ernstig afvra. White en Epston vra voortdurend vir hulself: 

• Hoe sien hierdie rnodel/terapie/opleiding wat aangebied word, rnense? 

• Hoe word rnense beskryf of herbeskryf hierdeur? 

• Nooi dit rnense uit om hulself te sien as kundiges op hulle eie lewensterrein? Met 

antler woorde, word rnense bernagtig of aan bande gele? 

• Wat is die effek van hierdie herbeskrywing op die lewens van hierdie rnense? 

Ek wil my eie stern hier by die van White en Epston voeg en vra: 

• Word daar aandag gegee aan die dekonstruksie, indien nodig, van hierdie herbeskry

wing op die lewens van rnense? 

Orndat ek gedurig in reflekterende gesprek met myself was, het ek bogenoernde vrae ook 

vir myself afgevra. Die antwoorde op hierdie vrae het my 

• laat desentraliseer - Hoofstuk 1 (1.4); 

• laat steun op verduidelikings wat deur die span gegee was, en nie op my eie 

aannarnes en verrneende expertise laat staatrnaak nie -Hoofstuk 1 (1.5); 

• die span laat respekteer as die kenners van dit wat in hulle eie lewens aangaan. Ek 

was in 'n posisie van not-knowing-Hoofstuk 1 (1.5) en Hoofstuk 3 (3.4.1.1); 

• in staat gestel om binne postrnoderne diskoers ook die span se realiteite te erken en te 

respekteer - Hoofstuk 1 (1.4); 

• bereid gernaak om van die span te leer - Hoofstuk 3 (3. 4 .1.1 ); en 

• deursigtig (transparent) gernaak vir die groep - Hoofstuk 5 ( 5. 10 .1). 

My etiese posisisionering en voortdurende vrae oor my etiek binne hierdie studie het 

derhalwe onder andere tot gevolg gehad dat 

• die span DISC ge'identifiseer het as iets wat hulle 'ingeperk' het - Hoofstuk 3 (3.5); 

• FROG as verkose alternatiefvir die span gekonstrueer is -Hoofstuk 4 (4.2); 

• ek besef het dat ek te direktief opgetree het toe ek FROG as alternatief voorgestel het 

-Hoofstuk 4 (4.2); 
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• die span se kreatiwiteit gestimuleer is met die begrafnis van DISC - Hoofstuk 4 

(4.5); 

• 'n taal van persoonlike tekortkoming vermy is -Hoofstuk 4 (4.8); 

• die spanlede vrymoedigheid gehad het om hulle alternatiewe, soms pynlike, stories 

te deel op Buffelspoort- Hoofstuk 5 (5.10.1); en 

• deursigtigheid het daartoe gelei <lat die span my individueel en kollektief vertrou het 

-Hoofstuk 5 (5.10.1). 

Ek volstaan met hierdie reflektering oor DISC. Die volgende aspek of draadjie waaroor 

ek wil reflekteer, is die moontlikheid van deurlopende opleiding van diensjaarspanne. 

6.3.2 Deurlopende onderrig ... of? 

Die noodsaaklikheid van hierdie studie setel in die gebrek aan of beperkte omvang van 

literatuur oor die pastorale begeleiding van diensjaarspanne. Die doel van hierdie studie 

is gevolglik om 'n postmoderne pastoraal-narratiewe metodologie vir pastorale beraders 

in die begeleiding van gemeentediensjaarspanne te verhaal. 

In die lig van die doel en noodsaaklikheid van hierdie studie het ek myself afgevra of 'n 

pastorale berader net 'n begeleidingsrol het, en of 'n pastorale berader dalk ook van die 

begin af 'n bydrae kan lewer in die deurlopende opleiding van diensjaarspanne. Hierdie 

vraag is gebore uit praktiese probleme waarvan ek tydens my jaar saam met die span 

bewus geword het. 

Die eerste praktiese probleem waarvoor ek te staan gekom het, was <lat die spanne van 

Januarie tot einde Maart in Tulbagh opgelei is. Begin April het die span in hulle 

tuisgemeente aangekom, vuur en vlam vir hulle werk as diensjaarspanlede en vol van 

alles wat hulle geleer het. Hulle moraal was hoog en hulle kon berge versit, net om die 

volgende oomblik te besef <lat die skoolvakansie aangebreek het, en <lat hulle vir hul 

eerste drie weke in die gemeente prakties gesproke geen bediening gehad het nie. Hulle 
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het gebrand om te begin met hulle werk, maar moes hulself besighou vir drie weke en 

intussen probeer om nie entoesiasme te verloor nie. 

Die tweede probleem is spruit voort uit die vorige een. Die emosionele piek waarop hulle 

hier aangekom het, het afgeneem. Teen die tyd wat hulle met hulle werk kon begin, het 'n 

groot deel van hulle entoesiasme plek gemaak vir onderlinge frustrasie met mekaar in die 

span, en vir frustrasie omdat hulle nie kon begin werk nie. 

Met die heropening van die skole in April kon hulle bediening begin, en toe het die derde 

krakie begin wys. Die span was nou in die veld, en hulle het ook van tyd tot tyd probleme 

ondervind met aanbiedings, die hantering van situasies by skole en dies meer. Op 

Tulbagh het hulle wel geleer hoe om hierdie praktiese probleme die hoofte hied, maar dit 

was vier maande gelede, en daardie deel van die opleiding wat hulle gehad het, het 

intussen vervaag. 

Tulbagh was klaarblyklik bewus daarvan <lat soiets kon gebeur, en het op gereelde basis 

kontak gemaak met die span. Tulbagh het egter nie die konteks van hierdie spesifieke 

gemeente geken nie, en die insette wat hulle gelewer het was gevolglik algemeen en nie 

gekontekstualiseerd nie. Die span het insette en raad gesoek wat vir betekenis sou he. 

Tulbagh kon <lit nie voorsien nie. Dit was die vierde probleem. 

In die lig hiervan het ek gewonder of die aanvanklike en/of opvolgopleiding van 

diensjaarspanne nie meer gedesentraliseerd gedoen kan word nie. Is daar nie dalk in elke 

gemeente wat 'n gemeentediensjaarspan huisves plaaslike kundigheid op die terrein van 

drama, mimiek, musiek, kleuterskoolbediening, jeugkampe en kommunikasie (om maar 

'n paar te noem), wat kan help met hierdie taak nie? Dit kan hierdie gemeentelede se 

bediening in die gemeente word. Dit het ook die voordeel dat gemeentediensjaarspanne 

binne die eerste twee weke aktief in die gemeente werksaam kan wees. Diegene wat 

behulpsaam is met opleiding is dan gemeentelede wat die gemeente opset ken en 

deurlopend beskikbaar is om die span te ondersteun en opleiding aan te pas soos en 

wanneer nuwe situasies opduik. 
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In die lig van die waarde van die sosiale konstruksiediskoers soos bespreek in Hoofstuk 

1, kan die verskeie diensjaarspanne dan nog steeds tydens die Julievakansie vir midjaar 

erens saamkom. In plaas daarvan <lat daar dan net 'n paar opleiers van Wellington af is 

wat weer eens al die spanne oplei, kan daar nou soveel meer opleidingstemme wees - die 

stemme van al die diensjaarspanlede, die stemme van die gemeentelede wat betrokke is 

met hulle opleiding en die stemme van Wellington se opleiers. Spanne kan hulle 

kreatiwiteit en idees met mekaar deel en uitruil en deur die proses van sosiale konstruksie 

nuwe idees by mekaar leer. 

Die derde draad waaroor ek wil reflekteer, is die draad van selfontwikkeling as integrale 

deel van die opleidingsproses. 

6.3.3 Selfontwikkeling as deel van die toerusting vir diensjaarspanlede 

Die selfontwikkeling wat ek met die span gedoen het tydens die Afskopnaweek, en die 

redes daarvoor, is reeds breedvoerig in Hoofstuk 5 verhaal. Deel van my rol as pastorale 

berader van die diensjaarspan was ook om spanlede se sterk punte te identifiseer, en, soos 

in Willem se geval, 'n dominante storie van ongelukkigheid en hartseer in die laer- en 

hoerskoolbediening, te help oorskryf met 'n alternatiewe gelukkige-einde storie. 

Op Buffelspoort het <lit aan die lig gekom <lat Willem se sterk punt is om met voorskoolse 

outjies te werk, maar <lat hy geen aanklank by die laer- of hoerskole het nie. Na Afskop 

het Willem dan ook op my aanbeveling by kleuterskole begin bedien en <lit baie geniet. 

In retrospeksie besef ek nou dat om Willem se ongelukkigheid te identifiseer en 'n 

alternatiewe bediening vir horn voor te stel waarvan hy hou, ook 'n belangrike deel van 

my rol as pastorale berader in die begeleiding van die diensjaarspan was. Hierdie 

alternatiewe storie het nie uit my eie my eie kundigheid voortgevloei nie, maar Willem 

self het gemeld <lat hy <lit sou geniet om met voorskoolse kinders te werk. Tydens Afskop 

het ek dan ook voorgestel <lat Willem in besonder by die voorskoolse klasse, die 
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kategesepiekniek en by 'n diensjaarbediening vir voorskoolse kinders gebruik word. 

Luister na Willem se eie woorde oor die betekenis wat hierdie klemverskuiwing in sy 

bediening op horn gehad het. 

Brigitte: Willem, jy het netnou gese Woensdae met kleintjies is vir jou lekker. Het julle 

toe besluit waar 18 elkeen se sterk punt en het jy toe spesifiek meer beweeg na 

die kleintjies toe? 

Willem: 

Brigitte: 

Willem: 

Brigitte: 

Willem: 

Brigitte: 

Willem: 

Brigitte: 

Casper: 

Willem: 

Ja. 

As jy nou terugkyk, hoe het dit vir jou gevoel? 

Dit was 'n groat kol sonskyn binne-in 'n donderstorm op Woensdae. 

Woensdae? Wat het dan gebeur? 

Ag, as ek tussen die kleintjies is, was ek in my element gewees. Ek kon doen 

wat ek wil. Ja, dit was lekker gewees. 

Het jy 'n verandering gemaak in die kleintjies se !ewe? 

Ja, by die een. By die ander skoal was ek bietjie teleurgesteld in. Maar as ek by 

die eerste skoal gekom het, het dit sommer opgemaak vir a lies, a lies. 

Wat het dit vir jou as mens beteken? 

Just a place to be yourself. 

Ja, seker dit. Ek kon myself uitleef. Ek kon myself uitdruk. Voorheen het die 

span gese hoe ek moet maak en dan het ek dit nie gedoen nie omdat hulle so 

gese het. Ek wil my eie ding doen. As ek besluit ek gaan vandag dit en nie dat 

doen nie, het ek so gemaak. Ek kon vir myself dink. 

Brigitte: Woensdae was vir jou 'n sonskyndag. Kon jy makliker aanpas by die groep en 

die reels op die ander dae? 

Willem: Ja, ek meen daar was nie meer bakleiery nie. 

Brigitte: As jy nou 'n voorstel sou kon maak vir 'n volgende DJC, wat sou dit wees? 

Willem: Ek sou se dat hulle met opleiding al mense identifiseer in die verskillende 

rigtings waar hulle sterk uitstaan soos hoer- en laerskole en so aan. Dit help 

nie jy gaan sit 'n ou wat kleuterskoolgeorienteerd is in die hoerskool en 
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andersom nie. Dis nie vir hom lekker nie. Dis net so goed jy sit 'n dokter in 'n 

boer se plek. 

Daar moet nagedink word oor hierdie voorstel van Willem.Tog <link ek nie elke spanlid 

weet aan die begin van diensjaar wat sy/haar sterk punt is nie. In 'n gees van sosiale 

konstruksie, wonder ek of daar dalk aan die begin van die jaar 'n voorlopige identifisering 

van spanlede se sterk punte gemaak kan word. Hierdie voorlopige evaluering behoort 

myns insiens egter na 'n rukkie hersien te word - weereens om ruimte te laat vir 

ontdekking van altematiewe stories en variasie van bedieningstyle en om beperking te 

vermy. 

Retha: Het Willem se bediening by kleintjies 'n invloed in die span gehad'? 

Sandra: Ja. Dit was vir ons lekker as Willem gelukkig is. Wantons het geleer al wat hom 

regtig gelukkig maak is klein kindertjies. Ons het nooit regtig geweet hoe om 

hom gelukkig te maak nie en toe kom ons agter as hy met kleintjies werk is hy 

rustig. 

Betsie: Ons het Willem die ruimte gegee om te doen wat hy wou. As hy 'n lessie wou 

uitwerk het hy sy eie prentjies uitgeknip en geteken en te kere gegaan. Hy het 

dit geniet, ons kon dit sien. 

Die Afskopnaweek waartydens hoofsaaklik selfontwikkeling gedoen is, het egter nie net 

vir Willem iets beteken nie, maar ook vir die span. Einde November het ek vir Brigitte 

genooi om in die laaste gespreksessie met die span deel te he. Tydens hierdie 

gespreksessie is daar gereflekteer oor die hele jaar. Die betekenis wat die naweek op 

Buffelspoort vir die span gehad het, het ook ter sprake gekom. 

Retha: Julie het Brigitte sedert Buffelspoort nog nie weer gesien nie. Wil julle haar 

vertel wat sedertdien gebeur het'? 

Roz: Na Buffelspoort het ons ons ups en downs gehad. Ek onthou nie al die downs 

nie, dit het nie regtig vir my sleg gegaan nie. Ons het nie alles gedoen wat ons 
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op Buffelspoort besluit het nie, maar ek dink dit het goed gegaan. Die laaste 

paar maande was goed gewees. Buffels het 'n groat verandering gemaak. 

Brigitte: As jy s~ dit het 'n groat verandering gemaak? 

Roz: Ten minste het ans toe gepraat oor die goed wat ans gepla het. En ans 

onthou nou nag goeters wat maak dat ans onthou o ja, hierdie ou voel so en 

daai ou voel so. So ek dink ans het gepraat oor hoe ans voel. 

Brigitte: Het dit 'n beter verstaan vir mekaar gebring? 

Roz: Ek dink so. Vera! om die eerste ses maande uit te sorteer. Dis hoe ek gevoel 

het. Van toe af kon ans aangaan van daar af. 

Brigitte: Het daar 'n grater verdraagsaamheid teen mekaar gekom? 

Roz: Ek dink so. Ons het besef ans het alma I ans dinge en ans hang-ups, en ans het 

ruimte gemaak daarvoor. 

Brigitte: Het ju lie die reels nagekom wat ju lie opgestel het'? 

Roz: Daar is baie van die goed wat sommer vanself reggekom het waarvoor ans nie 

reels nodig gehad het nie. 

Brigitte: Susan, hoe het jy die groep na Buffelspoort beleef? 

Susan: Positief. El keen. Die jaar na Buffelspoort is nie so negatief nie. Daar is nog die 

mense wat what-what en op ons koppe trap maar ons kon mekaar weer 

opcharge as ons negatief is. Dan is dit eerder 'hierdie ding gaan ons 'n sukses 

van maak' en dan doen ons dit. 

Retha: 

Betsie: 

Hoe het ju lie die gesprekke wat ans heeltyd gehad het beleef? 

Vir my was dit 'n eerste keer. Wat ju lie ons gevra het, het my baie geleer. Hoe 

om selfondersoek te doen. Die vrae wat julle gevra het, het ons soort van in 

die goeie sin gedwing om te dink oor goed wat gebeur sodat ek kan agterkom 

hoe voel ek oor goeters. Dit was vir my goed want onder normale 

omstandighede gebeur iets en somtyds pla dit jou maar jy kan jouself nie 

saver kry om daaroor te dink nie. Hierdie gesprekke het ons baie gehelp om 

dinge wat net op die agtergrond broei oop te maak sodat ons kan sien hoe 

voel ons daaroor. Dan kry ek weer 'n nuwe perspektief oor dinge. 
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Brigitte: Het dit vir jou meer betekenis toegevoeg tot jou lewe? 

Betsie: Ja, dit het, want vir myself ook het ek geleer om te dink oor dinge. Daardie deel 

van myself is gestimuleer soort van. Ek het geleer om respek te he vir ander 

mense se opinie, want jy moet luister wat die persoon se en hoor hoe die 

persoon voel. Sodat jy kan kyk of dit nie miskien die manier hoe jy oor dinge 

voel, verander nie. Sulke goed. Op Buffelspoort het ons goed van mekaar leer 

ken wat ons nie eens geweet het of gedroom het dat dit in 'n ander persoon se 

lewe gebeur het nie. Ek dink in daai opsig het dit ons baie gehelp. 

In Hoofstuk 3 het ek my werkswyse verduidelik met behulp van 'n metafoor, die 

leunende toring van Pisa. Dit was tydens my eerste gespreksessie met die span. Brigitte 

het hierdie metafoor geken, en sy het die span hieroor uitgevra. 

Brigitte: Hoe lyk die toring van Pisa nou in ju lie lewens? 

Susan: Ek sal se my toring van Pisa het een sarsie gegroei. Hy is nie meer net 

fondamenthoogte nie, hy is nou al so vyftig of tagtig bakstene hoer. Hierdie 

jaar het my ongelooflik baie geleer en ek se nogal dankie daarvoor. My toring 

staan nog skuins, maar hy sal seker altyd skuins staan. Feit bly, hy het 

gegroei. 

Sandra: Julie kan mos sien hoe het ek verander! 

Willem: As ek moet se waar myne gestaan het en waar hy nou is ... Hy het net so 'n 

klein entjie van die grond af gestaan. My toring sou geval het in sy glorie in. 

Morsstukkend, broken. 

Brigitte: Willem? 

Willem: Wag, daar is 'n Kant B ook. Hy het soos in stelselmatig platgeval. Maar 

stelselmatig het die lood gekom, het die lood gekom en hy het so gelig dat hy 

nou regop en stewig staan. Sy klokkie lui nou. Hoor ju lie? Net vir die rekord. My 

toring staan regop en sy klokke lui. 

Betsie: Die fees is aan my broer! 
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Willem: 

Retha: 

Roz: 

Dis vir my 'n jubeljaar. 

Rozelda, hoe staan jou torinkie'? 

Ek weet nie. Ek weet nie of hy geskuif het nie, maar ek dink darem nie hy het 

gesak nie. 

Brigitte: Is daar lood ingepak wat gemaak het dat hy nie verder sak nie'? 

Roz: Ja. 

Brigitte: Betsie, en joune'? 

Betsie: 0 myne'? My toring het definitief meer lood in en hy is meer regop. Hy is nou 

groen met pienk kolle op en met sterretjies aan. 

Ek volstaan met hierdie reflektering oor die opleidingsdraad. Ek reflekteer vervolgens oor 

die derde draad, die draad van dwelms. 

6.4 Die draad van Dwelms in 'n diensjaarspan 

Daar bestaan, sover ek kon vasstel, me navorsmg wat vanuit 'n postmodeme 

epistemologie onderneem is, oor die pastorale begeleiding van diensjaarspanne nie, en 

ook nie oor die hantering van narratiewe van afhanklikheid binne diensjaarspanne nie. 

Daar bestaan wel literatuur oor die narratiewe terapeutiese metodologie wat gebruik word 

om narratiewe van afhanklikheid te her-skryf Die doel van hierdie studie is juis om 'n 

pastoraal-narratiewe metodologie vir pastorale beraders in die begeleiding van 

gemeentediensjaarspanne te verhaal. Hierdie metodologie vir pastorale beraders behoort 

terapeutiese vaardighede vir die her-skrywe van narratiewe van afhanklikheid in te sluit. 

Die rol van 'n pastorale berader in die begeleiding van 'n gemeentediensjaarspan asook 

die pastoraal-narratiewe metodologie wat gebruik is om 'n storie van afhanklikheid te 

beskryf, word in Hoofstuk 4 bespreek. 

Dwelms was 'n baie duidelike draad wat in die mat van DJC ingeweef was. Vandat die 

span mekaar in Januariemaand ontmoet het, tot met hulle afskeid einde November kon 
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die teenwoordigheid van hierdie prominente draad nie misgekyk word nie. Hierdie draad 

was 'n baie growwe en ontsierende draad, en in Hoofstuk 4 het ek die storie vertel van 

hoe ek en Abrie tydens die Julievakansie hierdie draad probeer wegwerk het en dan ook 

inderdaad daarin geslaag het om 'n alternatiewe storie te skep. Die alternatiewe storie het 

egter nie beteken dat die ontsierende dwelmdraad nie steeds bestaan het nie. Dwelms is 'n 

gedugte vyand en die stryd teen Dwelms was 'n daaglikse stryd. 

Tydens my en Brigitte se laaste reflekterende gespreksessie met die span het dit egter 

geblyk dat ook hierdie dominant negatiewe draad 'n alternatiewe positiewe kant gehad 

het. Dwelms het tog ook 'n positiewe doel in die span gedien. Die span het eerstehands 

kennis gemaak met Dwelms en die truuks en leuens wat Dwelms gebruik om mense van 

horn afhanklik te kry. Hulle kon hierdie eerstehandse kennis met die skoolkinders in hulle 

bediening gaan deel en na hulle jaar diensjaar saamvat as 'n kosbare lewensles om vir 

altyd te onthou. 

Tydens die span se bediening by die hoerskole is daar geen geheim gemaak van Abrie se 

probleem en daaglikse oorlog teen Dwelms nie. Dit was deel van Abrie se getuienis. As 

gevolg daarvan was die reaksie by die hoerskole oorweldigend. Kinders wat ook teen 

Dwelms baklei het, het Abrie in hulle vertroue geneem en Abrie het hulle dan op sy beurt 

na myself of na die leraars verwys. Die opvolg van hierdie gesprekke was deel van my 

rol as pastorale berader van 'n gemeentediensjaarspan. 'n Groter bewussyn van die gevare 

van Dwelms en die geredelike beskikbaarheid daarvan, is dus by die skole gekweek. Die 

vorige diensjaarspan* het nie vir Dwelms as spanlid gehad nie, en al het hulle by 

dieselfde skole kinders genooi om met hulle te kom praat indien daar probleme met 

Dwelms ondervind word, het hulle geen reaksie gekry nie. Kan dit dalk DJC se 

deursigtigheid wees wat die verskil gemaak het en wat veroorsaak het dat dieself de 

kinders net die volgende jaar wel kom aanklop het vir hulp? Cilliers (1998:9-11) gebruik 

'n metafoor om God se storie en ons stories wat inmekaarvloei soos volg te beskryf: 

God is 'n storie aan die skryf. Hy gebruik nie pen en papier nie, maar mense. Hy 

skryf sy storie met ons. Die Here maak soos 'n juffrou maak met 'n outjie wat 

sukkel om te skryf. Sy sit haar hand oor die kind se handjie en lei dit om die 
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letters te vorm. Ons sukkel om ons stories geskryf te kry. God sit sy hand oor ons 

hande. Hy skryf sy storie met ons lewe. Dit rnaak nie van God die oorsaak van 

alles wat in ons stories gebeur nie. Die juffrou kan skoonskryf skryf in haar eie 

hand rnaar wanneer die kleintjie se hand onder hare die letter vorm, kan <lit krorn 

en skeef uitkorn. As die kleintjie se pen boonop rnors, rnaak <lit sorns blertse op 

die wit papier. .. [God] gee nie om om sy hande te besrneer met ons ink nie, solank 

Hy rnaar sy storie geskryf kry. As God sy hand terugtrek, sal daar net 'n sinlose 

gekrap op ons bladsye oorbly. Al skrywend rnaak Hy sin van ons stories. Hy 

doen <lit so goed dat selfs die blertse later 'n prentjie kan vorrn. Jy kan jou skaarn 

vir die inkkolle, rnaar tog bly wees <lat die storie vertel word. 

Met Cilliers se aanhaling in mens se agterkop, sou mens seker die storie van Dwelrns in 

'n diensjaarspan ook 'n inkkol kon noern. Want die algernene persepsie is dat 

diensjaarspanlede nie sulke blapse behoort te rnaak nie, en dat so 'n groot inkkol die hele 

bladsy kan bederf Tog het ek die idee gekry <lat dit wat 'n inkkol was vir sornrniges, 'n 

geleentheid was vir andere - soos die kinders wat deur DJC bedien is by die skole en wat 

geleentheid gehad het om te erken <lat hulle ook goed bevriend is met Dwelrns. 

Die pastoraat kan gems hiervan kennis neern. Die feit dat Abrie nie 'n geheirn gernaak het 

van sy afhanklikheid nie, het horn rneer 'toeganklik' gernaak vir die kinders by die skole 

waar die span bedien het. Dit het Abrie gedesentraliseer, die kinders kon met horn 

identifiseer en hulle eie problerne met horn deel. Die gevolg was dat kinders wat nie 

voorheen die rnoed gehad het om met iernand te praat nie, na vore gekorn het en met die 

diensjaarspanlede, veral met Abrie, gepraat het. Orndat Abrie vir hulle vertel het dat ek 

horn help met sy stryd teen Dwelrns, het dit professionele hulp vir die kinders 

gedekonstrueer en rneer toegangklik gernaak - ek was nie vir die kinders 'n 'vreerndeling 

daar bo' nie. Dit het vir my geleentheid geskep om as pastorale berader afsprake met 

hierdie kinders te rnaak en die orndraaipaadjie weg van afhanklikheid af, saarn met hulle 

te begin stap. 
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Die vierde reflekteringsdraad is die draad van onderlinge sorg soos wat ek en my gesin 

dit aan ons eie lyf ervaar het. 

6.5 'n Reflektering op die onderlinge sorgsituasie in die gemeente 

My rol as pastorale berader in 'n gemeentediensjaarspan het eiesoortige eise gehad, en ek 

deel met die leser die effek wat my pastorale begeleidingsrol nie net op myself nie, maar 

ook op my gesin gehad het. Ek reflekteer ook oor die potensiaal wat daar in die 

onderlinge sorgsituasie in die gemeente bestaan om die begeleidingsrol van 'n pastorale 

berader aan te vul en selfs te vergemaklik. 

Volgens my konstruksies, het die hele onderlinge sorgfunksie wat die gemeente teenoor 

die diensjaarspan gehad het, vierkantig op die skouers van my en my gesin gerus. Die 

diensjaarspan was gereeld by ons aan huis, hulle het hier geslaap as hulle ontsteld was, 

hulle het hier kom lag en hulle het hier kom huil. My koskaste, koffiepot en beskuitblik 

was baiekeer 'n troos as die verlang huis toe te groot geword het. Ek en my gesin was vir 

hulle 'n tweede tuiste. 

Die effek hiervan op my gesin is nou nog sigbaar. Aan die een kant het ons hele gesin 

bande met die diensjaarspan gesmee wat nou nog bestaan. Van die spanlede sal nou nog 

as iemand verjaar of as daar dood in die familie is, vir ons kontak en liefde uitdeel. My 

kinders kon met die diensjaarspan identifiseer en DJC was in baie opsigte vir hulle 'n 

klankbord vir hulle vrae oor God en oor die lewe. DJC sal seker altyd 'n belangrike 

hoofstuk in die lewensverhaal van ons gesin wees. 

Aan die antler kant het die gebrek aan onderlinge sorg van die gemeente se kant af 'n duur 

prys gekos. Emosioneel en fisies was ek uitgeput. Ek moes baiekeer hard baklei teen 'n 

negatiewe spiraal wat my wou ondertoe trek. Die lee kolletjie aan die binnekant van 

Figuur 1 was al deeltjie van my lewe wat myns insiens nie deur die span ingeneem was 

nie. Hierdie deeltjie was die somtotaal van alles wat ek vir myself en my gesin oorgehad 
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Figuur 6.1: My en my gesin se rol op die vlak van onderlinge sorg. 

het. En ek het nie energie oorgehad om aandag aan daardie kolletjie te gee nie. Dit sou 

soveel makliker gewees het as ek en my gesin op die ondersteuning en bemoediging van 

die ander lidmate kon reken. In plaas van ondersteuning en bemoediging moes ek, my 

man en my kinders egter altyd maar weer die alternatiewe storie oor die diensjaarspan 

vertel en verdedig, daardie alternatiewe mooi storie wat ons geken het omdat ons die span 

geken het, en wat die gemeente nie geken het nie, omdat hulle nie moeite gedoen het om 

die span te leer ken nie. Long (1997: 168) se in hierdie verband: 

In this murky postmodern world, Generation X ... wants more than anything else 

to be loved and to feel hope. Xers desperately need to experience God's 

love ... True intimacy means being really known and really loved ... Ironically, we 
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cannot really be loved unless we are really known because true love is being 

known. To love and to know are synonymous. 

In Hoofstuk 2 het ek gewys op die veelvoud van verhoudings in die gemeente soos 

bespreek deur De Jongh van Arkel (2000:161). Volgens horn kom hierdie verhoudings 

tot uiting in vriendskapsverhoudings, klein gebedsgroepe, gereelde telefoonoproepe en 

spontane reaksies en ondersteuning gedurende moeilike tye. Die diensjaarspan het 'n 

behoefte gehad aan hierdie verhoudings en aan ondersteuning gedurende moeilike tye. Of 

hulle dit gekry het? U kan self oordeel ... Ek deel met die leser uittreksels hieroor uit die 

laaste gespreksessie met die span. 

Brigitte: Wat het ju lie verwag van die gemeente se kant af'? 

Span: 'Ons het nooit 'n goeie woordjie van die kant van die kerkraad af gekry nie.' 

'Mense het nie uitgereik na ons toe nie.' 

'Daar was beloftes aan die begin van die jaar dat ons gaste ouers sal kry, en 

dat ons somtyds by gemeentelede sou bly. Daar het niks van gekom nie.' 

'Somtyds het ons regtig onwelkom gevoel. Ons het gepraat en ons besef dis 

eintlik bad, maar ons voel meer tuis in ander gemeentes waar ons help kampe 

aanbied as in ons eie gemeente.' 

'Mense het net beskuldigings gegooi, maar hulle het nooit tot by ons gekom of 

ons soort van kans gegee om ons te leer ken nie.' 

'Niemand het met ons kom praat nie. Dit was elke keer 'n storie wat die rondte 

gedoen het en elkeen sit net sy eie stertjie by.' 

Daar was by meer as een geleentheid 'n beroep op die gemeente gedoen om die 

diensjaarspan uit te nooi na omgeegroepe of selgroepe. Net een uit die twaalf selgroepe in 

ons gemeente het die diensjaarspan een Donderdagaand uitgenooi. En een lidmaat het 

hulle een aand genooi om by haar en haar gesin te kom kuier en te kom eet. Dit was 

opvallend dat hierdie twee groepe mense na die tyd 'n alternatiewe storie in die span 
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raakgesien het. In teenstelling daarmee het baie van die gemeentelede slegs m die 

dominante storie van Dwelms en konflik vasgekyk. 

Ek <link tog <lat die storie baie anders sou verloop het as die onderlinge sorgsituasie in die 

gemeente anders was. In die betrokke tuisgemeente kom die onderlinge sorgfunksie van 

die gemeente tot uiting onder andere in selgroepe. Ek wonder wat die effek sou wees as 

elke spanlid aan die begin van hulle diensjaar by 'n sel kon gaan aansluit, en daar dan, in 

plaas van slegs my gesin, sewe selle was wat vir die sewe diensjaarspanlede mede

verantwoordelikheid kon vat. Die diensjaarspanlede sou dan elkeen hulle eie selgroep 

gehad het waar hulle liefde, aanvaarding, begrip en ondersteuning kon kry en waar hulle 

ook van hulle kant af hulle probleme kon deel. 

Om elke diensjaarspanlid vir sy/haar dienstermyn by 'n spesifieke sel in te skakel, sou 

ook die voordeel he <lat die gesinne in daardie sel elke spanlid intiem sou leer ken. 'n 

Gebrek aan kennis van die diensjaarspanlede het volgens my konstruksies baiekeer tot 

stories en misverstand in die gemeente gelei. 'n Sel wat hierdie jongmense persoonlik leer 

ken het in die loop van die jaar, wat bewus was van die probleme en eise wat aan 

diensjaarspanlede gestel was, kon deel geraak het van 'n ondersteuningstelsel in plaas 

daarvan om die span te kritiseer. Ek het nogal baiekeer gewonder oor die gesegde 

'Onbekend maak onbemind', en gewonder of so 'n situasie nie verhoed kon gewees het as 

die gemeente die span meer intiem geken het nie. Die effek op beide selgroepe en 

diensjaarspanlede sou heelwaarskynlik verrykend gewees het, omdat hierdie jongmense 

kennis het wat hulle met die sel kon deel, en op hulle beurt sou hul blootgestel word aan 

konstruksies anders as die van hulle mede-spanlede. 

Die diensjaarspanlede het 'n eiesoortige ondersteuning nodig gehad. Hierdie 

ondersteuningsfunksie kon deur die verskillende huisgesinne waaruit die sel bestaan, 

verrig gewees het. Diensjaarspanlede is dikwels ver van hulle ouerhuise af, en 

vakansiedae, naweke en afnaweke het dikwels, in plaas van vreugde, 'n groot verlang en 

selfs trane meegebring. In hierdie opsig kon elke sel byvoorbeeld beurte maak om die 

diensjaarspanlid wat deel was van hulle sel, oor naweke en spesiale dae ( ook tydens 
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sy/haar verjaarsdag) uit te nooi om te kom kuier of selfs te kom oorslaap indien moontlik. 

Sodoende sou daardie jongmense in plaas van te verlang na hulle families, steeds deel 

van 'n gesin kon wees. Dit behoort nie 'n te groot las op die selle te plaas nie, want in 'n 

sel wat gemiddeld uit ses huisgesinne bestaan, sou dit hoogstens beteken dat elke 

huisgesin een keer in ses weke 'n diensjaarspanlid aan huis sou he. 

Ek wil weer die reflekterende draad van opleiding hier inweef Selleiers word in die 

gemeente opgelei deur die betrokke leraar verantwoordelik vir selopleiding. Ek wonder 

of hierdie opleiding nie dalk uitgebrei kan word sodat sake rondom die insluiting van 'n 

diensjaarspanlid as lid van 'n selgroep, ingesluit word nie. My rol as pastorale berader 

van 'n diensjaarspan kan dan uitgebrei word na die opleiding van selleiers wanneer ek 

selle wat aandui dat hulle betrokke wil raak, spesifiek in hierdie verband oplei. Die 

pastorale berader se rol in 'n gemeentediensj aarspan kan dan ook die fasilitering van 

selgroepleiers oor sake rakende die diensjaarspan insluit. 

Nietemin. Dit was 'n harde en moeilike jaar, maar, soos Johnson (1995: 163) gese het, was 

daar vir elke ding wat verkeerd geloop het (of eise gestel het), tussen vyftig en honderd 

seeninge. Ons het besluit om eerder die seendeel te tel! Ek volstaan met hierdie 

reflektering oor die onderlinge sorgsituasie in die gemeente. 

Die gebrek aan literatuur oor die pastorale begeleiding van gemeentediensjaarspanne het 

hierdie studie noodsaaklik gemaak. Die doel was om die pastoraal-narratiewe 

terapeutiese metodologie wat ek aangewend het in die jaar wat ek verantwoordelik was 

vir DJC se pastorale begeleiding, vir ander pastorale beraders wat diensjaarspanne 

begelei, te verhaal. Hierdie twee aspekte word vervolgens in Figuur 6.1 soos volg 

saamgevat: 

179 



My rol as pastorale berader 
van 'n gemeentediensjaarspan 

Bou van 'n vertrouens
verhouding. 

Identifisering en dekonstruksie 
van diskoerse (DISC) en ko
konstruksie van verkose 
alternatiewe (FROG). 

Groepsgesprekke. 

Pastorale terapie. 

Skakelfunksie. 

Konteks van realisering 

Diensjaarspanlede. 
Kerkraad. 
Kommissie vir Jeugbediening. 
Huisouers. 
Ouers van spanlede. 
Leraars. 

Diensjaarspan kollektief. 
Diensjaarspanlede individueel. 

Diensjaarspanlede. 

Diensjaarspanlede individueel. 
Diensjaarspan kollektief. 
Ouers/familie van spanlede. 

Sentrum vir Jeugbediening 
(Wellington). 
Ouers/familie van 
diensjaarspanlede. 
Kommissie vir Jeugbediening 
(KJ). 
Kommissie vir Getuienisaksie 
(KGA). 
Kommissie vir Finansies en 
Instandhouding (KFI). 
Alkogen. 
Apteek. 
Leraars. 
Ander professionele persone. 
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Pastoraal-narratiewe 
terapeutiese vaardighede wat 

2ebruikis 
Deursigtigheid. 
Desentralisasie. 
Metafore. 
Not-knowing-posisionering. 
Spreekbeurte in vergaderings om 
inligting deur te gee. 
Gereelde gespreksessies. 
Individuele gesprekke. 
Not-knowing-posisionering. 
Deursigtigheid. 
The client is the expert. 
Eksternalisering. 
Reflektering. 
Dekonstruksie. 
Kreatiwiteit en rituele 

Sosiale konstruksie. 
Dekonstruksie. 
Ko-konstruksie van verkose 
narratief. 
Re-authoring. 
Reflektering. 

Bereidwilligheid om van ander te 
leer. 
Vermyding van 'n taal van 
persoonlike tekortkoming. 
Eksternalisering. 
Dekonstruksie. 
Krisishantering. 
Betrek ander dissiplines, bv. 
Alkogen. 
Briewe. 
Her-skrywe (Re-authoring). 
Re-membering. 



Ondersoek/voorstel vir Betrokke diensjaarspanlid(lede ). Fasilitering. 
alternatiewe bedieningstyl. Betrokke leraar 
Ondersteuning. Diensjaarspanlede - kollektief en Luistervaardighede. 

individueel. 
Selfontwikkeling. Diensjaarspan. Ko-konstruksie van 'n 

alternatiewe storie. 
Metafore. 
V raagstelling. 
Landscape of action. 
Landscape of identity. 
Her-skrywe (Re-authoring.) 
Verruiming van die alternatiewe 
storie. 
Die skep van 'n gehoor. 
Briewe. 
Reflektering. 

Opvolggesprekke by skole Personeel/hoof van betrokke 
voortvloeiend uit die bediening skool(skole). 
van DJC-lede by skole. Betrokke leerlinv;. 
Voorbidding. Spanlede kollektief en 

individueel. 

Figuur 6.2: Opsomming: die rol van 'n pastorale berader in 'n gemeentediensjaarspan en 

die aanwending van 'n pastoraal-narratiewe terapeutiese metodologie 

6.6 'n Finale woord deur Long ... ? 

Long (1997) kom in sy boek Generating Hope. A strategy for reaching the postmodern 

generation tot 'n baie belangrike gevolgtrekking. Hierdie gevolgtrekking weerklink ook 

in my eie hart as synde my gevolgtrekking na 'n jaar se pastorale begeleiding van die 

gemeentediensjaarspan. Die pastoraat en die praktiese teologie kan gerus wat 

diensjaarspanne betref, hierdie aanhaling in gedagte hou. 

Ek sluit my hoofstuk dus af met Long (1997:200)se gevleuelde woorde: 

As long as we Christians try to debate this postmodern generation 

from the position that we are right and they are wrong, we will merely 

turn them off and turn them away. As long as we treat Xers as souls to 

be won for our side rather than human beings who need a touch and a 

listening ear, we build walls between us. However, if we can weep for 
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the vast majority of Xers who are experiencing deep pain and if we 

can demonstrate compassion to Xers around us, then we can build 

bridges [italisering myne]. 
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FIGUURLYS 

Figuur 2.1: Onderskeidings van pastorale werk (De Jongh van Arkel 2000:160). 

Figuur 3 .1: My rol as pastorale berader van DJC. 

Figuur 3 .2: My rol op die vlak van pastorale beraad. 

Figuur 3 .3: Interaksiepatroon wat ontstaan vanuit 'n posisie van expertise aan 'n berader 

se kant. Bron: Kinman (1994:96). 

Figuur 3.4: My voorkeurposisionering. Bron: Kinman (1994:97). 

Figuur 4.1: My rol op die vlak van pastorale terapie. 

Figuur 5 .1: My rol op die vlak van pastorale beraad en pastorale terapie. 

Figuur 6.1: My en my gesin se rol op die vlak van onderlinge sorg. 

Figuur 6.2: Opsomming: die rol van 'n pastorale berader in 'n gemeentediensjaarspan en 

die aanwending van 'n pastoraal-narratiewe terapeutiese metodologie. 
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BYLAES 

Bylaag A: Goedkeuring van die Bestuursraad, NGK. 

Bylaag B: Inligtingstuk vir deelnemers. 

Bylaag C: Toestemmingsvorm van deelnemers. 

Bylaag D: 'n Toestemmingsvorm van Abrie. 
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Bylaag A 

GOEDKEURING DEUR BESTUURSRAAD 

Verbatim aanhaling uit die die Kommissie vir Jeugbediening se verslag aan die 

Bestuursraad nadat hulle toestemming tot die projek verleen het. 

'1.3: Berading 

Sr. Retha Biggs sal vanjaar as die span se berader optree. Sy maak ook van die span 

gebruik vir haar navorsing in haar studies.' 

Verbatim aanhaling uit die notule van die Bestuursraad. 

'6.5 KJ (Kommissie vir Jeugbediening) 

(Volledige verslag in notuleboek - verslag was ook tydens vergadering aan bestuurs

raadslede beskikbaar gestel).' 
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Bylaag B 

DIE ROL VAN 'N PASTORALE BERADER IN 'N 
GEMEENTEDIENSJAARSPAN 

INLIGTINGSTUK VIR DEELNEMERS 

Dank:ie vir jou bereidwilligheid om deel te neem aan hierdie navorsingsprojek. Lees 
asseblief hierdie inligtingstuk sorgvuldig alvorens jy instem om deel te neem daaraan. 
Indien jy wel besluit om deel te neem, baie dankie. Indien nie, is daar geen nadele aan 
verbonde nie. Individuele berading sal voortgaan indien verkies. 

Wat is die doel van hierdie studie? 

Hierdie studie word onderneem as deel van die vereistes vir die Meestersgraad in 
Teologie (Pastorale Terapie). ie doel van hierdie navorsing is om die rol van 'n pastorale 
berader in 'n gemeentediensjaarspan te ondersoek. 

Wat word van deelnemers verwag om te doen? 

Indien jy sou instem om deel te neem aan die projek, sal jy gevra word om skriftelik 
toestemming daartoe te verleen. Daar sal van jou verwag word om deel te neem aan die 
aan die individuele of groepsgesprek(ke) soos onderling tussen ons ooreengekom, die 
opsomming daarvan te lees, kommentaar daarop te lewer, terugvoer te gee, korreksies 
aan te bring en opmerkings oor hierdie opsommings te maak. 

Ons gesprek(ke) loop ten einde wanneer die onderwerp soos onderling ooreengekom, 
bevredigend bespreek is. 

Mag deelnemers van plan verander en uit die projek onttrek? 

Dit staan jou vry om jou deelname aan die projek te onttrek. lndien jy wel so sou besluit, 
sal daar op geen manier teen jou gedioskrimineer word nie, en indien daar individuele 
berading plaasgevind het ten tyd van die onttrekking, sal dit voortgesit word. 

Watter data en inligting word versamel en waarvoor word dit gebruik? 

Die individuele en groepsgesprekke word met jou toestemming, op band opgeneem en 
met my supervisor bespreek. 'n Opsomming van ons gesprekke word teen die einde van 
die projek tot jou beskikking gestel. Jou opmerkings, korreksies en terugvoer word in die 
finale verslag ingewerk. 

Die resultate van hierdie projek mag gepubliseer word, maar dit sal m geen mamer 
gekoppel word aan 'n spesifieke deelnemer nie. 
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Jy is baie welkom om vir 'n kopie van die projek te vra wanneer dit voltooi is. 

Die inligting wat versamel word, sal veilig bewaar word en net ek en my supervisor sal 
toegang daartoe he. Teen die einde van die projek sal enige persoonlike inligting dadelik 
vernietig word, behalwe vir, soos vereis deur die Universiteit se navorsingsbeleid, die 
onverwerkte data wat in 'n geseelde houer bewaar sal word vir vyf jaar. Duidelike 
eksplisiete instruksies oor die vernietiging van die inhoud sal op die verseelde houer 
aangebring word. Data sal vernietig word vyf jaar na die voltooiing van die finale 
verslag. 

Nog enige verdere vrae? 

Sou daar enige verdere navrae oor hierdie projek of sy inhoud verlang, nou of in die 
toekoms, voel vry om my te kontak. 
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Bylaag C 

DIE ROL VAN 'N PASTORALE BERADER IN 'N 
GEMEENTEDIENSJAARSPAN 

TOESTEMMINGSVORM VIR DEELNEMERS 

Ek het die Inligtingstuk in verband met die navorsingsprojek gelees en verstaan waaroor 
<lit gaan. Al my vrae is bevredigend beantwoord. Ek verstaan <lat ek vry is om te enige 
tyd enige addisionele inligting te versoek. 

Ek weet <lat:-

1. My deelname aan die projek vrywillig is; 

2. Ek vry is om ter enige tyd van die projek te onttrek sender <lat ek daardeur benadeel 
sal word; 

3. Ek weet wat met alle persoonlike inligting (insluitende videos of bandopnames) wat 
tydens die projek gemaak word, sal gebeur, naamlik <lat die data vernietig sal word 
wanneer die projek ten einde loop, maar alle roumateriaal waarop die uitslae van die 
projek berus sal in veilige bewaring gehou word vir 5 jaar, waarna <lit vernietig sal 
word; 

4. Ek verstaan <lat berading wat uit die projek mag voortvloei na my onttrekking van die 
studie, voortgesit sal word; 

5. Ek sal geen betaling ofkompensasie ontvang vir deelname aan die studie nie; 

6. Alie persoonlike inligting wat deur my verskafword sal vertroulik bly. 

Ek is gewillig om deel te neem aan hierdie navorsingsprojek. 

Handtekening van deelnemer 

Datum 
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BylaagD 

TOESTEMMING TOT NA VORSINGSPROJEK 

Hiermee bevestig ek .............................. Identiteitsnommer .......................... . 

<lat ek die gedeeltes van Retha Biggs se skripsie wat op my van toepassing is, gelees het, 

<lat ek daarmee vertroud is, en dat ek geen beswaar het <lat sy <lit in hierdie dokument vir 

publikasie insluit nie. 

Geteken te op ........................................................................ . 

Spanlid 

193 


	Button1: 
	Button2: 


