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"A full consideration of autonomy will always take us 

to the whole that connects each part of our 

experience. Considering the autonomy of an individual 

leads us to seeing the individual as part of an 

autonomous family system, which in turn can be seen 

as a part of a more encompassing, autonomous 

ecology". 

(Keeney; 1983: 144) 
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IBIEDAi\liK~i\lGS 

Ek wil die volgende mense, wat deel was van die konstruering van hierdie 

studie, bedank: 

- My Skepper wat in die begin my as 'n outonome wese geskape het. 

- My man Andre, die een wat die meeste bewus is van my outonomie en hoe 

ek nodig het om te konserveer. 

- My seuntjie Nardus, wat my elke dag laat beleef hoe sterk 'n kind se 

outonomie is. 

- My rna en pa, wat my van kleins af toegelaat het om outonoom te wees en 

te konserveer. 

- My medestudente Elize, Anna, Huma en Louise vir die konstruksies wat ons 

kon deel. 

- My studieleier Vollie Spies vir die wyse waarop my konstruksies, en 

outonomie in die Ieiding akkommodeer is. 

- Anlee de Villiers vir die tikwerk en geduld met my gedurige veranderende 

konstruksies. 

- Mev. Hofmeyer wat met die taalversorging ook die belangrike konstruksies in 

die studie kon afrond, sonder om my outonomie te bedreig. 



OPSOMMII\lG 

Hierdie verhandeling bied 'n illustrasie waar outonomie as verduidelikende 

konstruksie vanuit ekosistemiese denke in 'n gevallestudie beskryf word. 

Sekere belangrike konstruksies van ekosistemiese denke, met die klem op 

outonomie, word bespreek. Die fokus is verder ook op 'n gesin waarin · 

bloedskande voorkom en enkele moontlike patrone in hierdie gesinne word 

bespreek. Die inhoud word in die vorm van 'n drama wat in vier bedrywe 

uitgespeel word, aangebied, naamlik: 

Die 1 e Bedryf: Die Bloedskande-verhouding 

Die 2e Bedryf: Die Bekendmaking van die geheim 

Die 3e Bedryf: Die Reaksie van die persone betrokke 

Die 4e Bedryf: Die Betrokkenheid van die helpende professies 

Die outonomie van die bloedskandegesin en hoe daar konservering in 

bogenoemde vier bedrywe voorkom, word beskryf. Daar word ook gefokus op 

die outonomie van die navorser en die professionele persone betrokke. 

Die teorie is toegepas in die navorsing om die proses van 'n bloedskandedrama 

van een gesin volledig te beskryf. Gevolgtrekkings en aanbevelings dui op die 

bruikbaarheid in die algemene maatskaplike werk praktyk. 



SUMMARY 

This thesis offers a case illustration where autonomy as explanatory construction 

is described from ecosystemic thinking. 

Certain important constructions with the emphasis on autonomy are discussed. 

The focus is on a family in which incest occurred. Some possible patterns in 

such families are discussed. 

The content is presented in the form of a play in four acts, namely: 

Act 1 : The incest relationship 

Act 2: The disclosure of the secret 

Act 3: The involvement of the people concerned 

Act 4: The involvement of the helping professions 

The autonomy of the incestuous family and the way in which conservation is 

manifested is described. 

The research applies the theory to describe the process of an incest drama in 

one family. Conclusions and recommendations are applied to the general social 

work practice. 



"Ek verklaar hiermee dat 'OUTONOMIE AS 'N 

VERDUIDELIKENDE KONSTRUKSIE VAN 'N 

BLOEDSKANDEGESIN: 'N PRAKTYK ILLUSTRASIE' 

my eie werk is en dat ek alle bronne wat ek 

gebruik of aangehaal het deur mid del van volledige 

verwysings aangedui en erken het." 

Maria Elizabeth Matthysen 
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HIOOfSl"UK 1 

1.1 ~nleiding en IProbleemstelling 

Bloedskande is 'n verskynsel wat die afgelope sewe jaar binne die 

Suid-Afrikaanse konteks veral aandag geniet. Verskillende helpende 

professies is betrokke by behandeling of hantering van gesinne waarbinne 

bloedskande voorkom. Dit is 'n probleem wat, indien dit aangemeld word, 

onmiddellike aandag geniet. Mense voel aangespreek deur vera I die nood 

van die kind en daarom is baie van die fokus op sy beskerming en 

beveiliging. 

Daar bestaan ook verskillende persepsies van die probleem, wat 

verskillende handelinge tot gevolg het. Bloedskande as dilemma lok 

verskillende reaksies en gevoelens by professionele persone uit. Behalwe 

die negatiewe gevoelens en die behoefte om die kind te beskerm raak dit 

ook hulle eie waardes en norme. Die persepsie en handelinge wat gevolg 

sal word, is dus gekoppel aan hul eie epistemologie. 

Die gesin word gesien as een van die belangrikste komponente van die 

gemeenskap en kan met niks anders vervang word nie. Die primere fokus 

op die kind behoort ook binne konteks geplaas te word. Hy is deel van 'n 

gesin en hierdie eenheid behoort ook beskerm te word. Elke gesinslid 

vorm ook deel van die bloedskandedilemma en dit kan dus beskou word 

as 'n gesinsprobleem, waarbinne elkeen 'n spesifieke rol vervul. 

Bloedskande sal vanuit 'n spesifieke epistemologie, naamlik ekosistemiese 

denke, as 'n gesinsprobleem beskryf word, met die klem op die gesin se 

outonomie. Die individu in sy verhouding tot sy gesin word dus beskryf. 

Daar sal veral ook klem gele word op die wyse waarop professionele 
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persone (helpende professie) betrokke was by die gesin en hoe die gesin 

op 'n outonome wyse op hierdie betrokkenheid gereageer het. 

1.2 IOie doelstellings van die navorsing 

Die doelstelling van die navorsing was soos volg: 

Om deur middel van die ekosistemiese benadering as epistemologie, die 

outonomie van 'n gesin waar bloedskande voorkom te beskryf. 

Meer spesifiek die volgende: 

Om ekosistemiese denke met die klem op outonomie te beskryf; 

Om die moontlike temas wat in gesinne waar bloedskande plaasvind 

te beskryf; 

Om aan te dui dat die gesinne waarbinne bloedskande voorkom, 

outonoom is en konserverend optree; 

Om te beskryf op watter wyse die gesin hulle outonomie uitoefen en 

wat gekonserveer word; en 

Om te beskryf hoe die gesin met betrokkenheid van verskillende 

professionele persone die gesinseenheid konserveer. 

1.3 Navorsingsproses 

Binne die gedragswetenskappe is navorsing in die verlede hoofsaaklik 

gebaseer op 'n positivistiese, wetenskaplike epistemologie waar 'n 
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spesifieke waarheid beskryf word. (Vgl. Reason & Rowan, 1981: 241 

& Fasser, 19: 33) Hierdie epistemologie is gebaseer op die denke van 

onder andere Newton wat fokus op realiteit, atomisme en 

reduksionistiese navorsingsbeginsels. Die beginsels impliseer dat enige 

fenomeen korrek beskryf en ondersoek kan word deur dit in die kleinste 

moontlike delete verdeel. Fasser (1989: 33) se die volgende hieroor: 

"This reductionism, according to Auerswald 

'culminates in what is called diagnosis'. In 

research which culminated were results that 

could be quantified, relationships that could 

be causally linked and defined and a truth 

had been identified." 

Die fokus is dus hier op 'n gegewe realiteit of waarheid wat vas en 

voorspelbaar is. 

Die beperkinge van hierdie navorsing vorm deel van 'n sekere 

epistemologie. As die wereld positivisties of atomisties beskryf word, is 

die moontlikheid om op outonomie of geheelheid (wholeness) te fokus 

onwaarskynlik. Die navorser word gesien as objektief, (wat nie 'n 

gebeurtenis spontaan kan beskryf nie) aangesien dit nie gekoppel is aan 

'n spesifieke waarheid nie. Daar word dus nie verwys na die wedersydse 

effek wat die navorser en geobserveerde sisteem op mekaar mag he nie. 

(Vgl. Fasser, 1989: 33- 34) 

Om van hierdie vasgestelde idees en beperkings in navorsing weg te 

beweeg, moet die navorser 'n totale ander epistemologie aanneem. 
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Fasser (1989: 34) se die volgende: 

"In order to free himself from these 

limitations, the researcher had to make the 

epistemological shift to a world view that 

was in line with new physics as espoused 

by Einstein and Planck and the new view at 

evolution as espoused by Bateson, namely 

an ecosystemic or constructivistic 

epistemology. " 

Hierdie nuwe epistemologie vorm nie net die teoretiese basis van hierdie 

navorsing nie, maar dit is oak volgens 'n konstruktivistiese benadering 

gedoen. Dit sou nie moontlik wees om na outonomie binne ekosistemiese 

denke te verwys en navorsing op 'n positivistiese wyse te doen nie. 

Die belangrikste implikasie vir navorsing op 'n ekosistemiese of 

konstruktivistiese wyse impliseer dat die navorser nooit los kan staan van 

die geobserveerde sisteem nie, nie totaal objektief is nie en oak nie 'n 

gegewe realiteit beskryf nie. (Vgl. Reason & Rowan, 1981: 242) 

Leyland ( 1985: 18) se die volgende oar neutrale objektiwiteit: 

" ... the observer, as an observer of himself 

or other always remains within a descriptive 

domain that is relative to his own ontogeny 

and autopoietic organization and, therefore, 

'reality' is always subject-dependent and no 

absolute reality is possible." 
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Daar word dus nie verwys na 'n vasgestelde realiteit nie. Wat die 

navorser beskryf, is slegs 'n punktuasie van gebeure gekoppel aan die 

outonomie van die navorser. Die navorser vorm deel van die beskrywing 

deur middel van punktuasie waar 'n realiteit binne die konteks 

gekonstrueer word. (Vgl. Le Raux, 1987: 15) 

1.4 Navmsingsontwem 

Die spesifieke navorsingsdoelstellings, soos omskryf in Mouton & Marais 

(1989: 43), word oak gesien as die navorsingsontwerp of plan wat rigting 

aan die studie bied. 

Die navorser het van 'n beskrywende kwalitatiewe metode van navorsing 

in die studie gebruik gemaak. 

Beskrywende studies word deur Mouton & Marais (1989: 44) as volg 

beskryf: 

" ... die klem val op 'n indiepte beskrywing 

van 'n spesifieke individu, situasie, groep, 

organisasie, stam, subkultuur, interaksie of 

sosiale voorwerp." 

Collins ( 1991 : 304) verwys oak na Mouton en Marais en beskryf 

kwalitatiewe navorsing as volg: 

" ... the observation of forms of behavior as 

they occur, so that the phenomenon as it 

exists should reveal itself and the researcher 
' 

will register it" 

Mouton & Marais (1989: 161 - 164) verwys na sekere kenmerke van 
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kwalitatiewe navorsing wat inpas by 'n ekosistemiese epistemologie, 

naamlik: 

- die navorser is betrokke en vorm deel van die 

navorsing en die geobserveerde sisteem 

meer as een betekenis of konsep kan op 

verskillende wyses ge"interpreteer word. Daar 

word dus nie verwys na 'n absolute waarheid of 

realiteit nie, maar slegs na 'n punktuasie waar 

~ realiteit gekonstrueer word. 

- die resultaat van navorsing kan nie voorspel 

word nie, wat dit moeilik maak om vaste 

hipoteses te stel. Aannames ontwikkel uit die 

ondersoek. 'n Bree doel van die navorsing word 

slegs uitgespel. 

- die doel van die navorsing is die beskrywing van 

spontane of toevallige gebeure. 

(Vgl ook Collins, 1991: 304- 306) 

Daar word dus 'n indiepte beskrywing gedoen oor die gesin se outonomie 

en oor die wyse waarop konservering plaasvind. Daar sal ook aangedui 

word watter rol die persone wat by die gesin betrokke was, gespeel het, 

en wat dit vir die gesin nodig gemaak het om te konserveer, al dan nie. 

1.5 Metodle van dlataversameling 

Die navorser het van die volgende metodes gebruik gemaak om gepaste 

data te versamel. 

1.5.1 Literatuurstudie. 

Sowel 'n ekosistemiese denkwyse as epistemologie met klem op 
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outonomie as verduidelikende konstruksie as moontlike temas in die 

gesin waar bloedskande voorkom, soos beskryf in die literatuur, is 

op 'n gevallestudie toegepas. 

1.5.2 Semi-gestruktureerde onderhoude. 

Daar is met verskillende persone wat betrokke by die gesin was, 

onderhoude gevoer. Dit is op oudioband opgeneem en volledige 

notas is deur navorser gemaak. Spesifieke vrae is aan die 

betrokkenes gevra wat insluit: 

- Hulle persepsie van die gesin, asook van elke 

gesinslid en van wat na hulle mening in die 

gesin gebeur het; 

- hulle betrokkenheid en handelinge by die gesin; 

en 

- moontlike oplossings wat na hulle mening vir 

die gesin van waarde was. 

Onderhoude is gevoer met 'n personeellid van die Kinderbeskermings

eenheid in Pretoria, twee onderwysers by die betrokke skole, 'n 

skoolsielkundige van 'n onderwyshulpsentrum, die prokureur wat die vader 

verdedig het in die kriminele hofsaak, 'n maatskaplike werker van die 

welsynsorganisasie wat by die gesin betrokke was, asook 'n 

gesinsterapeut wat met die gesin voor, tydens en na die kriminele hofsaak 

gewerk het. 

Daar is ook 'n onderhoud beplan met die gesin. Die moeder het egter 

geweier dat navorser self betrokke raak by die gesin, aangesien sy haar 

gesin nie aan nog mense wou blootstel nie. 'n lys van spesifieke vrae is 

met die gesinsterapeut deurgewerk waarvolgens sy haar onderhoud met 

die gesin gestruktureer het. Die moeder het egter later ook ten volle 
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toestemming tot die navorsing gegee. Vrae wat aan die gesin gestel was, 

is die volgende: 

- Elke gesinslid se reaksie op die insette en 

betrokkenheid van die verskillende professionele 

persone; 

- watter insette of handelinge, soos bo genoem, 

was vir die gesin positief/goed en watter 

negatief /pynlik; 

- elke gesinslid se belewing van die res van die 

gesin asook hulle eie plek/rol in die gesin (elkeen 

se persepsies van die gesin); 

- elkeen se belewing en beskrywing van wat met 

die gesin gebeur het in die tydperk van die 

bloedskandeverhouding; 

- hulle verwagtinge van die hulpverlening wat 

moes plaasvind; 

- reaksies van die gesinslede op spesifieke 

gebeure, byvoorbeeld die verwydering van die 

kinders en die kriminele hofsaak; 

- hulle reaksie en gevoelens oor aanbevelings 

wat die helpende professies gemaak het; 

- wie van die professionele persone hulle die 

meeste en die minste gehelp het en waarom 

hulle so voel; 

- op watter wyses hulle hulleself en die gesin 

beskerm; 

- wanneer hulle gevoel het dat hulle moes 

saamstaan teen mense en die wereld vir behoud 

van die gesin; en 
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- veranderings wat binne die gesin plaasgevind 

het. 

1.5.3 Bestudering van die gesinsleer. 

Die leer van die gesin, by die welsynsorganisasie betrokke by die 

gesin, met volledige verslae en prosesnotas is deeglik bestudeer. 

1.6 IRespondente 

Respondente was 'n gesin waar 'n bloedskandeverhouding tussen die 

vader en sy twee dogters bestaan het. 

Persone van die helpende professie betrokke by die gesin is ook deur 

middel van onderhoudsvoering by die navorsing betrek. 

Toestemming is van al die partye verkry om inligting, soos verkry uit die 

onderhoude en leerinhoud, vir navorsingsdoeleindes te benut. 

1 . 7 Begripsomskrywings 

Die omskrywing van aile toepaslike begrippe word volledig in die 

hoofstukke gedoen. Sekere belangrike begrippe sal egter hier beskryf 

word. 

1.7.1 'n Sisteem 

Guntern, in Spies ( 1988: 8), om~kryf 'n sisteem as volg: 

"A system is an organized whole composed of interacting parts." 

1. 7.2 Bloedskande 

Bloedskande word gesien as 'n seksuele verhouding tussen persone 

wat weens bloedverwantskap nie mag trou nie, byvoorbeeld vader 
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en dogter. Schlesinger, in Spies ( 1988: 9), definieer dit as 

"intercourse between persons so closely related that marriage 

between them is forbidden by law or taboo". 

1. 7.3 IEJPis'temologie 

Gregory Bateson (1979: 246), een van die mees uitstaande 

sistemiese denkers, beskryf epistemologie as volg: 

1 .7.4 Konsiruktivisme 

"A branch of science combined with a branch of 

philosophy. As science, epistemology is the study 

of how particular organisms or aggregates of 

organisms know, think and decide. As philosophy 

epistemology is the study of the process of 

knowing, thinking and deciding." 

Von Glasersfeld, in Watzlawick ( 1984: 24), beskryf konstruktivisme 

as " ... a theory of knowledge in which knowledge does not reflect 

an 'objective' ontological reality, but exclusively an ordering and 

organization of a world constituted by our experience". 

Daar is dus nie 1 n gegewe realiteit wat vas is nie, maar dit wat ons 

sien en beskryf, is deur onsself gekonstrueer. Waarnemings en 

beskrywings vorm deel van ons persepsies van wat daar buite 

gebeur. 

1.7.5 Outonomie 

"Autonomy literally means control of the self and is provided by the 

recursive structure of living structures" (Bateson in Le Roux, 

1987:45) 
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Dit verwys na die behoud en die identiteit van 'n sisteem se eenheid 

en organisasie. 

Outonomie sal vollediger in die Literatuurstudie bespreek word en 

in die navorsing as verduidelikende konstruksie toegepas word. 

1.8 Die beperkings van die studie 

Die volgende beperkings in die studie kan uitgelig word: 

1.8.1 'n Ekosistemiese denkwyse is 'n epistemologie wat 'n bree veld 

omsluit. Die epistemologie het verskillende beginsels en konsepte 

waarop gefokus kan word. Dit is nie net 'n model of teorie nie, 

maar 'n epistemologie. Die beperkte omvang van die studie maak 

dit onmoontlik om die epistemologie volledig te bespreek. Die 

navorser het slegs enkele konstruksies wat toepaslik vir hierdie 

studie was, beskryf. 

1.8.2 'n Beskrywing van slegs een gesin is in die studie gedoen. 'n 

Beskrywing van meer gesinne of toepassing op verdere gesinne sal 

dit waardevoller vir die maatskaplikewerk-praktyk maak. Die proses 

wat afspeel by 'n gesin waar bloedskande voorkom, is soms 

langdurig wat dit prakties moeilik maak om in 'n studie van beperkte 

omvang hierdie proses volledig by meer gesinne te beskryf. Sekere 

konstruksies rondom die outonomie van die gesin en die wyse 

waarop konservering plaasvind, kan wei toepaslik wees vir ander 

gesinne en die hantering van die gesinne deur professionele 

persone. 

1 .8.3 lnligting wat verkry is aangaande die gesin was hoofsaaklik ander 
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se persepsies van die gesin. Die studie is in 'n groat mate gebaseer 

op navorser se persepsie van die inligting. Die epistemologie van 

navorser en waarop die studie gebaseer is, beperk egter nie die 

geldigheid van die studie nie. Die geldigheid van navorsing waar die 

beginsels van objektiewe, wetenskaplike waarneming nie gevolg 

word nie, sou oak op 'n ander vlak beskryf kan word. Volgens 

Reason & Rowan (1981: 241) is realiteit 'n proses wat gekoppel is 

aan die navorser se epistemologie. Geldigheid is oak verbind aan 

die navorser en die geobserveerde sisteem wat 'n sekere verhouding 

impliseer. Geldigheid le by die navorser ten opsigte van sy 

vaardigheid, sensitiewe benutting van die self en as kenner en 

ondersoeker. 

"Validity is more personal and interpersonal, rather than 

methodological" (Reason & Rowan 1981: 244) 

Navorsing kan dus op 'n konstruktivistiese wyse gedoen word 

sander dat die geldigheid daarvan bevraagteken word. 

Daar is wegbeweeg van positivistiese navorsing na 'n ekosistemiese 

epistemologie wat 'n konstruktivistiese siening impliseer. Die navorser 

vorm dee! van die geobserveerde sisteem en kan nie volkome objektief 

staan nie. Hierdie beginsels sluit aan by kwalitatiewe navorsing .. Die 

beskrywing van die navorsingstudie is slegs 'n punktuasie van die navorser 

se idee oar outonomie van die gesin en hoe konservering plaasvind. Die 

volgende aanhaling wys veral op navorser se verbintenis met die 

konstruksies wat gegee word: 

"I must make this clear at the outset: 

I did not find this theory lurking among the 

data of an experiment, nor was it disclosed 
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to me on a mountain top, nor in a labora

tory, I have, in my own clumsy way, been 

making it up." (Vgl. Kelly in Efran & Lukens 

etal; 1988: 28). 

1.9 Aanbieding van die ~nhoud 

Die navorsingsverslag bestaan uit vier hoofstukke wat soos volg aangebied 

word: 

IHloofstu k I: 

Die nodige inleiding en motivering vir die navorsing word bespreek. Die 

algemene doe I en doelstellings word aangedui en die navorsingsproses en 

metodes wat gevolg is, word duidelik uiteengesit. Enkele belangrike 

begrippe word uitgelig en leemtes van die studie word bespreek. 

IHloofstuk ~~: 

In hierdie hoofstuk word enkele konstruksies van die ekosistemiese 

epistemologie beskryf asook moontlike temas in gesinne waarbinne 

bloedskande voorkom. 

IHloofstuk m: 

Ter toeligting van die vorige hoofstuk (literatuurstudie) word 'n 

gevallestudie bespreek ten einde die outonomie van 'n bloedskandegesin 

te beskryf. 

IHloofstuk ~V: 

'n Samevatting en gevolgtrekking aangaande die studie word gebied. 
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IHIOOfSTUK 2 

literatuurstudie 

2.1 lnleiding 

Daar is verskillende teoriee en benaderings ten opsigte van die beskrywing 

en hantering van bloedskande. Die beskrywing in hierdie studie is gebaseer 

op 'n ekosistemiese denkwyse. In hierdie hoofstuk sal enkele belangrike 

beginsels van ekosistemiese denke beskryf word, wat deel vorm van 

navorser se konstruksie van die outonomie van 'n bloedskandegesin. 

Bloedskande word in die literatuur beskryf as 'n gesinsprobleem, waar daar 

gefokus word op die effek wat dit op die hele gesin het. Die literatuur 

verwys verder na patrone wat binne die gesin kan voorkom. Daar sal dan 

na sekere van hierdie gesinspatrone verwys word.(Vgl Spies, 1989:95-112) 

Engelbrecht (1989: 65) beskryf seksuele molestering as 'n drama 

(toneelstuk) wat hom ontvou in sekere bedrywe. Die eerste bedryf die 

molestering self, die tweede - die bekendmaking van die geheim, die derde 

- die reaksie van die persone betrokke (gesinslede) en die vierde - die 

betrokkenheid van die helpende professies soos onder andere sielkundiges, 

maatskaplike werkers, polisie en regslui. 

Hierdie drama bestaan uit vier bedrywe en sal as raamwerk dien 

waarvolgens navorser se konstruksie van die outonomie van die gesin 

beskryf sal word. 

Twee aspekte sal binne die hoofstuk bespreek word, naamlik: 

1) Outonomie as deel van 'n ekosistemiese benadering; en 
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2) - Moontlike patrone wat in bloedskandegesinne kan voorkom. 

2.2 !Ekosistemiese IBenadering. 

2.2. 1 lnleiding 

'n Ekosistemiese benadering impliseer 'n denkwyse wat gepaard 

gaan met sekere idees. 

Die ekosistemiese benadering het ontwikkel vanuit die algemene 

sisteemteorie, waar daar gefokus is op sisteme en kenmerke van 

sisteme. Die fokus was veral op grense van sisteme. Verdere 

ontwikkeling in sisteemteorie het die klem op interaksie tussen 

sisteme geplaas en word genoem eerste-orde-kubernetika. Dit 

impliseer egter dat die observeerder buite die geobserveerde sisteem 

staan en objektief daarna kyk. In geval van lewende sisteme het dit 

egter geblyk dat dit onmoontlik vir die observeerder is om objektief 

te wees {Vgl. Fourie; 1991: 6). 

Von Foerster, in Boscolo, Cecchin et al {1987: 14), se die volgende 

hieroor: 

" .. The observer enters into the description 

of that which is observed in such a way that 

objectivity is not at all possible." 

Die waarnemer se beskrywing van wat geobserveer word, word dus 

gekleur deur sy eie idees en epistemologie, wat hom deel maak van 

die geobserveerde sisteem. Daar is dus 'n duidelike verband tussen 

die observeerder en die waargenome sisteem. Hoffman, in Fourie 
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(1991: 6), verwys daarna as 'n hoer orde van observasie of 

tweede-orde-kubernetika. 

Die verbintenis tussen die observeerder en die geobserveerde 

sisteem sluit aan by 'n sentrale tema van tweede-orde-kubernetika, 

naamlik die onmoontlikheid van objektiwiteit. Dit beteken dat wat 

ons sien en beskryf, gedeeltelik deur onsself gekonstrueer is. lndien 

twee of meer waarnemers konsensus verkry aangaande hulle 

waarneming, het hulle in samewerking 'n spesifieke realiteit vir 

hulleself gekonstrueer. (Vgl. Hoffman & Van Glasersfeld in Fourie; 

1991: 7) 

Konstruktivisme is dus belangrik vir 'n tweede-orde-kubernetika

perspektief, waar realiteit gekonstrueer word. Fourie (1991: 8) 

verwys daarna dat nie enige realiteit gekonstrueer kan word nie, 

maar dat dit sal moet pas by die idees van die deelnemers 

aangaande hulleself, mekaar, probleme en die wereld in die 

algemeen. So 'n saamgekonstrueerde realiteit bestaan in 'n domein 

van gedeelde betekenis. Maturana, in Fourie ( 1991 ), verwys daarna 

as "domain of consensus" en Bateson as "ecology of ideas" wat na 

die verband tussen idees van gesinslede verwys. Keeney ( 1979) en 

Auerswald (1987) verwys in hul navorsing dan ook om hierdie rede 

na tweede-orde-kubernetika as 'n ekosistemiese benadering. 

Binne die ekosistemiese benadering bestaan daar sekere kon 

struksies van sisteme wat deel vorm van 'n gekonstrueerde realiteit 

in 'n domein van gedeelde betekenis. 
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2.2.2 IKonstruksies van lewende sisteme. 

'n Lewende sisteem kan beskryf word as 'n unieke entiteit. Sekere 

konstruksies wat die entiteit beskryf, is die volgende: 

2.2.2.1 Organisasie en struktuur 

'n Sisteem bestaan uit 'n organisasie en 'n struktuur. Die 

organisasie is daardie deel van die sisteem wat dit 

definieer as 'n entiteit, dieselfde bly en sodoende die 

identiteit van die sisteem behoue laat bly. Simon (1985: 

34) verduidelik dit soos volg: 

"The organization of a system defines it as 9 

composite unity and determines its properties as 

such as unity by specifying a domain in which it 

can interact (and hence, be observed) as an ..... 

whole endowed with constitutive properties". 

Die struktuur van 'n sisteem is weer nie-staties en in gedurige 

verandering deur middel van interaksie (Vgl Dell; 1985: 6 en 

Maturana; 1975: 316) 

Die struktuur verwys verder na die reaksie van die sisteem 

bepaal dus hoe 'n sisteem in spesifieke omstandighede sal 

reageer. Dell (1985: 6) se die volgende: 

"Each living system has its own autonomous individuality 

because the nature of its structure fully specifies how the 

system will behave under any and all interactions" 

Volgens Keeney (1983: 1 03) moet die struktuur van die 

sisteem gedurig verander om die organisasie en identiteit te 

behou. 
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2.2.2.2 Struktuurdeterminisme. 

Die beginsel van struktuurdeterminisme is afkomstig van 

Humberto Maturana na aanleiding van navorsing en 

beskrywing van die senuweestelsel. 

Elke lewende sisteem het 'n eie outonome individualiteit 

omdat sy struktuur ten valle determineer hoe die sisteem wil 

of kan reageer in bepaalde omstandighede. 

Le Raux ( 1987: 34) se die volgende hieroor: 

" the organization of the living structures in terms 

of how they, through constant self-referral 

processes maintain themselves and, therefore it is 

argued that the changes they undergo are 

determined by their own organization and 

structure. The structure of the system determines 

the domain of structural changes it may undergo 

without disintegration structural change with loss 

of organization (that which specify a system as a 

unit) is disintegration according to Maturana." 

"lnligting" van buite die sisteem kan nie 'n effek op 'n 

lewende sisteem he sander dat die sisteem self bepaal hoe om 

op die "inligting" te reageer nie. 

In hierdie opsig kan die beginsel van liniere oorsaaklikheid oak 

nie geld nie, naamlik dat A nie 'n bepaalde B tot gevolg kan 

he nie. Die struktuur van 'n sisteem sal in aile omstandighede 

die reaksie of gedrag van die sisteem bepaal (Vgl. Dell 

1985:7) 
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Strukturele verandering kan steeds plaasvind as gevolg van 

interaksie met ander sisteme of die omgewing. Hierdie 

verandering word egter aileen deur die struktuur van 'n 

sisteem bepaal. (Vgl. Penn; 1986: 37) 

Laasgenoemde kan met behulp van die volgende voorbeeld 

verduidelik word: 

Wanneer 'n man teen 'n muur vasloop, sal die struktuur 

van die liggaam die pynervaring bepaal. So sal die 

struktuur van die muur ook die se reaksie bepaal. Ervaring 

en gebeure is gekoppel aan die sisteem self, nie die entiteit 

waarmee daar interaksie is nie. Dit skep wei 'n belangrike 

konteks. 

Fourie (1991: 7) se die volgende hieroor: 

" With the same input, e.g. switching on an electric 

current, a washing machine will wash (and nothing else) 

while a refrigerator will cool." 

'n Sisteem is dus wat hy is en reageer op grond van 

struktuurdeterminisme. 'n Sisteem gedra hom altyd in 

ooreenstemming met sy struktuur. 

Hieruit word bepaal dat: 

Oorsaaklikheid onmoontlik is; 

daar geen objektiwiteit bestaan nie. Daar bestaan 

interaksie tussen ons struktuur-gedetermineerde liggaam 

en die wereld daarbuite en wat ek waarneem, is slegs 'n 

konstruksie van myself. Heinz v. Foerster, in Watzlawick 
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( 1984: 15), se die volgende hieroor: 

" ... there is no reality outside my mind, but that all 

human perceptions and experience - the world, 

heaven, hell and everything else is only in my 

head, that I alone exist" 

kontrole of beheer van of tussen sisteemkomponente 

onmoontlik is; 

struktuur-gedetermineerde sisteme nie buite hul 

struktuuraard kan optree nie; en 

instruktiewe interaksie onmoontlik is. 

'n Sisteem kan wei volgens Maturana geperturbeer word deur 

'n ander sisteem of die omgewing. Sy reaksie word egter 

weereens bepaal deur die struktuur van die sisteem en nie 

deur die perturbasie nie. Simon ( 1985: 35) se die volgende 

hieroor: 

"Systems are what they are. They do not respond 

to outside attempts to influence them, only to their 

own internal perturbations." 

Perturbasies word deur Maturana in LeRoux ( 1987: 37) soos 

volg beskryf: 

" .... (it) means that an interaction in system A is 

a stimulus for B, which must respond to as an 

interacting system in a selfrecursive manner" 

Sisteme word dus geperturbeer, maar funksioneer of verander 

slegs met die oog op selfhandhawing. lnvloede van buite 

(perturbasies) het moontlike verandering tot gevolg, maar 
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sulke verandering is op grond van struktuurdeterminisme 

onvoorspelbaar. (Vgl. De Lange; 1990: 146 - 147) 

2.2.2.3 Strukturele koppeling. 

Alhoewel sisteme dus struktuur-gedetermineerd is en 

outonomie bewaar, is hulle nie ge'isoleerd nie maar bestaan in 

'n medium waar ander struktuur-gedetermineerde sisteme 

voorkom en interaksie plaasvind. Na hierdie interaksie tussen 

lewende sisteme waar 'n bepaalde passing plaasvind sonder 

dat die organisasie van enige van die sisteme verander, word 

verwys as strukturele koppeling. (Vgl. Dell, 1988: 12; Fasser, 

1989: 17 en Leyland; 1985: 10- 11). 

Dit verwys verder na die voortbestaan van 'n struktuur

gedetermineerde entiteit binne 'n bepaalde konteks. Daar 

word ook na verwys as "mind" (Bateson), "cognition", 

"intelligence", "homeostasis", "rules of the system". 

Engelbrecht ( 1989: 17) se die volgende hieroor: "It is the 

structural coupling that allows an organism to continue to live 

in an environment and not to disintegrate." 

2.2.2.4 Outonomie. 

Op grond van struktuurdeterminisme reageer lewende sisteme 

op invloede van buite (perturbasies) op 'n outonome wyse en 

is dit kenmerkend van 'n sisteem waar die organisasie behoue 

bly. (Vgl. Dell; 1985: 6 en Durkin; 1981: 28). 

Bateson in Le Roux ( 1987: 45) verwys na outonomie as: 
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" it literally means control of the self and is 

provided by the recursive structure of living 

structures". Dit verwys dus na die behoud van 

die self in 'n rekursiewe interaksieproses. 

Daar word deur navors~rs soos Keeney ( 1983: 98) en Von 

Glasersfeld, in Watzlawick (1984:33-35), na begrippe soos 

selfbesluitname, eie identiteit, "wholeness" (geheelheid), 

selfverwysende entiteit en verantwoordelikheid verwys om 

outonomie te beskryf. 

Om outonoom te wees vind daar konservering plaas. Elke 

lewende sisteem wil du~ iets konserveer (bewaar) wat 

noodsaaklik is vir outonomie en oorlewing. So vind ook 

konservering van die self plaas. LeRoux (1987: 223) verwys 

daarna soos volg: "Human systems conserve themselves 

through their activities and belief systems". Konservering is 

dus fundamenteel tot die proses van lewe. Dit is ook 

belangrik om te weet wat die menslike sisteem nodig het om 

te konserveer vir outonomie. 

Byvoorbeeld: 

Wanneer dit vir 'n persoon nodig is om 'n bepaalde mate van 

persoonlike ruimte en eie tyd te he wat deel vorm van sy 

behoefte as mens, sou dit sy gemaklike funksionering en 

voortbestaan bedreig indien hy 'n tyd lank blootgestel sou 

wees aan 'n beperkte ruimte waar ander individue altyd 

teenwoordig is. Hy sal moontlik negatiewe en vyandige 

gedrag begin toon om mense van hom af weg te hou, afstand 
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te skep en so sy persoonlike ruimte probeer beskerm. Wat 

fundamenteel vir hom sou wees om voort te bestaan, 

ontbreek en hy sal poog om wyses te vind vir beskerming van 

die self. 

Net soos enige individu belangrike prosesse wil behou en sal 

beskerm om nie sy individualiteit prys te gee nie, sal 'n gesin 

ook op 'n outonome wyse die gesinseenheid en voortbestaan 

beskerm. 

Keeney ( 1983: 86) verwys ook na 'n gesin as 'n outonome 

sisteem, waar die beginsels van struktuurdeterminisme geld 

en konservering plaasvind. Hy se die volgende: 

"At its highest order of recursion a family is an 

autonomous system. As a social organism, its 

highest order of feedback process serves to 

maintain its unity as a whole family creature. 

Stated recursively the family is organized to 

maintain the organization that defines it as a 

family." 

2.3 Die Bloedskandedrama - 'n gesinsdilemma. 

Patrone waarna verwys word wat binne die bloedskandegesin kan voor 

kom, sal in die vorm van die vier bedrywe van die drama soos vroeer ~ i! 
genoem, beskryf word. 

2.3.1 Die IEerste IBedryf: Die bloedskandeverhouding 

Die bloedskandeverhouding ontwikkel oor 'n tydperk en gaan 

gepaard met geheimhouding. Elke gesinslid "speel" saam om die 

\0' 
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geheim, en soms ook die voortbestaan van die gesin, te beskerm. 

{Vgl. Spies; 1988: 89). 

Cohen (1983: 155) se die volgende hieroor: 

"Each family member keeps up a facade of role competence, 

and, consciously or unconsciously, joins in a 'conspiracy of 

silence' about the incest. Thus they maintain a family 

defence against family disintegration." 

Die kind se belewing van die bloedskandeverhouding word bepaal 

deur die definisie wat hy daaraan heg. Dit kan wees negatief, 

positief of neutraal. Rietman, in Engelbrecht (1989: 67), beskryf 

kinders se beskrywing en bekendmaking van die geheim as "neutral 

and almost casual". 

Spies ( 1989: 95 - 112) verwys na die volgende patrone van belang 

by die bloedskandeverhouding: 

2.3.1.1 Gesinsgeskiedenis 

Die bloedskandeverhouding vind soms van generasie tot 

generasie plaas. Taylor (1984: 196) verwys daarna as 'n 

generatiewe patroon waar gesinslede deur middel van 

bloedskande leer hoe om verhoudings te sluit en nie as 

geneties oorerflik nie. Byvoorbeeld die enigste liefde of 

aandag wat die vader ervaar het was deur middel van 'n 

seksuele verhouding met sy moeder of vader. Die liefde 

of aandag wat hy aan sy kinders sou bied, word gebaseer 

op hierdie ervaring wat 'n seksuele tema in verhoudings 

het. 
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2.3.1.2 IDlie huweli~svei"houding 

Die verhouding tussen die egmaats binne die bloedskande

gesin word as 'n afstandsverhouding beskryf. In die 

vader-dogter-bloedskandeverhouding is die belewing van 

die moeder as afwesig en onbetrokke binne die gesin en 

die huwelik. Hierdie afwesigheid kan wees vir werk, of as 

gevolg van mediese redes, ontspanning, inkopies, ens. 

(Vgl. Burgess et al, 1977: 239). Die moeder word veral 

ook op seksuele gebied deur die vader as afwesig beleef. 

Sy kan ook voel dat die eise op seksuele gebied te veel is 

en sy nie daaraan kan voldoen nie. Sy kon self as kind 

gemolesteer gewees het wat dit moeilik sal maak om enige 

intimiteit in die huwelik te akkommodeer. Sy sal dan 

onttrek om haarself te beskerm en so binne die omstandig

hede oorleef. 

2.3.1.3 !Rolomrruilings en gi"ensvei"skuiwings 

In die bloedskandeverhouding word daar verwys na die 

skending van intergeneratiewe grense. Dit is veral met 

verwysing na die huweliksverhouding. Die dogter sal 

byvoorbeeld die plek van haar moeder inneem as 

liefdesmaat vir die vader en soms ook die rol van ouer vir 

die ander kinders. 

In sommige gevalle sal die vader tydens bloedskande na 'n 

kindposisie teenoor sy dogter inbeweeg. Hy sal optree 

soos iemand binne haar portuurgroep om by haar 

behoeftes aan te sluit. (Vgl. Justice in Spies; 1988:1 03) 
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Vir die dogter in die bloedskandeverhouding kan die 

rolomruilings verwarrend voorkom. Sy sal nie seker wees 

wanneer haar vader in watter rol teenoor haar gaan optree 

nie. 

Vol gens Thomas in Thorn man ( 1983: 63-69) vervul die 

dogter ook 'n baie belangrike rol in die gesin, wat haar 

baie spesiaal maak en ook in 'n magsposisie plaas. 

Geheimhouding kan haar ook 'n verdere gevoel van mag 

besorg. 

Die dogter, alhoewel sentraal en in 'n magsposisie, is ook 

kwesbaar en vrees dat sy die gesin sal laat disintegreer as 

die geheim sou uitlek en sal dus verkies om dit voorlopig 

te bewaar. 

2.J. ~ .4 Grens ~ussen gesin en gemeenskaiP 

In teenstelling met die vae en verwarrende grense wat 

binne die gesin bestaan, is die grens tussen die gesin en 

die gemeenskap geslote. Dfe ge'isoleerdheid van die gesin 

dra daartoe by dat die bloedskandeverhouding geheim 

gehou word en min inligting aangaande die gesin, na buite 

.uitlek (Vgl. Alexander, 1985: 79). Die gesin beskerm op 

so 'n wyse hulle eenheid en laat mense van buite nie toe 

om hulle voortbestaan te bedreig nie. 

2.3.1.5 Gebrek aan diHerensiasie 

Die grense tussen gesinslede is baie vaag en 'n 

oorbetrokkenheid tussen lede van die bloedskandegesin 
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kom voor. Dit lyk soms of differensiasie binne die gesin 

nie plaasvind nie, dat daar weinig privaatheid, 

individualiteit en ruimte toegelaat word. 

Die adolossent word nie deur die gesin toegelaat om hom 

volgens die lewensiklusmodel van die gesin los te maak 

en die huis te verlaat nie. Die dogter in die bloedskande

verhouding ervaar saam met die rolverwarring 'n 

verantwoordelikheid ten opsigte van haar gesin en sal dan 

ook die gesin toelaat om haar nie te laat differensieer nie. 

Differensiasie mag wei plaasvind indien die dogter byvoor

beeld die geheim laat uitlek as 'n paging tot losmaking 

van die gesin ten einde die huis te verlaat. (Vgl Spies; 

1989:108-111) 

Die differensiasie van die gesin hang nou saam met 

interaksie met die gemeenskap. Soos reeds bespreek 

funksioneer die gesin waarbinne bloedskande voorkom 

ge'lsoleerd van die gemeenskap en word die mate van 

differensiasie ook bevraagteken. 

2.3. 1.6 IBioedskande as stabiliseerder. 

'n Bloedskandeverhouding is soms die gesin se paging om 

gesinsverbrokkeling te verhoed. Die dogter sal 

byvoorbeeld die rol van haar moeder inneem as vrou vir 

haar pa, wat die moeder verskoon van sekere seksuele 

eise. Op so 'n wyse kan sy haar ouers help om hulle 

verhouding te behou en nie te skei nie. 'n Egskeiding mag 

beteken dat die gesin sal verbrokkel. Die vader se 

seksuele behoeftes word bevredig en verhoed dat hy 
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buite-egtelike verhoudings aanknoop, wat hom sou 

blootstel aan die gemeenskap. 

Die tern a van afstand/nabyheid in die huweliksverhouding, 

waar die egpaar 'n balans probeer handhaaf van "nie te 

naby, maar oak nie te ver nie" is 'n duidelike tern a by 

bloedskande. Die dogter betrokke in die bloedskande

verhouding vorm die balans tussen afstand en nabyheid. 

(Vgl Spies; 1989: 112-114) 

Die bloedskandeverhouding word dus geakkommodeer om 

disintegrasie van die gesin te verhoed. Die gesin se 

geheelheid word so behou. 

2.3.2 Die l'weede IBedryf: Die IBekendmaking van die geheim. 

Die reaksie van kinders op bloedskande kan bepaal of die geheim 

bekend gemaak sal word of nie. Kinders is soms bevrees vir die 

gevolg wat bekendmaking sal he. Daar kom oak vrees vir straf, 

beskuldigings (blaming) en verwerping voor. (Vgl. Engelbrecht; 

1989: 68). Finkelhor in Spies ( 1988: 90) het in sy studies bevind 

dat sommige kinders nooit hierdie geheim bekendmaak nie. 

Uit verskeie studies het dit geblyk dat die kind self op 'n gepaste 

tyd besluit om die geheim bekend te maak. Die bekendmaking 

word soms voorafgegaan deur 'n gesinskrisis. 

Meiselman in Spies (1988: 91) verwys na die volgende faktore wat 

daartoe kan lei om die bloedskandeverhouding te beeindig. 

i) Die dogter maak dit aan haar rna bekend, wat nie 

voorheen daarvan bewus was nie; 
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ii) die dogter weier om voort te gaan met die 

bloedskandeverhouding; 

iii) die dogter word swanger as gevolg van die verhouding 

en die molestering word so aan die gemeenskap 

bekendgemaak; en 

iv) die dogter probeer haar volgens die lewensiklus losmaak 

van die gesin om die huis te verlaat en dit word haar 

deur die vader geweier. 

Verskeie skrywers wys daarop dat die dogter met adolessensie 'n 

lewensfase bereik waar losmaking van die gesin plaasvind. Sy het 

dan oak behoefte om konneksies na buite en haar portuurgroep te 

vorm. Dit kan dus die bloedskande verhouding "bedreig". 

Die uitreiking van die dogter na buite het oak 'n effek op die vader. 

Hy is besorg oar die dogter en die verlies wat dit vir hom, maar oak 

die totale gesin kan meebring, indien die geheim bekend sou word. 

Hy tree dus baie beskermend op teenoor die dogter en probeer 

kontak na buite be perk. (Vgl. Spies, 1988: 90 - 91). 

Die moontlike gevolge wat 'n bekendmaking kan inhou, skep twyfel 

by die kind om die stap te neem. Die bekendmaking sluit 

betrokkenheid van buitepersone soos maatskaplike werkers, die 

polisie, gereg ens. in, wat vir die gesin verliese kan meebring. (Vgl. 

Spies; 1988: 94). 

Metal die pogings wat aangewend word om die bloedskandegeheim 

te bewaar, bring dit heelwat angs en skuldgevoelens by die kind en 

soms by die ander gesinslede mee. 
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Ten spyte van al die bogenoemde aspekte word die geheim tog 

bekendgemaak, wat daarop dui dat dit 'n keuse van die kind is om 

op 'n gepaste tyd en wyse die verhouding te beeindig. Die 

noodsaaklikheid om die geheim te bewaar is nie meer Ianger van 

belang nie. 

2.3.3 !Die !Derrdle 1Bedlnr1: !Die rreaksie van dlie perrsone wat lbetrro~~e is. 

(gesinsledle). 

Na bekendmaking van die bloedskandegeheime kom daar by 

gesinslede ook gevoelens van vrees na vore. Die fokus word 

geplaas op die gesinsverhoudinge en veralleemtes en beperkinge in 

die gesin. Vrese vir verlies van verhoudings en nabyheid (alhoewel 

ongemaklik), word ervaar. Die kind voel skuldig oor die 

bekendmaking, aangesien dit moontlik daartoe kan bydrae dat die 

gesin kan disintegreer. Sy ervaar verder ook gevoelens van 

ambivalensie. Sy is besorgd oor haar vader en wil hom nie verloor 

nie, maar wil ook he die bloedskandeverhouding moet beeindig 

word. Sy vra hiermee ook 'n verandering van verhoudings, maar nie 

verlies of disintegrasie van die gesin nie (vgl. Glaser en Spencer 

1990: 375). 

Vanuit ervaring en sekere literatuur word die rolle en plekke van aile 

gesinslede met bekendmaking van die bloedskandeverhouding 

geraak, naamlik: 

Die vader het soms 'n outoritere rol wat in beheer staan 

van die gesin; 

die moeder se afwesigheid in die gesin laat haar met 'n 

ongemaklikheid om weer konneksies met die gesin, of 

veral die vader, te vorm; 
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die dogter se verantwoordelikhede en spesifieke plek wat 

oak spesiaal was, kom nou in die gedrang. Met die vraag 

na verandering van verhoudings ervaar sy oak verliese in 

die proses. Haar plek by haar vader en sentrale rol in die 

gesin moet sy prysgee, wat haar baie aileen en verward 

laat voel; en 

die ander kinders se alleenheid en moontlike sigbare 

gedrag om sodoende 'n plek in die gesin te verkry, word 

oak aangespreek. (Vgl. Cohen, 1983: 155 - 158). 

Die moeder het soms oak gevoelens van skuld oar die disintegrasie 

van die gesin. Sy bevraagteken haar vermoens van moeder- en 

eggenoot-wees en is verward oar gevoelens teenoor die vader. Ten 

spyte van die seksuele verhouding is sy oak bewus van die 

emosionele behoeftes van die kinders wat hy bevredig het. Die 

kinders kan dus verliese op hierdie vlakke ervaar. (Vgl. Thornman; 

1983: 128). 

Die bekendmaking van die bloedskandegeheim het dus 'n effek op 

die totale gesin. Elke gesinslid se plek binne die gesin word 

aangespreek wat tot verandering in verhoudings kan lei. Hierdie 
I 

verandering is noodsaaklik, maar gaan nie sander verliese en pyn 

gepaard nie. 

2.3.4 !Die Vierde IBedryf: Die betrokkenheid van dlie helpendle pii'Ofessies. 

Bekendmaking van die bloedskandegeheim kan daartoe lei dat 

verskillende persone van buite en die helpende professies, betrokke 

raak by die gesin. Dit kan wees die hospitaal (mediese personeel), 

die maatskaplike werker, die sielkundige, die polisie en ander 
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regspersoneel indien 'n regsondersoek sou plaasvind. 

Elwell en Ephrass in Engelbrecht (1989: 74) het na aanleiding van 

hulle navorsing die volgende oor betrokkenheid van die polisie en die 

regsproses te se: 

"The greater the number of professional people who were 

involved in the initial investigation and treatment of the sexual 

abuse incident, the greater the trauma experienced by the 

child. Professional intervention that was judged by the child's 

caretaker not to be helpful was associated with high trauma". 

Volwassenes maak dus soms keuses vir kinders om hulle te 

beskerm. Hierdie keuses geskiec. soms sander inagneming van die 

outonomie van die kind. Keuses word ook vir die res van die gesin 

gemaak deur betrokkenheid van verskeie professies wat juis meer 

trauma kan skep as die seksuele daad self, en daartoe kan bydra dat 

die gesin disintegreer as 'n paging om die kind te beskerm. (Vgl. 

Haugaard en Reppucci en 1988: 34 en Thomas in Thorn man; 1983: 

127). 

'n Maatskaplike werker betrokke by die gesin kan byvoorbeeld in 

haar paging om die kind te beskerm, die kind(ers) verwyder en in 'n 

plek van veiligheid plaas of permanente substituutsorg voorsien. 

Die kind beleef baie trauma random hierdie verwydering en "verloor" 

so die beskerming van die gesin. So kan inhegtenisname van die 

vader die gesin sander inkomste laat wat later moontlike 

verwydering van die kinders beteken, aangesien die gesin afhanklik 

is van die vader se inkomste. Die gesin disintegreer dus om die 

kinders te beveilig. 
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2.3.4. 1 Die regsproses. 

In sommige van die gesinne waar bloedskande voorkom word 

'n klag gele, wat 'n regsondersoek insluit met sekere 

prosedures, naamlik: 

2.3.4. 1.1 'n Mediese ondersoek. 

'n Mediese ondersoek is noodsaaklik as belangrike 

getuienis in die hofgeding. Die ondersoek kan 

volgens Myers ( 1985/6: 154) deur sommige 

kinders as pynlik en skending van hul privaatheid 

en herhaling van die molestering beleef word. 

(Vgl. ook Thornman, 1983: 119). 

2.3.4.1.2 Ondervraging deur verskillende persona. 

Die gesin, en veral die kind, word aan herhaalde 

ondervraging blootgestel. Faller ( 1988: 399) word 

ondersteun deur Hillman & Solek-Teft (1988: 120 

- 122) waar hy verwys na die ondervragingsproses 

wat gekenmerk word deur spesifieke detail-vrae 

oor die daad self wat as baie traumaties beskou 

kan word. Daar word 'n negatiewe persepsie aan 
' \ 

! 
die bloedskandeverhouding gekoppel, wat die kind 

met verdere skuldgevoelens kan laat rondom haar 

rol en bydrae tot die verhouding asook die 
I I blootstelling van die gesin deur die bekendmaking 

; aan die gemeenskap. 
---------., 

2.3.4.1.3 Die hofprosesse. 

Die hofprosedure kan twee moontlike verhore 
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insluit, naamlik in 'n Kinderhof wat beskerming van 

die kind ten doel het en 'n kriminele verhoor, 

waartydens die kriminele oortreding verhoor word 

en die oortreder gestraf kan word. 

Mrazek en Kempe (1981: 55) verwys na die 

verskillende strawwe wat die oortreder opgeh3 kan 

word, naamlik gevangenisstraf, opgeskorte vonnis, 

boete of korrektiewe toesig met behandeling as 

voorwaarde. 

Die hofprosesse het soms die gevolg dat een van 

die gesinslede tydens die ondersoek uit die gesin 

verwyder word. Die Kinderhof vereis soms dat die 

kind in veilige bewaring geplaas word. Die 

gesinsisteem word dus direk deur ingrepe van buite 

aangespreek. 

Faller (1988: 394) se die volgende daaroor: 

"The traditional response of removing the child 

from her home has probably been overused. 

She may be protected by less drastic means." 

Hierdie ingryping kan die kind laat voel dat sy die 

skuldige is en sodoende ge"isoleer moet word. 

Borgvoorwaardes kan eis dat die vader en die 

betrokke kind vir die tydperk van die verhoor geen 

kontak met mekaar mag he nie. Hierdie besluit 

bring verliese vir die gesin mee. Elke gesinslid sit 
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met verwarde gevoelens random die gebeure en 

onsekerheid oar die behoud van die gesin. Nie net 

die vader nie, maar die totale gesin word gestraf. 

(Vgl. Faller 1988: 349 - 399). 

2.3.4.1.4 Getuienis in die hof. 

Die kind as betroubare en gewoonlik oak enigste 

belangrike getuie skep soms dilemmas in die 

afhandeling van die hofsaak. Veral die kleiner kind 

kan nie as geloofwaardige getuie beskou word nie. 

(Vgl. Long in Walker; 1988: 140). Die kind mag 

voel dat wat sy wou bereik, nie deur middel van 

die hofproses gedoen kan word nie en dat sy juis 

dalk gaan verloor wat sy ten aile koste wil 

konserveer. Dit kan daartoe bydra dat sy op 'n 

spesifieke manier reageer in die hof of blootweg 

weier om getuienis te lewer. Goode (1989: 38) en 

Grey ( 1991 :78) verwys be ide na ondersoeke wat 

gedoen is, waar kinders bereid is om die 

bloedskandegeheim bekend te maak en 'n klag te 

le, maar dan later weier om getuienis in die hof af 

te le. Hierdie keuse van die kind kan daartoe bydra 

dat sommige hofsake nie enduit gevoer kan word 

nie. 

2.3.4. 1. 5 !Die eHek van hofprosedures op die gesin. 

Die regsisteem poog om 'n saak so gou moontlik af 

te handel, alhoewel dit nie altyd suksesvol geskied 

nie. Die saak kan gereeld uitgestel word, wat 
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meebring dat dit maande of selfs jare kan duur. 

(Vgl. Long in Walker, 1988: 144) 

Die gesin is s6 gepreokkupeerd met die hofsaak en 

die betrokkenheid van ander persone by die gesin 

dat dit die molestering en gebeure steeds 

beklemtoon asook die pyn in stand hou. 

Thorn man ( 1983: 126) se die volgende aangaande 

uitgerekte hofprosedures: 

"More and more time is devoted to the court 

procedure as the trial gets underway, the 

relationships between family members are 

undermined, and the family begins to feel the 

pressure of the situation in all aspects of their 

day-to-day living." 

Hy word ondersteun deur Glaser et al, (1990: 374) 

en ander skrywers as hulle na die volgende verwys 

as die effek wat hofprosedures op die gesin kan 

he: 

- Ouers bly gereeld van die werk af weg om 

hofsake by te woon wat probleme by die werk 

en selfs werkloosheid tot gevolg kan he; 

ekonomiese verliese wat vir die gesin in 'n 

finansitHe dilemma laat; 

addisionele spanning in huweliks-en gesins

verhoudings. Die gesin word gekonfronteer met 
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'n moontlike verbrokkeling en vind dit 

noodsaaklik om mekaar te beskerm teen 

buitepersone; 

- inbreuk op gesinsaktiwiteite; en 

- swak skoolbywoning van die kinders as gevolg 

van gereelde bywoning van hofsake. 

2.3.4.1.!6 Gevangenissuai as moon~like suafmaaueel 

Gevangenisstraf word deur Hale ( 1988: 147) as 

gedwonge skeiding beskryf met baie aanpassings: 

"adjustment of the family to enforced 

separation is a function of the marital 

adjustment existing between spouse prior to 

separation". 

Dit het bepaalde praktiese implikasies nl.: 

'n Stigma wat aan die gesin kleef as gevolg van 

die gevangenisstraf van een lid. Die gesin 

beleef dit as demoraliserend; 

- finansiEHe en behuisingsprobleme waar die vader 

veral ook primer verantwoordelik was daarvoor; 

- hantering van die kinders deur 'n enkelouer; 

- rolveranderings met afwesigheid van die vader; 

en 

- skuldgevoelens by die persoon wat die geheim 

laat uitlek het. 

Verskillende skrywers is dit eens dat vervolging en 

die betrokkenheid by hofprosedure 'n ingrypende 
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effek op die totale gesin het. 

Gianetto in Thornman (1983: 127) se die 

volgende: 

"From the clinical detailed police reports, it 

appears that the only interest in the child is for 

the testimony she can give toward conviction of 

the father. The entire family is entangled in a 

web of retribution. The child is brought to a 

children's center, often without the mother's 

knowledge. The father is jailed and the mother 

must place the family on welfare. In sum the 

family is dismembered, rendered destitute and 

must painfully find its way to unification." 

Met die ekosistemiese benadering as epistemologie kan die gesin 

waarbinne bloedskande voorkom, beskryf word as 'n lewende sisteem, 

wat outonoom is en waarbinne die beginsels van struktuurdeterminisme 

geld. 

lnvloede van buite of die effek van gebeure op die gesin skep wei 'n 

bepaalde konteks, maar die gesin self sal bepaal hoe hul op hierdie 

gebeure sal reageer. 

Die bekendmaking van die bloedskandeverhouding asook die gebeure wat 

daarmee gepaard gaan, soos bespreek in hierdie hoofstuk, vorm die 

konteks wat 'n effek het op sowel die outonomie as die reaksie van die 

gesin. In die volgende hoofstuk sal daar gefokus word op die outonomie 

van die gesin waarbinne bloedskande voorkom tydens die uitspeel van die 
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vier bedrywe van die bloedskandedrama. Daar sal ook gefokus word op 

hoe die gesin konserveer, en wat fundamenteel is vir die proses van lewe. 
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IHIOOIFSTUil< 3 

BIESil<IRVW~NG VAN OUTONOM~IE AS VIEIRDUIIDIEUil<IENIDIE ll<ONSTIRUil<S~IE VAN 

'N IBlOIEIDSil<ANIDIEGIES~i\! , 

3.1 ~nleiding 

Hierdie hoofstuk vorm deel van navorser se konstruksie van die outonomie 

van die bloedskandegesin wat vir die navorsing gebruik is. Alhoewel 

beskrywings gebaseer is op inligting soos verkry uit die verskillende 

onderhoude en bestudering van volledige verslae en prosesnotas, soos 

verkry uit die gesin se leer by die betrokke welsynsorganisasie, is navorser 

se epistemologie die vertrekpunt van die studie. Wat beskryf word, is slegs 

'n punktuasie van gebeure gekoppel aan die outonomie van die navorser. 

Die doel van die hoofstuk is om te beskryf hoe die gesin op 'n outonome 

wyse reageer en konservering plaasvind in die proses van die 

bloedskandedrama. Daar sal verwys word na verskillende persone wat 

betrokke was by die gesin en hoe hulle optrede daartoe gelei het dat die 

gesin se outonomie gerespekteer is al dan nie en hoe die gesin hulle 

voortbestaan moes konserveer op grond van hierdie betrokkenheid. 

Daar sal eerstens 'n kart beskrywing van die gesin en 'n genogram gegee 

word en daarna sal navorser met behulp van die vier bedrywe in die 

bloedskandedrama die outonomie van die gesin beskryf. 

3.2 'n Kart beskrvwing van die IFourie-gesin. 

(Die van en name van gesinslede is verander om vertroulikheid te handhaaf) 

Die gesin bestaan uit die vader Johnny, 40 jaar, die moeder Susan, 40 jaar, 

'n oudste seun Pieter, 16 jaar, twee dogters, Suzi 15 jaar en Ria 14 jaar, 

en die jongste seun Klein Johnny 7 jaar. Die vader Johnny was in 'n 

bloedskandeverhouding by altwee sy dogters betrokke. Die bloedskande-
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verhouding tussen die vader en die jongste dogter was vir 'n korter 

tydperk, terwyl die verhouding met Suzi oor 'n tydperk van ongeveer vyf 

jaar gestrek het. Seide die ouers se gesinne van herkoms vertel die storie 

van 'n pynlike verlede. Johnny is as kind seksueel gemolesteer. Hy en sy 

vrou het albei ook verskeie seksuele verhoudings voor hulle troue gehad. 

Die seksuele is 'n duidelike tema uit elkeen se verlede. 

IFiguur 3.1. Simfoole vir die Genogram. 

D Man 

0 Vrou 

Gemaklike verhouding 

Oorbetrokkenheid 

Nie duidelik gedefinieerde verhouding 

Konflik 

Afstand 

Veilig, geslote grense 
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~------------- A ------------~~ 
40 40 

7 

figuur 3.2. Genogram van die fourie-gesin. 
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3.3 IDloe lbloedls~amdledlll'ama 

3.3. ~ IDloe IEeiTste 1Beo11Ty1: IDlie bloeds~andevell'houdlin g 

Die bloedskandeverhouding tussen Johnny en sy twee dogters het 

oor 'n tydperk van 5-6 jaar ontwikkel. Die geheim van die 

verhouding is op verskillende wyses bewaar. lndien die pyn rondom 

die verhouding uitgelek het, het die gesinslede pogings aangewend 

om dit te verdoesel. Pa Johnny het byvoorbeeld die verhouding 

aanvanklik ontken en Ma Susan was half afwesig en het dit 

bevraagteken. Die dogters, en veral Suzi, het nadat sy die geheim 

geopenbaar het, dit weer ontken en gese dat sy gejok het en dat die 

molestering nie plaasgevind het nie. 

Temas wat binne die gesin voorkom rakende die bloedskande 

verhouding: 

3.3. 1.1 Gesinsgeskiedenis 

Soos voorheen genoem, beskryf albei die ouers se 

gesinsverhale 'n pynlike verlede. Johnny is van kleins af 

geleer hoe om sy vuiste te gebruik. Aggressie was vir 

hom 'n wyse om homself teen die molestering en ander 

verwante aspekte te beskerm en in beheer te bly. Susan 

was blootgestel aan kinderhofverrigtinge en 

substituutsorgplasings. Albei het ook 'n gevoel van 

verwerping van veral hulle ouers beleef. Hulle het ook 

ongemak binne seksuele verhoudings ervaar. Hierdie 

temas in hulle verlede was ook deel van die temas van die 

huidige gesin. Johnny se aggressie en beheer in hierdie 

gesin was wyses om homself te konserveer en te probeer 

verhoed om seksueel by sy dogters betrokke te raak. 

Albei die dogters het daarna verwys dat hulle vader na 'n 
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insident waar molestering plaasgevind het met hulle 

"kwaai" sou wees om afstand te skep. Hy het ook by tye 

uitbarstings gekry wat hulle nie verstaan het nie. 

Terapeuties is dit ook bevestig dat dit 'n poging was om 

sy gesin en ook die vader-dogter-verhouding te probeer 

behou en beskerm. 

3.3. 1 .2 Die huweliksverhouding 

Die verhouding tussen Johnny en Susan was ook 

gekenmerk deur pyn en afstand. Egskeiding as oplossing 

vir die gesin se probleme is met tye ook deur die moeder 

oorweeg en dit is tewens deur van die persone uit die 

helpende professie aanbeveel. Dit het egter nooit 

gerealiseer nie. Ten spyte van verskillende aanbevelings 

en voorskrywings dat dit al wyse is waarop die moeder die 

dogters kan beskerm teen die molestering het Susan op 'n 

outonome wyse self besluit om binne die huwelik te bly. 

Die egpaar het ook seksuele probleme ervaar en kon nie in 

mekaar se seksuele behoeftes voorsien nie. Johnny kon 

vera! nie Susan se seksuele behoeftes bevredig of op 'n 

gelyke vlak met haar beweeg nie. Hy is nie as volwasse 

binne die seksuele verhouding beskou nie. Sy onvermoe 

om in haar seksuele behoeftes te voorsien was vir hom 'n 

baie pynlike ervaring. Hy het alles in sy vermoe probeer 

doen om die probleem te bowe te kom. Hy het hom dan 

ook na sy dogters gewend vir erkenning. Susan is deur 

die meeste lede van die helpende professies betrokke by 

die gesin beskou as "afwesig" en "passief" en dat sy 
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"toegelaat" het dat die verhouding tussen die vader en die 

dogters ontwikkel. Om haarself te konserveer en teen pyn 

te beskerm het sy in 'n sekere mate 'n ge"lsoleerde bestaan 

binne die gesin gevoer. Dit was 'n veilige afstand, maar 

nie totaal geskei van die gesin se behoeftes nie. Sy was 

veral daar vir klein Johnny se behoeftes maar die 

verhouding tussen haar en die dogters, is gekenmerk deur 

afstand. 

3.3.1.3 !Flolomruilings en grensverskuiwings. 

Die afstandsverhouding tussen die vader en die moeder en 

die moeder en die dogters het tot die nabyheid tussen 

Johnny en sy dogters bygedra. Veral Suzi het 

verantwoordelikheid geneem vir haar vader se behoeftes 

en die plek van haar moeder as huweliksmaat vir haar 

vader ingeneem. Dit was vir die dogters verwarrend om 

altyd die rol van hulle vader te bepaal. Soms was hy vir 

hulle 'n eggenoot en soms 'n vader. Hulle was ook nie 

heeltemal seker hoe om hulle eie grense te stel om die 

verhouding te definieer nie. Hulle vader se wyse om deur 

m1ddel van aggressie weer beheer oar homself te kry en so 

sy vaderrol te definieer was vir hulle soms pynliker as die 

eggenoterol wat hulle gevul het. 

Die dogters se rol as eggenote vir die vader was 'n wyse 

om die gesin, maar ook veral die huweliksverhouding, te 

beskerm. (Dit sal later weer bespreek word.) 

Met die klem wat op die bloedskandeverhouding geplaas 
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is, het dit die ander twee kinders onduidelik binne die 

gesin gelaat. Dit het hulle die geleentheid gebied om 

eintlik met hulle eie lewe te kon voortgaan. 

3.3.1.4 Grens tussen gesin en gemeenskap. 

Die Fourie-gesin se grense na die gemeenskap was 

beskermend-geslote. Johnny het baie sterk beheer oor sy 

gesin uitgeoefen en sodoende nie toegelaat dat mense van 

buite te na aan die gesin kom nie. Hy was baie besorgd 

oor sy kinders en het hulle, en veral ook die dogters, self 

na en van die skool vervoer. 

Hy het mense wat te na aan die gesin kom met sy 

aggressie verjaag. Hy het by geleentheid die maatskaplike 

werker betrokke by die saak uit sy huis gejaag om 

sodoende sy gesin te beskerm en te konserveer. Hy was 

bekommerd dat die betrokkenheid van die welsyn sy gesin 

sal laat disintegreer. Deur die bloedskande geheim te hou 

is die gesin nie blootgestel aan moontlike verliese of 

disintegrasie nie. 

Die gesin het ook by geleentheid die helpende professies 

onder die indruk gebring dat hulle na die Kaap verhuis het. 

Dit was 'n wyse om buitepersone uit die gesin te sluit en 

die geheelheid van die gesin te konserveer. Tydens die 

proses was daar sprake dat die kinders verwyder sou word 

en die moeder is aanbeveel om te skei en die vader moes 

uit die huis verwyder word. Dit was die gesin se keuse 

om op 'n outonome wyse die gesin te probeer beskerm 
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deur voor te gee dat hulle verhuis het. 

J.J.1.5 Gerore~ aan dliHerensiasie (Sien oak rolomruilings en 

grensverskuiwings wat die rolverwarring aandui soos reeds 

bespreek). 

Die differensiasie van die Fourie-gesin hang nou saam met 

die vae grense van die gesin. Die oudste dogter Suzi wat 

in 'n adolesente fase beweeg en begin belangstel het in 

seuns het spanning by die vader laat ontwikkel. 

J.J. ~ .S IEMoedls~andle as stabiliseeroler 

Die bloedskandeverhouding tussen Johnny en sy dogters 

was die gesin se paging om gesinsverbrokkeling te pro beer 

voorkom. Die dogters het die fisiese, en soms oak 

emosionele behoeftes wat nie tussen Susan en haar man 

bevredig kon word nie, aangespreek wat die 'huweliks

verhouding' van die egpaar bewaar het. Dit het oak vir 

Susan die geleentheid gegee om afwesig te wees en soms 

saam met vriende tot laataand uit te bly. Dit het 'n veilige 

afstand tussen die egliede gehandhaaf. Die spanning wat 

deur die egpaar in die seksuele verhouding ervaar is, is 

deur die bloedskandeverhouding verlig. Die twee dogters, 

en veral Suzi, het haar ouers 'n balans help hou ten 

opsigte van afstand en nabyheid. 

J.J.2 IDie Tweeole IBedlryf: IDie IBekendmaking van die geheim. 

Die bloedskandegeheim van die Fourie-gesin is op verskillende 

wyses bekendgemaak. Die oudste dogter Suzi het eers na die 

skoal hoof van die laerskool gegaan en het gekla dat sy deur 'n oom 
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seksueel gemolesteer word, waarna die welsynsorganisasie 

betrokke geraak het en onmiddellik Kinderhofverrigtinge oorweeg 

het. Die ouers, en vera! die vader, was baie negatief teenoor die 

welsynsorganisasie en het beskermend teenoor sy gesin opgetree. 

Hy is ook deur 'n maatskaplike werker gedreig dat as hulle nie 

saamwerk nie, die kinders verwyder sou word. Dit het die vader 

nog meer laat voel dat hy sv gesinslede en die gesin in sy 

geheelheid moet konserveer. Hy het verder geweier om toe

stemming te gee dat 'n mediese ondersoek gedoen word, wat weer 

meegebring het dat geen vervolging kon plaasvind nie. Die leer van 

die gesin is deur die welsynsorganisasie gesluit, aangesien die gesin 

nie wou saamwerk nie en, volgens hulle, weerstand getoon het. 

Die weerstand was juis 'n poging om op 'n outonome wyse op te 

tree en gesinsverbrokkeling te voorkom. Die gesin, en veral die 

vader, was s6 besig om te konserveer dat verdere hulpverlening nie 

kon plaasvind nie. 

Dit was die eerste poging van Suzi om die pyn van die gesin uit te 

lek en om hulp te vra. Toe die hulp nie realiseer nie, het sy weer 'n 

paar maande later aan die skoolhoof genoem van die molestering. 

Die keer het sy egter bevestig dat sy seksueel deur haar pa 

gemolesteer word. Die maatskaplike werker se hulp is weer 

ingeroep en verwydering van die kinders was weer 'n sentrale tema 

as deel van hulpverlening. 'n Verdere bedreiging vir die 

gesinseenheid was die oorweging dat die vader uit die gesin 

verwyder moes word. Veral die vader het hier weer sterk sy 

outonomie en beheer deur middel van aggressie laat geld om hom 

en sy gesin te konserveer. 
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Na aanleiding van 'n gesprek met 'n ander maatskaplike werker van 

die welsynsorganisasie met klem op hulp vir die gesin het die vader 

self 'n afspraak met die werker gemaak en het die gesin vir 

terapeutiese hulp by 'n Kinder- en Gesinseenheid van 'n psigiatriese 

hospitaal ingeskakel. Na ongeveer agt maande het Suzi weer by die 

skool teenoor haar onderwyser gekla dat die vader hom ontbloot 

voor haar. Die vader is gearresteer en Kinderhofverrigtinge is 

geopen waarna Suzi in 'n plek van veiligheid by huisvriende van die 

gesin geplaas is. Die vader het erken dat hy Suzi molesteer en 

onderneem om sy samewerking te gee. 

Die veiligheidsplasing het misluk en na vele oorwegings is Suzi 

teruggeplaas. Sy het ook baie duidelike boodskappe gegee dat sy 

wil teruggaan huis toe. Kinderhofverrigtinge is gesluit en die gesin 

is by 'n gesinsterapeut ingeskakel. Die maatskaplike werker was 

gerus dat die gesin, maar veral ook die egpaar, terapie ontvang. Vir 

haar was Suzi se aanmeldings 'n hulpkreet vir die gesin. Die h~er is 

weereens gesluit. 

Na 'n jaar was daar weer aanmeldings van die skool, wat skepties 

begin staan het teenoor Suzi se aanmeldings, maar hulle tog nie 

wou ignoreer nie. 

Die aanmeldings van Suzi het 'n patroon begin volg. Sy sou kla en 

om hulp vra en later weer se dat dit nie gebeur het nie en dat sy 

gejok het. Dit het die Kinderbeskermingseenheid en welsyns

organisasie moedeloos gemaak en hulle het gevoel dat hulle nie hulp 

kan verleen as hulle nie weet of die molestering plaasvind, al dan 

nie. Suzi het ook haar verduideliking gegee. Sy was bang dat haar 
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vader tronk toe sou gaan of dat haar ouers sou skei en het daarom 

telkemale gese dat sy jok. Sy het dus op 'n outonome wyse self 

besluit, wanneer en hoe om die geheim te laat uitlek en dit 

teruggetrek indien sy nie die gewenste reaksie kry nie. Dit was 'n 

poging om sover moontlik die gesinsverhouding en geheelheid te 

konserveer, al het dit beteken dat sy deel moes he aan die 

bloedskandegeheim en die verhouding akkommodeer. 

Die sogenaamde verhuising na die Kaap was nog 'n wyse van die 

gesin om hulle te konserveer en om hulle na bekendmaking van die 

geheim te isoleer en te beskerm teen disintegrasie. 

Ria, die ander dogter, het na ongeveer vier jaar ook die geheim laat 

begin uitlek by die skool. Die maatskaplike werker het Ria gehelp 

om dagboek te hou van die gebeure om sodoende genoeg getuienis 

in te win om die vader te vervolg en die kinders te beskerm. Sy het 

later na insameling van genoeg getuienis uiteindelik 'n klag gele en 

die vader is krimineel aangekla. 

Ten spyte van al die pyn en risiko wat beide die dogters moes loop 

en daarmee saam die moontlike verlies van die gesinseenheid, was 

die behoefte tog daar om verandering in bestaande verhoudings te 

bring. Albei dogters se noodkrete was om verandering van die 

bloedskandeverhouding en nie gesinsverbrokkeling of verlies van 

mekaar nie. · Die gesin se gehP,elheid wou albei ten aile koste 

konserveer. 

3.3.3 !Die Derde IBedryf: !Die reaksie van die persone betrokke (gesinslede) 

Elke gesinslid se reaksie op die bloedskandeverhouding, 
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bekendmaking van die geheim en ten opsigte van die betrokkenheid 

van die helpende professies was op 'n outonome wyse om te 

konserveer wat vir elkeen of die gesin noodsaaklik was. 

3.3.3.1 Die vader: Johnny 

Johnny het as kind 'n pynlike belewenis van 'n 

welsynsorganisasie gehad. Hy en sy sussies moes 

wegkruip om hulleself te beskerm en om nie verwyder te 

word nie. Hierdie belewenis het vir hom 'n konteks 

geskep waar hy ook in sy huidige gesin hom en die res van 

die gesin wou konserveer en beskerm teen die 

welsynsorganisasie en ander buitestanders wat die gesin 

se voortbestaan sou bedreig. 

Hy het as hoof van sy gesin gestaan en is toegelaat om 

beheer uit te oefen. Deur middel van sy aggressie het hy 

mense wat die gesin sou bedreig, probeer weghou en 

sodoende sy gesin en homself beskerm. Hy het ook sy 

aggressie benut om die nodige veilige afstand tussen hom 

en sy dogters te bewaar. Dit was amper die enigste wyse 

hoe hy pa vir hulle kon wees. As hy liefdevol en vriendelik 

was, was hy eggenoot. 

Die huweliks- en seksuele verhouding tussen hom en sy 

vrou Susan was vir hom baie belangrik en hy het baie pyn 

ervaar. Hy het verskeie medici geraadpleeg om hulle van 

hulp te wees op die gebied. (Soos reeds bespreek) 

Uiteindelik sou die bloedskandeverhouding met sy dogters 

as oplossing vir die probleem kon dien. 
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Wanneer Johnny gevoel het dat iemand sy pyn verstaan 

en hom as mens sal akkommodeer, nie sy outonomie be

dreig nie en begrip het vir hoe hy telkens moet konserveer 

om te oorleef, het hy die persoon toegelaat om deel te 

word van sy we reid. Die aggressie en beheer was dan nie 

meer nodig vir beskerming nie. Sekere van die helpende 

persone wat betrokke was, kon Johnny goed genoeg ver

staan om 'n konneksie te kon maak en daar kon veran

dering ook plaasvind en nie net konservering nie. Die een 

maatskaplike werker van die welsynsorganisasie het by

voorbeeld sy pyn as kind begin verstaan en hy kon hierdie 

proses met haar dee I sonder om net te konserveer. So ook 

die terapeut betrokke by die gesin. Sy het geglo in die 

gesin en Johnny was meer as net 'n molesteerder vir haar. 

Van die persone betrokke by die gesin kon nie anders as 

om te sien hoe hard Johnny werk om sy gesin te beskerm 

en bymekaar te hou nie, al was dit ook op 'n pynlike 

wyse. 

3.3.3.2 Die moeder: Susan 

Ook Susan het 'n pynlike verlede gehad wat sy moes 

beskerm. Die prentjie van 'n "afwesige, passiewe" rna 

wat eintlik op 'n afstand funksioneer was ook haar 

outonome keuse om te konserveer. Bogenoemde posisie 

het haar ook binne die gesin help oorleef en sodoende ook 

gesinsverbrokkeling help verhoed. 

Ten spyte van al die aanbevelings dat egskeiding 'n 
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oplossing vir die probleem is en die verwyte dat sy haar 

kinders blootstel, het sy 'n outonome keuse gemaak om 

haar man Johnny by te staan en sodoende ook die gesin 

se geheelheid te beskerm. 

Sy het deurgaans ook haarself beskerm en nie buite 

persona toegelaat om te na aan haar te beweeg nie. 

Susan was ook huiwerig om toestemming te gee tot die 

navorsing aangesien sy nie haar gesin, maar ook haarself, 

verder aan nog buitestanders wou blootstel nie. 

3.3.3.3 Die oudste seun: Pieter 

Alhoewel Pieter nie so 'n aktiewe speler in die drama was 

nie, het hy ook op sy manier daartoe bygedra dat die gesin 

beskerm word en nie verbrokkel nie. Wanneer Suzi of Ria 

te vee I inligting na buite sou openbaar, het hy sy vader 

daaroor ingelig. 

Op so 'n wyse wou hy probeer verhoed dat die gesin 

disintegreer. 

Hy het tydens die Kinderhofondersoek as steunpilaar vir sy 

ma gedien. Dit was ook duidelik dat hy sy vader se krag 

en man-wees bewonder het. 

Sy beskerming van MA en bewondering vir PA het hom 

soms met verdeelde lojaliteite gelaat. Hy was veral 

bekommerd dat hulle sou skei en wou dit verhoed. 
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Sy eie siening van sy betrokkenheid in die drama was dat 

hy tog ook met sy eie lewe kon voortgaan en nie altyd 

betrokke was nie. Hy het ook geleentheid gekry om te 

"rus" en so sy behoeftes konserveer. 

3.3.3.4 Die oudste dogter: Suzi 

Suzi was een van die hoofrolspelers in die drama en baie 

van die aktiwiteite het rondom haar gedraai. Die patroon 

van die uitlek van die geheim, naamlik om die bloedskande 

bekend te maak, en daarna weer te ontken was deel van 

'n proses van konservering. Sy het skuldig gevoel dat sy 

die geheim bekend gemaak het en was bekommerd dat 

haar vader tronk toe sou gaan en die gesin kon 

disintegreer. Sy het ook vir baie verskillende mense die 

geheim vertel. Sy het ook gevoelens van ambivalensie 

ervaar, naamlik dat sy wou he die bloedskande moes 

ophou, maar sy wou ook nie haar pa of die gesin verloor 

nie. As mense ook nie gehoor het wat sy vra deur die 

geheim uit te lek nie, het sy dit vir 'n volgende persoon 

vertel. 

Om vir mense van die molestering te vertel het reaksie 

beteken. Selfs wanneer daar ander ongelukkigheid in die 

huis was byvoorbeeld dat haar vader haar berispe het oor 

verhoudings met ander seuns en dat sy te laat huis toe 

kom na 'n sosiale geleentheid, het sy vir iemand vertel dat 

die molestering weer plaasgevind het. Dit was 'n wyse 

om mense ook betrokke te kry by die gesin en 'n 

noodkreet vir die gesin. 
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Met bekendmaking van die geheim is sy by 'n paar 

geleenthede verwyder en in 'n plek van veiligheid by 

kennisse van die gesin geplaas. Sy het geweier om daar 

geplaas te word en wou na 'n neutrale veiligheidsplek 

gaan. Toe die maatskaplike werker ten spyte van haar 

negatiewe houding en vrese vir die plasing haar wei by die 

betrokke gesinne plaas, het Suzi gesorg dat hierdie 

plasings misluk. Sy het dit vir die gesin so ongemaklik 

gemaak dat hulle haar later nie wou akkommodeer nie. 

Deur middel van hierdie gedrag het sy haar outonomie laat 

geld en sodoende sowel haarself as die gesin beskerm. 

Die skoolsielkundige dienste het ook reelings getref dat sy 

na 'n kliniekskool sou gaan. Alhoewel sy en die res van 

die gesin gekant was teen die besluit, het sy tog gegaan. 

Sy het egter ook hierdie plasing gekaap en die gesin het 

haar daarmee gehelp. Ten spyte daarvan dat sy net op 

vasgestelde tye besoeke of telefoonoproepe mag ontvang 

het, het hulle haar gereeld gekontak en elke naweek huis 

toe laat kom of besoek. Sy het hulle ook laat weet as dit 

nie vir haar lekker daar was nie waarna die gesin en veral 

haar pa dadelik gereageer het. 

So het Suzi met die hulp van haar gesin aile plasings buite 

die gesin gekaap. Die boodskap was baie duidelik dat sy 

deel van die gesin wou bly en dat die verhoudings in die 

gesin net moet verander. Sy het dan ook op 'n outonome 

wyse haar plek binne die gesin deur hierdie kapings 

gekonserveer. 
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Suzi het ook met die verwyderings uit die huis gevoel dat 

alles haar skuld is en indien sy uit die huis is, alles sal 

regkom. 

'n Nuwe simptoom, naamlik Suzi wat rook, het 'n dilemma 

by die huis geskep. Dit was vir haar vader glad nie 

aanvaarbaar nie en hy het haar gereeld berispe. Die rokery 

plaas egter in 'n mate 'n klem op die vader-dogter

verhouding. Wanneer hy haar hieroor aanspreek, is dit as 

'n besorgde vader teenoor sy dogter. Die rook kon dus 'n 

wyse word om die vader-dogter-verhouding te konserveer 

en nie toe te laat dat daar weer 'n liefdesverhouding 

ontwikkel nie. 

Die prentjie van Suzi wat verkry is, is die van 'n dogter in 

'n gesin, wat baie duidelik weet wat sy wou he van mense 

en van haar gesin. Sy was duidelik 'n adolessent wat haar 

outonomie wou behou en haar eie besluite wou neem. 

Soos vooraf bespreek, het sy ook maniere gehad om dit 

wat belangrik was te konserveer. Sy word nie beleef as 

'n hulpelose slagoffer wat uitgelewer is aan besluite van 

ander nie. 

3.3.3.5 Die tweede dogter: Ria 

Ria het eers heelwat later die pyn uitgelek. Anders as Suzi 

het sy baie selektief besluit aan wie om dit te vertel. Die 

hoof by die skoal en die maatskaplike werker van die 

welsynsorganisasie was die persone met wie sy sou deel. 

'n Beste maatjie het ook by geleentheid die maatskaplike 
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werker gevra om "asseblief nou vir Ria te help.'' 

Ria is beskryf as die stil kind wat effens in Suzi se 

skaduwee geleef het en nie baie van haar pyn gedeel het 

nie. Dit was ook haar manier om te oorleef. 

Sy is ook verwyder en in 'n Veiligheidsplek geplaas. 

Aanvanklik was dit vir haar goed en sy het veilig gevoel. 

Sy wou ook wegkom van die huis af. Na 'n tydperk van 

goeie aanpassing by die veiligheidsplek het sy egter 

probleemgedrag begin toon en konflik tussen haar en die 

betrokke maatskaplike werker van die veiligheidsplek het 

ontwikkel. Dit was asof die maatskaplike werker nie kon 

verstaan dat sy 'n hunkering het na haar ouerhuis en 'n 

behoefte het om te weet wat regtig by die huis aangaan 

nie. Sy was ook bekommerd dat sy haar plek in die gesin 

gaan verloor. Sy was ook onseker oor wat van haar pa 

gaan word en hy dalk gevangenis toe sou gaan. Die 

maatskaplike werker het so ten doel gehad om vir Ria te 

beskerm dat sy nie haar outonomie kon respekteer om wei 

tog kontak met die gesin te he en later weer teruggeplaas 

te word nie. Nadat beide Ria se moeder en die vader op 

aanbeveling van die welsynsorganisasie haar kon besoek 

en sy gerusstelling vera I van haar vader kon kry, was sy 

tevrede en het aile probleemgedrag verdwyn. Respek vir 

outonomie en beg rip vir wat sy wou konserveer, het haar 

help oorleef binne die veiligheidsplek. 

Die skoolsielkundigedienste het aanbeveel dat Ria ook 
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uitgeplaas moes word na 'n koshuis weg van die huis af. 

Weereens het die gesin hulle eie outonomie laat geld en 

die moontlikheid van 'n koshuisplasing nie laat realiseer 

nie. Die gesin het ten aile koste hul geheelheid probeer 

konserveer. 

Ria was ook in kompetisie met Suzi vir aandag by die 

vader. Sy was baie sensitief byvoorbeeld as Suzi meer 

sakgeld sou kry as sy. Daar was ook konflik tussen haar 

en Suzi. Sy het ook weer die maatskaplike werker skool 

toe laat kom en alma! het gedink dat sy weer gemolesteer 

word. Dit was egter nie die geval nie. Die vader se 

pogings om vir haar 'n pate wees het afstand beteken en 

sy het baie aileen in die gesin begin voel. Sy het ook 

gekies om nie eintlik oor enige van haar pyn te praat nie. 

Sy was in onderhoude byvoorbeeld baie vaag en het net 

gese: "Ek weet nie." Die alleenheid was dalk ook 'n 

poging om afstand te skep en mense nie I.e. naby haar toe 

te laat nie. Dit het egter die effek op die gesin gehad dat 

almal oor haar bekommerd was en dit is by verskeie 

geleenthede aan die terapeut genoem. Deur "afwesig" of 

"stil" te wees kon sy so die nodige aandag van die gesin 

op haar vestig. 

3.3.3.6 Die Jongste kind: Klein Johnny 

Klein Johnny is vir alma! in die gesin belangrik en het 'n 

spesiale plek. Hierdie belangrike en spesiale plek wat hom 

as middelpunt en die gom van die gesin bevestig, het hom 

gehelp om nie deel te wees van die pynlike proses nie, 
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maar wei 'n ligpunt. Soos hy gedurende onderhoude sy 

eie prentjies kon sit en teken, het hy eintlik in die hele 

proses kans gekry om aileen voort te gaan. Almal se 

belewing van hom is ook positief. 

3.3.4 Die Vierde Bedryf: Die Betrokkenheidl va1111 die helpe1111de professies 

Vandat die bloedskandegeheim bekendgemaak is, was daar 

verskillende persone betrokke by die gesin. Die betrokkenes was 

onder andere die skoal (onderwysers en sielkundige), 'n 

welsynsorganisasie met verskillende · maatskaplike werkers, die 

maatskaplike werker van 'n veiligheidsplek, sielkundiges, 

verskillende terapeute, 'n prokureur, en die polisie van die 

Kinderbeskermingseenheid. 

Onderhoude is met enkeles van die belangrikste betrokkenes gevoer 

oor hulle persepsies van die gesin, betrokkenheid en hulpverlening 

aan die gesin. Daar was verskillende en teenstrydige sienings. Die 

wyse van betrokkenheid en die gesin se reaksie daarop sal beskryf 

word. 

3.3.4.1 A. Die skool (Onderwysers en skoolsielkundige) 

3.3.4.1.1 Onderwyser by die Hoerskool voor Suzi 

se oorplasing na 'n Kliniekskool. 

Die betrokke onderwyser was verant

woordelik vir opvoedkundige Ieiding en 

het ook emosionele probleme van kinders 

gehanteer of hulle verwys na die 

onderwyshulpsentrum. Suzi het verskeie 
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van die damespersoneel genader en 

vertel van die molestering. AI die 

personeel was besorg en wou hulp vir 

Suzi kry. Die onderwyser het gevoel dat 

Suzi beskerm, verwyder en in 

substituutsorg geplaas moet word, maar 

het 'n volledige evaluasie en die besluite 

aangaande haar aan die skoolsielkundige 

oorgelaat. Hy het egter later beset dat 

geen uitplasing suksesvol kan realiseer 

nie, aangesien Suzi gesorg het dat dit 

misluk en sy sodoende dan teruggeplaas 

word by die gesin. 

Hy het oak gevoel dat sy die simpatie 

wat sy verkry het deur almal van die 

molestering te vertel, gebruik het om 

haar plig ten opsigte van skoolwerk te 

versuim. 

Hy was 'n oar vir Suzi, maar het in 

samewerking met die skoolsielkundige en 

die maatskaplike werker van die welsyns

organisasie besluit dat hulle genoeg 

inligting moes verkry om die vader "vas 

te trek". Kriminele vervolging as deel 

van beskerming van die kind en verwy

dering uit die ouerhuis was vir hom deel 

van 'n oplossing. Hy het egter nie 
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gedink sy wou uit die huis verwyder 

word nie. 

Hy het ook kontak met die oudste seun 

Pieter gehad wat hy beskryf het as 'n 

"oulike seun" wat hy baie positief ervaar. 

Die betrokkenheid van die ouers ten 

opsigte van die seun was vir hulle goed. 

Voor Suzi se aanmeldings was die 

algemene belewing van hierdie gesin, en 

veral die ouers, baie positief. 

Hy beskryf Suzi as weerloos, wat onder 

druk van die vader baie sou doen om 

hom te beskerm. Die vader het ook 

beheer oor Suzi gehad. 

3.3.4.1.2 Die skoolsielkundige by die onderwys

hulpsentrum. 

Hy was veral betrokke by Suzi se plasing 

in die kliniekskool en die beplande 

koshuisplasing van Ria en is deur die 

skoal genader om Suzi te evalueer en 

van hulp te wees. 

Haar nood het hom s6 aangespreek dat 

hy onmiddellik die pa wou laat arresteer, 

maar dit vir eers gelaat het aangesien die 
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maatskaplike werker van die organisasie 

reeds besig was met 'n proses van hulp

verlening wat hy wou respekteer. 'n 

Proses moes gevolg word om genoeg ge

tuienis te verkry om die vader "vas te 

trek". 

Sy belewing van die vader was negatief. 

Sy afkeer teenoor hom was ook duidelik 

merkbaar. Sy bekommernis oor Suzi en 

die sterk behoefte om haar teen haar 

vader te beskerm, het hom laat besluit 

om haar na 'n kliniekskool oor te plaas. 

Alhoewel sy skolastiese probleme ervaar 

het, het hy gevoel dat haar emosionele 

omstandighede 'n kliniekskool regverdig. 

Daar was nie werklik gedragsprobleme 

nie, maar omdat sy pyn ervaar het en 

hulp nodig gehad het, was 'n kliniekskool 

die keuse. Ander kinders met haar ver

standelike vermoens sou binne gewone 

skoolonderrig geakkommodeer word. Hy 

was wei jammer dat sy vir haar pa se 

dade gestraf moes word, maar het geglo 

dat dit die beste vir haar sou wees. 

Volgens hom het die ouers nie saamge

werk nie en was dit die rede waarom die 

kliniekskoolplasing misluk het. Daar is 
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van hulle verwag om nie Suzi te besoek 

nie sodat sy kon aanpas. Die sielkun

diges van die skoal kon haar behoeftes in 

terapie hanteer. Na aanleiding van die 

ouers se "inmenging" het Suzi ook gevra 

om teruggeplaas te word. Die kliniek

skool self het dit ook aanbeveel. 

Sy siening van die gesin was soos volg: 

- Die ouers het geen prognose nie en is 

besig, vera! die pa, om weerlose, jong 

opgroeiende kinders te vernietig; 

- die moeder word gedomineer deur die 

vader en word nie toegelaat om 'n plek 

te he of "normaal" te wees nie; en 

- die vader is 'n misdadiger wat in die 

gevangenis hoort en nie in die 

samelewing nie. 

Hy sien as oplossing vir die gesin dat die 

kinders tydelik verwyder moes word en 

die moeder sterkgemaak moes word om 

van die vader te skei en later die kinders 

te versorg. Hy glo glad nie aan behoud 

van die gesin nie en beskryf dit as 'n vals 

ideaal. Die waardes van die gemeenskap 

moet geld. 

3.3.4.1.3 Die hoof van opvoedkundige Ieiding by 
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die huidige skoal van Suzi. 

Hy is 'n belangrike figuur vir Suzi. Hy is 

iemam.l met wie sy 'n vertrouensverhou

ding het, wat 'n oor vir haar het maar 

wat ook die nodige teregwysing kan 

doen. Hy vertolk in 'n mate die rol van 

'n vaderfiguur wat Christelike norme aan 

haar probeer oordra. 

Alhoewel hulpverlenend en beskermend 

teenoor Suzi, is hy ook duidelik bewus 

van haar negatiewe gedrag en hy sal dit 

ook binne die aanvaarbare norme han

teer. Hy ervaar haar "stout" gedrag as 

maniere om aandag te trek. 

Hy het ook 'n goeie verhouding met die 

ouers en alhoewel hy hulle gedrag afkeur 

en nie met hulle saamstem oor reels en 

waardes nie, het hy respek vir hulle 

outonomie. 

Hy weet nie wat die oplossing vir die 

gesin sou wees nie, maar dink tog dat 

fisieke afstand tussen die vader en 

dogter dalk 'n oplossing kan wees. 

B. Die gesin se reaksie op bogenoemde. 

Die twee onderwysers is deur die gesin as posi-
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tief beleef. Veral die huidige onderwyser bied 

vir Suzi veiligheid en hy is iemand met wie sy 

kan praat. Die vader en moeder ervaar hom as 

iemand wat hulle akkommodeer en begrip het 

vir hulle omstandighede. 

Ria se belewing van haar skoolkonteks is ook 

positief. 

Die gesin se reaksie teenoor die skool

sielkundige was baie heftig. Die gesin het 

ervaar dat hy hulle nie wou help of 

akkommodeer nie. Hulle wense en gevoelens is 

nie in ag geneem of gerespekteer nie. Hy wou 

hulle "in 'n blik druk". Suzi het gevoel dat hy 

vir haar keuses gemaak het wat pynlik was en 

dit nie vir haar gegun het om self te beluit nie. 

Hy het ook vir haar gejok. Hy het gese dat sy 

self kon kies en dat die kliniekskool "lekker" sou 

wees. Hulle het ook gevoel dat hulle moes 

saamstaan teen hom en te aile tye moes 

konserveer. 

Die vader het veral ook teenoor hom baie 

aggressief opgetree ten einde sy gesin te 

beskerm. 

A. Die maatskaplike werkers van die welsyns

organisasie. 
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Daar was verskillende maatskaplike werkers 

betrokke met verskillende handelinge en 

verskillende persepsies van die gesin. Aile 

handelinge was primer daarop gerig om die 

kinders te beskerm. Sekere handelinge om die 

kinders te beskerm was egter van so 'n aard dat 

die ouers aangeval en nie geakkommodeer is 

nie. Hulle outonomie is nie gerespekteer nie en 

hulle gedrag is gesien as weerstand of swak 

samewerking, alhoewel die ouers, en veral die 

vader, besig was om te konserveer. 

Veiligheidsplasings is gedoen sander om ook die 

wense en gevoelens van veral Suzi te akkom

modeer. Dit het daartoe gelei dat elke plasing 

misluk het. Sy was s6 besig om te konserveer 

dat sy die plasings moes kaap. 

Baie tyd is daaraan bestee om vas te stel of die 

seksuele molestering plaasvind, al dan nie. 

Daar is vera! op inhoudelike gegewens klem geh~ 

en getuienis is versamel om die vader aan te 

kla. 

Daar is egter ook baie moeite gedoen om die 

gesin by verskillende terapeute in te skakel. 

Een van die maatskaplike werkers wat veral 'n 

proses deurloop het met die vader en die 
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moeder, het hulle pyn raakgesien en probeer 

akkommodeer. Sy het veral ook 'n belangrike 

rol ten opsigte van Ria vertolk. 

B. Die reaksie van die gesin. 

Die gesin het op verskeie wyses op die 

betrokkenheid van die maatskaplike werkers 

gereageer ten einde hulleself te beskerm en te 

konserveer. Dit kan soos volg beskryf word: 

Pa het deur middel van aggressie die 

maatskaplike werker uit sy huis gejaag; 

Suzi het die veiligheidsplasings gekaap 

en getuienis teruggetrek of gese sy jok 

om te konserveer; 

Ria het elke keer die maatskaplike werker 

se telefoonnommer vergeet as sy haar 

moes skakel om te se die pa molesteer 

haar; 

Suzi het ook die dag toe sy by die skool 

'n verklaring moes afle oor die 

molestering nie skool toe gegaan nie; en 

Ria het gedragsprobleme begin toon in 

die veiligheidsplek en na sy haar vader 

gesien het en oor die huislike 

omstandighede gerusgestel is, het aile 

problema verdwyn. 

Die gesin se reaksie teenoor die maatskaplike 
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werker wat a:mal se pyn probeer akkommodeer 

het, was positief en hulle het haar as 

akkommoderend en behulpsaam ervaar. Ria en 

Pieter het egter gese: "Ons het nie met haar 

gepraat nie". Is dit dalk ook konserverend? 

Vanuit die teorie soos bespreek op bladsye 21 -

23 kon hierdie opmerking as 'n wyse van 

konservering en uitoefening van outonomie 

gesien word. 

A. Sielkundiges en personeel van die psigiatriese 

hospitaal. 

Die gesin het 'n tydperk van ongeveer agt 

maande by die hospitaal ingeskakel vir terapie. 

Baie definitiewe aanbevelings is ten opsigte van 

die gesin gedoen, naamlik: 

Die prognose is swak; 

molestering sal voortgaan mits daar nie 

verwydering van die vader of die kinders 

plaasvind nie; 

die gesin en veral Suzi, is nie 

behandelbaar nie; en 

die moeder is sterk aangeraai om te skei, 

aangesien dit die enigste oplossing sou 

wees. 

B. Die reaksie van die gesin 

Die moeder het ten spyte van die aanbe

velings die geheelheid van haar gesin 
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gekonserveer en oorweeg egskeiding 

glad nie as 'n oplossing nie; 

die gesin het oak in hierdie tydperk voor

gegee dat hulle na die Kaap verhuis het 

en die leer is gesluit. Die betrokkenheid 

en aanbevelings van die helpende pro

fessies het hulle beangs laat voel en die 

enigste wyse waarop die gesinseenheid 

behou kon word, was om te "verdwyn"; 

en 

die gesin funksioneer saam as 'n eenheid 

en die konservering van die gesin is vir 

elkeen van hulle van fundamentele 

belang. 

Die Prokureur 

Die prokureur het die vader tydens die kriminele 

hofsaak verdedig. Hy het aanvanklik geglo dat 

Suzi jok en dat daar nie 'n bloedskande

verhouding bestaan nie en wou Johnny graag 

help. Later het Johnny hom egter die waarheid 

vertel, maar hy het steeds betrokke gebly by die 

saak. Hy het baie nou met die gesinsterapeut 

saamgewerk en geglo dat die gesin, en veral 

oak die vader, gehelp kan word. Hy het oak 

geglo dat die vader nie gevangenis toe moet 

gaan nie, maar dat die gesinseenheid behou 

moes word. 
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Hy het nie geglo dat dit sou werk as die kinders 

verwyder word nie. Tydens die hofsaak was 

die borgvoorwaardes dat die vader nie kontak 

met die dogters mag he nie. Die vader, moeder 

en dogters het egter in geheim mekaar ontmoet, 

wat die gesin die geleentheid gegun het om 

steeds tyd saam deur te bring. Vera I Susan het 

haar man bygestaan en kon nie die kinders van 

hom weghou nie. Ten spyte van 'n hofbevel 

het die gesin outonoom opgetree om die 

gesinsverhoudings te konserveer. 

Die prokureur se be Iewing van die gesin was dat 

hulle bymekaar staan. lnsidente waar gesins

disintegrasie 'n moontlikheid was, soos byvoor

beeld deur 'n moontlike verwydering van die 

kinders en die kriminele hofsaak, het hulle nog 

meer laat saamstaan en konserveer. 

B. Die reaksie van die gesin 

Die gesin het die prokureur se betrokkenheid as 

positief en van hulp beskou. Die vader het ook 

gevoel dat hy verstaan en geakkommodeer 

word. Hy het gehelp dat gesinsverbrokkeling 

verhoed is. 

Die gesin het ook verskillende reaksies op die 

regs proses gehad: 

Suzi het die ondervraging en baie verskil-
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lende mense, aan wie sy die storie moes 

vertel, baie negatief beleef {Tog het sy 

ook self gekies om dit aan 'n verskei

denheid mense te vertel); 

die skeiding wat die regsproses in die 

gesin gebring het deur middel van 

veiligheids plasings en borgvoorwaardes, 

was pynlik en hulle het dit gekaap om die 

gesin so te beskerm; 

die getuienis wat die dogters moes 

lewer, was pynlik en dit het soms 

doelbewus nie gerealiseer nie {reeds 

voorheen bespreek); 

te veel mense het by die saak betrokke 

geraak en die gesinslede moes deurentyd 

konserveer sodat disintegrasie van die 

gesin nie plaasvind nie; 

daar was ook 'n positiewe gevoel ten 

opsigte van die hofsaak. Dit was 'n 

manier, alhoewel baie pynlik, om hulle 

probleme te laat uitkom en hulle kon 

saam begin werk aan moontlike 

oplossings; en 

Susan het egter gevoel dat dit vir haar so 

pynlik was dat sy dit nooit sou aanbeveel 

nie. Daar is ander maniere om self hulle 

probleme op te los. 

Die Polisie {Kinderbeskermingseenheidl 
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Die eenheid was betrokke by die ondersoek van 

'n kriminele klag van seksuele molestering deur 

die vader. Hulle taak ten opsigte van die 

ondersoek is bemoeilik deur Suzi wat 'n klag h3 

en dan weer weier om te getuig. Waar ander 

geglo het dit was intimidasie van die vader, het 

hulle vas geglo dat dit Suzi se eie keuse was om 

op so 'n wyse haar vader en die gesin te 

beskerm. 

Hulle het ook gewoond geraak daaraan dat Suzi 

gereeld skakel en noem dat sy deur die vader 

gemolesteer word. Hulle het dit gesien as 'n 

paging van haar om hulp vir die gesin te verkry. 

B. Die reaksie van die gesin. 

Dit is interessant dat die gesin die betrokken

heid van die Kinderbeskermingseenheid as 

positief en van hulp beleef het. Selfs die vader 

het hulle nie gesien as 'n bedreiging vir sy gesin 

se voortbestaan nie. 

A. Die gesinsterapeut betrokke by die gesin 

Die gesin skakel a! ongeveer 'n jaar by die 

betrokke terapeut in met belangrike 

veranderings. Veranderings ten opsigte van 

verhoudings, en veral van die bloedskande

verhouding, is duidelik sigbaar. Die 

gesinsterapeut het ook as deskundige getuie vir 
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die gesin in die hofsaak getuig. 

In terapie is onder andere gefokus op die totale 

gesin, op individuele terapie en huweliksterapie 

met temas soos die stel van grense, veilige 

nabyheid en rolle en posisies van gesinslede. 

Verandering binne die gesin is aangespreek 

maar ook met klem op hulle outonomie. Wat 

hulle wou konserveer, is geakkommodeer. 

Ria is in 'n mindere mate betrek by terapie, 

aangesien dit haar keuse is om nie te praat nie. 

Sy wil nie "gedwing" word om te praat nie. 

Haar "stilbly" maak nie net haar gesin 

bekommerd nie, maar die terapeut is ook 

besorgd oor haar. 

B. Die reaksie van die gesin 

Die gesin se belewing van die gesinsterapeut is 

positief. Hulle voel dat sy hulle respekteer, 

akkommodeer en bystaan. Sy het van die begin 

at in hulle geglo en daartoe bygedra dat die 

geheelheid van die gesin behoue gebly het. Sy 

kon hulle ook help om hulleself beter te 

verstaan. 

3.4 Die navorser se konstruksies van outonomie en konservering van die gesin. 

Die Fourie-gesin word gesien as 'n lewende sisteem wat outonoom is, 
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waar die beginsels van struktuurdeterminisme geld en konservering 

plaasvind. Bke gesinslid is ook outonoom en konserveer wat vir hom/haar 

noodsaaklik is om te oorleef. 

Op grond van bogenoemde word bepaal dat: 

Die beginsel van oorsaaklikheid nie geld nie, met ander woorde die 

gedrag van een gesinslid of 'n persoon veroorsaak nie 'n reaksie by 'n 

ander persoon nie. Elke gesinslid sal optree volgens wat hy kan en 

besluit om op te tree. Die gedrag van die ander persoon is wei 'n 

perturbasie en skep 'n bepaalde konteks waarop outonoom gereageer 

word; 

beheer van of tussen sisteemkomponente onmoontlik is. Die vader 

Johnny het nie beheer oor sy gesin uitgeoefen sonder hulle keuse nie. 

Deur middel van hulle gedrag het hulle hom toegelaat om beheer te 

mag he. Hy het ook nie sy vrou Susan gedwing om niks te se nie. Die 

"afwesige" plek wat sy ingeneem het in die gesin, was 'n keuse wat 

haar gepas het. Suzi het ook self op 'n outonome wyse besluit om 

getuienis terug te trek om die gesin en haar vader te beskerm; en 

die gesin en gesinslede het in elke situasie opgetree soos wat dit vir 

hulle moontlik was om hulself en die gesin te konserveer. 

Die bloedskandedrama met verskillende bedrywe, wat gebeure en die 

betrokkenheid van 'n verskeidenheid mense insluit, het die konteks geskep 

waarbinne die Fourie-gesin hulle voortbestaan as individue, maar veral ook 

as gesinseenheid, wou konserveer. Die voortbestaan van die gesin was 

vir hulle baie belangrik. In omstandighede waar persone van buite die 

gesin se voortbestaan bedreig het, het hulle ten spyte van die pyn binne 
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die gesin saamgestaan teen die wereld. Reels en wette is oortree om die 

gesin te behou. 

Elke gesinslid het op 'n outonome wyse homself en sy gesin en 

verhoudings gekonserveer. Dit het soos volg plaasgevind: 

Johnny het byvoorbeeld deur sy aggressie mense op 'n afstand gehou 

en so homself en sy gesin beskerm. Hierdie afstand is oak gebruik om 

die pa-dogter-verhouding te herstel; 

Susan het ten spyte van aanbevelings deur lede van die helpende 

professie om van haar man te skei, die keuse gemaak om te bly en so 

die gesinsverbrokkeling voorkom. Die "afwesige" plek wat sy inge

neem het, het haar beskerm en sy kon gesinsdisintegrasie verhoed. 

Haar behoeftes kon sy oak elders buite die gesin bevredig wanneer sy 

"afwesig" sou wees; 

Pieter het met tye 'n nuusdraer geraak as die dogters te veel na buite 

uitpraat. Dit was asof hy 'n wakende oog oar almal gehou het. 

lnligting moes na buite gaan om hulp te verkry, maar as die hulp sou 

beteken dat moontlike gesinsdisintegrasie kan plaasvind, wou hy dit 

verhoed; 

Suzi het byvoorbeeld aile veiligheidsplasings met haar gedrag en hulp 

van die gesin gekaap om 'n duidelike boodskap te gee van hoe 

belangrik die behoud van die gesin is. Sy wou nie verwyder word nie; 

Ria het oak probleemgedrag by die veiligheidsplek getoon nadat sy 

versoek het om verwyder te word. Sy was bekommerd oar die gesin 

en tydelike afstand met die gesin en veral die vader was vir haar 

genoeg; en 

Klein Johnny het sy spesiale plek behou deur half op sy eie voort te 

gaan en speel-speel deur die drama te gaan. 
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Swak samewerking of weerstand en leuens wat negatiewe reaksie by 

mense ontlok het, was wyses wat hierdie gesin gevolg het juis om 

hulleself te beskerm en disintegrasie van die gesin te verhoed. 

Die helpende professies het verskillende persepsies gehad aangaande die 

gesin asook wat met hulle moes gebeur. Sommige persone se persepsies 

en handelinge het die gesin veilig laat voel en ander het 'n konteks geskep, 

wat die gesin genoodsaak het om te konserveer. Die behoefte om te 

beskerm en die pyn wat die gesinslede ervaar het, het soms daartoe 

bygedra dat die professionele persone die outonomie van individue sowel 

as die gesin ge"ignoreer het. 

Hierdie persepsies van elke betrokkene is dan ook konstruksies gebaseer 

op hulle eie epistemologie en menswees. Dit is dus so dat persepsies sal 

en kan verskil. Die persone betrokke by die gesin het ten doel gehad om 

hulp te verleen vanuit die konteks wat hulle pas. Dit was hulp aan 

verskillende lede van die gesin en op verskillende wyses gekoppel aan die 

outonomie van die hulpverlener. 

Navorser wat vanuit 'n ekosistemies epistemologie beskryf, kan dus nie 

anders as om na die totale gesin, die rekursiewe proses tussen gesinslede, 

en die gesin en ander te kyk en veral te fokus op die outonomie van elkeen 

en wat elkeen as individu, maar ook die gesin wil konserveer. Navorser 

se beskrywing is verder oak net 'n persepsie of 'n konstruksie wat as volg 

beskryf kan word: 

" ... and where ever we choose to delve we find it 

equally full of details and interdependencies. It is 

always the perception of a perception of a perception 
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..... or the description of a description ... 

There is nowhere we can drop anchor and say, 

'This is where the perception started; 

this is how it was done" 

(Vgl. Varela in Le Roux; 1987: 46) 

3.5 Samevatting 

Navorser het vanuit 'n ekosistemiese epistemologie deur middel van 

outonomie as verduidelikende konstruksie beskryf hoe 'n gesin waarbinne 

bloedskande voorkom, outonoom was en konserverend opgetree het. Die 

helpende professies was op verskillende wyses betrokke. Elke handeling 

was 'n perturbasie waarop die gesin op 'n outonome wyse gereageer het. 

Vanuit die beskrywing was dit duidelik dat die gesinslede hulleself, die 

gesinseenheid en gesinsverhoudinge gekonserveer het. 

In die volgende hoofstuk sal daar gefokus word sowel op belangrike 

gevolgtrekkings vanuit die studie as op aanbevelings van handelinge ten 

opsigte van gesinne waar bloedskande voorkom. 
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HOOIFSTUIK 4 

Bloedskande as 'n gesinsdilemma word uit verskillende perspektiewe beskryf. 

In hierdie studie is daar vanuit 'n ekosistemiese benadering deur middel van 

outonomie as verduidelikende konstruksie 'n gevallestudie van een 

bloedskandegesin, beskryf. 

Tydens die ondersoek was die fokus nie net aileen op die outonomie van elke _ 

gesinslid of die totale gesin nie, maar op sowel die outonomie van die betrokke 

professionele persone as op die outonomie van die navorser. Navorser se 

epistemologie het 'Ciie persepsie bepaal waarvolgens beskrywings en 

konstruksies gedoen is. Die beskrywing van navorser is dus nie die enigste 

konstruksie wat bestaan nie, maar daar is verskeie alternatiewe. 

Die konstruksie wat navorser aanbied, is gebaseer op 'n ekosistemiese 

epistemologie (soos genoem), waar daar gefokus is op belangrike konstruksies 

van hierdie epistemologie, 'n intensiewe literatuurstudie en praktiese ervaring 

van gesinne waar bloedskande voorkom, onderhoude met verskillende 

professionele persone en die beskrywing van slegs een praktykillustrasie. 

Die volgende gevolgtrekkings kan vanuit hierdie konstruksies gemaak word: 

Die gesin waarbinne bloedskande voorkom, word beskryf as 'n 

lewende sisteem wat outonoom is en die beginsels van 

struktuurdeterminisme geld; 

die gesin bepaal dus self hoe om op "inligting" van buite te reageer. 

Betrokkenheid van professsionele persone kan slegs as perturbasies 
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beskou word, waarop die gesin op 'n outonome wyse sal reageer; 

elke individuele gesinslid is ook outonoom wat 'n eie keuse aangaande 

sy/haar gedrag uitoefen. Die gesin en gebeure of persone in die 

bloedskandedrama skep wel'n konteks waarop die individu reageer; en 

die gesin, asook individuele gesinslede, het tydens die 

bloedskandedrama en veral met betrokkenheid van professionele 

persone, konserverend opgetree. 

Die volgende aspekte is gekonserveer: 

a) Die gesinseenheid elkeen wou ten aile koste 

gesinsverbrokkeling verhoed; 

b) die huweliksverhouding n1oes behoue bly ten spyte van 

aanbevelings dat 'n egskeiding 'n moontlike oplossing is; 

c) die vader-kind(dogter)-verhouding. Verskillende pogings 

(reeds bespreek) is deur die gesin aangewend om 'n 

"normale" vader-dogter-verhouding daar te stel. Ten spyte 

van aanbevelings dat die vader van die dogters verwyder 

moet word, het die hele gesin saamgestaan om hierdie 

verhoudings te handhaaf; 

d) elke gesinslid het ook hulleself, eie behoeftes en hul 

voortbestaan as gesin probeer konserveer en beskerm, 

byvoorbeeld deur afstand te skep deur middel van aggressie 

of om 'n "toeskouer" te wees wat net met tye betrokke raak. 

Deur te "rus" was ook 'n wyse om eie behoeftes te 

konserveer; en 

e) elke gesinslid se rol en plek in die gesin is ook beskerm. 

Belangrike patrone binne bloedskandegesinne soos in die literatuur 

beskryf word, was ook deel van die gesin se verhaal, naamlik: 
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a) Die huweliksverhouding is gekenmerk deur pyn en afstand; 

b) bogenoemde het deel gevorm van rolomruilings en grens-

verskuiwings wat sodoende gehelp het om die 

huweliksverhouding te beskerm; 

c) die grense van die gesin was beskermend-geslote. Dfe 

isolasie was 'n paging om die gesinseenheid te konserveer; 

d) geheimhouding van die bloedskandeverhouding het oak 

daartoe bygedra om die gesin te konserveer. 

e) bekendmaking van die bloedskandegeheim was 'n outonome 

keuse van die dogters wat op verskillende wyses voorgekom 

het. Die bekendmaking van die geheim en die pyn was 'n 

vraag na verandering in verhoudings en nie disintegrasie van 

die gesin nie; en 

f) die bloedskandeverhouding het gedien as stabiliseerder en dit 

was die gesin se paging om gesinsverbrokkeling te voorkom. 

'n Bloedskandedrama gaan gewoonlik gepaard met betrokkenheid van 

professionele persone. Daar raak 'n netwerk van persone betrokke, elk 

met 'n eie konstruksie van die probleem. Sommige persone sal die 

gesin se outonomie respekteer terwyl andere met die doel om die kind 

te beskerm, die gesin se voortbestaan bedreig, hulle onveilig laat voel 

sodat hulle ten aile koste konserverend moet optree. Die pyn in die 

gesin het van die professionele persone s6 aangespreek dat die gesin 

se outonomie nie gerespekteer is nie en 'n verdere konteks van pyn en 

verliese is geskep;en 

Die gesin waarbinne bloedskande voorkom, sal verskillende pogings 

aanwend om te konserveer wat negatiewe reaksies by ander betrokke 

persone, ontlok. Konservering word soms gedoen deur middel van 

negatiewe gedrag, "weerstand" en die oortree van reels, wette en 
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norme. 

Die volgende aanbevelings kan vanuit die studie gemaak word: 

'n Ekosistemiese benadering met die fokus op outonomie as 

verduidelikende konstruksie, kan sinvol benut word in die werk met 

gesinne waar bloedskande voorkom; 

die beginsel van outonomie sluit aan by een van die waardes in 

maatskaplike werk, naamlik selfdeterminasie, en dit behoort meer 

aandag in die praktyk te geniet. 

sowel elke gesinslid, as die totale gesin, se outonomie behoort 

gerespekteer te word; 

daar behoort nie net gefokus te word op verandering binne die gesin 

nie, maar dit wat gesinne wil konserveer, moet gerespekteer en 

aangespreek word; 

die helpende professies betrokke by bloedskandegesinne behoort 

daarteen te waak dat hulle nie soveel klem op beskerming van die kind 

plaas dat die pyn van ander gesinslede ge'ignoreer word of die 

gesinseenheid onnodig bedreig word nie. Elke gesinslid ervaar pyn in 

die bloedskandedrama en behoort geakkommodeer te word; 

sowel verwydering van die kinders as deel van die oplossing van die 

probleem as regsoptrede behoort nie die enigste of primere oplossing 

te wees nie. Die gesin kan gehelp word sonder die konstruering van 

'n konteks van verdere pyn en verliese; 

sekere oplossings vir die gesin soos byvoorbeeld egskeiding mag wei 

gesinsdisintegrasie wees, maar dit is die keuse van die gesin om die 

oplossing te vind; en 

die epistemologie van professionele persone sal bepaal wat hulle 

konstruksies van die gesinne en hulle probleme sal wees en hoe 

hulpverlening sal plaasvind. Dit is dus belangrik dat die professionele 
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persoon sensitief sal wees vir sy konstruksies van die gesin wat as 

vertrekpunt vir die hulpverlening sal dien. Die aannames wat gemaak 

word is dus gekoppel aan die observeerder. Reaksies van die gesin 

behoort dan ook binne die konteks van die professionele persoon se 

epistemologie verstaan te word. 

Die pyn in 'n bloedskande drama kan beter verstaan word, as die outonomie 

van elke betrokkene, sowel gesinslid as professionele persone gerespekteer 

word en daar konserverend opgetree word. 
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