
 

Adolessente seuns se ervaring van die dood van ‘n ouer en 

ondersteuning binne die skoolopset, Wes-Kaap (Adolescent boys’ 

experiences of the death of a parent and the support within the 

school environment, Western Cape) 

 

deur 

 

 

 

JENNOBIA EZENDEL KOCK 

 

 

Voorgelê luidens die vereistes vir die graad 

 

 

MAGISTER EDUCATIONIS  MET SPESIALISERING IN VOORLIGTING 

 

 

aan die 

 

UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

 

 

STUDIELEIER: Prof. A.C. Lessing 

 

 

FEBRUARIE   2015 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

   Hierdie studie word met liefde opgedra aan: 

 My man, Nolan Kock, my twee dogtertjies, Chesny en Chelsey 

      en  

   my ouers, Mnr. en Mev. J.F. Slamat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

                           Studentenommer: 35107863 

 

Ek verklaar hiermee dat Adolessente seuns se ervaring van die dood van ‘n ouer 

en ondersteuning binne die skoolopset, Wes-Kaap (Adolescent boys’ 

experiences of the death of a parent and the support within the school 

environment, Western Cape) my eie werk is en dat ek alle bronne wat ek gebruik of 

aangehaal het deur middel van volledige verwysings aangedui en erken het. 

 

 

      
_________________________________________________________    ___________________________________________ 

HANDTEKENING                                                          DATUM 

(Jennobia Ezendel Kock)      

  



 

iv 
 

     BEDANKINGS 

 

Eerstens kom alle lof en eer ons Hemelse Vader toe. Sonder God se genade en 

seën sou hierdie verhandeling nooit begin en voltooi kon word nie.  

 

Tweedens wil ek erkenning gee en my dank betuig teenoor die volgende persone: 

 Die vyf respondente en hul ouers/voogde vir hul deelname aan die studie; 

 My man, Nolan Kock, en dogtertjies (Chesny en Chelsey) vir hul 

onvoorwaardelike liefde, geduld, begrip en ondersteuning; 

 My ouers vir hul volgehoue ondersteuning, liefde en gebede; 

 Prof. Ansie Lessing vir haar geduld, inspirasie en professionele leiding; 

 Al my familie, vriende en kollegas vir hul liefde, omgee, ondersteuning en 

gebede; 

 Warren Dunton vir die beskikbaar stel van ’n lokaal vir die data-

insamelingsproses; 

 Erin Kock en Crystal De Wee vir hulle dienste as kinderoppassers en liefde vir 

my twee hartsmensies; 

 Hettie Orffer vir haar vriendskap, gebede, onvoorwaardelike liefde en 

ondersteuning; 

 Igrid Prins en Myrtle Klaassen vir hul hulpvaardigheid en ondersteuning; ek 

kon tydig en ontydig op hul nommers druk. Baie dankie! 

 Michelle en Kobus Smith wat hul huis so onbaatsugtig oopgestel het; sodat ek 

daar onverwyld aan my verhandeling kon werk. 

 Susan Joubert vir haar besonderse diens as taalversorger, dankie vir jou mooi 

gesindheid, motivering en ondersteuning. 

 Lushan September vir haar bystand en ondersteuning. 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

 

ADOLESCENT BOYS’ EXPERIENCE OF THE DEATH OF A PARENT AND THE 

SUPPORT WITHIN THE SCHOOL ENVIRONMENT, WESTERN CAPE 

  

BY:       Jennobia Ezendel Kock 

DEGREE:     Master of Education 

(with specialisation in Guidance and 

Counselling) 

SUBJECT:     Psychology of Education 

UNIVERSITY:    University of South Africa 

SUPERVISOR:    Prof. Ansie Lessing 

 

 

     ABSTRACT 

 

This study was undertaken to investigate and explore the experience of the death of 

a parent and the support for Coloured boys, in the middleadolescence phase, within 

the school context. Five boys were involved in the study. The gender of the parent 

was not specified; but all the boys had lost their mothers. The adolescent boys 

indicated that the death of their mothers was a life changing event; that they 

struggled emotionally after the death of their mothers but they received enough 

support from the school, friends and peer group. Family relations were disrupted and 

the boys often handled their mourning alone. They indicated a continued bond with 

their mothers, developed a greater sense of responsibility and insight into 

themselves and the emotions of others deepened. The boys stressed the value of 

social support but the public display of emotions is influenced by their perceptions of 

masculinity.  
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OPSOMMING 

 

Die studie is onderneem om Kleurling seuns in die middel-adolessente fase se 

ervaring na die dood van ’n ouer en ondersteuning binne die skoolopset te 

ondersoek en te verken. Vyf seuns is by die studie betrek. Die geslag van die ouer is 

nie gespesifiseer nie maar al die seuns het hul moeders verloor. Die adolessente 

seuns het aangedui dat die dood van hul moeders ’n lewensveranderende 

gebeurtenis was; dat hulle ’n emosionele stryd gevoer het na die dood van hul 

moeders maar wel voldoende ondersteuning vanaf die skool, vriende en 

portuurgroep ontvang het. Gesinsverhoudinge het verbrokkel en die seuns het 

dikwels alleen hul rou hanteer. Hulle het ’n voortgesette band met hul moeder 

aangedui, groter verantwoordelikheidsin ontwikkel en insig vir hulself en ander se 

emosies het verdiep. Die seuns het die waarde van sosiale ondersteuning 

beklemtoon maar die openlike toon van emosies word deur hul persepsies 

vanmanlikheid beïnvloed. 
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HOOFSTUK 1: INLEIDENDE ORIËNTERING, PROBLEEM-ANALISE, 
KONSEP- DEFINISIE EN DOEL VAN DIE NAVORSING 

 
1.1 INLEIDING 
Die navorser het in haar onderwysloopbaan, as Lewensoriënteringsopvoeder by ’n 

hoërskool (op ’n plattelandse dorpie, Wes-Kaap), telkens in aanraking gekom met 

adolessente wat ’n ouer aan die dood afgestaan het. Die meerderheid van die 

gesinne in dié gemeenskap se sosio-ekonomiese omstandighede is swak en hulle 

werksomstandighede is nie baie gunstig nie. Baie ouers is seisoenarbeiders, met 

lang werksure by plaaslike vrugtefabrieke of plase. Die ouers is in die algemeen 

ongeskoold en ongeletterd en wanneer een van die ouers te sterwe kom, word die 

oorlewende ouer dikwels verplig om by die plaaslike vrugtefabrieke of op vrugteplase 

te gaan werk; ten einde vir hul gesinne te kan sorg. Die ouer, wat ’n huweliksmaat 

verloor het, ervaar druk, bekommernis en persoonlike rou. Die veranderde 

omstandighede (broodwinner), lang werksure en spanning, wat met die 

enkelouersituasie gepaardgaan, kan daartoe lei dat die oorblywende ouer van die 

adolessent dikwels nie in staat is om voldoende ondersteuning aan ’n treurende 

‘groot kind’ te bied nie. 

 

Die treurende adolessent ervaar ook weinig ondersteuning binne die skoolopset. Die 

emosionele ondersteuning vanaf die skool aan adolessente, wat ’n ouer aan die 

dood afgestaan het, behels dikwels slegs die bywoning van die ouer se begrafnis, ’n 

sangstuk deur klasmaats by die begrafnis en ’n skenking van ’n donasie in die vorm 

van blomme, tee, suiker en melk. 

 

As opvoeder in Lewensoriëntering (Graad 8 tot 12) het die navorser ook dikwels 

ervaar dat onderwerpe soos die dood, rou en verlies van ’n geliefde vermy word. Die 

afwesigheid van die onderwerpe word ook in die Lewensoriëntering-kurrikulum 

bespeur. Daar bestaan geen direkte verwysing na die dood of dood-opvoeding as 

sodanig in die Lewensoriëntering-kurrikulum nie. Daar word bloot gekyk na 

onderwerpe wat verband hou met die dood soos: geweld, misdaad, stres, MIV/VIGS, 

ongesonde leefstyl en trauma. Die bespreking van die dood word aan die hand van 

gevallestudies gedoen en dit is dan ook die naaste wat die adolessent binne die 

skoolopset aan die dood as moontlikheid en onderwerp kom. Lewis (1999:169) is 
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van mening dat kinders, binne die skoolopset, baat sal vind by opvoeding oor die 

dood; selfs al het hulle nog nie self die dood beleef nie. Terselfdertyd kom opvoeders 

se opleidingskennis, vaardighede en hantering van rou ook ter sprake. Aspekte van 

rou word ook weinig in die onderwys opleidingskurrikulum en personeel 

werkswinkels behandel, wat tot gevolg het dat opvoeders oor gebrekkige kennis en 

vaardighede ten opsigte van die hantering van rou binne die skoolkonteks beskik. 

Deur die bevordering van doodopvoeding in skole, word kinders blootgestel aan die 

beskouing dat dood ’n natuurlike deel van lewe is (Holland, 2008:420). Die belewing 

van verlies as ’n regverdiging vir die insluiting in die kurrikulum word deur talle 

outeurs bepleit (Rowling, 2003:2).  

 

Die volgende belangrike aspekte het tot die belangstelling in hierdie navorsing gelei:  

 Die navorser se professionele belewing van adolessente seuns se 

agteruitgang (fisies, emosioneel en akademies) na die dood van ’n ouer.  

 Talle gesprekke met kollegas oor kinders se hantering van die dood en 

spesifiek die dood van ’n ouer en die gepaardgaande ondersteuning aan dié 

kinders. 

 Persoonlike belangstelling en die bestudering van literatuur oor kinders en 

rou. 

 

1.2 ANALISE VAN DIE PROBLEEM 
In ’n voorlopige literatuurstudie is enkele navorsers, wat adolessente/gesinne se 

belewing van die dood van ’n ouer of geliefde binne die Suid-Afrikaanse konteks 

nagevors het, opgespoor (Case & Ardington, 2006; Garzouzie, 2011; Greeff & 

Human, 2004; Kotzé, Els & Rajuili-Masilo, 2012; Meyer, 2013; Nghonyama, 2008 & 

Thupayagale-Tshweneaggae, 2012). Van bogenoemde studies is slegs Garzouzie 

(2011) se studie in die Wes-Kaap Provinsie gedoen. Ander Suid-Afrikaanse studies 

(Kotzé et al., 2012; Somhlaba & Wait, 2009; Rosenblatt & Nkosi, 2006), is met 

volwasse respondente gedoen. Binne die konteks van hierdie studie, asook in die 

relevante literatuur, word verlies beskou as die dood van ’n ouer. 

 

Dit blyk vanuit die literatuur dat daar groot teenstrydighede onder navorsers ten 

opsigte van die benaderings tot rou bestaan. Die afgelope dekades is rou hoofsaaklik 

vanuit ’n Psigo-analitiese perspektief benader (Keenan, 2014:22-23); dit wil sê 
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persone is aangemoedig om oor hul rou te praat. Kübler-Ross (1969) se Fase Teorie 

het ook groot bydraes in praktyk en teorie gemaak (Costello, 2012:7). Tesame met 

bogenoemde teoretiese perspektiewe het Bowlby (1963) se Gehegtheidsteorie die 

hoeksteen vir die bestudering van rou gelê. Hierteenoor blyk dit egter dat 

kontemporêre navorsers op die gebied van rou voortdurend die waarde en 

belangrikheid van ’n voortgesette band/verhouding met die gestorwe geliefde in 

navorsingstudies beklemtoon. Dit kom dus voor asof ons kennisbasis, ten opsigte 

van die verwerking van rou, moontlik ’n nuwe vertrekpunt inneem. Aangesien teorieё 

die ontwikkeling van nuwe kennis stimuleer, deur leidrade te verskaf vir verdere 

navorsing (Creswell, 2008:96), is dit noodsaaklik om die tradisionele perspektiewe 

oor rou, asook kontemporêre uitgangspunte verder toe te lig in Hoofstuk 2.  

 

Tesame met  bogenoemde paradigmaskuif, wat in die literatuur opgemerk is, asook 

die leemte in die Suid-Afrikaanse navorsingskonteks ten opsigte van adolessente-

rou, het die navorser ook die volgende uitdagings in die bestudering van 

adolessente-rou in die literatuur bespeur; naamlik:  

 Daar is verskillende uitgangspunte oor die aard, omvang en intensiteit van 

adolessente-rou. 

 Rou word deur verskeie faktore beïnvloed. 

 Talle studies wat gedoen is oor adolessente en verlies, is gegrond op 

volwassenes se refleksies op die belewing van die dood van ’n ouer 

(retrospektiewe studies). 

 Daar bestaan nog groot onduidelikheid oor watter hanteringsvaardighede in die 

verwerking van rou meer doeltreffend is. 

 Talle studies is met kliniese steekproewe gedoen. 

 Daar is min studies oor, in besonder, seuns/mans se belewing van verlies 

gedoen. 

 Daar is uiteenlopende literatuurbevindinge oor die rol wat geslag in die rouproses 

speel. 

 Navorsers onderskei weinig in hul studies tussen die ontwikkelingsfases van 

adolessensie (byvoorbeeld, vroeё-, middel- en laat-adolessensie); adolessensie 

word as ’n oorhoofse term gebruik in navorsingstudies. 

Bogenoemde waarnemings word in afdeling 1.2.1 (Verkenning van die 
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probleem)verken en toegelig. 

 

As gevolg van die kompleksiteit en verwarring in die literatuur ten opsigte van rou, 

vind die navorser dit noodsaaklik om aandag te skenk aan relevante 

navorsingsbevindinge oor adolessente-rou en verlies; ten einde die noodsaaklikheid 

en waarde van hierdie studie verder toe te lig. Navorsers (Black, 2005:28; Busch & 

Kimble, 2001:414; Eppler, 2008:195; Goodman, Morgan, Juriga & Brown, 2004:200; 

Heath, Leavy, Hansen, Ryan, Lawrence & Sonntag, 2008:259; Hope & Hodge, 

2006:110; Kirwin & Hamrin, 2005:62; Lenhardt & McCourt, 2000:191; Morgan & 

Roberts 2010:207; Nguyen & Scott, 2013:197; Rask, Kaunonen & Paunonen-

Ilmonen, 2002:138; Zafar & Mubashir, 2012:101) is dit eens dat die dood van ’n ouer 

een van die mees traumatiese ervaringe vir ’n kind is. Balk en Corr (1996:14) verwys 

na longitudinale navorsingstudies wat reeds in 1969 (Offer) en 1975 (Offer & Offer) 

oor adolessente se weerstand in traumatiese lewensituasies, soos die dood van ’n 

ouer, gedoen is. Hierdie studies het bevind dat die hantering van verlies daartoe lei 

dat adolessente ietwat vinniger en vroeër as hul maats volwasse word. Meer 

onlangse studies (Bragdon, 2006:158; Dehlin & Martensson, 2009:21; Eppler, 

2008:195; Nghonyama, 2008:102; Schultz, 2007:32) het ook bevind dat die hantering 

van verlies gedurende adolessensie eerder tot groter volwassenheid as tot regressie 

of sielkundige versteurings lei.   

 

Kandt (1994:206) verwys na Garber (1985) en Wolfelt (1990) se bevindinge dat die 

nalaat van ondersteuning aan adolessente, wat ’n ouer aan die dood afgestaan het, 

dikwels verband hou met die sosiale verwagtinge van die adolessent; soos om te 

help omsien na die huishouding en om die gesinslede en vriende te ondersteun. 

Garber (1985) het in sy navorsing tot die gevolgtrekking gekom dat dit dikwels 

voorkom asof adolessente die dood van ’n ouer goed hanteer; terwyl hulle in 

werklikheid ’n vertraagde rouproses ervaar. Wolfelt (1990) het bevind dat die 

verantwoordelikheid dikwels aan die adolessent opgelê word om gesinslede en 

vriende te ondersteun en dat hulle sodoende nie tyd gegun word om self te rou nie. 

Hy noem verder dat hierdie soort verwagtinge ‘hiper-volwassenheid’ gedurende ’n 

moeilike tyd aanmoedig. Morgan en Roberts (2010:208) meld dat daar dikwels van 

adolessente verwag word om soos volwassenes op te tree alhoewel hulle nog nie vir 

volle outonomiteit gereed is nie. Die outeurs huldig ook die standpunt dat 
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adolessente dikwels die indruk skep dat alles ‘oukei’ is en dat hulle dikwels hul 

emosies wegsteek vir volwassenes; wat daartoe lei dat volwassenes verkeerdelik 

aanneem dat adolessente, in vergelyking met jonger kinders, minder emosionele 

ondersteuning benodig wanneer ’n ouer sterf. 

 

In hul studie met treurende jong kinders en adolessente (125 kinders in die 

ouderdomsgroepe tussen 6 tot 17), het Silverman en Worden (1992:98-99) bevind 

dat die treurende kinders, in vergelyking met nie-treurende kinders, hoër vlakke van 

sosiale onttrekking, angs, sosiale probleme, laer selfbeeld en selfwaarde toon. 

Alhoewel die meeste kinders nie sterk tekens van ernstige emosionele en 

gedragsversteurings getoon het nie, was daar ’n kenmerkende persentasie kinders 

met ernstige probleme een jaar na die dood (19%) en na twee jaar (21%). Uit 

Silverman en Worden (1992:98) se studie blyk dit ook dat simptome, soos angs, by 

sommige kinders eers twee jaar na die dood van ’n ouer voorgekom het. Brent, 

Melhem, Donohoe en Walker (2009) het ’n longitidunale studie gedoen met 176 

deelnemers tussen die ouderdom van 7 en 25 jaar wie se ouer gesterf het as gevolg 

van selfdood, ’n ongeluk of skielike dood aan natuurlike oorsake. Hulle het ook 

bevind dat die dood van ’n ouer ’n langdurige invloed op die deelnemers gehad het. 

dat hoёr vlakke van depressie en alkohol- of dwelmmisbruik en hoёr self-

gerapporteerde angs bykans twee jaar na deelnemers se verlies voorgekom het. 

Indien kinders goed ondersteun word gedurende die eerste fases van rou, sal hulle 

moontlik toenemende volwassenheid en sielkundige sterkte kan toon; mits hulle 

pogings aangewend het om hul verlies te aanvaar (Carr, 2006:1093). 

 

Daar is ook uiteenlopende literatuurbevindinge oor die rol wat geslag in die 

rouproses speel asook verskillende uitgangspunte in die literatuur oor die aard van 

adolessente-rou. ’n Literatuuroorsig oor verlies dui aan dat daar min sistematiese 

studies gedoen is oor adolessente en hul ervaringe van verlies en in besonder die 

invloed van geslag (McNess, 2008:26). Noppe en Noppe (2004:159) meld dat geslag 

in aanmerking geneem moet word wanneer adolessente se rou-ervaring ter sprake 

is. Tremblay en L’Heureux (2011:343) is dit eens dat dit belangrik is om sensitief te 

wees vir geslagsdimensies en om manlike sosialisering en die diversiteit van die 

ervaring van manlikheid in ag te neem wanneer rou ter sprake is. Die outeurs verwys 

na Seidler (2006) wat beklemtoon dat elke seun/man sy eie belewing en geskiedenis 
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het ten opsigte van hoe hy manlikheid uitleef. Volgens Kirwin en Hamrin (2005:69) 

kan daar verskille wees ten opsigte van hoe mans en vroue op die dood van ’n 

geliefde reageer. 

 

Balk en Corr (1996:23), asook Hooyman en Kramer (2006:143-144), is dit eens dat 

adolessente-rou terselfdertyd deurlopend en afwissellend van aard is; dit wil sê rou 

kom en gaan deur ’n verlengde proses. In teenstelling is ander navorsers (Jeffreys, 

2005:101; Kandt,1994:204; Weymont & Rae, 2006:5; Worden, 1993:124) van 

mening dat adolessente-rou soortgelyk aan dié van volwassenes is maar dat 

adolessente oor onvoldoende hanteringsvaardighede beskik om die dood van ’n ouer 

te hanteer. Talle navorsers het bevind dat adolessente seuns, in teenstelling met 

adolessente dogters, dit dikwels moeilik vind om hul gevoelens uit te druk en meer 

aggressief tydens hul rouproses voorkom (Balk & Corr,1996:15; Ellis & Granger, 

2002:273; Hooyman & Kramer, 2006:172; Jeffreys, 2005:109; Kirwin & Hamrin, 

2005:69; Lenhardt & McCourt, 2000:193). Dogters is meer geneig om vertroosting te 

soek en om openlik hul pyn/hartseer te wys wanneer hulle ’n geliefde aan die dood 

afstaan (Jeffreys, 2005:109).  

 

Lenhardt en McCourt (2000:194) verwys na Clark, Pynoos en Goebel (1996), wat 

meld dat alhoewel daar in die literatuur gevind word dat adolessente dogters groter 

vlakke van onafgehandelde rou sal ervaar, beteken dit nie dat adolessente seuns nie 

onafgehandelde rou sal ervaar of dit moeilik sal vind om aan te pas na die dood van 

’n ouer nie. Tyson-Rawson (1996:158) het in sy studie bevind dat sommige 

adolessente vermyding as hanteringsmeganisme gebruik in ’n poging om hul verlies 

te hanteer. Dit wil sê; hulle vermy of stel hul rouproses uit omdat hulle nie in staat is 

om hul verlies te hanteer nie. Die literatuur oor verlies het nog nie geslagspesifieke 

intervensies ondersoek nie (Hooyman & Kramer, 2006:172). Hierteenoor is Christ, et 

al. (2002:1271) van mening dat verwarring, ten opsigte van die verskille tussen 

volwassenes en adolessente se hantering van rou, aanleiding gee tot misverstande 

tussen adolessente, ouers en professionele kundiges. Verskeie navorsers (Ayyash-

Abdo, 2001:421; Busch & Kimble, 2001:416; Lenhardt & McCourt, 2000:192; 

Salloum, 2004:14) het bevind dat geslagsveskille onder adolessente wat rou, deur 

verskeie faktore beïnvloed word, onder andere: die ontwikkelingsfase van die 

jeugdige; geslagsrol-verwagtinge; verhouding met die afgestorwe geliefde asook die 
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geslag van die jeugdige en die afgestorwene. 

 

Gesien in die lig van die enorme invloed wat die dood van ’n ouer op die adolessent 

se lewe kan hê; die druk en gepaardgaande eise wat die samelewing en kultuur op 

adolessente plaas; die rol van sosiale verwagtinge asook die bestaan van ’n 

dominante vorm van manlikheid, het die navorser begin worstel met die volgende 

vraag: 

 Hoe beleef adolessente seuns die dood van ’n ouer in ’n samelewing waar die 

uitleef en voortbestaan van manlikheid aan die orde van die dag is? 

Na die verkenning van die literatuur, sowel as persoonlike ervaringe met adolessente 

wat ’n ouer aan die dood afgestaan het, is die navorser van mening dat adolessente 

seuns wat ’n ouer aan die dood afgestaan het, in besonder ’n kwesbare groep is. Die 

navorser is ook van mening dat adolessensie, die dood en manlikheid tog iets in 

gemeen het; naamlik dat al die konsepte grootliks beïnvloed word deur mense se 

verwysingsraamwerke asook verwagtinge en geslagsrolle binne hul kultuur en 

sosiale konteks. Hierdie onderwerpe word ook al te dikwels in skole, gemeenskappe 

en huishoudings vermy. Wanneer daar dan by adolessensie ’n geslag (manlik) 

gevoeg word en verwys word na, onder andere, die teenstrydighede rondom seuns, 

manlikheid en emosies, stel die navorser dus die volgende sub-vrae: 

 Hoe ervaar adolessente seuns in ’n voorheen benadeelde gemeenskap, die dood 

van ’n ouer? 

 Watter emosionele behoeftes is daar werklik by hierdie adolessente seuns ten 

opsigte van ondersteuning ná die dood van ’n ouer? 

 Hoe beleef hierdie adolessente seuns ondersteuning binne die skoolopset ná die 

dood van ’n ouer? 

 

Gesien in die lig van al die bogenoemde uitgangspunte ten opsigte van verlies 

tydens adolessensie; sosiale verwagtinge in die hantering van verlies; asook verlies 

en emosies tydens adolessensie, is die navorser van mening dat daar ’n leemte in 

die literatuur bestaan ten opsigte van die ondersoek en verkenning van die rou-

ervaringe van spesifiek adolessente seuns wat ’n ouer aan die dood afgestaan het. 
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1.2.1 Verkenning van die probleem 
In die verkenning van die probleem word daar gelet op adolossensie, seuns en 

emosies, adolessente se reaksie op die dood van ’n ouer asook die dood as 

onderwerp binne die gesins-, skool- en gemeenskapskonteks en ook sosiale 

ondersteuning aan adolessente wat rou. 

 

1.2.1.1 Adolessensie, seuns en emosies 
Adolessensie is ’n belangrike en uitdagende lewensfase. Dit gaan gepaard met groot 

fisiologiese en sielkundige veranderinge (Leighton, 2008:15; Mwamwenda, 2004:60) 

en word ook as die langste ontwikkelingsfase beskou. Alhoewel die meeste mense ’n 

sekere idee het van wat en wie adolessente is; bestaan daar radikale verskille 

betreffende persepsies oor adolessensie (Gouws, Kruger & Burger, 2008:1; Louw & 

Louw, 2007:281). Volgens Gouws et al. (2008:1) word hierdie persepsies grootliks, 

en onderskeidelik, deur ’n persoon se verwysingsraamwerk en hul ervaring van 

adolessensie binne hul kultuur en sosiale konteks bepaal. 

 

Hierteenoor blyk dit ook uit die literatuur dat daar ’n globale siening is dat daar ’n 

algemene stel sosiale verwagtinge (persepsies) bestaan ten opsigte van wat manlik 

en vroulik is, en dat mense hierdie stel verwagtinge saam met hulle dra wanneer 

hulle met mekaar in interaksie is. Kahn (2009:54) meld dat ons aannames maak oor 

hoe mense ‘is’, gebaseer op ons sosiale verwagtinge wat betref geslag en die 

geslagsrolle vir die kultuur waarbinne ons leef. Volgens Connell (2005:11) is 

geslagsrol die term wat gebruik word wanneer daar verwys word na ’n spesifieke 

kultuur se verwagtinge oor die wyse waarop mense moet optree; hoe hulle moet dink 

en voel. 

 

Adolessensie is ’n fase waartydens ’n seun nóg ’n seun nóg ’n grootmens is en die 

lewe raak meer kompleks namate hy sy eie identiteit probeer vind, sukkel met 

sosiale interaksies en stoei met morele kwessies. McNess (2008:25) het bevind dat 

wanneer ontwikkelingstake ter sprake is, is adolessente dikwels vasgekeer tussen 

die eise van afhanklikheid en onafhanklikheid. Aangesien adolessensie inherent ’n 

tyd van verlies is, is die proses van rou tydens adolessensie ’n intensiewer proses 

(Ribbens-McCarthy, 2007:286; Sussillo, 2005:500). Verder is daar konsensus in die 

literatuur dat die dood van ’n ouer ’n addisionele krisis vir die adolessent inhou. Balk 



 

9 
 

(1996:368-369) is van mening dat die hantering van dood en verlies nie ’n normale 

lewensoorgang vir die adolessent is nie en dat adolessente nie oor die luukse beskik 

om ontwikkelingsoorgange en -take opsy te skuif terwyl hulle rou nie. Kinders, wat 

rou, het die addisionele uitdaging om die take van rou te bemeester terwyl hulle hul 

normale aktiwiteite moet uitvoer en normale ontwikkelingsmylpale moet bereik 

(Farber & Sabatino, 2007:387; Leighton, 2008:25). Volgens Worden (1993:125) 

behels die take van rou dat kinders die realiteit van die verlies aanvaar; die pyn van 

die verlies beleef; moet aanpas in ’n omgewing sonder die afgestorwe ouer en dat 

hulle die beeld van die afgestorwe ouer emosioneel herstruktureer. Cruz (2011:185) 

meld dat daar op hoërskool van adolessente verwag word om die primêre 

adolessente taak te bemeester; naamlik om ’n ego-identiteit te vorm. Adolessente 

moet vasstel wie hulle is en waar hulle in die breër sosiale orde inpas. Hulle fokus 

ook grootliks daarop om gewild te wees in hul portuurgroep en portuurgroep-

verhoudinge word sentraal gestel. Adolessente vind die dood van ’n geliefde in 

besonder moeilik; aangesien hulle in die proses is om aan hul eie lewe te skaaf en 

planne vir hul toekoms te maak (Goldman, 2000:43). Silverman en Worden 

(1992:93) meld dat die dood van ’n ouer nie iets is wat ’n kind, wat nog afhanklik van 

hul ouers is, verwag nie maar tog is dit nie ’n ongewone verskynsel nie. 

 

Navorsingsstudies (Balk & Corr, 1996:13; Bragdon, 2006:160; Koenig, Isaacs & 

Schwartz, 1994:30; McNess, 2008:26; Pollack, 2006:191; Santiago-Menendez & 

Campbell, 2013:400) het bevind dat seuns/jongmans, in vergelyking met 

dogters/jongvroue, minder op hul gemak voel om hul gevoelens te bespreek; as 

gevolg van die groter stigma aan manlike uitdrukking van emosies en die 

gepaardgaande geslagsrol-sosialisering. Emosies is ’n teken van afhanklikheid en 

reflekteer ’n gebrek aan selfbeheersing, wat in besonder ’n bedreiging inhou vir die 

instandhouding/handhawing van dominante notasies van manlike identiteit 

(Santiago-Menendez & Campbell, 2013:400; Seidler, 1997:167). Ondanks al 

bogenoemde uitgangspunte ten opsigte van die rou-reaksies van seuns en hul 

onwilligheid om hul emosies uit te druk, kon die navorser slegs enkele studies 

opspoor wat in besonder manlike rou-response ondersoek het (Bragdon, 2006; Doka 

& Martin, 1998; McNess, 2008; Meyer, 2013; Spaten, Byrialsen & Langdridge, 2011). 

Binne die Suid-Afrikaanse navorsingskonteks kon slegs Meyer (2013) se studie oor 

manlike adolessente weeskinders en die verlies van ’n moeder, as gevolg van 
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MIV/VIGS (in die Gauteng Provinsie), opgespoor word. Navorsing oor seuns en 

emosies fokus hoofsaaklik op vriendskappe (Chu, 2005; Hamm & Faircloth, 2005; 

Rose & Rudolph, 2006) en die uitleef van manlikheid en emosies (Blackbeard & 

Lindegger, 2007; Connell, 2005; Cruz, 2011; Frosh, Phoenix & Pattman, 2002; Kahn, 

2009; Martino, 1999; Oransky & Marecek, 2009; Pollack, 2006; Santiago-Menendez 

& Campbell, 2013; Sayers, 1998; Seidler, 1997; Tremblay & L’Heureux, 2011).  

 

1.2.1.2 Adolessente se reaksie op die dood van ’n ouer 
Daar is konsensus in die literatuur dat kinders wat ’n ouer aan die dood afstaan, ’n 

wye reeks van emosies ervaar en dat die dood van ’n ouer een van die mees 

traumatiese gebeurtenisse in ’n kind se lewe is (Brent, Melhem, Masten, Porta & 

Payne, 2012:778). Daar is terselfdertyd ook uiteenlopende sienings ten opsigte van 

die intensiteit, duur en aard van rou in die algemeen. In teenstelling met die 

tradisionele perspektiewe oor rou, Freud (1957) se Psigo-analitiese Teorie; Bowlby 

(1963) se Gehegtheidsteorie en Kübler-Ross (1969) se Fase-teorie, is daar ’n 

groeiende klem en belangstelling onder kontemporêre navorsers (Neimeyer, 2014; 

Root & Exline, 2014; Stroebe, Schut & Stroebe, 2005) oor die rol van en dinamika 

wat roubeklaers se voortgesette band/verhouding met ’n gestorwe geliefde tot die 

rouproses bring. Laasgenoemde navorsers is van mening dat rou nie noodwendig in 

enige volgorde geskied of ’n bepaalde tydsduur het nie. Daar is ook konsensus in die 

literatuur (Ayyash-Abdo, 2001:421; Christ et al., 2002:1271; de Klerk & le Roux, 

2003:23; Dopp & Cain, 2012:48; Holland, 2008:413; Morgan & Roberts, 2010:215; 

Rowling, 2003:118; Worden, 1993:124) dat die wyse waarop kinders die dood van ’n 

ouer hanteer van verskeie faktore afhang, onder andere: 

 Kinders se ontwikkelingsvlak (ouderdom) en geslag; 

 Die gesinskonteks; 

 Die kulturele konteks; 

 Vorige ervaring met die dood; 

 Kinders se  persoonlikheid; 

 Hul verhouding met die gestorwe ouer; 

 Hul verhouding met die oorblywende ouer; 

 en die konteks waarin hulle verlies beleef. 

Kinders manifesteer hul emosies van rou tuis, by die skool en by hul maats (Eppler, 

2008:190) Talle navorsers het bevind dat adolessente wat rou dikwels 
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hanteringsmeganismes soos alkohol- en dwelmmisbruik; seksuele losbandigheid; 

betrokkenheid by bendes; aggressie en misdaad as uitlaatkleppe gebruik om hul 

verlies te hanteer en te verwerk (Bragdon, 2006:160; Carr, 2006:1092; Christet al., 

2002:1273; Ellis & Granger,2002:273; Holland, 2008:413; Salloum, 2004:14; Tyson-

Rawson,1996:158; Weymont & Rae, 2006:4). Die gevolge van bogenoemde 

hanteringsmeganismes is dikwels lewensveranderend en kan daartoe lei dat 

adolessente in die web van onbeplande swangerskappe, dwelmverslawing, 

gevangeniskap, skoolverlating en selfs selfmoord vasgevang word. 

 

Weymont en Rae (2006:4) meld dat alhoewel rou nie altyd of noodwendig met 

negatiewe uitkomste verbind kan word nie, word dit beslis as ’n kenmerkende risiko 

faktor beskou wanneer dit teen ander faktore, soos byvoorbeeld individuele 

kwesbaarheid, gesinsomstandighede en maatskaplike agtergeblewenheid, 

opgeweeg word. Die uiteenlopende uitgangspunte in die literatuur en 

navorsingsbevindinge ten opsigte van rou; die hantering van verlies; sosiale 

verwagtinge; emosies en manlikheid, asook die manifestasie van rou by kinders, het 

die navorser se belangstelling om adolessente seuns se belewing van die dood van 

’n ouer te ondersoek en te verken verder verdiep.  

 

1.2.1.3 Die dood as onderwerp binne die gesins-, skool- en 
gemeenskapskonteks 
Die dood is die mens se enigste sekerheid en ook ’n sekerheid waarop gesinne, 

skole en gemeenskappe nie altyd voldoende voorbereid is nie. In ’n kontemporêre 

Suid-Afrikaanse samelewing waar geweld, misdaad, trauma en ’n hoё voorkoms van 

MIV/VIGS geteisterde gemeenskappe (Case & Ardington, 2006:401; Meyer, 2013; 

Thupayagale-Tshweneagae, 2012:1) aan die orde van die dag is, word kinders op ’n 

daaglikse basis met die dood gekonfronteer. Terselfdertyd blyk die dood ook ’n 

onvanpaste onderwerp te wees in die konteks van adolessensie (Kandt, 1994:204); 

maar tog gluur dit soos ’n onwelkome moontlikheid. Kinders wat ’n ouer aan die dood 

afstaan word dikwels gefaal deur hul gesins-, skool- en gemeenskapsisteem, wat 

betref die ontvang van voldoende en voortgesette emosionele en sosiale 

ondersteuning na die dood van ’n ouer. Met ander woorde, vanuit die navorser se 

persoonlike waarnemings en ervaringe, as lid van die Kleurlingkultuur, blyk dit asof 

daar binne die Suid-Afrikaanse konteks (gesin, skool en gemeenskap), in besonder 



 

12 
 

in Kleurlinggemeenskappe, ’n behoefte aan voldoende ondersteuning aan 

adolessente, wat ’n ouer aan die dood afgestaan het, bestaan. Vanuit die navorser 

se onderwyservaring en persoonlike waarnemings by die skool waar sy werksaam 

was, was dit telkens duidelik dat adolessente, wat ’n ouer aan die dood afgestaan 

het, min of geen sosiale ondersteuning gedurende hul rouproses ontvang het nie. 

Thupayagale-Tshweneagae (2012:1) meld dat assessering van rou ervaringe in 

Suid-Afrika en ook in ander Afrika lande, nie ’n standaard prosedure binne die 

geestesgesondheidsdienste raamwerk is nie. Daar word oor die algemeen van 

kinders verwag om die dood van ’n ouer en die gepaardgaande rouproses op hul eie 

te verwerk (Busch & Kimble, 2001:414; Kandt, 1994:203).   

 

Ayyash-Abdo (2001:428) beklemtoon die feit dat ’n groot aantal kinders daagliks pyn, 

isolasie, emosionele ongemak en soms disfunksionele manifestasies van rou beleef 

en dat baie van hierdie reaksies ’n direkte gevolg van die stilswye oor die dood as 

onderwerp in beide huisgesinne en skole is. Holland (2008:412) meld dat 

skoolpersoneel hulle moet vergewis van die potensiële invloed wat die dood op 

kinders mag hê; ten einde die effek op kinders se funksionering en algehele welstand 

te verstaan en om voldoende in die behoeftes van hul leerders te voorsien. Ribbens 

McCarthy (2007:286) verwys na Mellor (1993) wanneer hy meld dat hedendaagse 

Westerse samelewings steeds sukkel om sin te maak uit onderwerpe soos dood en 

verlies, wat ’n openbare en private stilswye oor die dood tot gevolg het.  Navorsers is 

dit eens dat die dood nie ’n onderwerp is wat algemeen in skole bespreek word nie 

(Fargher & Dooley, 2010:104; Holland, 2008:411; Hooyman & Kramer, 

2006:10).Bush en Kimble (2001:416) verwys na Doka (1995) wat die standpunt 

huldig dat dit belangrik is om met kinders oor die dood en ernstige siekte te praat en 

om nie die dood as onderwerp oor te laat staan vir krisistye nie. Gesien in die lig van 

die permanente leemtes en verliese wat die dood van ’n ouer tot gevolg mag hê, is 

die navorser in besonder geïnteresseerd in hoe adolessente seuns hierdie 

onherroeplike verliese beleef en hoe hulle ondersteuning binne die skoolopset 

beleef.   

 

Vanuit die navorser se professionele ervaring as opvoeder en gesprekke met 

kollegas is sy van mening dat die wyse waarop adolessente ná die dood van ’n ouer 

binne die hoërskoolopset ondersteun word dikwels onvoldoende of gebrekkig is. 
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1.2.1.4 Sosiale ondersteuning aan adolessente wat rou 
Sosiale ondersteuning kan beskikbaar wees in die verskeie kontekste waarin ’n 

adolessent woon en dit sluit die skool, die gesin, die portuurgroep en 

persone/organisasies in die breër gemeenskap in (Noppe & Noppe, 2004:162). 

Frydenberg (1997:125) noem dat sosiale ondersteuning, in die breë term van die 

woord, omskryf kan word as ’n reeks kenmerkende interpersoonlike verhoudings wat 

’n invloed op die individu se funksionering het. Weens die beperkte aard en omvang 

van hierdie navorsingstudie is die fokus op die volgende sosiale ondersteunings-

bronne: onderwysers, klasmaats en/of die portuurgroep binne die skoolopset. Skole 

en portuurgroepe is belangrike ondersteuningsbronne (Ayyash-Abdo, 2001:428; 

Holland, 2008:414; Weymont & Rae, 2006:5); veral gesien in die lig dat adolessente 

hulself van hul gesin kan onttrek of dat hul oorstuurde oorblywende ouer dikwels nie 

in staat is om hulle voldoende te ondersteun nie. Marwit en Carusa (1998:251) se 

studie het bevind dat adolessente wat rou meestal na hul gesinne, portuurgroep, 

onderwysers en administratiewe personeel uitreik, maar dat hulle dikwels hul maats 

as die belangrikste ondersteuningsbron aangedui het. 

 

Bogenoemde navorsers meld dat adolessente se stryd tussen individualisasie en 

afhanklikheid interessante vrae laat ontstaan oor wanneer en na wie die adolessent 

vir ondersteuning gaan. Navorsers het bevind dat geslagsverskille algemeen 

voorkom in die gebruik van sosiale ondersteuningsbronne (Doka & Martin, 1998:144; 

Frydenberg, 1997:125). Adolessente dogters maak meer dikwels as seuns van 

sosiale ondersteuningsbronne gebruik (Frydenberg, 1997:125; Hope & Hodge, 

2006:110; Koenig et al., 1994:27-28; Silverman & Worden, 1992:101). (Sien ook 

1.2.1.1 betreffende adolessensie, seuns en emosies.) Verder het navorsers ook 

bevind dat sosiale ondersteuning as buffer teen stresvolle lewensgebeure soos 

byvoorbeeld die dood, egskeiding en natuurrampe dien (Eppler, 2008:196; Noppe & 

Noppe, 2004:153; Tyson-Rawson, 1996:157). 

 

Hooyman en Kramer (2006:148) meld dat baie ouers, wat vasgevang is in hul eie 

rouproses, dalk nie die energie of innerlike krag het om volgehoue ondersteuning 

aan hul kinders te bied nie. Ouers wat treur, veral dié wat emosioneel verslaan en 

fisiek uitgeput is ná die versorging van ’n siek eggenoot, het tyd alleen nodig, terwyl 

hul kinders ’n groter behoefte aan ouer-ondersteuning en bystand gedurende hierdie 
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tydperk het. Die outeurs noem verder dat hierdie konflikterende behoeftes van die 

ouers en die kinders die adolessent net nog meer verlate en alleen laat voel. Farber 

en Sabatino (2007:385) meld dat kinders, wat die dood van ’n geliefde op hul eie en 

sonder ondersteuning moet hanteer, getraumatiseerde en komplekse individue word. 

Volgens die outeurs het hierdie trauma ’n nadelige effek op die gedrag, ontwikkeling 

en algehele welstand van die kind.  

 

Vanuit die navorser se persoonlike gesprekke met adolessente wat ’n ouer aan die 

dood afgestaan het, blyk dit dikwels asof sommige ouers (veral diegene wat rou oor 

die dood van ’n lewensmaat), soms opgee op hul adolessent juis in ’n tyd waarin die 

adolessent die meeste positiewe sosiale ondersteuning en struktuur benodig. Verder 

is die navorser ook van mening dat die kanse skraal is dat pynlike 

lewensveranderinge, soos die dood van ’n ouer, aanleiding sal gee tot groei en 

ontwikkeling indien positiewe sosiale ondersteuning en struktuur nie voldoende aan 

die adolessent wat rou gebied word nie. Die navorser huldig verder die standpunt dat 

die wyse waarop volwassenes adolessente hanteer grootliks die mate waarin hulle 

noodsaaklike ontwikkelingsveranderinge hanteer, sowel as die wyse waarop hulle 

rou, beïnvloed. Outeurs is dit eens dat adolessensie ’n fase is waar emosies intens 

beleef word en dat adolessente se opvlieënde gedrag soms daartoe lei dat 

volwassenes, veral ouers, hulself dikwels van adolessente onttrek. Hooyman en 

Kramer (2006:149) asook Tyson-Rawson (1996:163) is dit eens dat ’n sterk 

verhouding met ten minste een ouer, positiewe verhoudings met sibbe, 

gesinskohesie/samehorigheid en lae vlakke van gesinskonflik adolessente kan help 

om hul opinies en gevoelens te lug en die waarskynlikheid van depressie verlaag. 

Hulle noem ook dat adolessente in sommige gevalle midde in hul verlies hulself van 

hul gesin kan afsny of onttrek. 

 

Maats weet dalk nie noodwendig wat om te sê nie en dit kan moontlik die 

adolessente seun wat rou meer geïsoleerd laat voel van ondersteuningsbronne 

waarop hy in die verlede staat gemaak het. Dit blyk ook asof seuns se konstante 

besorgdheid om hul manlikheid in stand te hou hulle moontlik kan verhoed om 

voldoende emosionele ondersteuning aan hul maats te bied of om spontaan 

ondersteuning van ander te aanvaar. In sulke gevalle kan onderwysers, 

opvoedkundige sielkundiges, beraders, godsdienstige leiers en ander volwassenes 
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tot ’n sekere mate die skade, wat wisselvallige en ondoeltreffende ouerskap en 

maats se stilswye of onttrekking kan berokken, afweer. Marwit en Carusa (1998:249) 

het bevind dat adolessente, wat ’n ouer aan die dood afgestaan het, die ontvang van 

medelye/simpatie oor die verlies van ’n ouer as baie waardevol geag het.   

 

Aangesien adolessente-rou meer dikwels in gedrag manifesteer; die ondersteuning 

van die oorblywende ouer dikwels ontbreek en adolessente seuns dikwels die uitleef 

van ‘manlike’ eienskappe (dapperheid en emosionele ‘tafheid’) hoog op prys stel, is 

die navorser geïnteresseerd in die verkenning van adolessente seuns se belewing 

van emosionele ondersteuning na die dood van ’n ouer binne die skoolopset. 

 

1.3 DOEL VAN DIE STUDIE EN NAVORSINGSVRAAG 
Die doel van die studie is om te bepaal wat adolessente seuns se ervaring van die 

dood van ’n ouer is en hul ervaring van ondersteuning binne skoolverband na die 

dood van ’n ouer. Die doel van hierdie studie is dus verkennend en beskrywend van 

aard. Binne die Suid-Afrikaanse navorsingskonteks bestaan wel enkele studies, wat 

handel oor adolessente en die verlies van ’n ouer, maar daar is weinig spesifieke 

verwysings na adolessente seuns se ervaring van die dood van ’n ouer. 

 

Die navorsingsvraag, wat uit die voorafgaande spruit, en die doel wat hierdie studie 

ten grondslag lê, is:  

Wat is adolessente seuns se ervaring van die dood van ’n ouer en wat is die 

aard van die ondersteuning wat hulle binne die skoolopset ontvang? 

 

Om die gestelde navorsingsvraag te beantwoord word die volgende interverwante 

vrae gestel: 

 Hoe ervaar adolessente seuns die dood van ’n ouer? (Wat doen en dink hulle?) 

 Watter invloed het sosiale verwagtinge op seuns se rouproses?  

 Hoe ervaar die adolessente seun huidige hulp en emosionele ondersteuning 

binne skoolverband? 

 

1.4 DIE NAVORSINGSONTWERP EN METODOLOGIE 
Die navorsingsmetodologie, die navorsingskonteks en die konseptuele raamwerk 

onderliggend aan hierdie studie sal vervolgens bespreek word.  
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1.4.1 Navorsingsmetodologie 
’n Navorser se navorsingsontwerp dui aan watter benadering gevolg word om by 

data-insameling, die ontleding van ingesamelde inligting asook die verwerking van 

die inligting en bevindings uit te kom (Durrheim, 2004:29). Die outeur meld dat die 

gekose navorsingsontwerp bepaal word deur die aard van die navorsingsontwerp en 

die doel van die studie. Die doel van hierdie studie is om die belewing van 

adolessente seuns oor die dood van ’n ouer en die ondersteuning binne 

skoolverband te beskryf en te verken. Volgens De Vos, Strydom, Fouché en Delport 

(2005:270) word die mens se ervarings in die fenomenologie beklemtoon. ’n 

Fenomenologiese studie beskryf die betekenis van die ervaringe van mense en het 

sy oorsprong vanuit die psigologiese veld (Christensen, Johnson & Turner, 

2011:368). Hierdie studie is kwalitatief van aard en word vanuit ’n fenomenologiese 

perspektief gedoen. 

 

In kwalitatiewe navorsing val die klem op noukeurige beskrywings van verkreë data. 

Die betekenis wat aan die data toegeken word, word verkry deur die deelnemers se 

ervarings en belewenisse te interpreteer. Kwalitatiewe navorsing kan gedoen word 

oor persone se lewens, stories, gedrag, organisasies se funksionering, sosiale 

bewegings of verhoudings (Corbin & Strauss, 2008:245). Verder beklemtoon 

McMillan en Schumacher (2001:428) dat kwalitatiewe navorsing interaktiewe 

‘aangesig-tot-aangesig’ navorsing is wat relatief uitgebreide tyd vereis om prosesse 

sistematies waar te neem deur, byvoorbeeld, onderhoude te voer en rekord te hou 

van prosesse soos dit natuurlik voorkom. 

 

Die vyf deelnemers wat geselekteer is, was beskou as die beste respondente ten 

einde hul belewing van die dood van ’n ouer te beskryf en te verken. Vyf deelnemers 

was doelgerig geselekteer om data te bekom. Die kriteria van insluiting was dat 

adolessente seuns (14 tot 17 jaar oud) skoolgaande moes wees; lid van die 

kleurlingbevolking en woonagtig is in ’n voorheen benadeelde kleurlingbuurt (lae-

sosio-ekonomiese omstandighede) moes wees; ’n ouer aan die dood afgestaan het 

gedurende die tydperk Jan 2009 tot Junie 2012; Afrikaans goed magtig is en vrywillig 

aan die studie sal deelneem.  

 

Vir die kwalitatiewe studie is data deur semi-gestruktureerde individuele onderhoude, 
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’n fokusgroeponderhoud en kollages versamel. Onderhoudvoering is as primêre 

data-insamelingsmetode geselekteer. Onderhoudvoering is ’n manier om empiriese 

data, aangaande die sosiale wêreld, te genereer deur met die deelnemers oor 

hullewe te gesels (Mason, 2002:66). Data is oor ’n tydperk van twee 

agtereenvolgende dae ingesamel. Die onderhoude is op band opgeneem en daarna 

verbatim getranskribeer.  

 

Een fokusgroeponderhoud is ook gedoen. De Vos et al. (2005:301) dui aan dat 

fokusgroepe ’n proses skep waar deelnemers hul ervaringe met mekaar kan deel en 

vergelyk. ’n Derde metode vir dataversameling was die kollage, wat deur die 

deelnemers geskep is. Volgens Patterson (2003:1) is ’n kollage ’n projektiewe of 

instaatstellingstegniek; aangesien deelnemers ’n kollage ontwerp met prente, beelde 

of simbole in tydskrifte of ander visuele materiaal om inligting oor hulself of hul 

ervaringe weer te gee. Die deelnemers het tydens die fokusgroeponderhoud hul 

kollages bespreek en verduidelik. 

 

Nadat die proses van data-insameling geïnisieer is, is daar ook met die proses van 

data-ontleding begin. Die vergelykende analise is induktief aangepak om patrone en 

temas, wat herhalend in die data voorkom, te identifiseer (Henning, van Rensburg & 

Smith, 2004:107). Die konstante vergelykende metode is gebruik ten einde 

kategorieë, sub-kategorieë en die oorkoepelende temas te verduidelik.  

 

1.4.2 Navorsingskonteks 
In kwalitatiewe navorsingstudies is die konteks belangrik (Marshall & Rossman, 

2006:53). Die navorsingstudie is by ’n beradingsentrum met vyf skoolgaande 

adolessente seuns (14 tot 17 jaar oud) op ’n plattelandse dorpie in die Wes-Kaap 

gedoen. Hierdie seuns is woonagtig in ’n voorheen benadeelde kleurlingbuurt wat 

gebuk gaan onder groot maatskaplike- en ekonomiese uitdagings; soos onder 

andere armoede, werkloosheid, misdaad, geweld, alkohol- en dwelmmisbruik. 

 

1.4.3 Konseptuele raamwerk 
Wanneer ’n verskynsel onder die soeklig kom, word dit gedoen uit ’n bepaalde 

posisie van kennis en ’n bepaalde perspektief; oftewel oriënterende lens (Creswell, 

2008:62). Die navorsingsproses is begin deur ’n konseptuele raamwerk daar te stel, 
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wat as grondslag vir die studie sal dien. Die Ekosistemiese Model van Urie 

Bronfenbrenner (1979) het as teoretiese grondslag of raamwerk vir hierdie studie 

gedien. Volgens die ekosistemiese benadering word die mens as ’n sub-siteem 

binne ’n hiërargie van groter sisteme, soos die gesin en die gemeenskap, gesien. Die 

individu neem egter steeds die sentrale posisie binne die sisteem in en bestaan op 

sy beurt uit bepaalde sub-sisteme. Volgens Meyer, Moore en Viljoen (1998:589) 

word daar binne hierdie benadering klem geplaas op die gedagte dat die mens 

betekenis gee aan alles waarmee hy of sy in aanraking kom en dat hierdie betekenis 

die ‘werklikheid’ vir die betrokke persoon verteenwoordig. Hierdie teoretiese 

perspektief stel verskeie vlakke van kontekstuele invloede op individuele 

ontwikkeling voor, wat op die adolessente-rouproses van toepassing gemaak kan 

word. In Hoofstuk 2 word die uitgangspunte van hierdie perspektief verder bespreek 

en toegelig.  

 

1.5 BEGRIPSVERKLARINGE VAN SLEUTELBEGRIPPE 
 

1.5.1 Middel-adolessensie 
Die literatuur dui aan dat adolessensie in drie verskillende fases verdeel word, 

naamlik: vroeë-, middel- en laat-adolessensie. Seuns in die middel-adolessente fase 

is in hierdie navorsingstudie ingesluit. Hierdie fase begin ongeveer tussen 14 tot 17 

jaar en identiteitsvorming vind ook plaas tydens hierdie fase (Mwamwenda, 

2004:60). 

 

1.5.2 Verlies 
Volgens Burns (2010:2) kan die term verlies beskou word as die einde van ’n 

verhouding met iemand of iets waaraan ’n persoon geheg geword het. In die konteks 

van hierdie studie, sowel as die meerderheid van studies oor kinders en die dood 

van ’n ouer, verwys verlies na die dood van ’n ouer.  

 

1.5.3 Rou 
Vir die doeleindes van hierdie studie word die volgende omskrywing van rou 

aanvaar: Rou word omskryf as die sielkundige, gedrags- en fisiologiese reaksies wat 

deur naasbestaandes ná die dood van ’n kenmerkende persoon ervaar word 

(Salloum, 2004:13). Daar word van die standpunt uitgegaan dat rou baie aspekte van 

die adolessent se lewe beïnvloed, onder andere: sy huisomstandighede; sy 
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skoolloopbaan; sy interaksie met sy vriende en/of sy portuurgroep; hoe hy oor 

homself voel en wat hy van die wêreld dink.  

 

1.5.4 Kleurling 
Volgens de Wit, Delport, Rugamika, Meintjes, Möller, van Helden, Seoighe en Hoal 

(2010:145-146) is Kleurling (bruinmense of bruin Afrikaners) ’n term wat verwys na ’n 

heterogene etniese groep van veral Suid-Afrika wat wit sowel as swart voorouers 

het. Hulle vorm die grootste deel van die Wes-Kaapse en Noord-Kaapse bevolking 

en maak deel uit van die Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskap. Kleurling 

adolessente seuns woonagtig in ’n plattelandse dorp in die Wes-Kaap is in hierdie 

navorsingstudie ingesluit.   

 

1.5.5 Openbare skool 
Vir die doeleindes van hierdie studie is seuns wat ‘n openbare skool in die Wes-Kaap 

bywoon in die navorsingstudie ingesluit. Volgens Wikipedia verwys ’n openbare skool 

na ’n skool wat deur die staat beheer word.  

 

1.5.6 Ekosistemiese Teorie 
Vir die doeleindes van hierdie studie word Urie Bronfenbrenner se Ekosistemiese 

Teorie (1979) as konseptuele raamwerk gebruik. Volgens die ekosistemiese 

benadering word die mens as ’n sub-siteem binne ’n hiërargie van groter sisteme 

soos die gesin en die gemeenskap, gesien. Hierdie teoretiese perspektief stel 

verskeie vlakke van kontekstuele invloede op individuele ontwikkeling voor, wat op 

die adolessente-rouproses van toepassing gemaak kan word.  

 

1.5.7 Sosiale ondersteuning 
Die adolessent se sisteme (gesin, vriende, skool, die media, aanlyn-sosiale 

netwerke), speel ’n belangrike rol in die ondersteuning van adolessente wat ’n ouer 

verloor het (Stokes, Reid & Cook, 2009:194). Vir die doeleindes van hierdie studie is 

die fokus op die volgende sosiale ondersteuningsbronne: opvoeders, klasmaats 

en/of die portuurgroep binne die skoolopset. 

 

1.5.8 Ouer 
Vir die doeleindes van hierdie studie verwys ouer na die biologiese ouer van die 

adolessente seun wat aan hierdie studie deelneem. Die geslag van die ouer is nie 
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gespesifiseer nie.  

 

1.5.9 Voortgesette band met gestorwene 
Stroebe en Schut (2005:477) omskryf ’n voortgesette band soos volg: “The presence 

of an ongoing inner relationship with the deceaced person by the bereaved 

individual”. Hierdie verbintenis kan sielkundig, geestelik, sosiaal of fisiek van aard 

wees. Vir die doeleindes van hierdie studie word bogenoemde omskrywing aanvaar.  

 

1.5.10 Emosionele ondersteuning 
Vir die doeleindes van hierdie studie word emosionele ondersteuning beskryf as 

aanmoediging, omgee, vertroue en empatie wat persone vertroos en hulle help om te 

glo dat hulle geliefd en gerespekteerd is en dat ander mense beskikbaar is om 

sekuriteit en omgee te bied (Visser, 2007:120). 

 

1.6 DIE NAVORSINGSPROGRAM 
In Hoofstuk 1 is die navorsingsprobleem, doel en uitleg van die empiriese studie 

weergegee. Hoofstuk 2 behels ’n literatuurstudie oor die teoretiese perspektiewe oor 

rou, adolessensie as ontwikkelingsfase, seuns, manlikheid en emosies; die 

rouproses van adolessente asook sosiale ondersteuning aan adolessente wat ’n 

ouer aan die dood afstaan. In Hoofstuk 3 sal die navorsingsontwerp en die empiriese 

ondersoek weergegee word en in Hoofstuk 4 sal die bevindinge van die empiriese 

ondersoek verduidelik word. In Hoofstuk 5 word tot ’n gevolgtrekking gekom en die 

implikasies van die navorsing word uitgelig. Hierdie laaste hoofstuk sal hoofsaaklik 

op aanbevelings en voorstelle vir spesifieke intervensies met adolessente seuns, wat 

’n ouer aan die dood afgestaan het, fokus. Die bydrae en beperkinge van die studie 

sal ook in hierdie hoofstuk bespreek word en voorstelle vir verdere navorsing sal 

gegee word. 
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HOOFSTUK 2: LITERATUURSTUDIE 

2.1 INLEIDING 
Ouers is gewoonlik kinders se hoofbron van liefde, sekuriteit en stabiliteit en daarom 

laat die dood van veral ’n ouer die kind wat rou in ’n wêreld wat dalk nooit weer as 

veilig en stabiel beleef sal word nie (Ayyash-Abdo, 2001:421; Bush & Kimble, 

2001:414). Met die dood van ’n ouer verloor die kind dus die emosionele en 

sielkundige ondersteuning waarop hul voorheen kon staatmaak. Soos reeds in deel 

1.2.1 (verkenning van die probleem) gemeld is, word verlies binne die konteks van 

hierdie studie, asook in die relevante literatuur, beskou as die dood van ’n ouer. Dit is 

belangrik om die betekenis van verlies vir die adolessent as individu te verstaan; 

hetsy die adolessent ’n ouer, familielid of vriend aan die dood afgestaan het 

(Salloum, 2004:15). Die dood van ’n geliefde verander die adolessent se perspektief 

oor die self, ander mense, sy verhouding met die gestorwene, dood, lewe en ’n hoër 

mag (Rask et al., 2002:138). Goldman (2000:43) meld dat adolessente die dood as 

onderwerp dikwels moeilik vind aangesien hulle in die proses is om aan hul eie lewe 

te skaaf en planne vir hul toekoms te maak. Adolessente vind die begrip van dood 

spesifiek moeilik omdat adolesssensie ’n tyd is waar hulle in onverganklikheid glo, en 

meer spesifiek hul eie onsterflikheid (Kandt, 1994:205). Hy noem ook dat, wanneer 

adolessente met die dood gekonfronteer word, hulle ontneem word van die fantasie 

oor onsterflikheid. 

 

Navorsers, wat studies oor kinders en hulle rouproses gedoen het, stem saam dat 

die dood van ’n ouer as een van die mees tragiese en pynlikste ervaringe vir ’n kind 

en hul gesin beskou kan word (Ayyash-Abdo, 2001:417; Black, 2005:28; Bush & 

Kimble, 2001:414; DeMinco,1995:179; Ellis & Granger, 2002:272; Eppler, 2008:189; 

Goodman et al., 2004:199; Leavy et al., 2008:259; Holland, 2008:412; Hope & Hope, 

2006:108; Hooyman & Kramer, 2006:93; Kirwin & Hamrin, 2005:62; Lenhardt & 

McCourt, 2000:189). Verder het Silverman en Worden (1992:93) ook bevind dat die 

dood van ’n ouer nie as ’n enkele stresvolle gebeurtenis beskou moet word nie maar 

eerder as ’n reeks van gebeurtenisse wat voor en na die dood voorkom. 

 

Silverman en Worden (1992:101) huldig ook die standpunt dat seuns baie dikwels 

van jongs af aangemoedig word om onafhanklik en self-onderhoudend te wees en 
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dat hulle vroeg reeds leer om van hul innerlike emosionele lewens te skei. Verskeie 

outeurs (Kimmel & Messner, 1989:14; Pollack, 2006:190; Rayment, 2006:16) is dit 

eens dat daar dikwels van seuns verwag word om sterk, hard en dapper te wees; 

soos die bekende gesegde lui: “Big boys don’t cry” en dat enige teken van swakheid 

in ’n seun/man as onvanpas deur die gemeenskap beskou word. Emosies word ’n 

teken van afhanklikheid en reflekteer ’n gebrek aan selfbeheersing, wat in besonder 

’n bedreiging vir die handhawing van dominante notasies van manlike identiteit inhou 

(Seidler, 1997:167). Kimmel en Messner (1989:14) meld dat manlikheid ’n sentrale 

tema gedurende ’n seun se vroeë kinderjare en adolessensie is.  

 

Teorieë en vorige navorsing toon aan dat daar in die samelewing hierargieë tussen 

die verskillende vorme van manlikheid bestaan. Connell (2009:32) se teorie oor 

manlikheid dui daarop dat daar ’n dominante vorm van manlikheid is waarna die 

meeste seuns/mans strewe. Tremblay en L’Heureux (2011:343) meld dat daar ’n 

hele reeks van voorafopgestelde idees, ten opsigte van seuns/mans, bestaan. Die 

navorsers voer ook aan dat die meerderheid van hierdie opvattings negatief is; deel 

van ons onderbewussyn is en ons natuurlike persepsies en ingesteldheid teenoor 

seuns/mans vorm. Die verwerking van ’n ouer se dood is baie moeilik ongeag of jy ’n 

seun of dogter is. Verlies, rou en pyn is ’n universele menslike ervaring, wat elke 

mens deurgaans beleef, ondanks die feit dat die betekenis en rituele van rou verskil 

oor kulturele grense (Hooyman & Kramer, 2006:2). Kirwin en Hamrin (2006:100) 

meld ook dat kultuur ’n groot rol speel in die wyse waarop kinders rou beleef asook 

hulle aanpassing na die dood van ’n geliefde. Holland (2008:413) is van mening dat 

die wyse waarop kinders die dood van ’n ouer hanteer afhang van hul ouderdom 

(Christ et al., 2002:1271); vorige ervaring met die dood; hul persoonlikheid en die 

konteks waarin hul verlies beleef.  

 

Die doel van hierdie navorsingstudie is om Kleurling adolessente seuns in die 

middel-adolessensie fase (14 tot 17 jaar oud) se ervaring van die dood van ’n ouer te 

verken en weer te gee. Daar word ook gekyk na dié adolessente seuns se belewing 

van ondersteuning binne die skoolopset na die dood van ’n ouer. 

 

Die doel van hierdie hoofstuk is om ’n oorsig te gee van die literatuur oor die 

teoretiese perspektiewe ten opsigte van rou; die  Ekosistemiese Teorie van Urie 
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Bronfenbrenner (1979); adolessensie as ontwikkelingsfase; die komponente van rou 

en die rouproses en hantering van rou tydens adolessensie na die verlies van ’n 

ouer. Die rol en invloed van geslag- en sosiale verwagtinge tydens die rouproses van 

adolessente sal ook kortliks bespreek word. Verder sal daar ’n kort bespreking oor 

die emosies van seuns gedoen word.  

 

2.2 TEORETIESE PERSPEKTIEWE TEN OPSIGTE VAN ROU EN VERLIES 
Dit is duidelik dat die dominante teoretiese raamwerke, onderliggend aan navorsing 

oor rou en jongmense, op sielkundige teorieë van kinderontwikkeling aan die een 

kant en ‘normale’ rouprosesse aan die ander kant, gebaseer is. Dit is ook inderdaad 

so dat die konsep van ‘verlies’ sterk binne sielkundige en mediese perspektiewe 

geanker is (Neimeyer, Klass & Dennis, 2014:487). Navorsing oor kinders se rou is 

primêr op retrospektiewe studies, oor volwassenes wat tydens hul kinderjare ’n ouer 

aan die dood afgestaan het, gebaseer (Ellis & Granger, 2002; Marwit & Carusa, 

1998; Nickerson, Bryant, Aderka, Hinton & Hofmann, 2013; Schultz, 2007). 

Steekproewe is hoofsaaklik saamgestel uit volwassenes wat gediagnoseer is met ’n 

emosionele of geestesversteuring. ’n Ouer se dood gedurende die kinderjare of 

adolessensie is dus beskou as die oorsaak van psigopatologie in latere jare. Die 

oudste verklaring van teoretiese idees, in terme van rou, begin met Freud 

(1917/1957) se ‘Mourning and Melancholia’ waarvolgens rou ’n spesifieke funksie 

het, naamlik om gedagtes en gevoelens oor die gestorwene te ontrafel sodat die 

persoon wat rou kan voortgaan met hul lewe (Archer, 2011:45, Carr, 2006:1093). 

Volgens Stroebe, Schut en Stoebe (2005:396) staan Freud se konsep van ‘rouwerk’ 

sentraal in die hoof teoretiese samestellings van rou en verlies byvoorbeeld, 

Lindeman, (1944); Bowlby (1963); Bowlby, (1969); Parkes, (1972). Gesamentlik het 

bogenoemde navorsers se sienings die grondslag gelê vir wat algemeen verwys 

word na as ’n rouproses en verteenwoordig ’n dominante deel van wat as ’n kultuur 

van rou en verlies beskou word (Costello, 2012:7). Verder noem Costello ook dat 

historiese literatuur oor rou ’n oorvloedigheid van bewyse suggereer dat ‘om te praat 

oor verlies’ help om rou op te los. 

 

Daar is baie teorieë ontwikkel om ’n koherente verduideliking vir rou-verwante 

prosesse te bied (Carr, 2006:1093). Laasgenoemde navorser meld ook dat die 

belangrikste konseptualiserings in ses kategorieë geklassifiseer kan word, naamlik: 
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Biologiese teorieë, Psigo-analitiese teorieë, Gedragsteorieë, Gesinsisteem teorieë, 

Fase teorieë en Psigo-sosiale oorgangsteorieë. Die meerderheid van die 

oorspronklike teorieë oor rou is direk gebaseer op psigo-analitiese teorie beginsels 

(Stroebe, Schut & Stroebe, 2005:396). Dit het ook beteken dat daar ’n primêre en 

soms ’n uitsluitlike fokus op die intra-psigiese prosesse geplaas is. 

 

Die voortdurende debat, ten opsigte van rou wat in die literatuur bespeur is, 

noodsaak ’n bespreking oor teoretiese perspektiewe van rou; ten einde as 

agtergrond te dien vir die verkenning van die adolessente seuns in die huidige studie 

se belewing van die dood van ’n ouer. In die hieropvolgende bespreking word die 

tradisionele teoretiese perspektiewe oor rou (Freud, 1957; Bowlby, 1963 en Kübler-

Ross, 1969) en die kontemporêre teoretiese perspektiewe oor rou (Stroebe & Schut, 

1999; Neimeyer, 1998, 2001) kortliks bespreek. 

 

2.2.1 Die tradisionele perspektiewe oor rou (Freud, Bowlby en Kübler-Ross) 

2.2.1.1 Sigmund Freud (1957) 
Freud (1957) het een van die mees invloedryke teorieë, die Psigo-analitiese Teorie 

ontwikkel. Hy het ook die eerste groot teoretiese perspektief oor rou ontwikkel. Sy 

konsep van rou stel voor dat die primêre taak skeiding en ontbinding van die 

gestorwene is (Sussillo, 2005:506). Dit wil sê; die persoon wat rou moet eers die 

rouproses voltooi voordat nuwe verhoudinge begin of nuwe uitdagings aangepak 

word. Wanneer ’n persoon besef dat die objek onherroeplik verlore/weg is, moet hy 

al die gedagtes omtrent die objek bewustelik herroep ten einde hom los te maak van 

die objek. Hierdie katarsis vind nie maklik plaas nie en is ’n moeilike en weerstandige 

taak vir die bedroefde individu. Freud se teorie fokus op die intra-psigiese aspekte 

van rou (Costello, 2012:8). Volgens Costello, (2012:8) was Freud minder bemoeid 

met spesifieke eienskappe van die dood of omgewingsfaktore; maar was hy eerder 

’n voorloper in die daarstelling van ’n raamwerk vir die intra-persoonlike dinamika van 

die rouproses.  

 

2.2.1.2 John Bowlby 
John Bowlby (1969), ’n Britse psigiater, het die eerste invloedryke teorie, ten opsigte 

van gehegtheid en rou, geformuleer. Hy word beskou as die “vader van die 

Gehegtheidsteorie” (Jeffreys, 2005:37). Sy teorie is egter sterk gegrond op die psigo-
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analitiese denkwyses. Bowlby (1969/1980, 1973, 1979, 1980) het intensief geskryf 

oor hoe en waarom mense aan mekaar geheg is en wat gebeur wanneer hulle 

gekonfronteer word met skeiding of selfs die bedreiging van skeiding en die dood. Sy 

werk het nie net gefokus op die aard van vroeё gehegtheid tussen babas en hul 

materne versorgers nie maar het ook op volwasse gehegtheid oor die hele 

lewensiklus gefokus (Jeffreys, 2005:37). 

 

Bowlby voorveronderstel onbewustelike prosesse en beskou ervaringe in kinderjare, 

ten opsigte van gehegtheid, as belangrik vir latere ontwikkeling. In sy 

Gehegtheidsteorie gaan hy van die veronderstelling uit dat verbintenis deel vorm van 

menslike gedrag omdat die mens ’n funksie het om tot mekaar te verbind. Bowlby se 

Gehegtheidsteorie is gebaseer op die uitgangspunt dat die mens gedryf word om 

met ander te bind en dat ons as babas “geprogrammeer” was om emosioneel met 

ons primêre versorger(s) te bind. Ons moeders is gewoonlik ons primêre versorgers 

(Gazouzie, 2011:8). Hierdie binding geskied gewoonlik deur middel van gewone 

ouerlike optrede/pligte wat die volgende insluit: om die baba te voed, te vertroetel, te 

versorg, vas te hou en om met die baba te kommunikeer. Hierdie primêre 

verbintenisse stel ons in staat om te oorleef. Hulle bied ook die grondslag vir ons 

langtermyn geestelike welstand en ons vermoeë om verhoudings te vorm. Wanneer 

’n primêre verbintenis sterk is, sal die kind geliefd, selfversekerd en veilig voel. Indien 

’n primêre verbintenis onseker is, sal die kind angstig en onveilig voel. Probleme sal 

voorkom in die ontwikkeling van vertrouensverhoudinge wanneer daar van die 

primêre versorger geskei moet word. Wanneer ’n primêre verbintenis verbreek word 

(deur byvoorbeeld die dood of egskeiding) gedurende die vroeë kinderjare, kan die 

pyn van verlies letterlik as ‘lewensbedreigend’ voorkom. Die kind sal in erge 

emosionele pyn verkeer wat fisies sal manifesteeer. ’n Tydperk van treur en rou sal 

noodsaaklik wees en herstel sal slegs gedeeltelik wees. Die verlies sal letterlik die 

kind se sielkundige ontwikkeling vorm (Garzouzie, 2011:8). Volgens Bowlby is rou in 

beginsel ‘skeidingsangs’. Hy beskou verlies as ’n ongewenste skeiding van ’n 

verbintenisfiguur wat verbindingsgedrag laat ontstaan soortgelyk aan gedrag wat by 

diere en kinders waargeneem kan word (Jeffreys, 2005:39).  

 

2.2.1.3 Elizabeth Kübler-Ross (1969) 
Elizabeth Kübler-Ross (1969) het, tydens haar werk met terminaal siek pasiënte, 



 

26 
 

haar idees omtrent rou ontwikkel (Thompson, 2012:22). Alhoewel haar model 

gekonsentreer het op die rou van sterwende persone, kan dit ook op persone wat rou 

toegepas word. Jeffreys (2005:55) en Thompson, (2012:22) noem dat hierdie fases 

vandag steeds die mees bekende fases van rou is, maar behoort eerder as 

beskrywings van waargenome gedrag te dien en nie as vereiste stappe vir die 

herstel van rou nie. Kübler-Ross se vyf fases in die rouproses is soos volg: 

Fase 1: Skok en ontkenning “Dit kan nie waar wees nie.” 

Fase 2: Woede “Hoekom ek?” 

Fase 3: Onderhandeling met die dood. 

Fase 4: Depressie: Die persoon besef die werklikheid van die verlies en 

isoleerhulself. 

Fase 5: Aanvaarding (Jeffreys, 2005:55-56). 

 

Thompson (2012:23) meld dat daar bewyse is wat suggereer dat mense probeer om 

in fases te rou; wat sterk daarop dui dat hierdie model voorskriftelik eerder as 

beskrywend of verkennend geword het.  

 

2.2.2 Die kontemporêre teoretiese perspektiewe oor rou (Stroebe & Schut;   
Neimeyer) 

2.2.2.1 Stroebe en Schut (1999) 
Die Tweeledige Proses Teorie wat ontwikkel is deur twee Nederlanders, Stroebe en 

Schut (1999), is ’n sleutel ontwikkeling in ons begrip van rou. Hierdie teorie word as 

’n nuttige en insiggewende model van rou beskou (Thompson, 2012:29). Volgens 

Thompson (2012:29-30) is die model gebaseer op twee prosesse: die verlies-

oriëntasieproses en die restorasie-oriёntasieproses. Verlies oriëntasie verwys na die 

wyse waarop die mens terugkyk na wie of wat hul verloor het en ook op die 

kenmerkendheid van hul verlies reflekteer. Hierdie proses word dus gekenmerk deur 

emosies soos hartseer en woede. Jeffreys (2005:58) noem dat verlies oriёntasie na 

optrede, wat gevoelens van rou uitdruk, verwys. Hierdie gevoelens sluit ’n wye reeks 

van emosionele reaksies in sowel as refleksie en herinneringe; verlange na die 

gestorwene en die dae voor die dood van die geliefde.  

 

Hierteenoor behoort die restorasie-oriёntasieproses ook in ag geneem te word. 

Hierdie proses verwys na die vooruitsig om te dink oor hoe die lewe anders sal wees 
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sonder die gestorwene/objek wat ’n peroon verloor het, om die vooruitsig te hê van 

die ontwikkeling van ’n gevoel van ’n nuwe identiteit, ’n nuwe benadering tot die lewe 

wat gebaseer is op nuwe veranderde omstandighede (Thompson, 2012:30). ’n 

Restorasie-oriёntasiefokus behels optrede wat die self in ’n nuwe wêreld na verlies 

herorganiseer (Jeffreys, 2005:58-59). Dit sluit in die aanleer van nuwe vaardighede; 

die konstrukturering van ’n nuwe identiteit of die herverplasing van die innerlike beeld 

van die geliefde. ’n Reeks van gevoelens (van trots oor prestasies tot vrees vir die 

onbekende) word in hierdie oriёntasie beleef. ’n Persoon beweeg tussen die verlies- 

en restorasie-oriёntasies wanneer hulle rou. Dit beteken ’n bedroefde persoon kan in 

die oggend in ’n verlies-oriёntasie wees, maar teen die middag in die restorasie-

oriёntasie wees en dan terug beweeg na die verlies-oriёntasie in die aand. Die 

basiese idee is dat die bedroefde persoon oor tyd minder tyd in die verlies 

oriёntasieproses spandeer en meer tyd in die restorasie oriёntasieproses spandeer, 

maar sal terselfdertyd voortgaan om tussen die twee oriёntasies te beweeg. 

Thompson (2012:30) noem dat ’n bedroefde persoon selfs jare na die dood van ’n 

geliefde (of verlies van ’n objek), wanneer restorasie-oriёntasie sterk op die 

voorgrond is, wanneer die persoon herinner word aan die verlies, hul tydelik terug sal 

beweeg na die verlies-oriёntasie waarna hul weer na die restorasieproses sal 

terugkeer. Hierdie teorie bied, volgens Thompson (2012:30), ’n meer dinamiese 

verstaan van rou en reflekteer meer die bewegende, veranderende aard van rou; in 

teenstelling met die tradisionele modelle. In teenstelling met die Fase Teorieё 

(Kübler-Ross 1969, Parkes 1972; Worden, 2002; Rondo, 1984, 1993), wat aandui 

dat bedroefdes deur verskillende fases van rou beweeg, gaan die Tweeledige 

Proses Teorie van die standpunt uit dat bedroefde persone tussen die oriёntasies 

kan beweeg teen hul eie tempo en op verskillende tye sal beweeg (Thompson, 

2012:30).  

 

2.2.2.2 Robert Neimeyer (1998, 2001) 
Die Amerikaner, Robert Neimeyer (1998, 2001) het, in samewerking met sy kollegas, 

die Betekenis Herstruktureringsteorie ontwikkel (Thompson, 2012:30). Hierdie teorie 

stel voor dat wanneer ’n persoon ’n geliefde aan die dood afstaan, verloor hy/sy nie 

net die persoon nie, maar ook wat die persoon vir hul beteken het. Die bedroefde 

word dan met die moeilike en pynlike proses gekonfronteer om ’n nuwe betekenis 

sonder die gestorwene in hul lewe te ontwikkel. Volgens Jeffreys (2005:69) 
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beklemtoon Neimeyer die behoefte van baie persone wat rou om die betekenis van 

hul lewe te herstruktureer ten einde die betekenisse hul eie te maak. ’n Sleutel 

konsep binne die Betekenis Herstruktureringsteorie is stories: die idee van ’n storie 

wat help om sin te maak in ons lewe (Thompson, 2012:30). Dit wil sê, gedurende die 

rouproses herskryf die bedroefde hul lewensstorie. Die persoon beweeg dus aan na 

’n nuwe hoofstuk in hul lewe, nuwe betekenisse wat hul in staat stel om ’n 

verhouding met die gestorwene te behou, maar wat erken dat die verhouding anders 

is as gevolg van die dood. Die verhouding met die gestorwene verander en word dus 

nie beёindig nie. Dit vereis dat daar na rou vanuit die uitgangspunt van die bedroefde 

gekyk word; wat die dood van ’n geliefde vir hom/haar binne hul unieke 

verwysingsraamwerk beteken. Dit is daarom ver verwyderd van die idee dat elke 

persoon deur ’n stel van hoogs gestandardiseerde fases beweeg wanneer hulle rou. 

Verder meld Thompson (2012:31) dat een van die hoof voordele van Neimeyer se 

teorie is dat dit baie duidelik illustreer dat mense op verskillende wyses rou. Volgens 

Thompson (2012:31) is daar bewyse in die literatuur dat hierdie teorie ’n invloedryke 

teorie is en dit word ook wyd in akademiese literatuur aangehaal en in professionele 

praktyke gebruik. Jeffreys (2005:60) meld dat Neimeyer se teorie ’n bedroefde kan 

help om antwoorde op vrae soos: “Wat beteken my geliefde se lewe en dood vir 

my?”; “Wie is ek?”, “Wat kan ek nie meer as vanselfsprekend aanvaar in my nuwe 

veranderende wêreld nie?”; “Wat moet ek leer en wie moet ek word; ten einde 

hierdie verlies in my lewe te integreer en om aan te beweeg?”. Eersgnoemde 

navorser is ook van mening dat Neimeyer se teorie soortgelyk aan Victor Frankl 

(1977) se teorie is, wat suggereer dat persone, wat groot verliese lei, betekenis soek 

ten einde genesing te vind.  

 

Gesien in die lig van die uiteenlopende perspektiewe oor  rou, is dit duidelik dat rou 

’n komplekse en dinamiese konsep is en dat daar geen duidelike riglyne bestaan ten 

opsigte van die aard, omvang, intensiteit en duur van die menslike rouproses nie. 

Teen die agtergrond van bogenoemde kompleksiteit aangaande rou, kan die 

navorsingsbevindinge van die huidige studie ’n bydrae lewer, ten opsigte van die 

beskrywing en verkenning van spesifiek Kleurling adolessente seuns in die middel-

adolessente fase se belewing van die dood van ’n ouer. Die bevindinge kan ook ’n 

bydrae lewer ten einde die relevansie van die uitgangspunte en waarde van 

tradisionele- en kontemporêre benaderings tot rou, binne die konteks van verlies 
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gedurende adolessensie, verder toe te lig. 

 

Vervolgens word Urie Bronfenbrenner (1979) se Ekosistemiese Teorie, wat as 

konseptuele raamwerk vir die huidige studie sal dien, kortliks bespreek.   

 

2.3 DIE EKOSISTEMIESE TEORIE VAN URIE BRONFENBRENNER (1977) 
Die navorsingsproses is begin deur ’n konseptuele raamwerk daar te stel, wat as 

grondslag vir hierdie studie sal dien. Die teoretiese perspektief, wat in hierdie studie 

op die dood van ’n ouer tydens adolessensie van toepassing gemaak word, is die 

ekosistemiese raamwerk wat gegrond is in die ekologie, algemene sisteemteorie en 

kubernetika (Meyer, Moore & Viljoen,1998:589). Wanneer ’n verskynsel onder die 

soeklig kom, word dit gedoen uit ’n bepaalde posisie van kennis en ’n bepaalde 

perspektief; oftewel oriënterende lens (Creswell, 2008:62). Die Ekologiese 

Perspektief het sy oorsprong gevind in vakgebiede soos Biologie en Dierkunde. Die 

begrip ‘ekologie’ is eerstens in die Biologie vir die bestudering van plante gebruik 

(Donald, Lazarus & Lolwana, 2010:37) toe ’n Duitse bioloog, Ernest Haeckel, dit vir 

die eerste keer gebruik het. Later is die begrip ook in die Dierkunde gebruik. Veel 

later, ná 1920, word die begrip ook gebruik in die bestudering van menslike 

gemeenskappe. Sedert 1970 word ekologie veral aangewend in die studie van die 

verhoudinge tussen mense en hul omgewing en van toepassing gemaak binne die 

menslike hulpverleningsprofessies. Vandag word die woord ‘ekologie” algemeen 

gebruik en die Sisteem Teorie word ook algemeen gebruik in verskillende kontekste 

soos die Ekonomie, Mediese veld, Sielkunde en Onderwys (Donald et al., 2010:37). 

 

Die woord ‘ekologie’ is afgelei van die Griekse woord “iokos”, wat verwys na lewe in 

die huis of woonhuis. Hierdie definisie sluit die vormende idee van die natuurlike 

habitat asook die verbandhoudende begrip van inter-afhanklikheid in (Donald et al., 

2010:36). ‘Ekologie’ word gebruik om die volgende konsepte te verduidelik: inter-

afhanklikheid, interaksie en wisselwerking. ‘Ekologie’ kan ook gesien word as die 

fundamentele aanname dat alle dinge in die natuur op ’n komplekse, maar 

sistematiese, wyse met mekaar in verband staan (Howe, 2009:109; Meyer et al., 

1998:583). In die Ekologiese Perspektief gaan dit oor ’n wisselwerking tussen ‘dinge’, 

sisteme, mense en omgewing. Dit is juis hierdie wisselwerking of interaksie wat 

hierdie perspektief so toepaslik maak in die bestudering van adolessente seuns, in 
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agtergeblewe gemeenskappe, se belewing van die dood van ’n ouer en 

ondersteuning binne hul skoolverband. Dit is ook waarskynlik die mees realistiese en 

toepaslike wyse hoe die dood van ’n ouer tydens adolessensie verstaan of beskryf 

kan word; naamlik deur die wisselwerking of interaksie tussen die individu, groepe, 

gemeenskappe en omgewings. Die adolessent se lewe getuig juis van ’n wye 

verskeidenheid interaksies. Hierdie interaksies is nie noodwendig positiewe 

wedersydse verhoudings nie; want dit kan ook negatief wees, afhangende van die 

aard van die verhouding. Die wegbeweeg van die liniêre benaderings na ’n meer 

sistematiese of sirkulêre benadering, asook die denke wat meer op sisteemdinamiek 

as op oorsaak gerig is, word binne sosiale hulpverlenings-denkraamwerke 

beklemtoon (Hepworth, Rooney, Rooney, Strom-Gottfried & Larsen, 2006:15). Die 

wese van die perspektief bestaan daarin dat wedersydse beïnvloeding en interaksies 

tussen individue en sisteme bestaan en ook ontwikkeling kan bevorder (Donald et 

al., 2010:37; Hepworth et al., 2006:15).  

 

Urie Bronfenbrenner (1977) het ’n geweldige invloed uitgeoefen op die wyse waarop 

menslike ontwikkeling beskou word en, as gevolg daarvan, op die praktyk. Burns 

(2010:29) meld dat Bronfenbrenner se Ekosistemiese Teorie toenemend voorkeur 

geniet in die literatuur en dat die toepaslikheid in ons begrip van die talle sosiale 

sisteme, wat deur rouresponse beïnvloed word, toenemend navore kom. Die 

Ekosistemiese Teorie word beskryf as multi-dimensioneel met verskillende vlakke 

van interaktiewe sisteme wat aanleiding gee tot groei en ontwikkeling (Donald et al., 

2010:38-39). Die teorie het self verder ontwikkel vanaf die ekologiese na die meer 

verfynde Ekosistemiese Model, wat meer omvattend is. Die klem val nou op die 

interaksie tussen die individue se ontwikkeling en die sisteme binne die sosiale 

konteks (Howe, 2009:111), wat ’n duidelike skakeling toon met die ondersteuning 

vanaf die gesin, skool en gemeenskap aan adolessente wat ’n ouer aan die dood 

afgestaan het en hul optimale ontwikkeling na hul verlies. Die multi-dimensionaliteit 

van die Ekosistemiese Model word vervat binne die volgende vier dimensies wat 

interaktief met mekaar reageer en die groei en ontwikkeling beskryf wat binne die 

sosiale konteks plaasvind: Eerstens is daar die persoonsfaktore (byvoorbeeld, 

gedragspatrone wat sekere reaksies van ander aanmoedig of ontmoedig); tweedens 

die prosesfaktore (byvoorbeeld, patrone van interaksie wat binne ’n sisteem 

voorkom); derdens die kontekste (byvoorbeeld, gesinne, skole, klaskamers en 
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plaaslike gemeenskappe) en vierdens die tydsfaktor (byvoorbeeld, verandering wat 

oor tydperke plaasvind na gelang van die volwassewording van die individu, sowel 

as veranderinge binne die omgewing (Donald et al., 2010:40; Visser, 2007:25). 

 

Die dimensie van konteks in die Ekosistemiese Model word grootliks beïnvloed deur 

die Sisteemteorie. Die sentrale gedagte is dat die adolessente seun, wat ’n ouer aan 

die dood afgestaan het, sy gesin sowel as sy skool/gemeenskap ingesluit is in ’n 

sosiale omgewing en kulturele milieu, wat ’n groot invloed uitoefen op sy ontwikkeling 

en funksionering, ten opsigte van ondersteuning wat hy ontvang na die verlies van sy 

ouer. Alhoewel die vlakke dus verder of nader aan mekaar is, is daar steeds die 

wedersydse beïnvloeding. Die onderstaande figuur gee ’n skematiese voorstelling 

van die verskillende vlakke in Bronfenbrenner (1979) se Ekosistemiese Model en dui 

die verskillende interaksies en wisselwerking tussen die verskillende sisteme aan. 

 

FIGUUR 2.1: Vlakke in die ekologiese perspektief 

Bron: (Schoeman, 1999:7 (Aangepas)) 

 

MAKROSISTEEM 

Ekonomiese, 
maatskaplike, 

opvoedkundige, regs-en-
politieke sisteme wat 'n 

sosiale  kultuur skep 
waarbinne die ander 
vlakke funksioneer.   

EKOSISTEEM 

Formele en informele 
maatskaplike strukture, 

byvoorbeeld die 
werksomgewing, 

woonbuurt en nasionale 
regeringsinstellings.  

MESOSITEEM 

Alle verhoudings wat 
bestaan tussen die 
adolessent en sy 

onmiddellike omgewing.  

MIKROSISTEEM 

Rolfunksionering van die 
adolessent as 'n resultaat van 

sy verhoudings met sy 
onmiddellike fisiese 

omgewing. 
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Vervolgens word die verskillende sisteme, soos deur Bronfenbrenner (1977) 

uiteengesit, kortliks beskryf.  

 

2.3.1 Mikro-vlak 
Die heel binneste vlak is die onmiddellike stelsel wat die ontwikkelende persoon, of 

in hierdie geval die adolessente seun, bevat. Bronfenbrenner (1977:514) verwys na 

die kompleksiteit van verhoudings tussen die ontwikkelende persoon en die 

omgewing in direkte opset van die persoon by sy huis of skool. Die mikro-sisteem 

verwys na die situasies waar die individu ’n onmiddellike ondervinding of reaksie op 

’n direkte manier ervaar (Visser, 2007:25). Die mens se mikro-sisteem hang ten 

nouste saam met sy inter-persoonlike verhoudings. Vir ’n kind sal dit interaksie in die 

familie, verhoudings met maats en die verhoudings tussen die onderwyser en die 

kind behels.   

 

2.3.2 Meso-vlak 
Die volgende vlak is die meso-vlak en beweeg reeds weg van die adolessente seun 

self en vereis dat daar weggekyk word van die individuele omgewing na die 

verhoudinge tussen sisteme (Bronfenbrenner, 1977:515). Sterk en ondersteunende 

interaksie tussen die meso-sisteme (byvoorbeeld, die gesin en die skool) kan die 

adolessente seun, wat ’n ouer aan die dood afgestaan het, se ontwikkeling 

optimaliseer. Die meso-vlak is ’n sisteem van mikro-sisteme en sluit hierdie 

onderlinge verhoudinge binne die onmiddellike omgewing in (Bronfenbrenner, 

1977:515). Die meso-sisteem hou verband met die aard van die verhouding tussen 

mikro-sisteme wat die persoon direk beïnvloed (Visser, 2005:25). Vir ’n kind kan dit, 

byvoorbeeld, verwys na die waardes wat hul deur familie of onderwysers geleer het. 

Die verskille en verwantskappe tussen daardie bande vorm die meso-sisteem.  

 

2.3.3 Ekso-vlak 
Die derde vlak handel oor die invloed en wisselwerking van gebeurtenisse in die 

sisteme waarin die adolessente seun, wat ’n ouer aan die dood afgestaan het, nie 

eers teenwoordig hoef te wees nie (Bronfenbrenner, 1977:515). Verder noem 

Bronfenbrenner (1977:515) dat dit wil voorkom asof daar in elke samelewing of sub-

kultuur ’n bloudruk van die organisasie of enige tipe sisteem bestaan. Hierdie 

strukture sluit in die hoof instellings van die samelewing, wat op ’n konkrete plaaslike 

vlak werksaam is.  
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2.3.4 Makro-vlak 
Die makro-sisteem word deur Bronfenbrenner (1977:515) beskryf as die kultuur, sub-

kulture, beleid, politieke strukture, ekonomiese, maatskaplike en opvoedkundige 

sisteme wat die totaal van die ander vlakke omvat en beïnvloed. Die mikro-, meso-en 

ekso-vlak bied dan die konkrete manifestasies van die beïnvloeding van die makro-

vlak. Hierdie makro-sisteme is draers van inligting en ideologieё wat, sowel eksplisiet 

en implisiet, betekenis en motivering bied aan sekere instansies, maatskaplike 

netwerke, rolle, aktiwiteite en hulle wederkerige verhoudinge (Bronfenbrenner, 

1977:515). Die makro-sisteem word beskou as die wyer sisteem van ideologieë en 

die organisasie van sosiale instellings wat deel vorm van ’n bepaalde sosiale klas, 

etniese groep of kultuur waartoe die persoon behoort (Visser, 2007:25). Hierdie 

sisteem sal veral die funksionering op die mikro-vlak beïnvloed. ’n Voorbeeld van so 

’n sisteem is die morele kode van ’n gemeenskap rakende sosiaal aanvaarbare 

gedrag. 

 

2.4 ADOLESSENSIE 
Die term adolessensie het sy oorsprong vanuit die Latynse werkwoord ‘adolescere’, 

wat beteken ‘om op te groei’ of ‘om te groei na volwassenheid’ (Gouws et al.,2008:2). 

Adolessensie verwys dus na die oorgangstydperk tussen kinderjare en 

volwassenheid (Connell, 2005:11; Gouws et al., 2008:2; Mwamwenda, 2004:60). Dit 

is die periode waarin puberteit ’n aanvang neem en duur voort deur die tienerjare. 

Hierdie ontwikkelingsfase word oor die algemeen beskou as ’n uitdagende 

lewensfase, wat gepaard gaan met enorme fisiologiese en sielkundige veranderinge 

in die kind (Gouws et al., 2008:6; Leighton, 2008:15; Mwamwenda, 2004:60). Daar is 

uiteenlopende menings in die literatuur oor die aanvangstydperk en beëindiging van 

adolessensie. Louw et al. (2007:279) meld dat, afhangende van biologiese en sosio-

kulturele faktore, asook individuele verskille, die ouderdom waarop adolessensie as 

afsonderlike ontwikkelingstadium begin wissel van 11 tot 13 jaar, terwyl die 

ouderdom waarop dit eindig tussen 17 en 21 jaar is. 

 

In die literatuur is die meerderheid van outeurs dit eens dat adolessensie oor die 

algemeen in drie ouderdomsverwante fases/stadiums verdeel word, naamlik: 

Puberteit: dogters: ongeveer 12 jaar (wissel tussen die ouderdomme 9 -15 jaar) 
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seuns: ongeveer 14 jaar (wissel tussen die ouderdomme 12 – 16 jaar)  

Middel-adolessensie: ongeveer 14 – 16 jaar 

Laat-adolessensie: ongeveer 17 jaar en ouer. 

 

Gillis (1992:71) dui aan dat adolessente voortdurend tussen hierdie fases beweeg en 

dat adolessensie dus beskou kan word as ’n kontinuum met die fokus meer op die 

kind in die vroeë stadiums en op die volwassene gedurende die latere stadium. 

Gesien vanuit hierdie perspektief, kan die algehele ontwikkelingspatroon soos volg 

opgesom word: 

Beweging van kind na volwassene                               Meer ’n volwassene as ’n kind. 

Piaget stel voor dat kinders op die ouderdom van 11 tot 12 jaar die formele-

operasionele fase van kognitiewe ontwikkeling betree (Louw et al., 2007:299). Dit is 

die laaste fase van kognitiewe ontwikkeling (volgens Piatet se teorie) en strek tot en 

met volwassenheid. Tydens hierdie fase ontwikkel kinders die vermoë tot abstrakte, 

wetenskaplike denke. In plaas daarvan om, soos jonger kinders, slegs aan konkrete 

objekte en werklike gebeurtenisse te dink, kan adolessente aan moontlike gebeure 

dink. Daar is konsensus in die literatuur dat adolessente mortaliteit verstaan en die 

dood as ’n natuurlike proses beskou. Volgens Buch en Kimble (2001:415) beskou 

adolessente die dood as finaal en onvermydelik en verstaan hulle dat alle mense 

‘eendag’ sal sterf. 

 

Erikson (1963) se teorie oor identiteitsontwikkeling het grootliks bygedra tot ’n beter 

begrip van adolessente se ontwikkeling en het heelwat navorsing oor identiteit 

gestimuleer (Hooyman & Kramer, 2006:140). Sy teorie oor identiteitsontwikkeling 

beskryf die adolessente fase as ‘identiteit teenoor identiteitsverwarring’. Adolessente 

se strewe na die ontwikkeling van ’n eie identiteit, verhoudings met ander mense en 

groepe is ’n aanduiding van hul behoefte om onafhanklik van hul ouers te wees 

(Louw et al., 2007:300). Erikson (1963) meld dat individualisasie en skeiding die 

primêre ontwikkelingstaak van adolessensie is (Hooyman & Kramer, 2006:140). 

Louw et al. (2007:309) verwys verder ook na Erikson (1963) wat meld dat 

identiteitsontwikkeling impliseer dat adolessente moet definieër wie hulle is, wat 

belangrik vir hulle is en watter rigtings hulle in die lewe wil inslaan. Volgens Hooyman 

en Kramer (2006:140) beweer Erikson (1963) dat die adolessent deur ’n 

identiteitskrisis gaan; dit wil sê ’n tydelike periode van verwarring, waartydens 
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adolessente bestaande waardes asook rolle verken en/of bevraagteken en met 

alternatiewe rolle eksperimenteer ten einde ’n eie stel waardes en doelwitte te 

ontwikkel. Adolessensie is ’n periode wat deur ’n soeke na en konsolidering van 

identiteit gekenmerk word (Mwamwenda, 2004:60). Vanuit bogenoemde stellings is 

dit duidelik dat die dood van ’n ouer ’n groot invloed op die adolessent se 

identiteitsontwikkeling en onafhanklikheidstrewe kan hê. 

 

2.4.1 Ontwikkelingstake van die adolessent 
Kinders in alle stadiums van ontwikkeling het bepaalde ontwikkelingstake wat hulle 

moet bereik. Ten einde tot volwassenheid te kan groei, moet die adolessent sekere 

ontwikkelingstake uitvoer (Louw et al., 2007:279; Seiffge-Krenke, Kiuru & Nurmi, 

2010:479). Die belangrikste ontwikkelingstake van die adolessent word in Tabel 2.1 

uiteengesit. 

 

Tabel 2.1  Ontwikkelingstake van die adolessent 

Aanvaarding van hul veranderende liggaamlike voorkoms 

Ontwikkeling van ’n manlike of vroulike geslagsrolidentiteit 

Aanknoop van heteroseksuele verhoudings 

Ontwikkeling van ’n sterk emosionele band met ’n ander persoon 

Voorbereiding vir die huwelik en gesinsverantwoordelikhede 

Ontwikkeling van onafhanklikheid van ouers en ander volwassenes 

Aanvaarding van die self as ’n persoon met waarde en die ontwikkeling van ’n eie 

identiteit 

Ontwikkeling van sosiaal-verantwoordelike gedrag 

Aanvaardig van en aanpassing by sekere groepe 

Ontwikkeling van intellektuele vaardighede en begrippe sodat die individu mettertyd 

in staat kan wees om die verantwoordelikhede van die volwassene te kan dra 

Keuse van en voorbereiding vir ’n beroep 

Versekering van ekonomiese onafhanklikheid 

Ontwikkeling van ’n waardestelsel wat verband hou met ’n realistiese en 

wetenskaplike wêreldbeskouing 

Ontwikkeling van morele begrippe en waardes wat as riglyne vir gedrag kan dien 

Ontwikkeling van ’n lewensfilosofie 
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In voorbereiding op die oorgang vanaf kinderjare na volwassenheid moet ’n aantal 

take of uitdagings in elke ontwikkelingsarea voltooi word vir ’n suksesvolle volwasse 

lewe. Ontwikkelingstake is nie bloot take wat deurgewerk moet word nie, maar 

eerder ’n reeks van hoogs persoonlike ervaringe (Seiffge-Krenke et al., 2010:479) 

waarvan elkeen ’n hoeksteen vorm ten einde die adolessent te help om die 

verantwoordelikhede, eise en druk van volwassenheid te kan hanteer (Christet al., 

2002:1269; Balk & Corr, 1996:10; Gillis, 1992:71; Gouws et al., 2008:4; Louw et al., 

2007:279). Uit die aard van hierdie ontwikkelingstake is dit verder duidelik dat 

adolessensie gepaard gaan met ingrypende veranderinge wat aanvaar moet word 

asook noodsaaklike ontwikkeling wat betref sekere vaardighede, kennis, funksies en 

houdings (Gouws et al., 2008:6).  

 

Seiffge-Krenke et al. (2010) het ’n studie gedoen met adolessente waarin hulle 

adolessente se persepsies oor die belangrikheid van en die bereiking van 

ontwikkelingstake ondersoek het. Hulle het ook individuele en kontekstuele faktore, 

wat moontlik bydra tot die verskillende verloop van vordering gedurende adolessente 

ontwikkeling, ondersoek. Hulle het bevind dat die doelwitstellingsproses vir 

individuele take nie net deur die adolessent bemiddel word nie, maar dat aspekte 

van die persoon-omgewing wisselwerking ook ’n rol speel in die bereiking van take. 

Adolessente met meer ouerlike ondersteuning vir die bereiking van outonomie het 

hoёr ontwikkelinsgsaspirasies getoon. Adolessente met werklose vaders het groter 

klem op die belangrikheid van ontwikkelingstake geplaas, wat gevolglik ’n hoёr 

opvoedkundige verloop voorspel het. Dogters, kinders wat vroeg ontwikkel en 

eersgeborenes het ook groter waarde op die bereiking van ontwikkelingstake 

geplaas. Die navorsingsbevindinge van Seiffge-Krenke et al. (2010:479) beklemtoon 

die belangrike rol wat ouers in die ontwikkelende adolessent se lewe speel asook die 

invloed van sosio-ekonomiese status, geslag en gesinstruktuur. 

 

Binne die konteks van bogenoemde uitgangspunte oor adolessente se 

ontwikkelingstake behoort Kleurling adolessente seuns, wat ’n ouer aan die dood 

afgestaan het, dus as ’n brose populasie beskou te word. Talle navorsers (Christ et 

al., 2002:1269; Balk & Corr, 1996:6; de Klerk & le Roux, 2003:23; Morgan & Roberts, 

2010:215; Tyson-Rawson, 1996:157) het bevind dat ontwikkelingsvlakke van die 
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kind, die gesinskonteks en kulturele faktore die rouproses beïnvloed. Kinders wat 

rou, het die addissionele uitdaging om hul verlies te aanvaar, te verwerk en te 

hanteer terwyl hulle voortgaan om hul normale aktiwiteite uit te voer en die normale 

ontwikkelingsmylpale te bereik (Leighton, 2008:25). ’n Kind se vermoë om hierdie 

take van rou uit te voer sal afhang van hul ontwikkelingsfase en volwassenheid 

(Leighton, 2008:25). 

 

Daar word dikwels in die literatuur na adolessente in die breë sin van die woord 

verwys en daar word nie werklik klem  geplaas op die spesifieke ontwikkelingstadium 

(vroeë-, middel- of laat-adolessensie) van adolessente respondente in 

navorsingstudies nie. Rou word, byvoorbeeld, nie altyd spesifiek in die onderskeie 

ontwikkelingsfases van adolessensie duidelik en voldoende toegelig of bespreek nie. 

Balk en Corr (1996:15) noem dat adolessente gelyktydig unieke individue en lede 

van ’n uitsonderlike ontwikkelingsgroep is. Hulle beklemtoon die belangrikheid dat 

ons daarteen moet waak om nie algemene stellings te maak en sodoende ’n hele 

generasie te stereotipeer nie. Daar word ook selde in navorsingsbevindinge oor 

adolessente en verlies spesifieke onderskeid getref tussen die geslag van die 

adolessente. Om adolessensie in terme van vroeë-, middel- en laat-subperiodes te 

verstaan, laat ’n meer gedetailleerde beskrywing van ontwikkelingstake binne die 

adolessente arena toe (Balk & Corr, 1996:6).  

 

2.5 DIE DEFINISIE, AARD EN OMVANG VAN ROU 
Aangesien die doel van die studie die verkenning van deelnemers se belewing van 

die dood van ’n ouer behels, is dit noodsaaklik om eerstens die definisie, aard en 

omvang van rou te ondersoek. Tweedens word die veranderlikes wat rou beïnvloed 

bespreek.  

 

Rou is ’n persoon se respons op verlies (D’Antonio, 2011:17) en is ’n biologiese, 

emosionele-, spirituele- en kognitiewe ervaring (Jeffreys, 2005:40-41; Thupayagale-

Tshweneagae, 2012:2). Rou behels fisieke veranderinge sowel as sielkundige 

gevoelens en sluit emosionele uitdrukking, huil, verlies aan slaap, angstigheid en ’n 

wye reeks simptome byvoorbeeld anoreksia, rusteloosheid, opvlieёndheid en 

somatiese versteurings (Costello, 2012:6) in. Daar is ’n magdom van bewyse in die 

literatuur wat toon dat die langdurige voortduur van bogenoemde somatiese en 
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sielkundige ervaringe lei tot die ontstaan van ander geestesversteurings (Christ et 

al., 2002:1274; Dillen, Fontaine & Verhofstadt-Denéve, 2009:437; Gazouzie, 

2011:65). Terselfdertyd meld Shear (2009:746) dat geen twee persone op presies 

dieselfde wyse rou nie en dat Geestesgesondheidsprofessies (dokters, psigiaters en 

sielkundiges) sukkel om persone met komplekse rou te behandel (Brent, et al., 

2009:786).  

 

Literatuur oor verlies het nog nie konsensus bereik oor ’n duidelike definisie vir 

normale en abnormale/gekompliseerde rou-reaksies nie (Bonanno & Kaltman, 

2001:705; Currier, Irish, Neimeyer & Foster, 2014:2). Volgens navorsers is persone 

wat kliniese simptome ontwikkel in die minderheid. Daar is ook konsensus in die 

literatuur dat die meerderheid van persone, wat die dood van ’n geliefde beleef, 

gemaklik aanpas by hul verlies. Balk (2004:362) is van mening dat rou ’n 

voortdurende proses is, wat dwarsdeur die lewe van persone, wat ’n geliefde verloor 

het, sal voortduur. Hy stel dus voor dat alternatiewe terme soos ‘hanteer’, ‘bestuur’ 

en ‘aanpassing’ ten opsigte van rou gebruik word. Ander navorsers (Balk & Corr, 

1996:23; Hooyman & Kramer, 2006:143-144) is dit eens dat adolessente-rou 

terselfdertyd deurlopend en afwissellend van aard is; dit wil sê rou kom en gaan deur 

‘n verlengde proses. Christet al. (2002:1273) het die belewing van rou volgens die 

onderskeie ontwikkelingsfases van adolessensie soos aangedui in Tabel 2.2, hier 

onder, uiteengesit.  

 

Tabel 2.2: Belewing van rou by vroeë- en middel-adolessente se rou-reaksies 

Christ et al. (2002:1273) 

Vroeë adolessensie 12 – 14 jaar 

Ontwikkeling Normale rou Gekompliseerde rou 

Beleef puberteit 
(fisiologiese veranderinge) 
Formele operasionele 
denke is inkonsekwent 
Ambivalent teenoor 
afhanklikheid en 
onafhanklikheid 
Onttrek emosioneel van 
die ouers 
Egosentries 
Aanvaarding deur maats is 
uiters belangrik 

Mag dalk egosentries wees 
Na die ouer se dood treur oor 
verlies van ouer as 
raadgewer, gids, sosiale- en 
geslagsrolmodel, en as  
gesinsorganiseerder. 
Het ’n sterk gevoel van die 
afgestorwe ouer se 
teenwoordigheid en beskryf 
volgehoue gesprekke met 
hom of haar. 
Mag dalk ’n intense begeerte 

Weier om skool by te 
woon, 
Volgehoue depressie 
Aanvang van dwelm- 
en alkohol misbruik 
Inskakeling by groep of 
maats met 
gedragsprobleme 
Seksuele losbandigheid 
Voortsetting van fisiese 
simptome sonder 
onderliggende oorsake.  
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hê om afgestorwe ouer se 
klere te dra en om 
persoonlike besittings te hou. 

Middel adolessensie 15 – 17 jaar 

Ontwikkeling Normale rou Gekompliseerde rou 

Gebruik formele 
operasionele denke meer 
gereeld 
Toon groter integrasie van 
toekoms, hede en verlede 
Minder ambivalent teenoor 
onafhanklikheid 
Ontwikkel meer intieme 
individuele ondersteunings 
verhoudings met maats 
Word meer verstandig, 
allosentries en empaties 
teenoor die gesin se 
behoeftes maar sukkel 
wanneer eise in die huis 
oordrewe word. 
Seuns beklemtoon 
skeiding van ouers 
Dogters handhaaf 
verhoudinge met ouers, 
maar wysig die 
verhouding. 

Word maklik oorweldig deur 
die oorblywende ouer se 
emosionele afhanklikheid, 
bekommernisse en rou. 
Rou het volwasse kenmerke 
van oorweldigende hartseer 
en pynlike herinneringe, maar 
die duur is korter. 
Vrees ’n onvermoë om 
toekomstige onafhanklikheid 
te kan hanteer. 
Is onverdraagsaam indien die 
oorblywende ouer toenemend 
afhanklik word. 
Is bekommerd oor eie 
genetiese kwesbaarheid. 
Treur oor spesifieke 
persoonlikheidseienskappe 
van die afgestorwe ouer. 
Het private gesprekke met 
die afgestorwe ouer 
Toon belangstelling om ouer 
se drome vir hom/haar na te 
streef. 

Voortgesette rou soos 
‘n volwassene vir 
langer as ses maande. 
Ontwikkeling van meer 
afgebakende 
gemoedstoestande 
Onttrekking van 
interaksie met maats 
Volgehoue swak 
akademiese vordering 
of onttrekking van 
ander groepaktiwiteite 
Volgehoue of toename 
in hoë-risiko gedrag 
met dwelms, seks en 
anti-sosiale aktiwiteite. 
 

 

Navorsers is dit eens dat verskeie faktore die rouproses beïnvloed (Ayyash-Abdo, 

2001:421; Busch & Kimble, 2001:416; Dopp & Cain, 2012:44; Draper & Hancock, 

2011:304; Eppler, 2008:189; Heath et al., 2008:260; Hope & Hodge, 2006:108; 

Lenhardt & McCourt, 2000:192; Nickerson et al., 2013:120; Salloum, 2004:14). In die 

onderstaande tabel, bied Dopp en Cain (2012: 44) ’n bondige opsomming van al die 

veranderlikes wat verlies uitkomste in kinders beïnvloed.  

 

TABEL 2.3: Veranderlikes wat verlies uitkomste by kinders beïnvloed 

Dopp en Cain (2012: 44) 

Kategorie Veranderlikes 

Kind Ouderdom 

Geslag 

Geboorte orde 



 

40 
 

Begrip van dood 

Aanpassingsvermoёns voor verlies 

Ontwikkelingsvlak 

Gesin Grootte 

Kohesie 

Hanteringstyl 

Sosio-ekonomiese status 

Etniese- en kulturele agtergrond 

Interaksie tussen sibbe 

Gestorwe ouer Geslag 

Aard van aanpassing voor verlies 

Aard van handhawing van verbintenis met gestorwe ouer 

Oorblywende 

ouer 

Geslag 

Vlak van disfunksionering en kwesbaarheid 

Verskille van persepsie tussen ouer en kind 

Deurlopendheid en stabiliteit van die omgewing na verlies 

Vlak van 

ondersteuning 

Tipe van ondersteuning wat ontvang is 

Bron van ondersteuning 

Persepsie van ondersteuning 

Skakel tussen ondersteuning wat ontvang is, verwagtinge en 

behoeftes ten opsigte van ondersteuning 

Kwaliteit van ondersteuning 

Aard van dood Vermoёns om die dood te antisipeer 

Tipe sterfte 

Reaksie van die oorblywende ouer 

Traumatogeniese (Traumatogenic) elemente  

Begrafnis en gedenkdienste 

Nota: Bogenoemde veranderlikes is voorbeelde van veranderlikes ten opsigte van ’n 

gevestigde verhouding met emosionele aanpassing by verlies gedurende die 

kinderjare en is gebaseer op die werke van Oltjenbruns (2001), Siegel, Karus en 

Reveis (1996), Saldinger, Porter en Cain (2004), Worden (1996) en Worden en 

Silverman (1996) 
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In die bogenoemde verkenning van die definisie, aard en omvang van rou is dit 

duidelik dat rou ’n komplekse verskynsel is. Dit is dan ook om hierdie rede dat die 

navorser se belangstelling in die verkenning van, in besonder, Kleurling adolessente 

seuns in die middel-adolessente fase se rou ervaringe na die dood van ’n ouer 

verder verdiep het. Vervolgens sal die manifestasie van rou tydens adolessensie 

ondersoek en verken word.   

 

2.5.1 Die manifestasie van rou tydens adolessensie 
Daar is ’n wye verskeidenheid van studies in die literatuur opgespoor wat die rou 

ervaringe van adolessente ondersoek het, maar slegs enkele studies kon opgespoor 

word ten opsigte van die rou ervaringe van seuns (Meyer, 2013) en jongmans 

(Bragdon, 2006; McNess, 2008; Doka & Martin, 1998). Terselfdertyd is daar ook 

verskeie teenstrydighede in navorsingsbevindinge, ten opsigte van adolessente-rou, 

wat moontlik weer die individualiteit van die mens se rouproses beklemtoon. Daar is 

baie kontroversie ten opsigte van die sielkundige impak van die dood van ’n ouer, 

wat gedeeltelik voortspruit uit die gebrek aan studies wat die potensiёle wysigings-

/aanpassingsfaktore tydens die rouproses ondersoek (Nickerson et al., 2013:119).  

 

Om oor die dood van ’n geliefde te treur behels ’n komplekse lewensoorgang 

aangesien die bedroefde dikwels ’n reeks van bio-psigososiale simptomologie 

(byvoorbeeld, skeidingsangs, depressiewe gemoedstoestande, versteurde 

gesinsverhoudinge, gebrekkige konsentrasie) beleef en ook terselfdertyd hul 

voortgesette sin van verbintenis met die gestorwene in hul fisieke afwesigheid moet 

herstruktureer (Currier et al., 2014:2). Die meerderheid van navorsingstudies oor 

adolessente-rou fokus op die emosionele-/sielkundige aspekte van rou, onder 

andere: depressie, post-traumatiese stresversteurings en gekompliseerde rou 

(Currier et al., 2014; Bonanno & Kaltman, 2001; Dillen et al., 2009; Gazouzie, 2011; 

Little, Sandler, Wolchik, Tein & Ayers, 2009; Marks, Jun & Song, 2007; Shear, 2009; 

Spuij, Reitz, Prinzie, Stikkelbroek, Roos & Boelen, 2012; Zafar & Mubashir, 2012). 

Bogenoemde studies is ook meestal kwantitatiewe studies; wat hoofsaaklik fokus op 

kliniese steekproewe in hul ondersoek na die aard, intensiteit en omvang van die 

adolessente se rouproses. Jeffreys (2005:40-41) en Heath et al. (2008:261) se 

uiteensetting van die komponente van rou help tot ’n mate om ’n holistiese begrip 

van die manifestasies van rou te ontwikkel. Hierdie komponente van rou word in die 
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onderstaande tabelle (2.4 en 2.5) uiteengesit en sal as riglyn dien om die 

daaropvolgende bespreking van die komponente van rou en verlies sinvol en 

sistematies te verken.   

Jeffreys (2005:40-41) onderskei vier komponente van rou, naamlik ’n sielkundige-, 

sosiale-, fisieke- en geestelike komponent (sien Tabel 2.4).  

 
TABEL 2.4: Komponente van rou (Jeffreys, 2005:40-41) 

Die sielkundige komponent 

Emosionele aspekte van rou – gevoelens van rou 
a. Hartseer 
b. Woede 
c. Vrees 
d. Skuldgevoelens 
e. Skaamte 
Kognitiewe versteurings van rou-denke 
Gedrag   

Die fisiese komponent 

Gesondheidsfaktore 
Fisieke simptome 

Die sosiale komponent 

Gesins- en ander verhoudinge 
Samelewing en houdings teenoor rou 

Die geestelike komponent 

Geloofshulpbronne en lewensfilosofie 

 
Heath et al. (2008:261) verfyn bogenoemde komponente verder en gee die volgende 
uiteensetting van die reaksies op rou: Veranderinge in vier hoofareas. 
 
TABEL 2.5: Reaksies op rou-veranderinge in vier hoofareas 

Fisiek: 
veranderinge in 
gedrag 

Emosioneel: 
veranderinge 
in gevoelens 

Kognitief: 
veranderinge in 
denke 

Sosiaal: 
veranderinge 
in 
verhoudinge 

Huil 
Baklei 
Gebrek aan energie 
Hiperaktiwiteit 
Nagmerries 
Gebrek aan eetlus 
Hoofpyn 
Maagpyn 
 
 

Hartseer 
Depressie 
Wanhopig 
Hulpeloos 
Geskok 
Oorweldig 
Spyt 
Kwaad 
Skuldig 
Buierig 
Vernederd 
Angstig 
Hiper-sensitief 

Vermyding 
Ontkenning 
Verward 
Bevraagteken  
geloofsoortuigings 
Bemoeid met  
die fantasie van dood 

Onttrekking 
Isolasie 
Argumenterend 
Soek aandag 
Opstandig 
Rebelleer 
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2.5.2 Die sielkundige komponente van rou 
Daar is teenstrydige uitgangspunte in die literatuur ten opsigte van die hantering van 

rou en die ontwikkelingsvlakke van kinders. Cleiren (1993:58) is van mening dat die 

invloed van die verlies van ’n ouer ’n groter impak op jonger kinders as op ouer 

kinders het omdat die jonger kind meer afhanklik van die ouer is. Die jong kind 

ontbreek nog voldoende kognitiewe vaardighede en emosionele kapasiteit, huil 

makliker en ervaar meer gesondheidsprobleme as adolessente (Schwartz, 2010:33). 

Laasgenoemde navorser het bevind dat middel-adolessente se gevorderde 

kognitiewe vermoëns hulle in staat gestel het om groter voorbereiding te tref vir die 

dood van ’n ouer in teenstelling met jonger kinders. Schwartz (2010:33) noem ook 

dat navorsing oor kinders en verlies aandui dat as gevolg van onder-ontwikkelde 

kognitiewe vaardighede en emosionele kapasiteit, huil jonger kinders dikwels meer 

en ervaar hulle meer gesondheidsprobleme in vergelyking met adolessente. Christ et 

al. (2002:1273) het ook bevind dat kinders jonger as vyf en kinders in die vroeë 

adolessensie fase (11 en 12 jaar oud) gewoonlik oor minder persoonlike vaardighede 

beskik wanneer hulle rou en dat hulle dus die kwesbaarste, ten opsigte van 

emosionele- en gedragsprobleme, is. Middel-adolessente se gevorderde kognitiewe 

vermoëns het hulle, in teenstelling met jonger kinders, in staat gestel om groter 

voorbereiding te tref vir die dood van ’n ouer. Balk en Corr (1996:10) meld dat die 

ontwikkeling van formele operasionele denke of die vermoë om abstrak en 

konsepsueel te kan dink die adolessent in die middel-adolessente fase in staat stel 

om weg te doen met egosentrisme; ten einde hulle toe te laat om op hul eie sowel as 

op ander se ervaringe te reflekteer. 

 

Aangesien navorsers selde in hul studies onderskeid tref tussen die drie 

ontwikkelingsfases van adolessensie (vroeё-, middel-, laat-adolessensie), word die 

ouderdomgrense van studies telkens aangedui ten einde integrering en bespreking 

van navorsingsbevindinge te vergemaklik. 

 

TABEL 2.6: Sielkundige komponente van rou 

Sielkundige komponente van rou Emosionele aspekte van rou–gevoelens: 

 Hartseer 
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 Woede 

 Vrees 

 Skuldgevoelens 

 Skaamte 

 Kognitiewe versteuringsdenke 

 Gedrag 

Jeffreys (2005:40-41) 

 

Dit is ’n gegewe dat die dood met intense pyn en hartseer gepaard gaan en dat 

persone, wat ’n geliefde aan die dood afstaan, gewoonlik intense emosies beleef 

gedurende die eerste weke of maande na hul verlies. Soos reeds in 1.2.1.2 

(adolessente se reaksie op die dood van ’n ouer) genoem, beïnvloed verskeie 

faktore die rouproses van adolessente. Brentet al.(2012) het in hul longitudinale 

studie met adolessente (18 en ouer) en gesinne wat die dood van ’n ouer (weens 

skielike dood selfdood en natuurlike dood) beleef het, bevind dat adolessente vyf jaar 

na hul verlies steeds gesukkel het om intieme verhoudings te vorm en in stand te 

hou. Deelnemers is op nege maande en weer op een-en-twintig maande ná hul 

verlies geassesseer. Hulle het bevind dat erge depressie, alkoholmisbruik, 

agteruitgang in funksionering en hoёr self-gerapporteerde angstigheid twee jaar ná 

verlies meer algemeen onder bedroefde deelnemers as nie-bedroefde deelnemers 

voorgekom het. Deelnemers, wie se ouer aan selfdood of as gevolg van ongelukke 

gesterf het, het hoёr vlakke van depressie getoon vergeleke met die kontrole-groep. 

Die direkte impak van verlies op insident-/episode-depressie en Post-Traumatiese 

Stresversteuring was beperk tot die eerste nege maande na verlies; behalwe vir 

deelnemers wie se ouer aan selfdood gesterf het. Raveis, Siegel en Karus (1999) het 

’n studie met ’n groep kinders drie tot agttien maande na die dood van ’n ouer wat 

aan kanker gesterf het gedoen. Hulle het bevind dat depressiewe simptomatologie 

beduidend verwant was aan angs ten opsigte van kinders se geslag en dat angs 

simptomatologie beduidend met die kind se ouderdom gekorrelleer het. Bedroefde 

dogters het hoër vlakke van depressiewe simptome as seuns gerapporteer en jonger 

kinders het hoër vlakke van angs as ouer kinders gerapporteer. 

 

Lenhardt en McCourt (2000:193) verwys ook na Lister (1991), wat bevind het dat die 



 

45 
 

onwilligheid van seuns om openlik hul rou te wys ’n algemene manlike respons is 

wanneer dood en rou ter sprake is. In teenstelling met bogenoemde bevindinge, het 

Thompson, Kaslow, Kingree, King, Bryant en Rey (1998) geen verskille in 

emosionele ongemak, ten opsigte van die tydsduur ná die dood en die geslag van 

die ouer, in hul studie opgemerk nie. Die meerderheid van die adolessente (9-17 

jaar) in hul studie het ’n vader aan die dood afgestaan. Little, Sandler, Wolchik, Tein 

en Ayers (2009) het ’n studie met kinders (8-16 jaar) gedoen na die verlies van ’n 

ouer om vas te stel watter sielkundige prosesse, geslagsverskille in depressie- en 

angssimptome bewerk. Hulle het bevind dat dogters se depressie-simptome stabiel 

gebly het maar dat hulle ’n matige verhoging in angs simptome getoon het. Seuns se 

verloop van simptome van angs en depressie het gedaal. Bonanno en Kaltman 

(2001:705) het bevind dat bedroefde individue geringe onderbreking in hul 

funksionering gedurende die eerste jaar ná verlies toon. 

 

Verskeie studies (Dillen et al., 2009:437; Gazouzie, 2011:69; Kirwin & Hamrin, 

2005:62; Nickerson et al., 2013:124) het bevind dat adolessente intense simptome 

van depressie en angs gedurende verlies beleef. Gazouzie (2011:65) het, in sy 

kwantitatiewe studie, bevind dat adolessente (14-18 jaar) hoё vlakke van emosionele 

stres, depressie en angs beleef het. Hy meld dat hoёr vlakke van depressie oor ’n 

lang tydperk ’n negatiewe invloed op daaglikse funksionering en sielkundige 

welstand kan hê. Keenan (2014:25) verwys na die studie van Servaty en Hayslip 

(2001), wat bevind het dat adolessente wat ’n ouer aan die dood afgestaan het, in 

vergelyking met hul maats wat uit normale huishoudings en selfs huishoudings wat 

deur egskeiding geraak is, hoёr vlakke van emosionele ongemak, 

minderwaardigheid en ondoeltreffendheid beleef het.Hoe ’n persoon sterf, is ook ’n 

sleutelfaktor in die helingsproses van die een wat rou (Murphy en Smith, 2005:11).  

 

Wanneer ’n adolessent ’n geliefde op ’n onverwagse wyse (byvoorbeeld, selfdood, 

geweldsmisdaad, ’n motorongeluk of akute siekte) aan die dood afstaan, is dit 

dikwels die geval dat hulle nie kans gehad het om onafgehandelde kwessies met die 

geliefde te bespreek nie. Gevolglik word hulle persepsie van veiligheid en beheer 

uitgedaag; aangesien hulle nou moet poog om gevoelens van kwesbaarheid, wat 

weens die onverwagsheid van die dood veroorsaak is, te hanteer. Morris (2012:21) 

noem dat alhoewel ’n skielike dood skokkend is, is dit baie moeilik om met ’n 
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sterwende ouer vir weke, maande of selfs jare saam te leef. Afwagtende sterftes 

plaas geweldige druk op die hele gesin (Morris 2012:21). ’n Kind kan meer 

voorbereid op die dood van ’n ernstig siek ouer wees indien hul oud genoeg was om 

die moontlikheid te begryp en ingelig was. Skielike en gewelddadige sterftes, veral 

dié waar die kind teenwoordig was, kan ontaard in post-traumatiese reaksies 

(nagmerries, hoë angsvlakke, fobies, en so voorts) en kan spesiale ingryping vanaf 

geestesgesondheid-deskundiges vereis Jeffreys (2005:111). 

 

Vanuit die literatuur (Dehlin & Martensson, 2009:20; Ellis & Granger, 2002:279; 

Kirwin & Hamrin, 2005:69; Ngonyama, 2008:105; Meyer, 2013:4; Schultz, 2007:34; 

Thupayagale-Tshweneage, 2012:6) blyk dit asof emosies van intense hartseer, 

verlange, eensaamheid, hulpeloosheid en woede senstraal staan in adolessente en 

kinders se rouproses. Dehlin en Martensson (2009) het ’n kwalitatiewe studie gedoen 

met vyf adolessente (14-17 jaar) wie se ouer na ’n lang siekbed gesterf het. Die 

adolessente het gevoelens van alleenheid en isolasie beskryf selfs al het hulle 

ondersteuning vanaf familie en vriende ontvang. Die adolessente het getoon dat 

hulle ’n begeerte gehad het om alleen te wees, hulle onttrek het van hul vriende en 

hulself afgesonder het. Hulle wou aan die einde van ’n skooldag’n plek van vrede en 

stilte hê en het aangedui dat hulle verlies ’n lewenslange impak op hul lewens 

gemaak het. Navorsers het bevind dat vermydingsgedrag moontlik manifesteer in 

selfdoodneigings; groot veranderinge in akademiese prestasie en persoonlikheid; die 

ontwikkeling van eetversteurings; alkohol- en dwelmmisbruik; aggressie of kriminele 

gedrag en seksuele losbandigheid (Carr, 2006:1092; Christ et al., 2002:1273; Busch 

& Kimble, 2001:415; Holland, 2008:413; Hooyman & Kramer, 2006:146; Kirwin 

&Hamrin, 2005:69; Tyson-Rawson; 1996:158). Kumulatiewe studies oor verlies en 

vermydingsgedrag het ’n verband tussen sielkundige probleme en emosionele 

onbetrokkenheid/afstomping gevind (Garzouzie, 2011:71). 

 

Nghonyama (2008) het ’n studie gedoen om die effektiwiteit van Hoërskool 

Lewensoriёntering-opvoeders se aanbieding van groepwerksessies aan sewe 

adolessente (ouderdomme nie gespesifiseer nie), wat ’n ouer aan die dood 

afgestaan het, te ondersoek. Adolessente het aangedui dat hulle geïsoleerd en 

hulpeloos gevoel het ná die verlies van hul ouer. Die studie het ook bevind dat 

adolessente in staat was om hul emosionele pyn en verlieservaringe tydens die 
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groepwerksessies met mekaar te deel. Hartseer is as die dominante emosie in 

Eppler (2008:195) se studie aangedui en kinders (9-12 jaar) het ’n wye reeks van 

emosionele ervaringe getoon. In Thupayagale-Tshweneage (2012:6) se studie het 

adolessente (14-18 jaar) aangedui dat hulle baie gehuil het en dat dit gehelp het om 

ontslae te raak van hul emosies. Sommige van die adolessente in haar studie het 

aangedui dat hulle gevoel het asof dit die einde van die wêreld was (Dehlin & 

Martensson, 2009:18) die dag toe hulle die nuus van hul ouer se sterfte ontvang het. 

Die mees prominente emosie wat adolessente in Thupayagale-Tshweneage (2012:6) 

se studie ervaar het, was woede. Woede teenoor die gestorwe ouer, God en hul 

versorgers. Hulle het God ook blameer vir hul verlies en sommige adolessente het 

hul gestorwe ouer blameer omdat hulle, hul verlaat het. 

 

Spuij et al. (2012:673) ook het in hul studie bevind dat kinders en adolessente (8-12 

jaar) intense verlange na hul gestorwe ouer ervaar het en dat hulle dit moeilik gevind 

het om hul verlies te aanvaar (Dehlin & Martensson, 2009:18; Nghonyama, 

2008:102; Meyer, 2013:4, Schultz, 2007:34; Thupayagale-Tshweneage, 2012:6). 

Hulle het ook aangedui dat die lewe sonder hulle ouer betekenisloos is. Meyer 

(2013) het ’n teologiese studie gedoen met sewe adolessente seuns (ouderdomme 

nie gespesifiseer nie) wat wees gelaat is ná die dood van hul ouer/ouers as gevolg 

van MIV/VIGS verwante siektes. Die seuns het aangedui dat hulle nie net fisiese 

verliese ervaar het nie, maar dat hulle ook emosionele en sielkundige verliese gelei 

het; aangesien hulle nie meer iemand gehad het wat hulle ondersteun, liefhet en 

leiding gee nie. Die bevindinge is in lyn met Zafar en Mubashir (2012:100) se studie 

met universiteit studente (17–28 jaar), wat ook bevind het dat die gebrek aan 

emosionele-, finansiёle- en sosiale ondersteuning (Nghonyama, 2008:102) 

aanleiding gegee het tot studente se emosionele ongemak.   

 

Daar kan verskille wees ten opsigte van die manier hoe manlike en vroulike 

adolessente reageer op die dood van ’n geliefde (Flemming & Balmer, 1996:143; 

Kirwin & Hamrin, 2005:69). Zafar en Mubashir (2012:101) het egter gelyke vlakke 

van emosionele ongemak onder manlike en vroulike studente ondervind. Ander 

outeurs (Balk & Corr, 1996:15; McNess, 2008:26; Tyson-Rawson,1996:157) is van 

mening dat adolessente, en veral adolessente seuns, dikwels hul emosies wegsteek 

en voorgee dat hulle die dood van ’n ouer/geliefde kan hanteer. 
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Navorsers het ook bevind dat adolessente dikwels gedragsprobleme toon wanneer 

hulle die verlies van ’n ouer beleef (Busch & Kimble, 2001:415; Carr, 2006:1091; 

Christ et al., 2002:1273; Holland, 2008:413; Hooyman & Kramer, 2006:146; Kirwin & 

Hamrin, 2005:62; Tyson-Rawson, 1996:158). (Sien ook 1.2.1.2: adolessente se 

reaksie op die dood van ’n ouer). Manlike adolessente is meer geneig tot 

aggressiewe gedrag en gedragsprobleme (Ellis & Granger, 2002:278; Draper & 

Hancock,  2011:295; Kirwin & Hamrin, 2005:69), asook die uitdaging van gesag (Ellis 

& Granger, 2002:279) en die verhoogde gebruik van alkohol en dwelmmiddels (Brent 

et al., 2009:791; Ellis & Granger, 2002:279; Lenhardt & McCourt, 2000:195; Salloum, 

2004:4). Draper en Hancock (2011:295) het bevind dat bedroefde seuns (12-16 jaar) 

meer afwykende gedrag as bedroefde dogters toon. Hulle het aangedui dat faktore 

soos: ouderdom, geslag, persoonlikheidseienskappe, sosiale status, swak 

kommuniksasie binne die gesin, gebrek aan eksterne ondersteuning en ’n 

geskiedenis van lewensveranderende gebeurtenisse seuns se risiko vir 

gedragsprobleme verhoog. Slegs een kwantitatiewe studie, Thompson et al.(1998), 

is opgespoor wat die teenoorgestelde bevind het; in hul studie het dogters hoёr 

tellings as seuns op die ‘Child-Behaviour-Check-List’ behaal. 

 

Studies het ook bevind dat adolessente wat rou, in vergelyking met hul portuurgroep, 

’n lae-selfbeeld en ’n groter gevoel van andersheid (Dehlin & Martensson, 2009:23; 

Ellis & Granger, 2002:279; Hooyman & Kramer, 2006:98; Schultz, 2007:36; 

Silverman & Worden, 1992:101) en minderwaardigheid (Schultz, 2007:36) beleef 

wanneer hulle ’n ouer aan die dood afstaan. Die bevindinge van Bugge, Haugstveldt, 

Røkholt, Darbyshire en Helset se studie (2012:2166) toon dat adolessente ’n 

geïnternaliseerde stryd voer tydens die verlies van ’n ouer en onder hul fasade van 

‘in beheer wees’, ervaar hulle liggaamlike pyn, angstigheid en voortdurende pynlike 

gedagtes oor die gestorwe ouer. Hierteenoor meld Jeffreys (2005:96) dat dit ook 

moontlik is vir adolessente om hulle droefheid en rou vir maande uit te stel. 

Garzouzie (2011:71) het ’n positiewe verband tussen angs en vermyding, as 

hanteringsmeganisme tydens adolessente se rouproses, gevind.  

 

2.5.3 Die fisieke komponente van rou 
Vervolgens word die relevante navorsingsbevindinge, ten opsigte van die fisieke 
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komponente van rou, aan die hand van Tabel 2.7 bespreek. 

 

TABEL 2.7:  Fisieke komponente van rou 

Fisieke komponente van rou  Gesondheidsfaktore 

 Fisieke simptome 
 

Jeffreys (2005:40-41) 

 

Die wyse waarop adolessente stresvolle situasies hanteer is ’n belangrike 

komponent van gesondheid en welstand aangesien mislukking om stres te hanteer 

die adolessent se sosiale- en emosionele ontwikkeling nadelig kan beïnvloed 

(Meehan, Perison & Fridjhon, 2007:556). Nguyen en Scott (2013) het ’n studie met 

118 laerskoolkinders (58 seuns, 60 dogters), wat ’n geliefde aan die dood afgestaan 

het, gedoen. Hulle het die verhouding tussen die dood van ’n geliefde, fisieke self-

konsep, akademiese konsep en depressie in kinders ondersoek. Hul bevindinge was 

dat fisieke self-konsep die impak van die verlies van ’n gesinslid en 

depressiesimptome verminder. Deelnemers met hoёr fisieke self-konsep het laer 

vlakke van depressiesimptome getoon. In teenstelling, het kinders met hoёr 

wiskunde self-konsep meer depressiewe simptome getoon. Fisieke aktiwiteit is dus 

geïdentifiseer as ’n hanteringsmeganisme wat doeltreffend die risiko van depressie 

en angs verminder. Intervensies, wat kinders se self-konsep teiken, veral fisieke self-

konsep ná die dood van ’n geliefde, kan moontlik tot minder depressie simptome in 

die toekoms lei (Nguyen & Scott, 2013:197). Schultz (2007:34) het ook bevind dat 

adolessente dogters deelname aan sport of fisieke aktiwiteite waardevol gevind het 

in die hantering van hul verlies. Doka en Martin (1998:147) het ook in hul studies 

bevind dat mans fisieke aktiwiteite doeltreffend aangewend het in hul hantering van 

verlies. Volgens Stokes et al. (2009:193) suggereer voorlopige bevindinge van ’n 

etnografiese studie deur Brewer en Sparkes (2008) dat betrokkenheid in sport en 

fisieke aktiwiteit ’n nuttige katalisator vir die hantering van verlies is. 

“Success in sport can be an important and concrete way for the young person 

to succeed and feel a sense of pride, which can be inwardly shared with their 

dead parent” (Stokes et al., 2009:193).  

Verder gaan laasgenoemde navorser van die standpunt uit dat navorsing oor die rol 

van fisieke aktiwiteit, in die hantering van rou, nog in sy babaskoene is (Stokes et al., 
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2009:193). 

 

In Thupayagale-Tshweneage (2012:6) se studie het adolessente aangedui dat hulle 

angstigheid as gevolg van nagmerries ontwikkel het, dat hulle gesukkel het om te 

slaap en dat hulle maklik vreesbevange geword het. Sweterige handpalms is ook 

met angstigheid verbind. Sommige adolessente het ook aangedui dat hulle soms 

hartkloppings gekry het wanneer hulle iemand gesien het wie hulle aan hul gestorwe 

ouer herinner het. In Bugge et al. (2012:2166) se studie het adolessente aangedui 

dat hulle liggaamlike pyn ervaar. Ellis en Granger (2002:282) het bevind dat 

adolessente ’n afname in hul konsentrasievermoёns ondervind het en dat sommige 

adolessente aangedui het dat hulle probleme met gewigstoename of gewigsverlies 

ondervind het.  

 

2.5.4 Die sosiale komponent van rou 
Vir baie mense wat rou bied die teenwoordigheid van ander mense ’n mate van 

ondersteuning en die wete dat hulle steeds deel is van ’n breёr beskermende sosiale 

groep (Jeffreys, 2005:14). 

 

“Elke mens het ’n groep persone wat saam met hulle deur die lewe reis en 

namate tyd aanstap, kom en gaan mense. Deur Urie Bronfenbrenner (1979) 

se vlakke van gemeenskap te gebruik, kan ondersteunende persone in 

konsentriese sirkels in terme van aftstand om die persoon geplaas word. 

Persone naaste aan die persoon is die belangrikste verhoudings. Dit sluit in 

mense wat potensiёel die meeste ondersteuning bied, byvoorbeeld, 

gesinslede en hegte vriende. Verder van die middel is die verhoudinge wat 

met die persoon se huidige rolle geskakel is, byvoorbeeld bure of kollegas” 

(Visser, 2007:119). 

 

Die sosiale komponent van rou behels ’n wye besprekingsveld aangesien die verlies 

van ’n ouer nie binne ’n vakuum plaasvind nie. Indien kinders deur gemeenskappe 

en gesinslede ondersteun word, hanteer hulle verlies goed (Jeffreys, 2005:112). 

Vanuit ’n ekosistemiese perspektief word die rouproses, van adolessente in hierdie 

studie, as ’n multi-dimensionele proses beskou.Met ander woorde, binne die konteks 

van verlies word ondersteuning vanaf mikro-sisteme (die gesin, die skool/opvoeders, 
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die portuurgroep/vriende) naaste aan die adolessent as noodsaaklik en van kardinale 

belang vir die optimale ontwikkeling van die adolessent beskou. Verder behoort 

bogenoemde mikro-sisteme ook die adolessent (mikro-sisteem) te help om die intra-

psigiese prosesse, wat met verlies gepaardgaan, sowel as die inter-psigiese 

prosesse (veranderinge wat ontstaan as gevolg van verlies), wat ook voortdurend 

verander/aangepas moet word, doeltreffend te bestuur of te hanteer. Volgens 

Worden (1993:126) is die dood van ’n ouer in besonder uitdagend aangesien dit 

voordurende verandering in die kind se omgewing noodsaak, byvoorbeeld ’n 

moontlike verhuising (Kandt, 1994:210), vermindering in inkomste (Holland, 

2008:412) of afname in volwasse toesig. Hierdie multi-dimensionele proses word in 

die onderstaande figuur geïllustreer ten einde die bespreking van die sosiale 

komponent van rou  beter toe te lig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 2.2 Bronfenbrenner se multi-dimensionele prosesse 

Bron:Donald, Lazarus en Lolwana (2010:41) 

 

Vervolgens sal die navorsingsbevindinge, ten opsigte van die sosiale komponente 

van rou, aan die hand van Tabel 2.8, hier onder, bespreek word. Eerstens word daar 

gefokus op sosiale ondersteuning aan die adolessent binne die konteks van verlies 

en daarna word ondersteuning vanaf die oorblywende ouer en gesinslede na verlies 

bespreek en laastens word ondersteuning vanaf die portuurgroep/maats en die 

skoolgemeenskap na verlies bespreek.   

TABEL 2.8: Sosiale komponente van rou 
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Sosiale komponente van rou  Gesins- en ander verhoudinge 

 Samelewing en houdings teenoor rou 

 

Jeffreys (2005:40-41) 

 

2.5.4.1 Sosiale ondersteuning aan adolessente wat rou 
Adolessente bring persoonlike, gesins- en gemeenskapsdinamika na hul rouproses 

(Hooyman & Kramer, 2006:144-145). Dit wil sê behalwe die feit dat adolessensie ’n 

uitdagende lewensfase is, word daar ook groter eise en druk op adolessente geplaas 

in hul gesinne en in die breër gemeenskap. Visser (2007:121) meld dat sosiale 

ondersteuning nie in ’n vakuum plaasvind nie, maar binne verhoudings met vriende, 

gesinslede en mede-werkers en dus gevorm word deur die dinamika van daardie 

verhoudings. Bogenoemde outeur gaan verder van die standpunt uit dat nie alle 

verhoudings ondersteunend is nie en dat sommige verhoudings tot stres kan bydra. 

Die mate van inter-persoonlike ondersteuning en hoe sulke ondersteuning beskou 

word, sal ook ’n persoon se vermoё om verlies te hanteer beïnvloed (Breen & 

O’Conner, 2007 in Carlos, 2013:31). Die volgende vorme van sosiale ondersteuning 

word deur Visser (2007:120) uiteengesit en toegelig:  

 Instrumentele ondersteuning wat verwys na die voorsiening van dienste of 

goedere, wat help om praktiese probleme op te los, byvoorbeeld om hulp te 

verleen deur takies te verrig, om vervoer aan te bied of om te help met 

praktiese takies. 

 Emosionele ondersteuning wat beskryf kan word as aanmoediging, omgee, 

vertroue en empatie wat persone vertroos en hulle help om te glo dat hulle 

geliefd en gerespekteerd is en dat ander mense beskikbaar is om sekuriteit en 

omgee te bied. Hierdie ondersteuning is dikwels onvoorwaardelik en kan 

verwant wees aan verbintenisse in hegte verhoudings.  

 Ondersteuning van die selfbeeld (aanmoediging daarop gerig) wat mense se 

selfbeeld bou en wat help dat persone voel hulle word aanvaar en waardeer 

ongeag tekortkominge of probleme wat hulle beleef.    

 Kognitiewe- of informatiewe inligtingsondersteuning, wat verwys na die gee 

van inligting, advies of leiding ten einde ’n probleem op te los. Dit kan ook die 

verskaffing van inligting of ’n kognitiewe raamwerk vir die persoon wees; ten 

einde hul situasie te verstaan en te assesseer.  
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 Kameraadskap, wat beteken om tyd met ander te spandeer tydens 

ontspanningsaktiwiteite en in jou vrye tyd. Dit vervul ’n behoefte vir affiliasie 

en kontak met ander en fasiliteer ook ’n positiewe gemoed.  

 Waargenome ondersteuning, wat verwys na ’n persoon se betekenisgewing 

van die ondersteuning wat hul vanaf ander persone ontvang. Dit verwys ook 

na die ervaring van hoe beskikbaar en hoe toepaslik die ondersteuning werklik 

is. 

 

Talle navorsingstudies oor sosiale ondersteuning spreek vrae oor die strukturele 

dimensies van ondersteuningstelsels aan; dit wil sê van wie die ondersteuning kom, 

watter soort ondersteuning gebied word en watter ondersteuning onder die 

omstandighede waardevol was (DeMinco, 1995:180; Heath et al., 2008:259; Holland, 

2008:421; Kandt, 1994:208; Marwit & Carusa, 1998:239; Silverman & Worden, 

1992:100-101; Quarmby, 1993:202). Servaty-Seib en Burleson (2007:208) het 

bevind dat sosiale ondersteuning, wat deur persone wat omgee in die adolessent se 

sosiale netwerk gebied word, help met die gesonde verwerking van rou. 

 

Studies oor die ondersteuning van ’n bedroefde adolessent het uiteenlopende 

bevindinge opgelewer. Sommige adolessente verkies ‘self-help’ (Rask et al., 

2002:137) terwyl ander studies aandui dat bedroefde adolessente sosiale 

ondersteuning vanaf familie en maats ontvang en waardeer (Ellis & Granger, 

2002:278; Marwit & Carusa, 1998:251; Silverman & Worden, 1992:101) of na hul 

gesinne, portuurgroep, onderwysers en administratiewe skoolpersoneel uitreik (Ellis 

& Granger, 2002:278; Tyson-Rawson, 1996:165). Hierteenoor het ander studies 

bevind dat adolessente telkens hulself afgesonder het van hul portuurgroep/maats 

(Christ et al., 2002:1273; Dehlin en Martensson, 2009:20; Schultz, 2007:36) en dat 

hulle nie met hul maats oor hulle verlies kon praat nie (Dehlin & Martensson, 

2009:24). In Thupayagale-Tshweneage (2012:6) het sommige adolessente aangedui 

dat hulle kort ná hul verlies gevoel het niemand gee werklik vir hulle om nie; 

aangesien hulle gevra is om tee te maak vir mense wat kom simpatiseer het en ook 

uitgesluit was uit die begrafnisreëlings. Wat betref die gebruik van professionele 

ondersteuningsdienste, het volwassenes in Ellis en Granger (2002:282) se retro-

spektiewe studie aangedui dat hulle nie van die dienste gebruik wou maak nie. 
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Adolessente, in Dehlin en Martensson (2009:20) se studie, het ook voor die dood 

van hul ouer aangetoon dat hulle nie van professionele dienste gebruik wou maak 

nie maar dat hulle ná hul ouer se siekte en sterfte die waarde van professionele hulp 

besef het.   

 

Die gebruik van sosiale ondersteuningsdienste word geassossieer met vorige 

ervaringe van die individu en ook wat die individu se persepsie/siening ten opsigte 

van hulp vanaf die gesin, portuurgroep/maats en professionele 

ondersteuningsdienste is (Frydenberg, 1997:137). Laasgenoemde navorser gaan 

ook van die standpunt uit dat die sosiale verwagtinge ten opsigte van seuns, in 

besonder die toon van dapperheid en beperkte emosies, ook ’n moontlike rede kan 

wees dat seuns dikwels onwillig is om hulp te soek of te aanvaar wanneer hulle 

emosionele probleme beleef. Jongmans neig om minder vertroue en ’n groter 

teësinnigheid of onwilligheid te toon om hulp van ander as ’n bron van ondersteuning 

te vra (McNess, 2008:32). 

 

Soos reeds in 1.2.1.4  genoem, maak  adolessente dogters meer dikwels as seuns 

van sosiale ondersteuningsbronne gebruik. Cleiren (1993:54) meld dat geslag ’n rol 

speel ten opsigte van individue se sosiale posisie, toegang tot hulpbronne en 

hanteringsmeganismes. Hy noem dat sosiale ondersteuning gepaard gaan met die 

volg van verskillende reëls vir mans en vroue, byvoorbeeld, in ons samelewing word 

fisieke ondersteuningskontak minder aan mans as aan vroue gebied en vroue is 

meer dikwels die tussengangers in ondersteunende sosiale netwerke.  

 

Die navorser is van mening dat die ondersteuning aan veral adolesssente binne 

Kleurling hoërskole ontoereikend is (sien ook 1.2.1.3). Hierdie studie is gevolglik 

daarop gerig om adolessente seuns se belewing van die dood van ’n ouer en die 

ondersteuning binne die Kleurling skoolopset te beskryf en te verken. Vervolgens 

word die rol van die oorblywende ouer en gesinslede tydens die rouproses onder die 

vergrootglas geplaas.  

 

2.5.4.2 Ondersteuning vanaf die gesinslede en die oorblywende ouer ná verlies 
Wanneer ’n ouer sterf beïnvloed dit al die lede van ’n gesin en ook die gesin as ’n 

geheel (Kirwin & Hamrin, 2005:62). Die kind se respons op dood en verlies behoort 
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binne die gesinskonteks beskou te word (Jeffreys, 2005:112). Die 

kommunikasiepatrone tussen gesinslede; houding teenoor die uitdruk van 

gevoelens; vlakke van ondersteuning en omgee in die ouer se verhouding en die 

skakel met eksterne hulpbronne sal direk die wyse waarop ’n kind rou en hoe hy 

toegelaat word om te rou, beïnvloed (Greeff & Human, 2004:29). Indien daar ’n 

geskiedenis van konflik tussen die ouers was en/of die gesin disfunksioneel en 

onveilig was, dan sal kinders meer geneigd wees om intense rou te beleef en ook 

toenemend die risiko loop om sosiale- en sielkundige probleme te ontwikkel 

(Jeffreys, 2005:112). Greeff en Human (2004:38) se studie met gesinne wat ’n ouer 

aan die dood afgestaan het, het bevind dat gesinne se veerkragtigheid toeneem 

wanneer gesinslede mekaar emosioneel ondersteun en saamstaan gedurende 

moeilike tye. Hierdie tipe gesinne stel adolessente in staat om, na die verlies van ’n 

ouer, suksesvol aan te pas. Die verhouding wat ’n adolessent met die gestorwe ouer 

gehad het, beïnvloed sy of haar vermoë om ’n voortgesette band met die 

oorblywende ouer te hê. 

 

Ondersteuning vanaf die uitgebreide familie (Dehlin & Martensson, 2009:20, Schultz, 

2007:34), kerklede (Ellis en Granger, 2002:278) en vriende (Ellis en Granger, 

2002:278; Schultz, 2007:34) sowel as ondersteuning vanaf godsdienstige, geestelike 

oortuigings en aktiwiteite verkry (Bragdon, 2006:165 ; Schultz, 2007:30-31) is 

aangemeld as die fasilitering van suksesvolle aanpassing by die verlies. Hierteenoor 

het Nghonyama (2008:104) bevind dat adolessente nooit ondersteuning vanaf die 

kerk, maats of skool ontvang het nie.  Die verbintenis met die oorblywende ouer sal 

die adolessent se persepsie van die ondersteuning wat hul ontvang, of hoe 

veilig/geborge hy/sy voel, beïnvloed (Strokes, Reid & Cook, 2009:185). Schultz 

(2007:26) het bevind dat drie uit die ses volwasse vroue, wat gedurende 

adolessensie hul moeder verloor het, aangedui het dat hulle verhouding met hul 

vader ná hul verlies versleg het. Dehlin en Martensson (2009:24) het ook aangedui 

dat adolessente nie aktief die ondersteuning van hul oorblywende ouer gesoek het 

nie. Die adolessente het aangedui dat hulle gevoel het dat hulle nie die oorblywende 

ouer voldoende ondersteun het nie en dat hulle in ’n mate skuldgevoelens daaroor 

ontwikkel het.  
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In Rask et al. (2002:137) se studie het adolessente aangedui dat hul oorblywende 

ouer soms ’n addissionele bron van stres vir hulle was. Goodman et al. (2004:200) 

het bevind dat die oorblywende ouer dikwels openlik afhanklik van die adolessent 

raak, wat weer daartoe aanleiding gee dat die adolessent hul emosies onderdruk ten 

einde die ouer te beskerm. Hierdie oorbrugging in die noodsaaklike ouer-

kindverhouding, tesame met ’n bedroefde adolessent se gevoelens van 

stigmatisering, kan identiteitsvorming versteur. Hope en Hodge (2006:109) se 

bevindinge steun die bevindinge van bogenoemde navorsers en meld ook dat 

studies ’n sterk verband gevind het tussen die positiewe aanpassing van die 

oorblywende ouer en die positiewe aanpassing van die kinders. Hulle verwys na die 

studie van Nickman, Silverman en Normand (1998) wat bevind het dat ouers, wat 

openlik met hul kinders oor die dood van ’n ouer gepraat het, aandenkings van die 

ouer aan die kinders gegee het en hul respek teenoor hul afgestorwe eggenoot 

betoon het, se kinders beter in staat was om aan te pas na hul verlies. ’n Ouer wat 

die dood van sy/haar eggenoot op ’n positiewe wyse hanteer, is moontlik beter in 

staat om hul kind wat rou op ’n emosionele vlak te ondersteun (Holland, 2008:414). 

“Bereaved adolescents should have the opportunity of discussing their inner 

feelings and be encouraged to express all kinds of emotions” (Rask et al., 

2002:141). 

 

Wat betref die geslag van die oorblywende ouer toon navorsing (Lenhardt & 

McCourt, 2000:191; Meyer, 2013:4; Silverman & Worden, 1992:102) dat die dood 

van ’n moeder of primêre gesagsfiguur ’n meer intense en moontlik gekompliseerde 

rou-respons tot gevolg sal hê. In Brent et al. (2009:787) se studie was 112 uit 120 

(93%) van die deelnemers moeders. Hulle het ook bevind dat die dood van ’n 

moeder meer skadelik was, in vergelyking met die dood van ’n vader. Lenhardt en 

McCourt (2000:193) het bevind dat vaders gereeld die instrumentele rolle aanneem 

in reaksie op rou terwyl moeders meer emosionele uitting gee aan hul rou. Hulle 

noem dat vaders en seuns meer geneig is om instrumenteel te rou. Alhoewel die 

dood van ’n vader tot trauma lei (Walker, 2009:258), kan die dood van ’n moeder tot 

groter ontwrigting in die lewe van die adolessent aanleiding gee (Brent et al., 

2009:792; Case & Ardington, 2006:402; Meyer, 2013:4) en hierdie veranderinge dui 

op verdere verliese vir die kind (Silverman & Worden, 1992:102).  
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Meyer (2013:4) het bevind dat die verlies van ’n moeder ’n vakuum in ’n kind se lewe 

skep; aangesien ’n moeder dikwels die enigste stabiele versorger in die gesin is. 

“Family structure in the South African situation is ambiguous. In most African 

households, either mothers are not married to their children’s fathers, or 

fathers do not live in the same house as mothers. Mothers carry the burden of 

raising their children” (Soudien, 2007:21).  

 

“The absence of biological fathers in South Africa has been constructed as a 

problem for children of both sexes, but more so for boy-children. There is a 

strong policy-based perception that family life is under pressure and the 

dominant view is that fathers are not playing their role” (Ratele, Shefer & 

Clowes, 2012:553).  

 

Moeders, in vergelyking met vaders, is dikwels meer kind-gesentreerd en in voeling 

met kinders se behoeftes gedurende hul rouproses (Meyer, 2013:4; Silverman & 

Worden, 1992:102). In Silverman en Worden (1992:102) se studie is bevind dat 

vaders na die dood van hul eggenote hul kinders bykans onmiddellik skool toe 

gestuur het en dat hulle ook so gou as moontlik teruggekeer het na hul werk. Die 

vaders het aangetoon dat hulle nie geweet het wat om met die kinders te doen na hul 

moeders se sterfte nie.  

 

Saldinger, Porterfield en Cain (2004:332) wys op die volgende stressors by die 

oorblywende ouer wat ’n negatiewe uitwerking op die ondersteuning aan die 

adolessent kan meebring: 

 Fisieke uitputting wat selfs die basiese ouerlike verantwoordelikhede ’n 

uitdaging maak. 

 ’n Aanvanklike gevoel van doodsheid/afstomping en ongelukkigheid kan 

veroorsaak dat ouers hulself emosioneel van hulle kinders afsny.  

 Hartseer en ‘dysphoria’ wat ouers met min hoop laat.  

 Woede oor die dood wat ouers se geduld op die proef kan stel.  

 Hulpeloosheid, wat kan toeneem met die realiteit van enkelouerskap, en die 

rol van enigste broodwinner.  
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 ’n Angstige en bemoeide ouer kan onwetend die kind se gevoel van stabiliteit 

laat afneem. Die vermoë om ’n goeie ouer te wees word ook deur eksterne 

veranderinge wat deur die dood bewerkstellig is, uitgedaag onder andere 

finansiële bekommernisse, werksaanpassings, dagsorg herorganisering en 

verblyf veranderinge. 

 

Al die veranderinge en stressors, wat met die aanpassing na die dood van ’n 

lewensmaat gepaardgaan, veroorsaak dat die oorblywende ouer minder 

ondersteunend en emosioneel beskikbaar vir die kinders is (Wolchik et al., 

2006:222).  

 

Die adolessente prosesse van individualisasie en skeiding van ouers kan beteken 

dat hulle dit moeilik vind om met die oorblywende ouer of onmiddellike gesinslede te 

praat oor hul seer of om na hulle uit te reik vir ondersteuning (Strokes, Reid & Cook, 

2009:185). Die outeurs meld dat dit juis om hierdie rede in besonder belangrik is dat 

die wyer sisteme ’n rol speel in die verskaffing van ondersteuning en bystand aan 

adolessente wat ’n ouer aan die dood afgestaan het. Dit kan ook moeilik wees vir die 

oorblywende ouer om hierdie ondersteuning vanaf ander sisteme te aanvaar 

aangesien hul eerder self die kind sou wou ondersteun. Die oorblywende ouer mag 

dit ook moeilik vind om te verstaan hoekom die kind nie teenoor hulle kan oopmaak 

nie. Die dood van ’n lewensmaat kan ’n wye reeks van ervaringe insluit wat 

waarskynlik die kwaliteit van die versorger-kindverhouding sal beïnvloed en dié 

verhouding se beskermingsvermoë laat afneem (Wolchik et al., 2006:222). 

Literatuur, wat eggenoot-verlies verken, toon ’n groot voorkeur vir weduwees met 

minder fokus op wewenaars se ervaringe van verlies (Work & Wilcock, 2012:40). 

Laasgenoemde outeurs noem dat studies toon dat die meeste wewenaars en 

weduwees oor die dood van hul lewensmaats rou. Kirwin en Hamrin (2005:62) het 

ook bevind dat die wyse waarop die oorblywende ouer die verlies van ’n eggenoot 

hanteer bepaal hoe die kinders deur die rouproses gaan. Bogenoemde outeurs is 

ook van mening dat bedroefde ouers dit moeilik mag vind om hul gevoelens en 

kwessies rondom rou te hanteer; wat veroorsaak dat hulle nie voldoende sorg aan 

hul kinders kan bied tydens hul rouproses nie. Wanneer ’n eggenoot sterf is die 

oorblywende ouer dikwels geneig om steeds die beskermerrol te vertolk (Hope & 

Hodge, 2006:119). Hulle gee dikwels voor dat die krisis nie bestaan nie, aangesien 
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hulle nie verdere ontwrigting en onsekerheid binne die reeds kwesbare gesin wil 

veroorsaak nie. Adolessente sien dan uit die gedrag van hul ouer dat om gevoelens 

te onderdruk of weg te steek ’n aanvaarbare optrede is. Soms waninterpreteer 

volwassenes dit as ‘hantering’. Deur die kwesbaarheid van hul treurende ouer te sien 

en sy/haar behoefte aan beskerming te aanskou gee adolessente dikwels hul eie 

behoefte om te treur prys in ’n poging om hul ouer te ondersteun. Hulle weerhou ook 

hulself daarvan om met hul ouer te praat oor hul eie rou uit vrees dat hulle die ouer 

sal ontstel (Dehlin & Martensson, 2009:24).  

 

2.5.4.3 Die rol van die skool/opvoeders tydens die rouproses 
Skole is nou verweef in hul gemeenskappe en word dus op ’n soortgelyke wyse 

beïnvloed deur die toegang tot hulpbronne sowel as deur die waardes en praktyke 

onderliggend aan daardie gemeenskappe (Donaldet al., 2010:198). Eppler 

(2008:189) verwys na Charkow (1998); Healy-Romanello (1993) en McGlauflin 

(1998) wat almal bevind het dat, as gevolg van die gesin se onvermoë om die kind 

se rouproses te fasiliteer, die bedroefde kind dikwels hul bedroeftheid by die skool 

openbaar. Hierdie gedrag kan moontlik daartoe lei dat die tiener uiteindelik die skool 

wil verlaat, wat veroorsaak dat die probleem om kinders in die skool te hou ’n groter 

uitdaging word. Christ et al. (2002:1275) het bevind dat volwassenes soms daarin 

faal om die verskille tussen volwasse en adolessente-rou te herken en dat dit dikwels 

tot misverstande tussen adolessente, ouers en professionele kundiges aanleiding 

gee. Die outeurs maak die volgende voorbeeld: ’n Volwassene se rou oor ’n 

eggenoot word algemeen gekenmerk deur ’n volgehoue periode van intense hartseer 

en woede terwyl kinders en adolessente hierdie emosies vir korter episodes beleef 

met afwisselende en vinnige terugkeer na normale aktiwiteite. Hierdie afwisselende 

emosionele rou-reaksies kan regdeur hul ontwikkeling voorkom met ’n wye reeks van 

emosies en gedrag. Die outeurs gaan verder van die standpunt uit dat hierdie rou-

reaksies van kinders en adolessente dikwels veroorsaak dat opvoeders kinders wat 

rou beskou as ongemanierd en hulle etiketteer as ‘gedragsprobleem’ kinders. Hulle 

kan gevoelens van onverdraagsaamheid ontwikkel teenoor die kinders/adolessente 

se kortstondige afname in skolastiese- en sportprestasies en/of die toename van 

onwillekeurige woede-uitbarstings in plaas daarvan om hierdie gedrag as rou-

verwant te interpreteer en om begrip te hê en toepaslike grense vir die kinders daar 

te stel. Volgens Holland (2008:413) kan die invloed van die dood van ’n ouer 
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moontlik gedragsveranderinge tot gevolg hê wat ’n duidelike aanduiding is dat die 

kind moontlik ’n risiko-geval kan word. Rowling (2003:7) meld dat volwassenes, 

insluitend skoolpersoneel, moontlik faal om te verstaan dat kinders móét rou en dat 

volwassenes dikwels self ’n gebrek aan kennis en begrip toon vir die invloed wat 

verlies op ’n kind mag hê. DeMinco (1995:179) voer aan dat volwassenes in staat 

moet wees om die normale rou-reaksies van kinders te herken, kennis moet dra van 

adolessente se begrip van die dood en dat hulle die invloed, wat hul 

ontwikkelingstake op hul herstelproses het, moet besef. Adolessente is ’n 

uitsonderlike groep met spesifieke ontwikkelingsbehoeftes, wat die normale 

rouproses kompliseer (Lenhardt & McCourt, 2000:189). Fargher en Doodley 

(2010:104) is dit eens dat volwassenes om die adolessent se onthalwe ’n groot mate 

van respek behoort te toon vir die trauma wat ’n ontydige dood van ’n ouer in hul 

lewens kan meebring. Hulle noem ook dat dit belangrik is dat volwassenses ’n mate 

van begrip toon vir die invloed wat die dood op kinders se ontwikkeling kan hê, 

wanneer hulle adolessente deur hierdie proses wil ondersteun. 

 

Navorsers (Holland, 2008:411; Rowling, 2003:2) is van mening dat dit ’n uiters 

uitdagende taak vir skole en ondersteuningsdienste is om kinders wat verlies ervaar, 

veral die verlies van ’n ouer, te ondersteun. Om die hantering van verlies met 

volwassenes te deel kan moeilik wees aangesien een van die hooftake in 

adolessensie afsondering van die gesin en vestiging van ’n eie identiteit behels 

(Busch & Kimble, 2001:415). Reid en Dixon (1999) het ’n studie oor onderwysers se 

houding ten opsigte van die hantering van kinders se rou in openbare skole gedoen. 

Onderwysers in hul studie (1999:23) het minder akademiese voorbereiding of 

opleiding in dood/rouverwante aangeleenthede gehad, maar tog het baie 

onderwysers aangedui dat hulle die dood met hul leerders bespreek het (sien ook 

1.1). Hierteenoor het Silverman en Worden (1992:101) in hul studie bevind dat 

onderwysers kennis gedra het van die dood van ’n ouer, maar dat slegs die helfte 

van hulle hierdie inligting met klasmaats gedeel het. Daar was min gesprekvoering 

oor die dood in die klaskamer. Onderwysers was meer geneig om in laer grade (waar 

kinders by een onderwyser vir ’n hele skooldag is), kinders in te lig oor die verlies 

van ’n kind se ouer. Nghonyama (2008:105) het in haar studie bevind dat die 

meerderheid van die adolessente (4 uit 7) geen ondersteuning vanaf hul skool 

ontvang het nie. Hierteenoor meld Noppe en Noppe (2004:156) dat volwassenes, 
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soos ouers en onderwysers, adolessente wat rou dikwels op ’n onvanpaste wyse 

behandel, aangesien hulle soms onbewustelik onsensitief teenoor die 

ontwikkelingsbehoeftes van tieners staan. Die adolessent kan, gevolglik, soos ’n kind 

behandel word en/of nie ingesluit word in baie besluite en aktiwiteite rondom die 

dood van ’n ouer nie. Daar kan egter dalk van hulle verwag word om volwasse 

verantwoordelikhede aan te neem.   

 

2.5.4.4 Die rol van vriende/maats tydens die rouproses 
Die dood van ’n ouer kan ook vriendskappe en intieme verhoudings beïnvloed (Cait, 

2012:79). 

“Simultaneous to feelings of abandonment from parental deaths, adolescents 

have a strong need for acceptance from a peer group, which can exacerbate 

cognitive dissonance during this event. Development of a sense of identity 

may be particulary inhibited with parental death” (Walker, 2009:257-258).  

 

Visser (2007:119) meld dat individue sosiaal omring kan wees deur ’n groot netwerk 

van vriende maar dat hierdie vriende dalk nie werklik die persoon ondersteun 

wanneer hulle ondersteuning benodig nie.  

 

Rose en Rudolph (2009:98) toon aan dat teorie en navorsing oor geslagsverskille, 

ten opsigte van aanpassing na die dood, hoofsaaklik fokus op ouerlike-, sosiale-

/samelewings- en biologiese invloede. Bogenoemde navorsers meld ook dat dit 

belangrik is om in ag te neem hoe portuurgroepe bydra tot die ontwikkeling van 

dogters en seuns. Dopp en Cain (2012:51) steun bogenoemde navorsers se siening 

en meld dat dit belangrik is om die rol van maats/vriende as ondersteuningsbronne in 

ag te neem; ten einde die potensiële krag van portuurgroepondersteuning te 

verstaan. 

 

Thupayagale-Tshweneage (2012:6) het bevind dat adolessente hul maats as hul 

hoof ondersteuningsbronne aangedui het. Laasgenoemde is in lyn met Tyson-

Rawson (1996:169), wat ook in sy studie bevind het dat adolessente dikwels hul 

maats as die belangrikste ondersteuningsbron aangedui het. In teenstelling hiermee, 

toon sommige studies weinige ondersteuning vanaf klasmaats (Dehlin & Martensson, 

2009:20; Nghonyama, 2008:104; Silverman & Worden, 1992:101). Ayyash-Abdo 
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(2001:428), Holland (2008:414) asook Weymont en Rae (2006:5) wys op die 

belangrikheid van skole en die portuurgroep vir ondersteuning; veral gesien in die lig 

dat treurende adolessente hulself van hul gesin kan onttrek of dat hul oorstuurde 

oorblywende ouer dikwels nie in staat is om hulle voldoende te ondersteun nie. 

 

Nghonyama (2008:104) se bevindinge toon ook dat die meerderheid (4 uit die 7) 

adolessente aangedui het dat hulle min/geen ondersteuning vanaf hul skool en 

portuurgroep ontvang het. In McNess (2008:28) se studie het vyf van die bedroefde 

deelnemers na voortgesette ondersteuning verwys as ondersteunende individue 

(buite die onmiddellike gesin) wat hulle ongeveer ses maande toegelaat het om ‘oor 

die dood te kom’. As ’n resultaat is deelnemers se voortdurende ervaringe van rou 

vergesel met angstigheid namate hulle bewus geword het van die tipiese lae-

toleransievlakke wat mense teenoor hulle voortdurende rou geopenbaar het. Indien 

jong volwassenes hulself fisies isoleer van ander of dit toenemend moeilik vind om 

met ander se bekommernisse verwantskap te sien, kan sosiale isolasie ’n sentrale 

komponent van hul na-verlies belewenisse word (Cait, 2012:29). In Marwit en Carusa 

(1998:252) se studie met volwassenes, wat hul ouers gedurende adolessensie 

verloor het as gevolg van egskeiding of dood, het hulle bevind dat maats deur beide 

groepe as die hulpvaardigste groep beskou is. Rask et al. (2002:137) het in hul 

studie bevind dat die belangrikste faktore wat adolessente gehelp het om die dood 

van ’n geliefde te hanteer ‘selfhelp’ en ondersteuning vanaf ouers, familielede en 

maats was. Die amptelike/regerings sosiale ondersteuningsisteem was nie as 

waardevol ervaar nie. Geen deelnemers het, byoorbeeld, aangedui dat hulle hulp 

vanaf die skool se gesondheidsdienste ontvang het nie. Bogenoemde bevindinge 

strook met die bevindinge van Marwit en Carusa (1998:251). 

 

Maats word gesien as belangrike hulpbronne, veral as daar iemand in die groep is 

wat ook ’n geliefde aan die dood afgestaan het (Busch & Kimble, 2001:416). Frosh et 

al. (2002:58) verwys na Mac en Ghaill wat die volgende meld:  

“...despite the apparent camaraderie which male peer groups offer, they are 

actually experienced by many boys as unsupportive”.  

 

In sy studie het talle seuns aangedui dat hulle ‘eensaamheid’ beleef het tussen hul 

‘maats’. Seuns en dogters verskil in die struktuur van hul portuurgroep interaksies 



 

63 
 

(Rose & Rudolph, 2006:101). Dit kom dikwels voor asof hierdie ‘seuns kode’ soos 

Pollack (2006:190) dit stel, dominant staan teenoor die toon van intimiteit of 

besorgdheid oor ander se welstand.  

 

Christ et al. (2002:1273) het bevind dat terwyl middel-adolessente staatmaak op die 

ondersteuning vanaf nuwe intieme verhoudings met maats en ander volwassenes, 

kan hulle erge hartseer beleef indien hul nabye vriende hul rou misinterpreteer of 

hulle selfs verwerp as gevolg van die feit dat hulle verlies beleef. Vir adolessente is 

dit belangrik om nie anders te wees as die portuurgroep nie en aanvaarding in die 

portuurgroep is kritiek. Volgens Kandt (1994:205) is een van die grootste vrese van 

adolessente om anders as hul maats beskou te word.  

 

2.5.1.5 Die geestelike komponente van rou 
Vervolgens sal die relevante navorsingsbevindinge oor adolessente en rou aan die 

hand van Tabel 2.9 bespreek word.   

 

TABEL 2.9: Geestelike komponente van rou 

Geestelike komponente van rou  Geloofshulpbronne en lewensfilosofie 

 

Jeffreys (2005:40-41) 

 

Volgens Brechting en Giancola (2006:54) is die voordele van religieuse hantering 

reeds in diverse populasies nagevors en hou dit implikasies in vir meervuldige 

kontekste.  

“Religious coping is defined as an attempt to deal with problematic situations 

by engaging in prayer, asking for support and guidance from God, seeking 

direction from religious leaders, and by trusting that God has a greater plan for 

one’s life that stretches beyond one’s current problems or suffering” (Brechting 

& Giancola, 2006:54; Leighton, 2008:25).  

 

Religieuse hantering word met talle positiewe uitkomste geassosieer, insluitend 

verhoogde lewenskwaliteit, psigo-sosiale vaardighede en selfbeeld, sowel as afname 

in depressie en algehele sielkundige ongemak (Brechting en Giancola, 2006:53). 
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Strokes et al. (2009:194) is van mening dat indien jongmense aktief ondersteun word 

gedurende hul rouproses, kan die verlies van ‘n ouer emosionele groei en 

ontwikkeling aanhelp. Brechting en Giancola (2006:62) het in hul studie bevind dat 

adolessente, wat religieuse hantering gebruik, minder gereeld alkohol inneem en 

minder gereeld betrokke is in episodes van ‘fuif drink’. Bragdon (2006) het ’n studie 

gedoen met jong mans in die laat-adolessente fase (18–22 jaar) wat ’n vriend aan 

die dood afgestaan het. Die bevindinge van die studie toon dat godsdiens, oefening 

en praat oor emosies gehelp het met die deurwerk van rou. Al die deelnemers het 

positiewe maniere gevind om hul rou en emosies te hanteer. Godsdiens was nie 

beperk tot ’n georganiseerde groep nie, maar het deelnemers se spiritualiteit 

ingesluit. Deelnemers het aangedui dat hul geloofsgrondslag, wat reeds op ’n vroeё 

onderdom en in sommige gevalle deur hul moeders vasgelê is, hulle gehelp het om 

hul verlies te verwerk en hanteer.  

 

Balk en Corr (1996:11) verwys verder ook na talle ander studies (Balk, 1981, 1991, 

1995; Guerriero & Flemming, 1985; Hogan, 1987; Hogan & Balk, 1990; Hogan & 

DeSantis, 1992; Hogan & Greenfield,1991; Oltjenbruns, 1991), waarin bevind is dat 

die hantering van verlies gedurende adolessensie eerder tot groter volwassenheid as 

tot reggressie of sielkundige versteurings lei. Ander studies se bevindinge is ook in 

lyn met bogenoemde bevindinge (Dehlin & Martensson, 2009:23; Eppler, 2008:196; 

Schultz, 2007:32). In Dehlin en Martensson (2009:23) se studie het adolessente 

gevoel dat hulle meer volwasse as hul vriende geword het en dat daar ’n verandering 

in hul denke oor die lewe, waardes en hul siening van verhoudings met ander mense 

plaasgevind het. Vir sommige deelnemers in Bragdon (2006:158) en Schultz 

(2007:28-29) se studie het refleksie op hul huidige lewe en gedrag tot beter en 

gesonder keuses aanleiding gegee. Refleksie het hulle gehelp om hul verlies te 

hanteer, om die dood in perspektief te plaas en om vas te stel wat hulle van hul eie 

lewenstyl geleer het. Adolessente se kognitiewe vermoёns stel hulle in staat om oor 

die dood van ’n ouer te peins en ook oor die betekenis van hulle verlies (Rowling, 

2003:27). Maatskaplike werkers in Hope en Hodge se studie (2006:119-120) het 

aangedui dat hulle waargeneem het dat kinders met baie veerkragtigheid se lewens 

meer stabiel gebly het en dat hulle minder sekondêre verliese (soos verhuising en 

skeiding van vriende en familie) beleef het na die dood van ’n ouer.  
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Baie mense is in staat om sin te maak uit hul verlies en om hul gevoelens op ’n 

gepaste wyse te beheer en die belewing van uitdagings (byvoorbeeld, die verlies van 

’n geliefde) kan dus ook ‘n positiewe verandering teweeg bring (Spatenet al., 

2011:3). Laasgenoemde navorsers se studie het ook bevind dat individue, wat in 

staat was om verduidelikings en voordele in verlies te ervaar, aangedui het dat hulle 

gegroei het in karakter, sterker verhoudings ontwikkel het en ’n verbeterde 

lewensperspektief het. Alhoewel die positiewe aspekte van rou nie die pynlike 

gevolge van verlies verander nie, dui onlangse navorsing aan dat die rouproses vir 

sommige mense ’n positiewe, selfreflektiewe en persoonlike groeiproses is (Spaten 

et al., 2011:3). Hulle noem ook dat talle individue gerapporteer het dat die positiewe 

uitwerking geleidelik en dikwels onverwags plaasgevind het; aangesien ‘rouwerk’ hul 

vermoë om betrokke in die lewe te wees met tyd laat toeneem het. Navorsing oor 

identiteit en verlies gedurende adolessensie beklemtoon dat potensiële groei uit 

adolessente verlies kan laat voortspruit (Schultz, 2010:20). Empiriese studies met 

persone wat verlies ervaar het, toon dat die pad ná verlies geneig is om gevul te 

wees met ’n langdurige hartseer en ’n nuwe waardering vir lewe (Balk, 2004:370; 

Dehlin & Martensson, 2009:23; Schultz, 2007:38). Balk (2004:370) het bevind dat 

adolessente positiewe uitkomste aan die dood van ’n geliefde toegeskryf het, 

naamlik:  

 Verdiepte waardering om te leef; 

 Verhoogde empatie; 

 Versterkte emosionele verbintenisse; 

 Verbeterde probleem-oplossingsvaardighede. 

 

2.6 DIE HANTERING VAN VERLIES TYDENS ADOLESSENSIE 
Die navorser is van mening dat die konsep ‘hantering’ indirek ’n uitdaging, 

verandering of probleem impliseer en dat dit noodsaaklik is om die 

persoonlikheidseienskappe van die adolessent (byvoorbeeld, veerkragtigheid; 

intrinsieke motivering; ingesteldheid, probleem-oplossingsvaardighede) sowel as 

eksterne faktore (ondersteuning vanaf ander mikro-sisteme, die omgewing of 

gesinskonteks, beskikbaarheid van hulpbronne) binne die konteks van die dood van 

’n ouer in ag te neem. Die wyse waarop ’n persoon verlies hanteer, bepaal nie ten 

volle die uitkoms van die rouproses nie, aangesien daar ’n fyn lyn tussen die 

konsepte hantering en simptomologie bestaan (Stroebe et al., 2011:11). Navorsers 
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moet nog die hanteringstrategieё wat effektief is (en vir wie dit effektief is) identifiseer 

om beter te verstaan wat hanteer behoort te word (Stroebe et al., 2011:11). Rask et 

al. (2002:138) meld dat baie min studies die hanteringstrategieë van adolessente 

tydens rou ondersoek. Volgens die outeurs verwys ‘hantering’ na die prosesse, 

strategieё of maniere van bestuur van die situasie waarin die persoon wat verlies 

ervaar geplaas is.  

 

Hantering en hanteringstrategieё is ’n komplekse fenomeen, wat baie min aandag in 

Suid-Afrika ontvang en wat verdere ondersoek in hierdie area dus beide nuttig en 

waardevol maak (Meehan, Peirson & Fridjhon, 2007:558). Die verskillende 

aanpassingsprobleme, wat na die verlies van ’n ouer gedurende die kinderjare volg, 

word goed in die literatuur beskryf. Min word egter verstaan ten opsigte van 

veranderlikes wat potensieel die verhouding tussen die verlies van ’n ouer en swak 

aanpassing bemiddel en wysig. Bemiddelaars soos: hanteringsvaardighede, sosiale 

ondersteuning en positiewe of negatiewe betekenisgewing aan die situasie, 

beïnvloed die wyse waarop individue rou-verwante stres hanteer (Hooyman & 

Kramer, 2006:63). Alhoewel die dood van ’n ouer ’n uiters stresvolle gebeurtenis is, 

is die meerderheid van kinders se reaksies nie buite emosionele en gedragsnorme 

nie; is hulle gewoonlik in staat om hul daaglikse aktiwiteite tuis en by die skool voort 

te sit en om vriendskappe en gesinsverhoudings in stand te hou (Dopp & Cain, 

2012:45). Die navorsers meld ook dat kinders, wat nie in staat is om suksesvol aan 

te pas nie, meer geneig is om psigo-patologiese versteurings te ontwikkel. 

Aanpassings-en-hanteringstrategieё sluit aanvaarding van gevoelens van rou; 

betekenisgewing aan die situasie; herorganisasie van identiteit; sosiale verhoudings; 

daaglikse roetine en aktiwiteite asook die vestiging van nuwe verbintenisse in en 

verminder die negatiewe psigo-sosiale en gesondheidsgevolge van rou (Stroebe & 

Schut, 2005:477).  

 
Adolessente, in Thupayagale-Tshweneagae (2012:6) se studie, het uiteenlopende 

hanteringsmeganismes aangedui, onder andere: om professionele hulp te kry; om 

hul gevoelens met versorgers/maats te deel; om hulself aan kos te vergryp; om voor 

te gee dat alles wel is; om ’n ‘ek gee nie om houding’ in te neem; om hard te werk by 

die skool en sommige het aangedui om te sing of ’n boek te lees verligting gebring 

het vir hul pyn. Schultz (2007:34) het ook bevind dat kreatiewe aktiwiteite 
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(byvoorbeeld, skryf) en sport of ander fisieke aktiwiteite adolessente dogters gehelp 

het om hul verlies te hanteer.  

 

2.7 DIE BEHOUD VAN ’N BAND/VERHOUDING MET GESTORWE OUER 
Sedert die publikasie van Klass, Silverman en Nickman (1996) se seminale werk, het 

navorsers baie meer oor voortgesette bande tussen die persoon wat rou en die 

gestorwe geliefde begin skryf (Gassin & Lengel, 2014:465). Stroebe en Schut 

(2005:477) omskryf ’n voortgesette band soos volg:  

“The presence of an ongoing inner relationship with the deceaced person by 

the bereaved individual”.   

 

Hierdie verbintenis kan sielkundig, geestelik, sosiaal of fisiek van aard wees. 

Navorsers meld dat die behoud van bande met gestorwenes in die afgelope twee 

dekades ’n belangrike studieveld in navorsing oor verlies geword het (Gassin & 

Lengel, 2014:466). In die onderstaande aanhaling beaam Neimeyer, Klass en 

Dennis (2014:485) bogenoemde navorsers se seining:  

“In contrast to dominant Western conceptions of bereavement in largely 

intrapsychic terms, grief or mourning is not primarily an interior process, but 

rather one that is intricately social, as the bereaved commonly seek meaning 

in this unsought transition in not only personal and familial, but also broader 

community and even cultural spheres”.  

 

Volgens die tradisionele siening van rou en verlies behels die suksesvolle verwerking 

van verlies die deurwerk van rou om die emosionele band wat ons met die 

gestorwene gehad het te verbreek en om dit emosioneel te herplaas (Castello, 

2012:12). Field (2011:113) het ook bevind dat daar toenemende erkenning en 

bewyse in die literatuur is wat meld dat bedroefdes dikwels hul verbintenis met die 

gestorwene in stand hou en dat dit ’n integrale deel van suksesvolle aanpassing by 

die dood van ’n geliefde is. Stroebe, Schut en Stroebe (2005:491) meld dat 

navorsers ’n poging behoort aan te wend om beter te verstaan vir wie en hoe die 

voortsetting of afsny van bande help om by die dood van ’n geliefde aan te pas. 

“Deur die adolessent aan te moedig om denkbeeldige, vertroostende en 

positiewe gesprekke met die gestorwe ouer te hê is soos om vitamines te 

neem. Vitamines help om siektes te beveg” (Strokes et al., 2009:189).  
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Volgens Spaten et al. (2011:2) is dit belangrik vir die mens om deurlopende 

simboliese bande met diegene wat gesterf het te handhaaf. Die konsep van 

voortgesette bande en verhoudings met die dood is ’n ewigdurige geestelike, 

spirituele verhouding tussen die bedroefde persoon en die gestorwene (Work & 

Wilcock, 2012:42). 

 

Talle navorsers (Gassin & Lengel, 2014; Neimeyer, Baldwin & Gillies, 2006; 

Silverman & Worden, 1992; Silverman, Nickman & Worden, 1992; Stroebe & Schut, 

2005) het die invloed van voortgesette bande met gestorwe geliefdes nagevors. Die 

gehegtheid van die verhouding met die gestorwe ouer sal die intensiteit van die rou-

ervaring bepaal. Hoe hegter die verhouding met die gestorwe ouer, hoe meer 

stresvol sal die rou-ervaring wees (Ayyash-Abdo, 2001:421). Hierteenoor gee ’n 

verwyderde verhouding met ’n ouer wat gesterf het aanleiding tot sterk gevoelens 

van skuld wat moontlik die rou respons kan kompliseer. Navorsing (Neimyer, Klass, 

Dennis, 2014:486; Root & Exline, 2014:7) toon aan dat indien daar ’n hegte 

verhoudingsband was, dit aanleiding gee tot toenemende introspeksie en die 

herstrukturering van waardes en prioriteite, wat weer aanleiding gee tot groter 

persoonlike groei. Die voortgesette gesprekke stel adolessente in staat om hul 

verhoudings met die gestorwe ouer in stand te hou en te ontwikkel, dit fasiliteer ook 

die adolessent se prosesse van identiteitsvorming en individualisasie. Verder bied dit 

ook vertroosting en ’n gevoel van gebondenheid met die ouer gedurende 

kenmerkende mylpale in ’n adolessent se toekoms.  

 

Schultz (2007:27) se retrospektiewe studie het bevind dat die jong vroue, wie ’n 

hegte band met hul gestorwe ouer gehandhaaf het voor die ouer se sterfte, aangedui 

het dat hulle die afwesigheid van hul moeders dwarsdeur hul lewens voel. Al die jong 

vroue het beskryf hoe hulle moeders steeds die ontwikkeling van hul identiteit 

(byvoorbeeld, dat hulle soos hulle ouer word, meer en meer eienskappe van hul 

moeders in hulself waarneem) beïnvloed. Die handhawing van gevestigde 

verbintenisse en die deel van positiewe stories is ’n sleutelkenmerk van bedroefde 

adolessente met ’n sterk weerstand (Stokes et al., 2009:191). Gassin en Lengel 

(2014:466) meld dat kwalitatiewe navorsers bevind het dat ’n voortgesette band met 

die gestorwene in baie kulturele kontekste as positief aangedui is, alhoewel enkele 

studies ook negatiewe invloede van ’n voortgesette verhouding met die gestorwene 
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gerapporteer het. Silverman en Worden (1992:100) se studie het bevind dat kinders, 

wat verlies beleef, hoop om hul verhouding met hul gestorwe ouer in stand te hou en 

dat hulle steeds op ’n emosionele wyse met hul gestorwe ouer verbind is. Die kinders 

het aangedui dat hulle gereeld hul ouers se grafte besoek; met hul gestorwe ouer 

praat; aandenkings van hulle hou en dat hulle op so ’n wyse seker maak dat hul 

herinneringe van hul ouer lewend bly. Die studie het dus bevind dat, in plaas daarvan 

dat die kinders hul bande met hul gestorwe ouer afgesny het en deur hul rou gewerk 

het, hulle eerder gereeld hul vorige lewens besoek en herinneringe gekoester het, 

met die wete dat die vorige verhouding verander het. Terselfdertyd het Dehlin en 

Martensson (2009) ook in hul studie bevind dat adolessente voortgesette bande met 

hul gestorwe ouer gehandhaaf het. Ander studies se bevindinge is ook in lyn met 

bogenoemde studies (Bragdon, 2006:163; Schultz, 2007:28). 

 

2.8 SEUNS EN EMOSIES 
Adolessensie is ’n fase waar ‘n seun nòg ’n seun nòg ’n grootmens is en die lewe 

raak meer kompleks namate hy sy eie identiteit probeer vind, sukkel met sosiale 

interaksies en stoei met morele kwessies. Cruz (2011:185) noem dat hoërskool 

seuns besig is met die primêre adolessente taak naamlik, om ’n ego identiteit te vorm 

en te bepaal wie hulle is en waar hulle in die breër sosiale orde inpas. 

Geslagsonderskeidings het nog altyd voorgekom in samelewings met goed 

uitgespelde idees oor hoe seuns en dogters hulself moet handhaaf. Geslagsverskille 

by adolessente wat rou mag afhang van verskillende faktore; soos die ontwikkeling 

van die jeugdige, geslagsrolverwagtinge, verhouding met die afgestorwe geliefde 

asook die geslag van die jeugdige sowel as die afgestorwene (Ayyash-Abdo, 

2001:421; Busch & Kimble, 2001:416; Lenhardt & McCourt, 2000:192; Salloum, 

2004:14; Silverman & Worden,1992:97). Alhoewel emosionele response tot ’n mate 

verband hou met begrip en volwassenheid word ’n kind se reaksie hoofsaaklik 

beïnvloed deur sosialisering (Heath et al., 2008:260). Kinders leer deur ander se 

optrede in soortgelyke situasies waar te neem, byvoorbeeld sommige kulture verdra 

slegs beperkte emosionele uitdrukking en ander kulture moedig weer emosionele 

uitdrukking aan. Sosialisering beïnvloed geslagsverskille in emosionele uitdrukking 

(Heath et al., 2008:260). Hierteenoor meld Connell (2009:94) dat manlikheid en 

vroulikheid vir die meeste mense ’n persoonlike ervaring is wat verband hou met 

opvoeding; die manier waarin ons optree binne ons gesinslewe en seksuele 
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verhoudings; die manier hoe ons onsself verteenwoordig in daaglikse situasies en 

hoe ons onsself sien. Jeffreys (2005:46) steun bogenoemde outeurs se sienings en 

noem dat die mate waarin mense gemaklik voel om hul emosies van rou te toon, 

afhang van die emosionele klimaat binne hul gesin en hul kultuur.  

 

Oransky en Marecek (2009) het die portuurverhoudings en emosionele praktyke van 

adolessente seuns in die lig van hul verwagtinge en aannames oor manlikheid 

ondersoek. Hulle het semi-gestruktureerde onderhoude met middel- en hoërklas 

blanke seuns van ’n onafhanklike hoërskool gevoer. Die seuns het gerapporteer dat 

hulle vertonings van emosionele of fisieke pyn vermy en dat hulle sulke 

manifestasies in ander seuns verag. Verder het die seuns aangedui dat hulle 

portuurgroep uitdrukkings van pyn, bekommernis, versorging en omgee vir ander as 

‘gay’ of ‘girly’ beskou. Die seuns het interaksie met ander seuns as ‘jolig’ en ‘lig’ 

beskryf en dat sodanige gedrag tot ’n mate help om mekaar se manlikheid te 

ondersteun. Die studie dui daarop dat die beveiliging van manlikheid deurlopende 

pogings van die seuns en hul portuurgroep vereis.  

 

Robb (2007:131) verwys ook na ’n studie van Mac en Ghail (1994) oor ’n beskrywing 

van eensaamheid en verwarring wat jongmans ervaar met hul manlike 

maats/vriende. Die seuns in hul studie het aangedui dat hulle probleme om hul 

gevoelens teenoor mekaar uit te druk moontlik spruit uit die aanleer om hul 

gevoelens weg te steek. Een van die hooftemas, wat uit die studie na vore gekom 

het, was seuns se emosionele ongeletterdheid. In persoonlike onderhoude met die 

seuns in hul studie het een van die seuns die volgende uitlating gemaak:  

“We’ve never really talked to each other about anything, you know anything 

important. Like when Patrick’s father died, none of us could really talk to him. I 

had one talk when he was really sad but we never talked again. You see if you 

were really open, you just couldn’t trust another bloke that the next day that he 

wouldn’t tell everyone and then that would be the end of you”.  

Die bevindinge is in ooreenstemming met die bevindinge van McNess (2008:29) se 

navorsing, waarin manlike deelnemers ook aangedui het dat hulle nie maklik 

emosies tydens hul rouproses getoon het nie. Doka en Martin (1998) het in hul studie 
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die aard van smart en die aanpassing by verlies ondersoek en ’n literatuuroorsig oor 

geslagsverskille, wat moontlik die rouproses beïnvloed, geïdentifiseer. Hulle het die 

elemente van ‘manlike’ hartseer en die voorsiening van toepaslike 

beradingsintervensies geïdentifiseer. In die ‘manlike’ patroon van rou is gevoelens 

gewysig en hartseer het dikwels gemanifesteer in gedrag en is op ’n kognitiewe wyse 

in solidariteit verwerk. 

 
Talle navorsers is dit eens dat daar geslagsonderskeidings in samelewings bestaan 

met goed uitgespelde idees oor hoe seuns/mans en dogters/vroue hulself moet 

handhaaf (Connell, 2009:95; McNess, 2008:26; Pollack, 2006:190; Rayment, 

2006:15). Rayment (2006:15) en Pollack (2006:190) is dit eens dat afwyking van 

hierdie norme ernstige gevolge mag inhou en selfs moontlike vervreemding van die 

portuurgroep tot gevolg mag hê. Rayment (2006:15) meld verder dat ouers dikwels 

geneig is om dogtertjies te beskerm terwyl seuns toegelaat word om te eksploreer en 

te leer uit hul ervaringe. Hy verwys na huil as emosie wat verskillend opgeneem 

word: in dogtertjies is dit ’n teken van ongemak en in seuns is dit ’n teken van woede. 

Tradisionele sielkunde modelle, wat sterk karaktertrekke en gesonde ontwikkeling 

van seuns beklemtoon, beklemtoon ook die ontwikkeling van outonomiteit, skeiding 

en individualistiese hanteringsvaardighede. Veral versterking van vroeë skeiding van 

versorging en ’n vroeë stilswye van seuns se werklike uitdrukking van ’n 

onafhanklike, menslike kwesbare self of stem word benadruk – dikwels so vroeg as 

op drie tot vyf jarige ouderdom (Pollack, 2006:190). 

 

Dit blyk vanuit bogenoemde stellings dat die samelewing boodskappe uitdra wat sê 

dogtertjies moet in watte toegedraai word en beskerm word teen seerkry en seuns 

moet grootgemaak word met die wete dat hulle vir hulself moet opstaan; moet leer uit 

hul ervaringe; sterk moet wees en dat emosies ten alle tye weggesteek moet word. 

Ongelukkig word hierdie idee dat seuns sterk moet wees oorgedra na die volwasse 

lewe. Soos die aanhaling lui: “Big boys don’t cry”. Pollack (2006:193) noem dat die 

samelewing ook terselfdertyd ’n ‘seuns-kode’ daargestel het, wat seuns daarvan 

weerhou om hulself op emosionele wyse uit te druk. Hulle word eerder aangemoedig 

om ‘maskers’ van dapperheid voor te hou en dat hulle maskers dikwels harder word 

aangesien die kern van seuns se vrese hulle besorgdheid oor manlikheid is. Hy 

verwys na bogenoemde ‘seuns-kode’ as ’n streng sosialisering sisteem.  
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Cruz (2011:179) meld ook dat seuns se onder-ontwikkelde vermoë om hulfself uit te 

druk verband kan hou met die kulturele norme en emosionele uitdagings wat 

geassosieer word met hul omgewings. Hy noem dat baie van die hoë-risiko seuns, 

tydens sy terapeutiese intervensies, gemengde boodskappe in hul huise, dikwels 

enkel-ouer gesinne ontvang het, byvoorbeeld: “Jy is nou die man van die huis, maar 

maak soos ek sê”. Die outeur meld verder dat in teenstelling met die vroulike brein, 

wat blyk om die verbalisering van emosionele inligting vinniger as die manlike brein 

in werking te stel, die brein van seuns wat pyn of konflik beleef dikwels die 

streshormoon kortisol afskei, maar dat die verwante emosionele inhoud, wat deur die 

stres veroorsaak word, nie voldoende deurgewerk word nie. Hy verwys na Gurian en 

Henley (2001), wat meld dat bogenoemde fisiologiese prosesse moontlik veroorsaak 

dat seuns die risiko loop om oor te gaan in ‘vlug-of-veg’ response, waartydens hulle 

of aggressief word of hulself van die situasie onttrek. 

 

Vroue en dogters word dikwels toegelaat en selfs aangemoedig om hul emosies te 

wys, terwyl mans en seuns nie die vryheid het om hulle emosies te wys nie. Talle 

outeurs steun bogenoemde uitgangspunt (Ellis & Granger, 2002:273, Heath et al., 

2008:260; Hooyman & Kramer, 2006:172; Pollack, 2006:192; Rose & Rudolph, 

2006:98). Volgens Kahn (2009:53) is daar in enige samelewing sekere sosiale rolle 

of posisies, wat met sekere verwagtinge geassossieer word en wat aandui hoe 

persone binne spesifieke situasies met mekaar moet omgaan. Seidler (1997:167) 

noem dat emosies ’n teken van afhanklikheid is en ’n gebrek aan selfbeheersing 

reflekteer, wat in besonder ’n bedreiging inhou vir die instandhouding/handhawing 

van dominante notasies van manlike identiteit. Volgens Froshet al.(2002:75) dui die 

literatuur oor manlikheid aan dat daar oor die algemeen ’n ‘dominante’ vorm van 

manlikheid bestaan, wat seuns en mans se begrip van hoe hulle moet optree ten 

einde as ‘aanvaarbaar’ manlik beskou te word vorm. Hierdie dominante vorm van 

manlikheid word geassosieer met heteroseksualiteit, dapperheid, mag en 

onderdrukking van emosies. DeMinco (1995:179) meld dat adolessensie gekenmerk 

word deur teenstrydighede en alhoewel adolessente vrae het oor aanvaarbare wyses 

om te rou, wil hulle dalk nie voorgesê word hoe om dit te doen nie. Verder noem 

DeMinco (1995:179) ook dat adolessente moontlik die versekering wil hê dat hul 

wyse van rou normaal is en dat hulle dalk ’n behoefte aan erkenning het dat hul 

ervaringe en uitdrukking uniek aan hulself is. Tremblay en L’Heureux (2011:343) 
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meld ook dat dit belangrik is om sensitief te wees vir geslagsdimensies deur manlike 

sosialisering en die diversiteit van die ervaring van manlikheid in ag te neem.  

 

Balk en Corr (1996:15) asook Koenig et al.(1994:30) het bevind dat seuns, in 

vergelyking met dogters, minder op hul gemak voel om hul gevoelens te bespreek; 

as gevolg van groter stigma aan manlike uitdrukking van emosies en die 

gepaardgaande geslagsrol-sosialisering. McNess (2008) het ’n studie gedoen met 

jong volwassenes (18–30 jaar), 10 mans en 15 vroue, wat ’n sib verloor het. Hy het 

bevind dat die kritieke kwessie vir die manlike deelnemers nie die belewing van 

sosiale verwerping is nie maar eerder hulle persepsie dat bedroefde jongmans 

gestenig sal word indien hulle buite hul beheersde emosionele manlike sosiale 

identiteit sou beweeg. Sy studie beklemtoon die belangrikheid van sosiale 

ondersteuning wat betekenisvol, wydverspreid en deurlopend is vir alle bedroefdes. 

Die deelnemers in sy studie het aangedui dat ondersteuning, wat bogenoemde 

aspekte insluit, as effektief en gerustellend gevind is en dat hulle hulself binne ’n 

sosiale leefwêreld van omgee en melewend bevind het. Selfs deelnemers wat hulself 

geïdentifiseer het as ‘alleenlopers’ het na die waarde en voordele van hierdie tipe 

ondersteuning verwys. Die fasette van betekenisvolheid is in die bedroefde 

deelnemers se beskrywings van die tipe ondersteuning, waarby hulle persoonlik by 

baat gevind het, gereflekteer. Hulle het, byvoorbeeld verwys na individue wat ten 

minste op ’n weeklikse basis kontak behou het en wat aan hulle geleenthede gebied 

het om oor hul verlies te praat.  

 

Die ervaring van ‘betekenisvolle’ ondersteuning het persoonlike selfbeeld en ’n 

gevoel van sosiale verbintenis by deelnemers in McNess (2008:29) se studie 

gefasiliteer. Volgens die outeur verwys wydverspreide ondersteuning na 

ondersteuning wat vanaf ’n reeks van sosiale groepe, waarbinne die bedroefde 

individu sosialiseer (kollegas, gesin, portuurgroep en stokperdjie-verwante groepe). 

In teenstelling met bogenoemde studies het Frosh et al. (2002:23) in hul studie met 

11 tot 14 jarige seuns bevind dat, ongeag die feit dat hulle dit soms moeilik gevind 

het om hul emosies duidelik uit te druk het, hulle telkens pogings aangewend het om 

hul emosies te wys en om oortuigende en ryk verklarings van hulself en hul ervaringe 

te gee. Hierdie seuns het nie gedemonstreer dat hulle emosioneel ontoereikend is 

nie. 
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Connell (2009:95) meld dat ons die diversiteit van manlike self-verteenwoordiging in 

ag moet neem deur die beklemtoning van die kompleksiteit van die manlike ervaring. 

McNess (2008:27) noem dat namate seuns ouer word en ’n ‘man word’, voel hulle 

toenemend verward oor wie hulle is, of hulle manlik genoeg is en of hulle 

aanvaarbaar vir hul maats is. Portuurgroepverhoudinge word tydens adolessensie 

(Cruz, 2011:185) sentraal gestel. Pollack (2006:193) gaan van die standpunt uit dat 

aangesien hierdie gevoelens tydens adolessensie in intensiteit en voorkoms 

toeneem is ouer seuns dikwels meer geneig om ’n jolige en selfversekerde 

persoonlikheid te projekteer; terwyl hulle in werklikheid dalk gevoelens van 

ongelukkigheid, onsekerheid en vrese oor die toekoms koester. Die outeur meld ook 

verder dat dit voorkom asof hoe ouer seuns word, hoe meer voel hulle die druk om 

hul gevoelens van onsekerheid en kwesbaarheid weg te steek. McNess (2008:26) 

noem verder ook dat enige teken van manlike swakheid as sleg beskou word; wat tot 

gevolg het dat seuns nie werklik ’n uitlaatklep gebied word om hul ware emosies en 

gevoelens uit te druk nie. Hy is ook van mening dat te veel onderdrukking van 

emosies daartoe kan lei dat seuns meer aggressief en gefrustreerd raak. 

 

Adolessente seuns se onwilligheid om te praat oor hul emosies of onvermoë om 

hulself emosioneel uit te druk, dra dikwels daartoe by dat volwassenes soms 

aanneem dat hulle die dood van ’n ouer goed hanteer, aanpas by die verlies en die 

verlies goed verwerk.  

 

2.9 SAMEVATTING 
Vanuit die begoenoemde literatuurstudie is dit duidelik dat rou ’n komplekse en 

dinamiese verskynsel is en dat daar verskillende uitgangspunte, ten opsigte van 

seuns en emosies, bestaan. Vervolgens sal die navorsingsmetodologie en 

navorsingsontwerp in Hoofstuk 3 bespreek word. 
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HOOFSTUK 3: NAVORSINGSMETODOLOGIE EN   

NAVORSINGSONTWERP 

 

3.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word die kwalitatiewe navorsingontwerp, wat vir hierdie 

navorsingstudie gevolg is, bespreek. In kwalitatiewe navorsing lê die klem op ’n beter 

begrip van menslike gedrag en ervaring. Daar word gepoog om die prosesse, 

waardeur mense betekenis gee, te verstaan en te beskryf. Die doel van hierdie 

hoofstuk is om ’n duidelike en volledige beskrywing van die stappe wat gevolg is, om 

die navorsing uit te voer, te gee. Die navorsingsmetode wat die tipe navorsing en 

navorsingsontwerp; die wyse van data-insameling; die ontleding van data en die 

aanbieding van die data insluit, word weergegee. Die etiese oorwegings, waaraan 

die navorser en die studie moet voldoen, word ook kortliks bespreek.  

 

3.2 DIE NAVORSINGSPROBLEEM 
Vanuit die voorlopige literatuurverkenning en persoonlike ervaring blyk dit dat: 

 Daarheelwat inligting in die literatuur is oor kinders en adolessente se ervaring 

van die dood van ’n ouer, maar min of geen spesifieke fokus word op adolessente 

seuns se ervaring van die dood van ’n ouer geplaas nie.  

 Binne die Suid-Afrikaanse navorsingskonteks bestaan wel enkele studies wat 

handel oor adolessente en die verlies van ’n ouer, maar daar is weinig spesifieke 

verwysings na adolessente seuns se ervaring van die dood van ’n ouer.  

 Die ondersteuning van die skool en die kurrikulum vir Lewensoriëntering ook ’n 

veld is wat nog nie in die Suid-Afrikaanse konteks verken is nie; veral ten opsigte 

van adolessente en in besonder adolessente seuns wat ’n ouer aan die dood 

afgestaan het.  

 

Die navorsingsvraag, wat die doel van die studie ten grondslag lê, is:  

Wat is adolessente seuns se ervaring van die dood van ’n ouer en wat is 

die aard van die ondersteuning wat hulle binne die skoolopset ontvang? 

 

Om die gestelde navorsingsvraag te beantwoord word die volgende interverwante 

vrae gestel: 

 Hoe ervaar adolessente seuns die dood van ’n ouer? (Wat doen en dink hulle?) 
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 Watter invloed het sosiale verwagtinge op seuns se rouproses?  

 Hoe ervaar die adolessente seun huidige hulp en emosionele ondersteuning 

binne skoolverband?  

 

3.3 DOELWITTE VAN DIE EMPIRIESE STUDIE 
Die doel van die verkennende en beskrywende studie is om te bepaal wat 

adolessente seuns se ervaring van die dood van ’n ouer is asook hul ervaring van 

ondersteuning binne skoolverband na die dood van ’n ouer. Durrheim (2004:39) 

beskryf verkennende en beskrywende studies soos volg:  

 Verkennende studies: om voorlopige ondersoeke in ’n relatiewe onbekende 

navorsingsarea te doen. 

 Beskrywende studies: poog om ’n fenomeen te beskryf. 

 

Die doelwitte vir die studie is soos volg:  

 Om vanuit bestaande literatuur ’n konseptuele raamwerk te skep wat op die 

Ekosistemiese Model fokus; ten einde ’n teoretiese benadering vir die studie te 

skep. Om, vanuit ’n konseptuele raamwerk die aspekte van rou, adolessente 

seuns se gevoelens omtrent die dood van ’n ouer asook ’n beskrywing van hul 

ervaring van emosionele ondersteuning binne skoolverband te gee. 

 Om deur middel van semi-gestruktureerde en fokusgroep-onderhoude asook die 

kollage-tegniek die ervaringe en emosionele behoeftes van die adolessente seun, 

wat ’n ouer aan die dood afgestaan het, te bepaal of te ondersoek. 

 Om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak ten opsigte van die unieke 

ervaringe en emosionele behoeftes van adolessente seuns wat ’n ouer aan die 

dood afgestaan het, met spesifieke verwysing  en fokus op die skoolkonteks. 

 

3.4   NAVORSINGSKONTEKS, NAVORSINGSPARADIGMA EN NAVORSINGS-
METODE 
Vervolgens word die navorsingskonteks, navorsingsparadigma en navorsingsmetode 

kortliks bespreek. 

 

3.4.1 Navorsingskonteks 
Die navorsingstudie is by ’n Beradingsentrum met vyf skoolgaande adolessente 

seuns (14 tot 17 jaar oud) op ’n plattelandse dorpie in die Wes-Kaap gedoen. Hierdie 

seuns is woonagtig in ’n voorheen benadeelde Kleurlingbuurt wat gebuk gaan onder 
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groot maatskaplike en ekonomiese uitdagings, soos onder andere armoede, 

werkloosheid, misdaad, geweld, alkohol- en dwelmmisbruik. 

 

3.4.2 Navorsingsparadigma 
De Vos et al. (2005:40) meld dat alle wetenskaplike navorsing binne ’n spesifieke 

paradigma uitgevoer moet word. Die outeurs is van mening dat die kwalitatiewe 

navorsingsontwerp inherent van die kwantitatiewe navorsingsontwerp verskil in die 

sin dat die navorser nie van ’n stap-vir-stap plan of resep voorsien word nie. In ’n 

kwalitatiewe studie word die navorser se keuses en handelinge deur die ontwerp 

bepaal; dit wil sê: navorsers sal gedurende die navorsingsproses die geskikste 

navorsingstrategie vir hul navorsing skep of selfs hul hele navorsingsprojek rondom 

die gekose strategie ontwerp (De Vos et al., 2005:268).  

 

In kwalitatiewe navorsing word persone, wat aan die studie deelneem, nie subjekte 

genoem nie, maar deelnemers. Daar word geen hipotese gestel nie, maar wel ’n 

kwalitatiewe navorsingsvraag. In kwalitatiewe navorsingstudies is die konteks 

belangrik (Marshall & Rossman, 2006:53).  

 

Kwalitatiewe navorsers poog om insig te verkry in die wyse waarop mense 

gebeurtenisse ervaar en navorsingsresultate is nie geldig vir die totale populasie nie 

(Durrheim, 2004:45). Kwalitatiewe navorsing kan gedoen word oor persone se 

lewens, stories, gedrag, organisasies se funksionering, sosiale bewegings of 

verhoudings (Corbin & Strauss, 2008:12). Henninget al. (2004:3) meld dat 

kwalitatiewe studies gewoonlik op ‘diepte’, in plaas van ‘kwantiteit’ vir begrip ingestel 

is. Verder beklemtoon McMillan en Schumacher (2001:428) dat kwalitatiewe 

navorsing interaktiewe ‘aangesig-tot-aangesig’ navorsing is wat relatief uitgebreide 

tyd vereis om prosesse sistematies waar te neem deur byvoorbeeld onderhoude te 

voer en rekord te hou van prosesse soos wat dit natuurlik voorkom. Die rede vir die 

gebruik van ‘n kwalitatiewe benadering in hierdie studie is om die ervaringe van 

Kleurling seuns in die middel-adolessente fase ten opsigte van die dood van ‘n ouer 

en ondersteuning binne die skoolopset te ondersoek en te beskryf.  
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3.4.3 Navorsingsmetode 
’n Navorser se navorsingsontwerp dui aan watter benadering gevolg word om by 

data-insameling; die ontleding van ingesamelde inligting en die verwerking van die 

inligting en bevindings uit te kom (Durrheim, 2004:29). Die outeur meld dat die 

gekose navorsingsmetode bepaal word deur die aard van die navorsingsontwerp en 

die doel van die studie, wat in hierdie studie verband hou met die belewing van 

adolessente seuns van die dood van ’n ouer en die ondersteuning wat hulle binne 

skoolopset verkry. 

 

Volgens de Vos et al. (2005:270) word die mens se ervarings in die fenomenologie 

beklemtoon. ’n Fenomenologiese studie beskryf die betekenisse van die ervaringe 

van mense en het sy oorsprong vanuit die psigologiese veld (Christensenet al., 

2011:368). Hierdie studie is kwalitatief van aard en word vanuit ’n fenomenologiese 

perspektief gedoen. Volgens McMillan en Schumacher (2001:36) sit die navorser alle 

vooroordele opsy en samel data in oor hoe individue sin maak uit ’n spesifieke 

lewenservaring of situasie. Met ander woorde, die doel van fenomenologiese 

navorsing is om toegang tot individue se leefwêreld te kry en om hul ervaring van ’n 

verskynsel te beskryf. Marshall en Rossman (2006:104) noem ook dat die 

fenomenologiese studie lesers in staat stel om te voel dat hulle die konsep verwant 

aan die spesifieke ervaring beter en duideliker verstaan. Daar word gepoog om 

adolessente seuns se ervaring van die dood van ’n ouer en ondersteuning binne hul 

skoolopset, vanuit hul onderskeie verwysingsraamwerke, bloot te lê. Op hierdie 

wyseword daar gepoog om inligting oor die persoonlike ervaringe van die seuns te 

verkry. Die spesifieke insamelingstegnieke, wat in hierdie navorsing toegepas is, 

word vervolgens bespreek. 

 

3.5 DATA-INSAMELING 
Verskeie tegnieke is gebruik vir die insameling van data vir hierdie studie. Data is die 

basiese en oorspronklike materiaal waarmee die navorser werk (Durrheim, 2004:45). 

Die algemene probleem tydens kwalitatiewe navorsing is dat die navorser so baie 

data tot hul beskikking het dat hul daardeur oorweldig kan word (Denzin & Lincoln, 

2000:19). Dit is dus belangrik dat daar doelbewus gefokus word op die kern van die 

studie en dat irrelevante data opsy geskuif moet word. 
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In hierdie studie word data hoofsaaklik deur onderhoude ingesamel. Kwalitatiewe 

navorsing maak gebruik van verskeie metodes van data-insameling wat dokumente, 

waarneming, individuele- en groeponderhoude asook die skepping van visuele 

kunswerke insluit (Mason, 2002:52). Data is oor ’n tydperk van twee 

agtereenvolgende dae, met behulp van individuele onderhoude, ’n kollage en ’n 

fokusgroepbespreking ingesamel. Op die eerste dag is daar semi-gestruktureerde 

individuele onderhoude (ongeveer 60 minute lank) met vyf seuns in die middel-

adolessente fase (14 tot 17 jarige ouderdom) gevoer. Die vrae vir die semi-

gestruktureerde onderhoude is saamgestel uit die literatuur en het gedien as ’n voor-

ondersoek of verkenning van die deelnemers se belewing van die dood van ’n ouer 

en ondersteuning binne die skoolopset, gebaseer op vorige empiriese bevindinge. 

Verder is ’n kollage as die primêre data-insamelingstegniek gebruik om die 

deelnemers se belewing vanuit hul eie oogpunt te verken en te beskryf.  

 

Met die toestemming van die deelnemers en hul ouer/voog is die onderhoude op 

audioband opgeneem om later getranskribeer en elektronies op rekenaar bewaar te 

word. ’n Skuilnaam is aan elke respondent toegeken vir anonieme verwerking en 

gebruik van die data. Die tweede dag is begin met die samestelling van ’n kollage 

deur die seuns oor hul belewing van die dood van hul ouer waarna ’n 

fokusgroepbespreking, met die seuns se onderskeie kollages as vertrekpunt, gevolg 

het. Tydens die fokusgroepbespreking het deelnemers hul kollages bespreek en 

verduidelik. Die deelnemers, die werwingsproses en die verskillende data-

insamelingsmetodes, wat in hierdie studie gebruik is, sal vervolgens bespreek word. 

 

3.5.1 Individuele semi-gestruktureerde onderhoude 
In ’n fenomenologiese navorsingsmetode word elke deelnemer die geleentheid 

gebied om op sy/haar fenomenologiese ruimte te fokus en hul ervarings te beskryf 

(Christensen et al., 2011:368). Volgens dié outeurs word in-diepte-onderhoude as 

die primêre kwalitatiewe metode vir data-insameling in fenomenologiese studies 

beskou. Onderhoudsvoering is ’n manier om empiriese data, aangaande die sosiale 

wêreld, te genereer deur met die deelnemers oor hulle lewe te gesels (Mason, 

2002:66). De Vos et al. (2005:287) noem dat onderhoudsvoering die primêre metode 

van data-insameling in kwalitatiewe navorsing is. Babbie (2010:364) noem dat 

kwalitatiewe onderhoude in beginsel ’n gesprek vestig en spesifieke onderwerpe, wat 
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die deelnemer in die onderhoud aanraak, word opgevolg. In die semi-

gestruktureerde onderhoud fokus die navorser op ’n spesifieke onderwerp om 

inligting aan die hand van ’n onderhoudsgids te bekom. Die vrae in die 

onderhoudsgids word aangevul deur opvolgvrae wat uit die onderhoud voortspruit 

(Rubin & Rubin, 2012:31).  

 

3.5.2 Fokusgroeponderhoud 
Die deelnemers het tydens die fokusgroeponderhoud hul kollages (kyk 3.5.3) 

bespreek en verduidelik. Volgens Babbie (2010:349) behels ’n fokusgroep ongeveer 

vyf tot vyftien mense wat bymekaar gebring word in ’n privaat en gemaklike 

omgewing om aan ’n bespreking oor ’n sekere onderwerp deel te neem. Die 

Fokusgroep-metode wat ook die Groeponderhoud genoem word, is in beginsel ’n 

kwalitatiewe navorsingsmetode. De Vos et al. (2005:301) dui aan dat fokusgroepe ’n 

proses skep waar deelnemers hul ervaringe met mekaar kan deel en vergelyk. 

Volgens Johnson en Christensen (2010:145) is ’n fokusgroep ’n soort 

groepsonderhoud waarin ’n navorser ‘n bespreking met ’n klein groep van individue 

lei, ten einde vas te stel hoe groeplede oor ’n bepaalde onderwerp dink en voel. Die 

outeurs meld ook dat fokusgroepe gebruik word om kwalitatiewe data, wat uit die 

woorde van die groeplede saamgestel is, in te samel. Die doel van fokusgroepe is 

om self-onthulling onder deelnemers te bevorder (de Vos et al., 2005:300).  

 

Volgens Patton (2002:385) stel die fokusgroeponderhoud die navorser in staat om 

sistematies en gelyktydig vrae aan meer as een individute vra. Die outeur gee ook 

ander voordele van fokusgroepe vir kwalitatiewe ondersoek:  

 Data-insameling is koste effektief. 

 Deelnemers kry die geleentheid om ander se response te hoor en om 

addisionele kommentaar te gee en kan ook op hul eie oorspronklike response 

reflekteer. 

 Baie inligting kan binne ’n kort tyd vanaf meer as een persoon ingewin word. 

 Deelnemers geniet gewoonlik fokusgroepbesprekings. 

 Relatiewe konsekwentheid van gedeelde sienings of diversiteit in sienings is, kan 

gou geassesseer word.  
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Alle onderhoude (individuele semi-gestruktureerde onderhoude en 

fokusgroeponderhoud) is getranskribeer en daar is herhaaldelik na die onderhoude 

geluister om te verseker dat die transkripsies korrek is. 

 

3.5.3 Kollage 
Die kollage is as die primêre data-insamelingstegniek gebruik om die deelnemers se 

belewing vanuit hul eie oogpunt te verken en te beskryf. Weens die toenemende 

klem op die prioritisering van jongmense se perspektiewe en om te verseker dat hul 

eie stemme in navorsing gehoor word, maak ’n groeiende aantal navorsers gebruik 

van visuele materiaal, wat deur deelnemers self geproduseer is, as deel van ’n 

navorsingsprojek (Heath, Brooks, Cleaver & Ireland, 2009:120). Hulle noem dat 

hierdie wegbeweeg vanaf die verbale help om toegang te kry tot intuïtiewe kennis en 

dit kan ook toegang gee tot die nie-verbale apekte van die onderwerp; wat andersins 

verlore sou wees. Hulle stel hulself dus oop vir bespreking. Die kollage as ’n 

kunsvorm is deur die Franse ‘Meester van kleure’, Henri Matisse en die Duitser, Max 

Ernst bekendgestel. Albei kunstenaars het die kollage gebruik om teen die 

konvensionele kunsvorms te protesteer (Patterson, 2003:1). Volgens Patterson 

(2003:1) is ’n kollage ’n projektiewe of instaatstellingstegniek; aangesien deelnemers 

’n kollage ontwerp met prente, beelde of simbole in tydskrifte, of ander visuele 

materiaal, om inligting oor hulself of hul ervaringe weer te gee. 

 

Die opdrag aan die seuns was om ’n kollage saam te stel, waarin hulle die belewing 

van hul ouer se dood moes uitbeeld. Hulle is van tydskrifte voorsien; ten einde hulle 

in staat te stel om prente, simbole, frases of woorde uit te knip en te plak vir die 

maak van hul kollages. Daarna het hulle die kollages tydens ’n fokusgroeponderhoud 

bespreek en verduidelik. 

 

Patterson (2003:1) meld ook dat ’n kollage nie ’n statiese een-dimensionele stel van 

beelde is nie, maar dat elke kollage ’n storie vertel. Marshall en Rossman (2006:127) 

noem dat projektiewe tegnieke ’n geldige beeld van ’n persoon bied aangesien 

projeksies op ’n interne persepsuele verwysingsraamwerk gebaseer is. Heath et al. 

(2009:120) noem die volgende voordele wat die gebruik van visuele metodes in 

navorsing inhou: 
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 Beelde kan deelnemers toelaat om dele van hul lewens te wys wat moeilik is om 

met woorde te beskryf (byvoorbeeld, redes vir ongemak of vernedering); 

 Visuele metodes kan ook toegang bied tot ’n meer private ruimte, wat gewoonlik 

ontoeganklik vir die navorser is; 

 Visuele metodes kan ook die navorser in staat stel om verskille tussen 

boodskappe, wat verbaal gegee is en die boodskappe wat in beelde oorgedra 

word, te identifiseer.  

 

Cruz (2011:189) beskryf die voordele van die gebruik van kollages soos volg: 

“Imagery, such as collage artwork, can provide a broad range of information. 

Collage is commonly employed techniques for self-expression and can be 

used as a way to integrate the pieces of the boys’ complex selves. Collages 

consist of layers. Boys can begin by laying down what may be a ‘given’ in their 

lives. Working outwards from that starting point, they can layer on top what 

they would like to add to their lives”. 

 

3.6 DATA-ONTLEDING 
Bogdan en Biklen (2007:117) is van mening dat die term data verwys na die rowwe 

materiaal, wat navorsers insamel vanuit die wêreld wat hulle bestudeer, verwys en 

dat data die besonderhede, wat die basis van analise vorm, is. Volgens Johnson en 

Christensen (2010:425) begin data-ontleding reeds vroeg in ’n kwalitatiewe 

navorsingstudie. Die proses waardeur die data in hierdie studie ontleed is, was soos 

volg: transkribering van onderhoude; organisering van die teks; identifisering van 

kategorieë, temas, patrone; reduksie en laastens interpretasie. Deur middel van 

hierdie proses is orde, struktuur en betekenis aan die massa ingesamelde data 

gegee. Die vergelykende inhoud-ontleding is primêr in hierdie studie onderneem. 

Hierdie soort ontleding fokus op die inhoud van die data wat ingesamel is (Hennink, 

Hutler & Bailey, 2011:243). Die transkripsies is vervolgens per hand deur die 

navorser ontleed wat volgens Creswell (2008:246) sowel as Henning et al. 

(2004:127) impliseer dat die navorser data-transkripsies lees, dit merk en opbreek in 

verskillende verbandhoudende dele. Volgens Corbin en Strauss (2008:163) is 

kodering die metode waarvolgens data vanaf gesproke of geskrewe rekords 

georganiseer en ontwikkel word. Die ‘ope-koderingsbenadering’ is in hierdie studie 

gebruik. ‘Ope-kodering’ is die werklike klassifisering en merk van konsepte in 
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kwalitatiewe data-ontleding; kodes word deur die navorser se ondersoek en 

bevraagtekening van die data voorgestel (Babbie, 2010:397).  

 

Die ontleding van data het verder ook die proses van klassifikasie ingesluit, ’n proses 

wat die opbreek van data in kleiner deeltjies behels; dit wil sê die toeskrywing van 

data in kategorieë en die identifisering van formele verbintenisse tussen hulle. 

Patrone en verhoudinge is hierdeur geïdentifiseer. Tematiese ontleding 

verteenwoordig nie net ’n lys waarin die deelnemers se response gegroepeer is nie; 

die ontleding ondersoek ook onderliggende prosesse en ervarings wat tot die 

response aanleiding gegee het. Nadat al die transkripsies afgehandel is, het die 

navorser met reduksie en ontleding van die databegin. Volgens Creswell (2008:245) 

ontleed kwalitatiewe navorsers hul data deur dit herhaaldelik deur te lees en analises 

te maak. Die navorser het dus deur die herhaalde deurlees van transkripsies ’n 

dieper begrip ontwikkel oor die inligting wat deur die deelnemers verskaf is. Hierdie 

proses van opbreek in kleiner deeltjies staan ook in die algemeen as kodering 

bekend. Volgens Hennink et al. (2011:217) is kodering die proses van segmentering 

en die merk van teks ten einde beskrywings en breër temas vanuit die data te verkry.  

 

Die kollages van die deelnemers (Sien Bylaag D) is eerstens individueel ontleed 

volgens die prente en opskrifte (woorde) wat deelnemers geplak het. Die navorser 

het daarna die temas, wat vanuit die inhoud van deelnemers se kollages verkry is, 

aan die hand van elke deelnemer se weergawe in die fokusgroepbespreking 

gekategoriseer om sodoende ooreenstemmende en verskillende temas, wat die 

ervarings van die deelnemers identifiseer, te integreer (Sien Bylaag E). Herhalende 

temas vanuit al drie data-insamelingstegnieke is vervolgens onderverdeel in sub-

temas/kategorieë en aanhalings uit die onderhoude is telkens gebruik om die temas 

te staaf (Sien Bylaag E). Die bruikbaarheid en relevansie van die data is geëvalueer 

aan die hand van wetenskaplike literatuur. Nadat die data gekodeer en ontleed is, vir 

beskrywing en die daarstelling van temas, is verslag gedoen oor die beantwoording 

van die navorsingsvrae. Bevindinge is op ’n visuele wyse (kaarte, tabelle en 

diagramme) aan die leser oorgedra.  
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3.7 STRATEGIEË VIR EGTHEID EN VERTROUENSWAARDIGHEID 
Kwalitatiewe navorsers poog om studies se vertrouenswaardigheiden geldigheid 

moontlik te maak. Om die geloofwaardigheid en vertrouenswaardigheid van hierdie 

studie te verhoog is ’n volledige en gedetailleerde beskrywing van die studie 

weergegee. Maykut en Morehouse (2002:145) noem dat ’n gedetailleerde 

beskrywing van die navorsingsproses en die uitkomste die lesers ’n basis bied 

waarop hulle die geloofwaardigheid van ’n studie kan oordeel. Die geloofwaardigheid 

van hierdie studie is verder verhoog deurdat alle onderhoude op band opgeneem is.  

 

Creswell (2003:195) noem dat geldigheid in kwalitatiewe studies nie dieselfde 

teenstrydighede inhou soos in die geval van kwantitatiewe studies nie. Shelton 

(2004:64) verwys na Guba (1985) se vier kriteria van vertrouenswaardigheid en 

beklemtoon die belangrikheid dat hierdie kriteria deur alle kwalitatiewe navorsers 

gevolg behoort te word. Guba se vier kriteria van vertrouenswaardigheid behels die 

volgende: 

Tabel 3.1  Guba se vier kriteria van vertrouenswaardigheid 

1. Geloofwaardigheid  Die volgende voorsienings is 
vanuit Guba se kriteria 
toegepas vir die verhoging van 
vertrouenswaardigheid (soos 
uiteengesit in Shelton (2004) 
ten einde die 
vertrouenswaardigheid van 
hierdie studie te verhoog:  
 Kies van ’n goed gevestigde 

navorsingsmetode 

 Maak jouself vroeg reeds 
bekend met die kultuur van die 
deelnemers of organisasie 

 Triangulasie (die gebruik van 
meer as een data-
insamelingstegniek) – Semi-
gestruktureerde individuele 
onderhoude, kollages, 
fokusgroeponderhoud 

 Herhalende vraagstelling 

 Gereelde ontlontingsessies 
met studieleier 

 Deelnemer kontrolering 

Hierdie 
navorsingstudie 
voldoen aan:  

 

 

 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 

 
√ 

 

 



 

85 
 

(“member checking”). Die 
vertrouenswaardigeheid en 
egtheid van hierdie 
kwalitatiewe navorsing is 
verhoog deur die deelnemers 
te versoek om die navorser se 
transkripsies deur te lees en te 
verifieer. Hierdie proses staan 
bekend as deelnemer-
kontrolering (“member 
checking”). Maykut en 
Morehouse (2001:147) 
beklemtoon ook die 
belangrikheid van deelnemer-
kontrolering in die verhoging 
van betroubaarheid van ’n 
navorsingstudie. 

 ’n gedetailleerde beskrywing 
van die fenomeen wat 
ondersoek word. 

 Ondersoek van vorige 
navorsingsbevindings 

(Shelton, 2004:64-69) 
 

 

 

 
√ 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
 
√ 

 

 
√ 
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2. Oordraagbaarheid  Die oordraagbaarheid van een 
studie op ander soortgelyke 
studies. Aangesien die studie 
op ’n klein aantal deelnemers 
gedoen is, kan ’n soortgelyke 
studie met ’n groter groep 
deelnemers in ander streke 
van Suid-Afrika gedoen word. 
Verseker dat voldoende 
kontektuele inligting van die 
data oor die studie verskaf 
word, ten einde te verseker dat 
die leser na aanleiding van die 
bevindinge kan besluit of hy/sy 
die bevindinge wel kan toepas 
op hul studie (Shelton, 
2004:69). Verder kan die 
egtheid van kwalitatiewe 
navorsing verseker word deur 
transkripsies herhaaldelik deur 
te lees. Hennink et 
al.(2011:221) meld dat die lees 
van data na transkribering 
soms ander insigte in die data 
ontbloot wat nie tydens die 
onderhoud self opgemerk is 
nie. Die navorser het ook deur 
die herhaalde deurlees van 
transkripsies ’n dieper begrip 
ontwikkel oor die inligting wat 
deur die deelnemers verskaf is. 

√ 

 

 

 

 

√ 

3. Afhanklikheid  Ten einde die kwessie rondom 
die afhanklikheid van’n studie 
direk aan te spreek moet daar 
in detail oor die prosesse van 
die studie gerapporteer word 
(Shelton, 2004:71).  

√ 
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4. Bevestigbaarheid  Die bevindinge behoort ’n 
refleksie te wees van dit wat 
die deelnemer beoog het, en 
nie ’n refleksie van die 
vooropgestelde idees van die 
navorser nie (Shenton, 
2004:72) 

 Triangulasie (die gebruik van 
meer as een data-
insamelingstegniek) verhoog 
die bewyskrag van 
navorsingsbevindings 
(Shelton, 2004:72).Semi-
gestruktureerde individuele 
onderhoude, kollages, 
fokusgroeponderhoud 

√ 

 

 

 

√ 

(Shelton, 2004:64-69) 

 

3.8 ETIESE OORWEGINGS 
Etiese oorwegings is ’n belangrike navorsingspraktyk; aangesien die navorser 

daardeur te kenne wil gee dat alle belanghebbendes by die navorsing gerespekteer 

word. Aangesien mense die objekte van navorsing in hierdie studie is, bring dit 

unieke probleme op die voorgrond wat nie andersins van toepassing sou wees nie 

(de Vos et al., 2005:56). Sekere stappe is gedoen om te verseker dat die studie aan 

alle etiese standaarde voldoen. Die ouer/voog is om toestemming genader en 

skriftelike toestemming is verkry vanaf die ouer/voog (sien Bylaag A). Die 

navorsingsdoeleindes was deursigtig en is volledig met die ouer/voog sowel as die 

deelnemers (Sien Bylaag B) bespreek. Geleentheid vir vrae is ook aan bogenoemde 

betrokkenes gebied, indien daar enige onduidelikhede sou bestaan, en die 

deelnemers en hulle ouer/voogde is in kennis gestel wat met die navorsingsresultate 

gedoen sou word. Toestemming is van die Etiese Kommittee van die Departement 

van Opvoedkundige Sielkunde aan die Universiteit van Suid-Afrika verkry voor die 

aanvang van die navorsingstudie (sien Bylaag C). Geen deelnemer is op enige 

manier uitgebuit nie en die deelnemers se privaatheid is so veel moontlik beskerm. 

Deelnemers is verseker dat hulle anoniem sal bly en dat hulle veiligheid nie in 

gedrang sou kom nie. Weens die sensitiewe aard van die navorsing het die navorser 

die beskikbaarheid van ondersteuningsdienste (byvoorbeeld, Maatskaplike Werker, 

Skoolsielkundige of Berader) volledig met die deelnemer en hul ouer/voog bespreek, 
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indien deelname aan die studie enige emosionele ongemak vir die deelnemers tot 

gevolg sou hê. Die Beroepsraad vir Gesondheidsdienste van Suid-Afrika se 

Handleiding (2008), is bestudeer en as riglyn gebruik; ten einde te verseker dat die 

navorser die sleutel etiese waardes en standaarde, soos voorgeskryf deur die 

Beroepsraad, ten volle handhaaf en uitvoer.  

 
3.9 SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is die navorsingsontwerp vir die studie voorgelê en bespreek. Die 

metodes vir die insameling van data, ontleding en interpretasie daarvan is 

verduidelik. Etiese oorwegings wat verband hou met die navorsing is beklemtoon. In 

Hoofstuk 4 sal die data, wat versamel is, voorgelê en bespreek word.  
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HOOFSTUK 4: NAVORSINGSBEVINDINGE 

 
4.1 INLEIDING 
Die doel van hierdie studie is om vyf Kleurling adolessente seuns in die middel-

adolessente fase se belewing van die dood van ’n ouer te verken en te beskryf. 

Hierdie studie is binne ‘n ekosistemiese paradigma (sien 2.3) gefundeer aangesien 

die dood van ’n ouer gedurende adolessensie uitgebreide ondersteuning vanaf die 

gesin- en skoolsisteem noodsaak; ten einde die adolessente seun, wat ’n ouer aan 

die dood afgestaan het, optimaal en voortdurend te ondersteun. Hoofstuk 4 sal fokus 

op die ontleding en interpretering van die data, wat deur middel van individuele semi-

gestruktureerde onderhoude, ’n fokusgroepbespreking van deelenemers se kollages, 

asook die kollage-inhoud, ingesamel is. Eerstens word die konteks van die studie en 

die agtergrond van die deelnemers weergegee waarna die navorsingsbevindinge; 

met behulp van tabelle, uittreksels uit transkripsies, asook verwysing na die 

deelnemers se kollage-inhoud, ontleed en beskryf word. Drie kategorieё is 

geïdentifiseer, waaruit verskeie temas en sub-temas voortgespruit het. Die 

navorsingsbevindinge van hierdie studie word dus in hierdie hoofstuk aan die hand 

van bogenoemde kategorieё, temas en sub-temas bespreek.  

 

4.2. KONTEKSTUALISERING VAN DIE STUDIE 
Die deelnemers in hierdie studie is vyf adolessente seuns in die middel-adolessente 

fase, wat elk ’n ouer aan die dood afgestaan het gedurende die tydperk Januarie 

2009 tot Junie 2012. Alhoewel die ouer se geslag nie as seleksie-kriteria 

gespesifiseer is nie, het al vyf die deelnemers hul moeders verloor. Deelnemers is 

geselekteer volgens die insluitingskriteria (sien 1.4.1). Die identiteit van die 

deelnemers is verskans deur die gebruik van skuilname; ten einde vertroulikheid te 

behou en identiteite te beskerm.  

 

Vervolgens word ’n kort beskrywing van die deelnemers gegee, soos verkry vanuit 

die navorser se persoonlike indrukke van die deelnemers gedurende die eerste 

ontmoeting met hulle en hul ouer/voogde asook die data-insamelingsperiode:  

Victor: Victor kom voor as ’n stil, skaam en goedgemanierde seun met min woorde.  

Kurt: Kurt kom voor as ’n prater, nie skaam om sy stem te laat hoor nie en kan 

maklik oor homself en sy emosies praat. 
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Steve: Steve kom voor as ’n ernstige, intelligente spontane en doelgerigte seun. Hy 

is ’n dromer en werk hard om vorentoe te beur ondanks sy omstandighede.  

Gavin: Gavin kom voor as ’n stil seun wat nie maklik oor homself en sy 

gesinsomstandighede praat nie. Hy is wel bewus daarvan dat sy gedrag nie na 

wense is nie en dat hy dikwels verkeerde besluite neem.  

Ashley: Ashley kom voor as ’n seun wat maklik praat en die grapjas in ’n groepie 

kan wees. Hy praat spontaan en dit blyk asof hy ’n goeie selfbeeld het, insig toon in 

sy gedrag en dat hy soms verkeerde keuses maak.  

 

4.3 AGTERGROND VAN DIE DEELNEMERS 
Soos reeds in 2.5 en tabel 2.3 genoem is dit duidelik dat rou deur verskillende 

faktore beïnvloed word. Die navorser vind dit dus noodsaaklik om ’n prentjie te skets 

van die deelnemers se agtergrond; ten einde die moontlike faktore wat rou beïnvloed 

binne die seuns in hierdie studie se spesifieke konteks vòòr en na hul verlies toe te 

lig. In Tabel 4.1, hier onder, word biografiese inligting oor die deelnemers aan die 

ondersoek verskaf. 

 

Tabel 4.1 Agtergrondinligting oor die vyf deelnemers. 
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Victor  17 Gr.11 Gr. 10 

 

2011 Vroulik Dood aan ’n 

hartaanval. 

(Skielike dood) 

VOOR: 

Hy en sy moeder het by 

sy grootouers gewoon. 

Hy was sy moeder se 

enigste kind en hy het 

geen kontak met sy 

biologiese vader nie. 

NA:  

Hy woon steeds by sy 

grootouers. 

Kurt 16 Gr.8 Gr. 8 

 

2012 Vroulik Volgens Kurt was 

sy ’n Diabeet, ’n 

hoë-bloeddrukleier 

VOOR: 

Die gesin bestaan uitvier 

kinders, Kurt, twee 
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en het sy ook ’n 

hartprobleem 

gehad. Sy is dood 

aan ’n hartaanval. 

(Skielike dood) 

broers, ’n jonger sussie 

en sy ouers. Sy ouers 

was getroud.  

NA: 

Sy vader het baie gou 

na sy moeder se sterfte 

aanbeweeg en in die 

huwelik getree. Hy het 

stiefsusters en broers en 

handhaaf ’n goeie 

verhouding met sy 

stiefma.  

Steve 16 Gr 10 Gr. 8 2009 Vroulik Sy moeder was 

gediagnoseer met 

longkanker, maar 

het volgens Steve 

goed gereageer op 

behandeling. Sy het 

onverwags in die 

hospitaal gesterf. 

(Skielike dood) 

VOOR: 

Die gesin het bestaan 

uit beide ouers, twee 

ouer susters uit ’n vorige 

verhouding van moeder, 

Steve en ’n jonger 

sussie. Die vader het 

ook twee ouer kinders 

uit sy vorige verhouding 

gehad, maar hulle het 

nie by die gesin gewoon 

nie.  

NA: 

Na sy moeder se sterfte 

het hulle uitgetrek uit hul 

huis en het hulle by sy 

tante ingetrek (hy, sy 

jonger sussie en sy 

vader). Sy verhouding 

met sy vader het na die 

dood van sy moeder 

versleg. 

Gavin 16 Gr.9 Gr. 8 2010 Vroulik Sy moeder is dood 

aan ’n hartaanval. 

(Skielike dood) 

VOOR: 

Die gesin het bestaan 

uit die moeder, stiefpa, 

Gavin en twee jonger 

sussies. 

NA: 
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Na sy moeder se sterfte 

het hy uit sy ouerhuis 

getrek en woon tans by 

sy tante. Sy sussies 

woon by sy stiefpa. Sy 

stiefpa het ongeveer 

een jaar na sy moeder 

se dood aan- beweeg 

en is in ’n saamleef 

verhouding. Hy het min 

kontak met sy stiefpa.  

Ashley 14 Gr 8 

 

 

 

 

 

 

Gr 8 2012 Vroulik Sy het TB gehad en  

was in ’n 

versorgingsoord 

(siekbed gehad) toe 

sy sterf. 

VOOR: 

Hy het twee half-

susters, twee susters en 

een broer. Hy het reeds 

voor sy moeder se 

sterfte by sy oudste 

suster ingetrek. Sy 

ouers is sedert sesjarige 

ouderdom geskei en 

albei was in saamleef-

verhoudings betrokke.  

NA: 

Hy woon steeds by sy 

suster en het ‘n goeie 

verhouding met sy 

biologiese vader.  

 

Uit die bogenoemde blyk dat al vyf die seuns hul moeders aan die dood afgestaan 

het. Die oorsaak van hul moeders se dood sluit in: skielike natuurlike dood en sterfte 

as gevolg van siekte. Vier uit die vyf seuns se moeders het skielik gesterf, terwyl een 

se moeder na ’n lang siekbed gesterf het. Drie van die seuns se huislike 

omstandighede het drasties verander na die dood van hul moeders. Kurt se vader 

het kort na sy moeder se sterfte weer getrou, Gavin het uitgetrek en by familie gaan 

woon terwyl Steve en sy gesin van woonplek verander het. 
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4.4 BEVINDINGE VAN DIE STUDIE 
Soos reeds in 4.1 genoem, is twee kategorieё geïdentifiseer waaruit daar verskeie 

temas en sub-temas voortgespruit het. Die bespreking van die verskillende temas en 

sub-temas (soos uiteengesit in Tabel 4.2), wat uit die navorsing navore gekom het, 

geskied aan die hand van twee kategorieë, naamlik: 

Kategorie 1: Die persoonlike belewing van die ouer se dood (SELF) 

Kategorie 2: Ondersteuning vanaf ondersteuningsbronne (GESIN EN SKOOL) 

Die volgende kodes word gebruik om die data-oorsprong van die bevinding aan te 

dui: 

SGO = (Semi-gestruktureerde onderhoud) 

FGB = (Fokusgroepbespreking) 

KI = (Kollage inhoud)  

 

Tabel 4.2: Kategorieё, temas en sub-temas vanuit data verkry 

Kategorieё Temas Sub-temas Data-

oorsprong 

Kategorie 1: 

Die persoonlike 

belewing van die 

dood van ’n ouer 

(SELF-

mikrosisteem) 

Tema 1: 

Belewing van ouer se 

sterfdag 

 Emosies op sterfdag 

 Gedrag en gedagtes 

op sterfdag 

SGO 

FGO 

KI 
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Tema 2:  

Emosies gedurende die 

eerste maande/jaar na 

ouer se dood 

 Woede en hartseer 

 Gee voor/dapperheid 

 Aanvaarding 

 Alleenheid en verlange 

 Spytgevoel 

 Skuldgevoel/ 

selfverwyt 

 Bekommernisse en 

vrese 

SGO 

FGO 

KI 

Tema 3: 

Hanteringsmeganismes 

 Lewensuitkyk 

 Spirituele oortuigings 

 Gedragsprobleme en 

insig 

 Sport 

 Isolasie of werk 

 Voortgesette band met 

gestorwe ouer 

 Praat oor verlies en 

emosies 

SGO 

FGO 

KI 

Tema 4: 

Invloed op gesondheid 

en skoolwerk 

 Geen gesondheids-

probleme 

 Geringe invloed op 

skoolwerk 

SGO 

FGO 

KI 

Kategorie 2: 

Ondersteuning 

vanaf 

ondersteunings-

bronne 

(mikro-sisteme) 

Tema 1: 

Ondersteuning deur 

klasmaats en 

vriende/maats 

 Goeie ondersteuning 

ontvang 

 Kortstondige 

ondersteuning 

 Behoefte om alleen 

te wees 

SGO 

FGO 

KI 
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Tema 2: 

Ondersteuning vanaf 

onderwysers/skool 

 Voldoende 

ondersteuning 

 Onvoldoende 

ondersteuning 

 Verlange na gestorwe 

ouer se ondersteuning 

SGO 

FGO 

KI 

Tema 3: 

Ondersteuning vanaf 

gesin/uitgebreide 

familie 

 Verandering binne 

gesinskonteks 

 Swak 

gesinsverhoudinge 

 Ouer sib as 

ondersteuningsbron 

 Verhouding met 

oorblywende ouer 

SGO 

FGO 

KI 

Tema 4: 

Ondersteuning vanaf 

profesionele persone 

 Waarde van 

professionele hulp 

 Waarde van praat oor 

emosies 

 Beskerming van 

manlikheid 

SGO 

FGO 

KI 

 

4.4.1 Bevindinge van Kategorie 1: Die persoonlike belewing van die ouer se 
dood 
Hierdie bespreking handel oor die seuns (mikrosisteem) se unieke en persoonlike 

belewing van hul moerders se dood en sal aan die hand van die temas en sub-

temas, wat uit die data verkry is, bespreek word. Volgens Visser (2007:25) verwys 

die mikrosisteem (sien 2.3.1) na situasies waar die individu ’n onmiddellike 

ondervinding of reaksie op ’n direkte manier ervaar. Rou is ’n persoon se respons op 

verlies (D’Antonio, 2011:17) en is ’n biologiese, emosionele, spirituele en kognitiewe 

ervaring (Jeffrey, 2005:40-41; Thupayagale-Tshweneagae, 2012:2). Vervolgens 

word die temas en sub-temas van kategorie 1, soos uiteengesit in Figuur 4.1, 

bespreek. 
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FIGUUR 4.1:  Uiteensetting van Kategorie 1 

 

Vervolgens word Temas 1 tot 4 van Kategorie 1, aan die hand van die sub-temas, 

wat uit die data verkry is, bespreek.  

 

4.4.1.1 Tema 1: Belewing van ouer se sterfdag 
“No easy day” (Victor kollage opskrif) 

Die sub-temas (emosies op sterfdag) en (gedrag en gedagtes op sterfdag) word in 

Figuur 4.2 aangedui en word vervolgens bespreek.  

 

FIGUUR 4.2:Sub-temas van die belewing van ouer se sterfdag 

 

 

Tema 1 Belewing van ouer se sterfdag 
Tema 2: Emosies gedurende die eerste 

maande/jaar na ouer se dood 

Tema 4: Invloed op gesondheid  

en skoolwerk 
Tema 3: Hanteringsmeganismes 

Kategorie 1  

Persoonlike belewing van 
ouer se dood 

 

Belewing 
van ouer 

se 
sterfdag  

Emosies op 
sterfdag 

Gedrag en 
gedagtes op 

sterfdag 
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Navorsers (Black, 2005:28; Busch & Kimble, 2001:415; Eppler, 2008:195; 

Goodmanet al., 2004:200; Heath et al., 2008:138; Hope & Hodge, 2006:109; Kirwin 

& Hamrin, 2005:65; Lenhardt & McCourt, 2000:191; Morgan & Roberts 2010:207; 

Nguyen & Scott, 2013:121; Quarmby, 1993; Rask, et al., 2002:62; Wittmann, Moore, 

Van Niel & Noam, 2007:35; Zafar & Mubashir, 2012) is dit eens dat die dood van ’n 

ouer, en spesifiek die dag wanneer die ouer sterf (Dehlin en Martensson, 2009:19; 

Thupayagale-Tshweneagae, 2012:6), een van die mees traumatiese ervaringe vir ’n 

kind is. Emosies van verslaentheid, verwarring, intense hartseer, woede, skok en 

ongeloof word op die sterfdag van ’n ouer beleef (Delhin & Martensson, 2009:18; 

Thupayagale-Tshweneagae, 2012:6). Verder het Christ et al. (2002:1273) bevind dat 

’n volwassene se rou oor ’n eggenoot, oor die algemeen, gekenmerk word deur ’n 

volgehoue periode van intense hartseer en woede, terwyl kinders en adolessente 

hierdie emosies vir korter episodes beleef met afwisselende en vinnige terugkeer na 

normale aktiwiteite. Hierdie afwisselende emosionele rou-reaksies kan regdeur hul 

ontwikkeling voorkom met ’n wye reeks van emosies en gedrag. 

 

Hierdie intense gevoelens van ongeloof en woede word soos volg in Gavin se 

kollage bespreking uitgelig: 

“Soos ek hier geplak het “Burst in red”. Immmm, Is die dag toe dit gebeur het, 

ek was kwaad ek was woedend ek wil dit nie geglo het nie.En hier wat staan 

“DREAM” dit het vir my gelyk asof ek droom dit was nie waar nie, dit kan ook nie 

waar gewees het nie, maar later van tyd het ek besef dat dit het nou klaar gebeur 

ek kan niks daaraan doen nie”  (Gavin, FGO: 110-111).  

Al vyf die seuns het bogenoemde emsosies in hul besprekings van hul moeders se 

sterfdag weergegee. Soos in die beskrywings saamgevat in onderstaande Figuur 

4.3. 
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FIGUUR 4.3: Emosies op ouer se sterfdag 

 

Die deelnemers was ook in staat om die plek waar hulle was en die aktiwiteit 

waarmee hulle besig was, toe hulle die tyding van hul moeder se sterfte of 

hospitalisasie ontvang het, in detail te beskryf. Drie van die seuns het hul moeders 

gedurende ’n skoolweek verloor, terwyl die ander twee hul moeders gedurende ’n 

skoolvakansie verloor het. Soos reeds aangedui (4.3), het vier van die seuns se 

moeders skielik siek geword en gesterf. Victor was in sy kamer besig om te studeer 

toe sy ma in die tuin inmekaar gesak en gesterf het. Kurt het van die skool af gekom 

en in die son gesit toe sy neef die tyding bring dat sy ma inmekaar gesak het onder 

in die straat. Alhoewel Ashley se moeder ’n siekbed gehad het, het die tyding van 

haar dood hom onverwags betrap. Sy moeder was in ’n versorgingseenheid 

opgeneem en met sy aankoms by die versorgingseenheid het sy moeder reeds 

Emosies  op ouer 
se sterfdag 

 

Ashley: "ek het net gekyk, maar in 
my binneste was ek, ek was 

gebreek"  (SGO:35) 
Gavin: "Ek was meer 

stiller, hartseer en ook 
kwaad, kwaad omdat 

dit gebeur het"  

(SGO:) 

Gavin: Opskrifte- 
lonely, mad , bursting  

(KI) 

 

Benjamin: "maar 
ek was nie so erg 
geskok nie, want 
ek het alreeds 'n 
gevoel gekry  dis 

verby" 

(SGO: 29) 

Ashley: "Ek het nie 
eintlik geglo dat sy 

regtig sal afsterf 
nie" 

(SGO:44) 

Ashley: I've never 
felt so lonely (KI) 

Ashley: Prent- 'n 
vrou wat alleen sit 

met die opskrif 
"turning point" 

(KI) 

 Victor:"Ek weet nie ek was 
kwaad, hartseer (SGO: 

Victor:  Opskrifte- 

I got really, really angry (KI) 

Its  sad to say goodbye, but 
my life has  changed (KI) 

 

 

 

 

 

 

Benjamin: " Nie 
eintlik gehuil nie  

(SGO:) 

Steve: "Dit was 
maar net 

emosioneel ek 
het nie gebewe 

of so iets nie 
maar net gehuil 

" 

(SGO: 38)  

Steve: Opskrif 

The news was a 
shock  to the 

whole family (KI) 

 

 

Gavin:"Ek kan dit nie geglo het nie, ek 
het gehuil ook ...heeltyd.  Ek kon dit nie 

geglo het nie " (SGO:45) 
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gesterf. Gavin se moeder het inmekaar gesak by die huis gedurende skooltyd en is 

gehospitaliseer waarna sy gesterf het terwyl hy oppad was om haar te besoek. Steve 

se moeder was gehospitaliseer en het by die hospitaal gesterf. 

 

Vervolgens word die sub-tema (gedrag en gedagtes op die ouer se sterfdag) kortliks 

bespreek. Jeffreys (2005:41) meld dat rou in gevoelens, denke en gedrag uitgedruk 

word. Die seuns se gedrag en denke op hul moeders se sterfdag word die beste 

beskryf deur Victor en Gavin en gaan gepaard met intense emosies (soos ook 

aangedui in Figuur 4.3). 

“By haar dood het ek sleg gevoel, immmm, ek wou myself, ek het skuldig 

gevoel oor goed wat, asof dit my skuld is en soe, ek wou myself soos die 

prentjie verdrink het. By haar dood wou ek ook net wegry, weg van die familie 

af en soe dis ek wou soos in alleen wees, ek het gehuil op ’n stadium gebid, ek 

was kwaad. Immmm, elke dag was nie maklik nie” (Victor, FGO: 83-84). 

 

Bogenoemde beskrywings van Victor, dui op ’n verslaentheid en ’n gevoel van moed 

opgee en staan sentraal in al die seuns se belewing van hul moeders se sterfdag. 

Adolessente het ook in Dehlin en Martensson (2009:20) en Thupayagale-

Tshweneagae (2012:6) se studies aangedui dat dit gevoel het asof dit die einde van 

die wêreld was die dag toe hul ouer gesterf het. Gavin toon ook, in sy bespreking van 

sy kollage, aan dat hy vrae gevra het. 114 OPSKRIF 5: “WHY ME?” 

“Ek het gevoel hoekom moet dit met my gebeur het en nie met iemand anders 

nie of dit kan miskien later gebeur het. 116 En hier wat staan “I’d like to know” 

Ek wil graag weet hoekom het dit gebeur met my” (Gavin, FGO: 115-116).  

 

Bogenoemde emosies, gedrag en denke wat in die seuns se weergawes van hul 

belewing van hul moeders se sterfdag navore gekom het, is in lyn met die bevindinge 

van die meerderheid van studies (Dehlin & Martensson, 2009:20; Nghonyama, 

2008:102; Schultz, 2007:34; Thupayagale-Tshweneagae, 2012:6; Worden & 

Silverman, 1992:100) oor adolessente se belewing van dié traumatiese ervaring.  

 

4.4.1.2 Tema 2: Emosies gedurende die eerste maande/jaar na die ouer se dood 
Daar is uiteenlopende uitgangspunte in die literatuur oor die aard van adolessente-rou 

en ook ten opsigte van die rol wat geslag in die hantering van verlies speel (kyk 



 

100 
 

2.5.2).Die vyf seuns het ’n volledige beskrywing van hul emosionele stand gedurende 

die eerste maande/jaar na hul ouer se sterfte gegee. Die deelnemers se emosies 

word skematies in Figuur 4.4 voorgestel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt                                                                 Steve 

 

 

 

Victor 

 

 

Ashley                                                         Gavin  

 

                                                            

FIGUUR 4.4: Skematiese voorstelling van deelnemers se kollages 

 

Vervolgens word die seuns se emosionele reis na die dood van hul moeders aan die 

hand van die sielkundige komponente (soos uiteengesit in 2.5.2) bespreek. Vanuit 

die literatuur (Delhin & Martensson, 2009:20; Ellis & Granger, 2002:179; Kirwin & 

Hamrin, 2005:62; Ngonyama, 2008:102; Meyer, 2013:4; Schultz, 2007:34; 

Thupayagale-Tshweneage, 2012:6) blyk dit asof emosies van intense hartseer, 

verlange, eensaamheid, hulpeloosheid en woede senstraal in adolessente en kinders 
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se rouproses staan. 

 

Die vyf seuns het ’n wye reeks van emosies in hul beskrywing van hul intra-psigiese 

proses, ten opsigte van hul verlies van hul moeders, aangedui. Die onderstaande 

figuur bied ’n uiteensetting van die seuns se emosies, soos verkry uit die data.   

 

 

FIGUUR 4.5:Emosies gedurende die eerste maande/jaar na die ouer se dood 

 

Verskeie studies (Dillen et al., 2009:437; Gazouzie, 2011:64; Kirwin & Hamrin, 

2005:62; Nickerson et al., 2013:119) het bevind dat adolessente intense simptome 

van depressie en angs gedurende verlies beleef. Gazouzie (2011:64) het in sy 

kwantitatiewe studie bevind dat adolessente (14-18 jaar), hoё vlakke van emosionele 

stres, depressie en angs beleef het. Vervolgens word die emosies van die seuns in 

hierdie studie, aan die hand van Figuur 4.5, hierbo, kortliks bespreek. 

 

 Woede en hartseer 

 

“Dis klaar ’n harde slag om ’n moeder te verloor” (Kurt, FGO:104) 

 

Die emosies woede, kwaad en hartseer word telkens saam in die deelnemers se 

beskrywing van hul emosies gedurende hul rouproses aangedui. Die bevinding is in 

 

 

Emosies 
gedurende die 

eerste 
maande/jaar 

na ouer se 
dood 

Woede en 
hartseer 

Gee voor/ 

dapperheid 

Aanvaarding 

Alleenheid en 
verlange 

Spyt 

Skuldgevoel/ 

selfverwyt  

Bekommernisse en 
vrese 
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lyn met die bevindinge van Ellis en Granger (2002:278), wat bevind het dat intense 

woede as die dominante emosie deur die volwasse mans, wat ’n ouer gedurende 

adolessensie aan die dood afgestaan het, aangedui is. Die navorsers het ook bevind 

dat die mans ook meer woede, in vergelyking met die vroue in hul studie, ervaar het.  

Ander studies het ook woede en hartseer (Eppler, 2008:195) as sentrale emosies 

aangedui (Dehlin & Martensson, 2009:20 Thupayagale-Tshweneage, 2012:6). Die 

mees prominente emosie wat adolessente in Thupayagale-Tshweneage (2012:6) se 

studie ervaar het, was woede. Woede teenoor die gestorwe ouer, God en hul 

versorgers. Hulle het ook God blameer vir hul verlies en sommige adolessente het 

hul gestorwe ouer blameer omdat hulle hul verlaat het. 

 

Twee van die seuns het aangedui dat hulle ontsteld en kwaad geraak het wanneer 

hulle sien dat ander kinders nog hul moeders het. 

“Ek was kwaad, hartseer, kwaad ja, want almal is anderste, hulle het nog hulle 

ouers gehad” (Victor, SGO: 185). Sy kollage opskrif: 3. “I got really, really 

angry”, “It’s sad to say goodbye, but my life has changed” beeld dieselfde 

emosies uit. 

“Ek is partykeer as ek ander kinders gesien het met hulle ouers of moeders 

daar stap het ek soe alleen gevoel en ek het gevoel dis onregverdig die rede 

hoekom ek daai geplak het” (Gavin,FGO: 113). Gavin se kollage opskrifte: 4 

“Lonely”, 5. “Mad”, 6. “Bursting” weerspieёl ook sy emosies van woede. 

Alhoewel Kurt ook ’n prentjie op sy kollage van ’n dogter wat alleen en hartseer in ’n 

klaskamer sit geplak het, het hy tydens sy kollage bespreking groter klem gelê op sy 

begeerte om soms alleen te wees: “My storie: Soos die prentjie nou hier is, wil ek 

somtyds voel dit vir my dat ek net eenkant op ’n klip wil sit en alleen wees” (Kurt, 

FGO: 70).  

 

 Gevoel van voorgee dat alles wel is/dapperheid  

 

“Ek sal maar net ’n ‘pretending smile’ opsit” (Steve, SGO: 162-164) 

 

Kinders wat rou het die addisionele uitdaging om hul verlies te aanvaar, te verwerk 

en te hanteer; terwyl hulle voortgaan om hul normale aktiwiteite uit te voer en die 

normale ontwikkelingsmylpale te bereik (Leighton, 2008:25). ’n Kind se vermoë om 
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hierdie take van rou uit te voer sal van hul ontwikkelingsfase en volwassenheid 

(Leighton, 2008:25) afhang. Die bevindinge van Buggeet al., se studie (2012:2166) 

toon dat adolessente ’n geïnternaliseerde stryd voer tydens die verlies van ’n ouer en 

onder hul fasade, van in beheer wees, ervaar hulle liggaamlike pyn, angstigheid en 

vootdurende pynlike gedagtes oor die gestorwe ouer. Hierteenoor meld Jeffreys 

(2005:96) dat dit ook moontlik is vir adolessente om hul droefheid en rou vir maande 

uit te stel. Die adolessente in Dehlin en Martensson (2009:20) het aangedui dat hulle 

voortdurend daarna gestreef het om die atmosfeer tuis goed te hou en dat hulle 

dikwels moes voorgee dat alles wel is. Drie uit die vyf seuns, in hierdie studie, het 

duidelik uitgebeeld dat dit moeilik was om aan ander te wys dat hulle emosioneel 

swaarkry. ’n Gevoel van voorgee en dapperheid dat alles goed en wel is, is in hul 

besprekings te bespeur: 

“Maar hier in jou binneste kant kan jy voel is nie, jy is nie eintlik regtig gelukkig 

nie, want daar is iets wat jou pla en die dood het vir my en my ma apart 

geskeur” Ashley: (FGO: 139).  

 

“Ek het ‘gestruggle’ ’n paar weke met die dood van my ma, maar ek het oor dit 

gekom. Dis nou beter” (Victor, FGO: 92). 

“Aan die begin was dit altyd immm, my juffrou in Graad 8 het altyd gesê ek wil 

nie wys dat daar emosies is nie. As ek nou op die dag, nou voel ag dis maar 

een van daai dae dan sal ek dit nie altyd wys nie. Ek sal maar net ’n ‘pretending 

smile’ opsit” (Steve, SGO: 162-164).  

“En die ou hier wat smile, hy het ’n goeie smile maar in sy oë kan jy sien dat dit 

is ’n voorgee smile, want in hom diep is daar hartseer” (Steve, FGO: 20) 

 

 Aanvaarding en Spiritualiteit 

 

“Dit was moeilik want om te dink dat sy nie weer gaan terugkom nie”  

(Victor, SGO: 130) 

Navorsingstudies het bevind dat kinders en adolessente intense verlange na hul 

gestorwe ouer ervaar en dat hulle dit moeilik gevind het om hul verlies te aanvaar 

(Delhin & Martensson, 2009:19; Ellis & Granger, 2002:178; Nghonyama, 2008:103, 

Meyer, 2013:4, Schultz, 2007:29; Spuij et al., 2012:677; Thupayagale-Tshweneage, 

2012:6). Sommige adolessente, in bogenoemde studies, het aangedui dat die lewe 
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sonder hulle ouer betekenisloos is. In Meyer (2013:4) se studie het die seuns 

aangedui dat hulle nie net fisiese verliese ervaar het nie, maar dat hulle ook 

emosionele en sielkundige verliese gelei het; aangesien hulle nie meer iemand 

gehad het wat hulle ondersteun, liefhet en leiding gee nie. Die bevindinge is in lyn 

met Zafar en Mubashir (2012:101) se studie met universiteit studente (17-28), wat 

ook bevind het dat die gebrek aan emosionele, finansiёle en sosiale ondersteuning 

(Nghonyama, 2012:103) aanleiding gegee het tot studente se emosionele ongemak.   

 

Drie van die seuns in hierdie studie het aangedui dat dit baie moeilik was om 

gewoond te raak aan die feit dat hulle moeders dood is. 

“Dit was moeilik want om te dink dat sy nie weer gaan terugkom nie” (Victor, 

SGO: 130).  

“Dis hartseer om ‘goodbye’ te sê vir iemand wat jy baie lief gehad het, maar die 

lewe gaan aan en dit het verander sonder daai persoon” (Victor, FGO: 96). 

“Dit was baie swaar. Ek het elke dag in die klas, by die huis, ek het elke dag 

aan haar gedink” Gavin: (SGO: 83).  

“En hier wat “staan “DREAM” dit het vir my gelyk asof ek droom dit was nie 

waar nie, dit kan ook nie waar gewees het nie” (Gavin, FGO: 111).  

“Ek het maar net besluit dit het nou klaar gebeur en dis maar hoe dit is” (Gavin, 

SGO: 133).  

“Vir my was dit baie hard” (Ashley, SGO: 113). 

 

Dit blyk asof deelnemers se spirituele/religieuse sienings tot ’n mate as 

hanteringsmeganisme gebruik word om sin van hul verlies te maak. Religieuse 

hantering word met talle positiewe uitkomste geassosieer; insluitend verhoogde 

lewenskwaliteit, psigo-sosiale vaardighede en selfbeeld sowel as afname in 

depressie en algehele sielkundige ongemak (Brechting & Giancola, 2006:2166; 

Leighton, 2008:25). Verder kom dit voor asof hierdie sienings ook nou verband hou 

met hoe hulle tot by die punt van aanvaarding van hul verlies gekom het. Steve en 

Kurt het ’n aanduiding gegee dat hulle met behulp van hul spirituele sienings 

aanvaarding en berusting oor die dood van hulle moeders gekry het.  

“Dit was baie moeilik maar soos hulle mos sê daar is ’n doel met alles in die 

lewe en daar is ’n rede vir alles so ek het dit maar aanvaar, dis maar net ’n rede 

vir God. Hy het ’n doel met alles en almal gaan maar daardeur. Anders gaan dit 
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maar net op ’n vroeër stadium en ander, ’n later stadium. Dis net om ’n sterker 

persoon vir die toekoms te maak” (Steve, SGO: 95-98). 

“Die nuus dat jou ma nie meer daar is nie het jou hart gebreek. Jy’t nie eers 

woorde gehad om te sê nie maar daar is ’n rede vir als en ons moet dit 

aanvaar, dis maar net God se plan vir ons vir ’n sterker toekoms en ’n wyser 

toekoms vir ons om beter besluite te neem” (Steve, FGO: 53-54). 

“Soes ek nou vir juffrou kan sê hoe kan ek nou sê almal het sy tyd wanneer 

hulle moet gaan en ek het vrede gemaak daarmee soos elkeen op aarde het sy 

tyd wanneer hy moet gaan” (Kurt, SGO: 71).  

“Hy’t die slaan geslaan en ons moet dit maar aanvaar” (Kurt, FGO: 106).   

“En somtyds was dit nou weer dat ek stil gesit het en vir myself gesê dis nie die 

moeite werd nie hoekom elkeen het ’n doel op aarde baiekeer moet ’n mens 

vrede maak met dit wat gebeur het” (Kurt, SGO: 145).  

 

Dit blyk ook asof aanvaarding gepaard gaan met ’n vernuwe lewensuitkyk en ’n 

strewe na ’n voortgesette band met hul moeder vir die seuns wat deur middel van hul 

spirituele oortuigings probeer sin maak het uit hul verlies. Hierdie bevinding is in lyn 

met ander studies (Currier et al., 2014; Dehlin & Martensson, 2009; Noghonyama, 

2008; Scholtz, 2007; Stroebe, Schut & Stroebe, 2005). 

“Ek het vrede gemaak met die feit dat sy nie meer hier is nie, maar in my hart 

sal sy voorleef en my doel is om haar gelukkig te maak eendag, dat sy ’n trotse 

moeder sal gewees het, as ek eendag suksesvol is in die lewe. Dis maar basies 

waarna ek streef” (Steve, SGO: 144-145). 

“Dis maar net God se plan vir ons vir ’n sterker toekoms en ’n wyser toekoms 

vir ons om beter besluite te neem” (Steve, FGO: 54).  

“Ek sê nie jy moet vergeet van jou ma wat jy verloor het nie, maar jy moet dit 

agter jou sit, dit wat gebeur het, sit dit agter jou, kyk vorentoe” (Kurt, FGO: 178). 

 

Hierteenoor het twee seuns (Gavin en Victor) aangedui dat hulle in ’n stryd met hul 

godsdienstige oortuigings was en vrae aan God en hulself gerig het.  

“Ek het ook vir my vrae gevra, hoekom het die Here dit aan my gedoen? Wat 

het ek gedoen om dit te verdien? Al daai soorte vrae, maar ons moet maar, dis 

ook maar hoe die Here werk” (Victor, FGO: 181-183). 

Gavin: OPSKRIF 5: “WHY ME?” 
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“Ek het gevoel hoekom moet dit met my gebeur het en nie met iemand anders 

nie of dit kan miskien later gebeur het” (Gavin, FGO: 115).  

 

Die volgende is ’n uitreksel van Gavin se kollage bespreking, tydens die 

fokusgroeponderhoud: 

Gavin:116. “En hier wat staan “I’d like to know”. Ek wil graag weet hoekom het 

dit gebeur met my.” 

Navorser: 117 “So jy het baie vrae gevra?” 

Gavin: 118 “Ja.” 

Navorser: 119 “Vir wie het jy daai vrae gevra?” 

Gavin: 120 “Ek het dit vir myself gevra” (Gavin, FGO: 116-120). 

 

 Alleenheid, afsondering en verlange 

 

“En hier het ek geplak “I never felt so lonely” Sonder ’n ma is jou lewe maar net 

eensaam want wat gaan jy sonder haar doen?” (Ashley, FGO: 140). 

 

Vanuit die literatuur (Dehlin & Martensson, 2009:20; Kirwin & Hamrin, 2005:62; 

Nghonyama, 2008:105; Meyer, 2013:4; Rask et al., 2002:141; Schultz, 2007:36; 

Thupayagale-Tshweneage, 2012:6) blyk dit asof emosies van intense verlange en 

eensaamheid ook sentraal in adolessente en kinders se rouproses staan.  

 

Al vyf die seuns het aangedui dat hulle intense gevoelens van alleenheid en verlange 

(Sien Figuur 4.4, hier bo, vir kollage-inhoud van seuns) na hul moeders ervaar het. 

Die seuns het aangedui dat hulle veral op spesiale tye of groot gebeurtenisse intens 

na hul moeders verlang. Hierdie bevindinge strook ook met die bevindinge van 

(Dehlin & Martensson, 2009:17; Nghonyama, 2008:106 Schultz, 2007:28; Spuij et al., 

2012:677; Thupayagale-Tshweneage, 2012:6). 

“En hier staan “DANCE” is omdat my ma het ook gehou van dans en sy’t 

daarvan gehou as ek ook gedans het. En hier wat staan “MISS MOTHER’S 

SENT” (Aparte woorde uitgeknip om ’n sin te vorm). Soos ek sommige dae dan 

mis ek net daai reuk, sy het so ’n spesiale reuk gehad” (Gavin, FGO: 120-122). 

“Ek in die prentjie waar die ouer en haar kind saam is, wil ek net weet van hoe, 

dat die dag toe ek verjaar en soe om elke dag te dink, elke keer as ek verjaar 
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dan dink ek aan my ma hoe sy my gedra het vir daai nege maande of so en 

hoe sy daar was vir my” (Victor, FGO: 83).  

“Want daar’s sommige tye wat jy iets nodig het dan is jou ma nie daar nie. Of 

sommige tye by ’n sportdag waar jou ma nou altyd bygewoon het, maar daai 

dag is sy nie daar nie, jou vriende se ouers is daar” (Ashley, FGO: 145-146).  

“Ek het die olifant en die kind gevat want dit verteenwoordig die dae wat ek en 

my ma saam gespandeer het, hoe sy my gehelp het hoe om uit moeilike 

situasies uit te kom en die ondersteuning wat sy vir my gegee het toe sy nog 

daar was” (Victor, FGO: 82).  

 

Die seuns het ook deurgans aangedui dat hulle ’n behoefte gehad het om hulself af 

te sonder/te isoleer van hul gesinslede, maats, klasmaats en aktiwiteite. Hierdie 

gevoelens van alleenheid en eensaamheid blyk duidelik uit die volgende prente en 

frases wat die die seuns in hul kollages aangedui het:  

“I never felt so lonely” (Ashley: opskrif 3; prente 3. ’n seuntjie wat alleen staan 

en ’n vrou wat alleen sit, met die opskrif: “Turning point?” 

Kurt: prente 1. “’n Dogter wat alleen en hartseer in die klaskamer sit.” 

Gavin: opskrif: 4. “Lonely”. “Ek is partykeer as ek ander kinders gesien het met 

hulle ouers of moeders daar stap het ek soe alleen gevoel en ek het gevoel dis 

onregverdig die rede hoekom ek daai geplak het” (Gavin, FGO: 113).  

“Ek was maar altyd net in die huis, sal TV kyk en in die huis bly vakansies. Ek 

sal nie eers worry om met vriende te meng nie” (Steve, SGO: 84-85). 

 

In Dehlin en Martensson (2009:20) se studie het adolessente gevoelens van 

alleenheid en isolasie beskryf selfs al het hulle ondersteuning vanaf familie en 

vriende ontvang. Die adolessente het getoon dat hulle ’n begeerte gehad het om 

alleen te wees, hulle onttrek het van hul vriende en hulself afgesonder het.  

 

 Spyt en selfverwyt/skuldgevoelens  

 

“By haar dood het ek sleg gevoel, immmm, ek wou myself, ek het skuldig gevoel oor 

goed wat, asof dit my skuld is en soe” (Victor, FGO: 83) 

Christ et al. (2002:1273) en Jeffreys (2005:40-41) dui aan dat adolessente dikwels 

skuldgevoelens ná die dood van ’n ouer ervaar. Drie uit die vyf seuns het aangedui 
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dat hulle gevoelens van selfverwyt/skuldgevoelens ervaar het. Dit blyk asof Kurt en 

Victor hulself vir die dood van hul moeders blameer het. Die volgende is ’n uittreksel 

uit die onderhoud met Kurt: 

Navorser: 30 “Het jy enige skuldgevoelens of verwyte wat jy saam met jou dra 

oor jou ma se dood?” 

Kurt: 31 “Toe hulle my die eerste keer geroep het, toe moes ek al gegaan het, 

so nou en dan vreet dit aan my (Kurt, SGO: 30-31). 

“Ek was spyt omdat ek partykeer onbeskof saam met haar gewees het” (Gavin, 

SGO: 44-45).  

“By haar dood het ek sleg gevoel, immmm, ek wou myself, ek het skuldig 

gevoel oor goed wat, asof dit my skuld is en soe” (Victor, FGO: 83). 

 

 Vrese en bekommernisse 

 

“Dat ek gaan nie meer mense kry wat vir my, dat ek gaan na ’n kindershuis toe of 

soe” (Victor, SGO: 189) 

 

Die seuns se vrese en bekommernisse is in die individuele onderhoude verken.  

“Bereaved adolescents should have the opportunity of discussing their inner 

feelings and be encouraged to express all kinds of emotions” (Rask et al., 

2002:141). 

 

Die seuns se vrese en bekommernisse het hoofsaaklik gehandel oor die verlies aan 

moederlike versorging, omgee en ondersteuning. Die adolessente seuns in Meyer 

(2013:4) se studie sowel as die studente in Zafar en Mubashir (2012:101) se studie 

het aangedui dat hulle nie net fisiese verliese ervaar het nie, maar dat hulle ook 

emosionele en sielkundige verliese (Nghonyama, 2008:101) gelei het; aangesien 

hulle nie meer iemand gehad het wat hulle ondersteun, liefhet en leiding gee nie. 

Drie uit die vyf seuns het hul vrese en bekommernisse soos volg uitgedruk. Victor se 

vrese en bekommernisse word in die onderstaande uittreksel aangedui:  

Victor: 189 “Dat ek gaan nie meer mense kry wat vir my, dat ek gaan na ’n 

kindershuis toe of soe.”  

Navorser: 190 “Hoekom het jy so gevoel?” 

Victor: 191 “Want my ma was oorlede, sy was die enigste een wat my, wat na 
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my gekyk het en soe” (Victor, SGO: 191). 

 “Ek was bekommerd oor my toekoms. Ek het gedink wie gaan my nou uithelp 

en so” Gavin: (SGO: 196). 

“My grootste bekommernis was by wie gaan ek nou bly en wie gaan nou vir my 

die dinge gee wat my ma vir my gegee het en die moederliefde wat ek nou 

moet kry. Dis al waaroor ek gevrees het” (Ashley, SGO: 176). 

 

Steve en Kurt het aangedui dat hulle nie werklike vrese of bekommernisse, ná hul 

moeders se sterfte, gehad het nie.  

 

4.4.1.3 Tema 3: Hanteringsmeganismes 
Die rouproses word gekenmerk deur ’n verskeidenheid hanteringsmeganismes om 

die verlies wat gely is te oorkom. Die wyse waarop ’n persoon verlies hanteer bepaal 

nie ten volle die uitkoms van die rouproses nie; aangesien daar ’n fyn lyn tussen die 

konsepte hantering en simptomologie bestaan (Stroebe et al., 2011:11). Daar kan 

verskille wees ten opsigte van die manier hoe manlike en vroulike adolessente 

reageer op die dood van ’n geliefde (Flemming & Balmer, 1996:143; Kirwin & 

Hamrin, 2005:69). Alhoewel die dood van ’n ouer ’n uiters stresvolle gebeurtenis is, 

is die meerderheid van kinders se reaksies nie buite emosionele en gedragsnorme 

nie en is hulle gewoonlik in staat om hul daaglikse aktiwiteite tuis en by die skool 

voort te sit en om vriendskappe en gesinsverhoudings in stand te hou (Dopp & Cain, 

2012:45). Daar is baie kontroversie ten opsigte van die sielkundige impak van die 

dood van ’n ouer, wat gedeeltelik voortspruit uit die gebrek aan studies wat die 

potensiёle wysigings en aanpassingsfaktore, tydens die rouproses, ondersoek 

(Nickerson et al., 2013:119). Die navorsers meld ook dat kinders, wat nie in staat is 

om suksesvol aan te pas nie, meer geneig is om psigopatologiese versteurings te 

ontwikkel. Die hanteringsmeganismes, wat deur die seuns in hierdie studie gebruik 

is, word in Figuur 4.6, hier onder, weergegee en sal vervolgens bespreek word. 
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Figuur 4.6: Sub-temas: Hanteringsmeganismes 

 

 Lewensuitkyk 

 

“Ouens dit is maar net, maak jou toekoms beter en doen wat jy jou ma wil gelukkig 

mee gemaak het, want eendag gaan jy suksesvol wees en dan kan jy ook sê my ma 

sou baie trots op my gewees het” (Steve, FGO: 56) 

 

Die deelnemers het aangedui dat hulle ’n positiewe lewensuitkyk en groter 

waardering vir ander asook die gestorwe ouer ontwikkel het. Hierdie bevinding strook 

met die bevindinge van ander studies (Dehlin & Martensson, 2009:21; Schultz, 

2007:32; Worden & Silverman, 1992:102) en dui ook op kontemporêre teoretiese 

uitgangspunte (sien 2.2) ten op sigte van die belangrikheid van voortgesette bande 

met die gestorwene. Navorsing (Neimyer, Klass, Dennis, 2014:496; Root & Exline, 

2014:7) toon aan dat, indien daar ’n hegte verhoudingsband was, dit aanleiding gee 

tot toenemende introspeksie en die herstrukturering van waardes en prioriteite, wat 

weer aanleiding gee tot groter persoonlike groei. Die voortgesette gesprekke stel 

adolessente in staat om hul verhoudings met die gestorwe ouer in stand te hou en te 

ontwikkel; dit fasiliteer ook die adolessent se prosesse van identiteitsvorming en 

individualisasie. Verder bied dit ook vertroosting en ’n gevoel van gebondenheid met 

die ouer gedurende kenmerkende mylpale in ’n adolessent se toekoms. Die seuns se 

waardering vir ander en hul moeders word in die onderstaande uitreksels duidelik 
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weerspieёl: 

“Soos in ek kyk nou na mense anderste, mense wat ek gewoond is na hulle kyk 

en ek respekteer hulle. As ek mense sien en as iemand ook nou iemand soos 

in afgestaan het aan die dood en dan verstaan ek ook mos nou hulle probleme” 

(Victor, SGO: 211).  

“…die dood gewoond raak en aan beweeg met ons lewe, soe ons het nog 

familie wat ons het en ons moet dit waardeer, ons vaders en soe” (Kurt, FGO: 

107).  

“Dis klaar ’n harde slag om ’n moeder te verloor, want ’n moeder is alles vir jou 

in die lewe, sy’t jou swaar grootgemaak tot hier toe” (Kurt, FGO: 104).  

“Soos imm, ek hoe kan ek nou sê, as ek, ek is baie stil in die klas soe en as ek 

die klas so deurkyk en almal lag en so an, dan kom dit weer dat ek het mos ’n 

ma gehad en baie van die kinders het nog ouers en sommige kinders waardeer 

nie hulle ouers nie; soes ek wat nog ’n ouer wou gehad het of verlang na my 

ouer dan kyk ek baie van die kinders is opgewonde en hulle lag maar dan is ek, 

ek is baie stil ek hou nie eintlik van praat nie soe.” (Kurt, SGO: 125).  

Ter verduideliking van die betekenis agter die woord “LOVE”, wat Ashley in sy 

kollage geplak het, druk hy homself soos volg uit: 

“Daai liefde wat, wat jy daai verhouding wat jy en jou ma gehad het gaan nooit, 

dit kan maar wie ook al in jou lewe is, jy sal jou nie, daar is nie ’n ander 

verbandskap tussen jou en jou ma nie, want eintlik jy en jou ma, jou ma is die 

skepper van jou. Was dit nie vir jou ma nie sal jy nie vandag in die lewe gewees 

het nie” (Ashley, FGO: 135-136). 

 

Wat betref die ontwikkeling van ’n positiewe lewensuitkyk, het al vyf die seuns 

aangedui dat die verlies van hul moeders hulle in staat gestel het om beter keuses te 

maak en harder te werk om sukses te bereik.  

“Dit het my tot beter dinge in staat gestel. Aan die begin was dit maar baie 

swaar alles moet maar gekom het en gegaan het soos dit is, maar later het ek, 

dit het my ’n sterker persoon en karakter gemaak en selfs in sport as ek 

miskien, as ek nie die week in die beginspan is nie, sal ek altyd harder werk vir 

die volgende. Of ek sal altyd die ekstra insit om beter resultate aan die einde te 

kry. In skoolwerk ook ek sal altyd harder werk, miskien wiskunde ek sal my 

altyd challenge om die antwoord so gou as moontlik te kry sodat ek die werk so 
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gou as moontlik kan verstaan. En ek sal altyd ure insit by belangrike vakke om 

die vrugte daarvan te pluk aan die einde”(Steve, SGO: 209-212). 

“Soos ek sê ons moet nie net stil sit en onsself jammer kry nie; jy moet 

vorentoe gaan jy het ’n hele toekoms voor jou. Die lewe staan nie stil nie die 

lewe gaan aan” (Kurt, FGO: 176-177).  

 

Die seuns het ook aangedui dat hulle ’n groter verantwoordelikheidsin ontwikkel het 

en ook meer ‘volwasse’ geword het na die verlies van hul moeders. Hierdie 

bevinding is in lyn met die bevindinge van verskeie studies (Bragdon, 2006;158; 

Dehlin & Martensson, 2009:21; Meyer, 2013:4; Nghonyama, 2008:102; Schultz, 

Thupayagale-Tshweneage, 2012:6; Zafar & Mubashir, 2012:100; Worden & 

Silverman, 1992:102). In Dehlin en Martensson (2009:21) se studie het adolessente 

gevoel dat hulle meer volwasse as hul vriende geword het en dat daar ’n verandering 

in hul denke oor die lewe, waardes en hul siening van verhoudings met ander mense 

plaasgevind het. 

In die onderstaande uittreksel, uit die individuele onderhoud met Gavin, beklemtoon 

hy hierdie sin vir verantwoordelikheid:  

Navorser: 219 “Hoe het jou lewe verander na jou moeder se dood?” 

Gavin: 220 “Ek het meer verantwoordeliker geword.” 

Navorser: 221 “Is dit?” 

Gavin: 222 “Ja.” 

Navorser: 223 “Hoekom sê jy so?” 

Gavin: 224 “Want ek voel ek moet nou meer kyk na my sustertjies.” 

(Gavin, SGO: 219-224). 

 

 Spirituele sienings 

 

“Want ek weet dat die Here nie my ma gevat het as daar nie ’n goeie rede was nie” 

(Victor, SGO: 107) 

 

Soos reeds in 4.4.1.1,gemeld, het die seuns in hierdie studie deur middel van hul 

spirituele sienings gepoog om hul verlies te hanteer. Daar is ook gemerk dat die drie 

seuns (Victor, Gavin en Kurt), wat aangedui het dat hulle deur middel van hul 

spirituele/religieuse sienings probeer sin maak het van hul verlies, ook die drie seuns 
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is wat nie deur middel van alkohol- en dwelmmisbruik hul verlies probeer hanteer het 

nie. Hierdie bevinding strook met die bevindinge van Brechting en Giancola 

(2006:51), wat in hul studie bevind het dat adolessente, wat religieuse hantering 

gebruik, minder gereeld alkohol inneem en minder gereeld betrokke is in episodes 

van ‘fuif drinkery’. Hierdie spirituele hantering van hul verlies is duidelik in die 

onderstaande uittreksels sigbaar: 

Victor: Kollage opskrif 5. ’n Man wat gebukkend sit (in ’n ‘kniel’ posisie).  

“Want ek weet dat die Here nie my ma gevat het as daar nie ’n goeie rede was nie” 

Victor: (SGO: 107). 

“Soes ek nou vir juffrou kan sê hoe kan ek nou sê almal het sy tyd waneer hulle 

moet gaan en ek het vrede gemaak daarmee soos elkeen op aarde het sy tyd 

wanneer hy moet gaan ...en somtyds was dit nou weer dat ek stil gesit het en 

vir myself gesê dis nie die moeite werd nie hoekom elkeen het ’n doel op aarde 

baie keer moet ’n mens vrede maak met dit wat gebeur het” (Kurt, SGO: 145).  

“Dis maar net God se plan vir ons vir ’n sterker toekoms en ’n wyser toekoms 

vir ons om beter besluite te neem” (Steve, FGO: 54). 

 

 Gedragsprobleme en insig 

 

“Ek het dagga gerook, omdat dit jou meer kalm laat voel en jy vergeet van die dinge, 

dit maak vir jou, dat jy minder stres en senuweeagtig is” Ashley: (SGO: 107). 

 

Holland (2008:413) het bevind dat adolessente die dood van ’n ouer op negatiewe 

wyses kan ‘hanteer’, byvoorbeeld: dwelmmisbruik, seksuele losbandigheid of 

oortreding van die gereg. Hierdie gedrag lei weer op hul beurt daartoe dat die tiener 

uiteindelik die skool wil verlaat, wat veroorsaak dat die probleem om kinders in die 

skool te hou ’n groter uitdaging word. Slegs twee (Ashley en Gavin), van die vyf 

seuns het aangedui dat hulle hul verlies op negatiewe wyses probeer hanteer het 

(byvoorbeeld, deur alkohol- en dwelmmisbruik; stokkiesdraai; gedragsprobleme by 

die huis/skool te toon en onttrekking van sportaktiwiteite of kerkaktiwiteite). 

Navorsers het bevind dat vermydingsgedrag moontlik manifesteer in 

selfdoodneigings,groot veranderinge in akademiese prestasie en persoonlikheid, die 

ontwikkeling van eetversteurings, alkohol- en dwelmmisbruik, aggressie of kriminele 

gedrag en seksuele losbandigheid (Carr, 2006:1092; Christ et al., 2002:1273; Busch 
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& Kimble, 2001:415; Holland, 2008:413; Hooyman & Kramer, 2006:146; Kirwin 

&Hamrin, 2005:69; Tyson-Rawson; 1996:158). Kummulatiewe studies oor verlies en 

vermydingsgedrag het ’n verband tussen sielkundige probleme en emosionele 

onbetrokkenheid/afstomping gevind (Garzouzie, 2011:71). Draper en Hancock 

(2011:295) het bevind dat bedroefde seuns (12-16 jaar) meer afwykende gedrag as 

bedroefde dogters toon. Hulle het aangedui dat faktore soos: ouderdom, geslag, 

persoonlikheidseienskappe, sosiale status, swak kommuniksasie binne die gesin, 

gebrek aan eksterne ondersteuning en ’n geskiedenis van lewensveranderende 

gebeurtenisse seuns se risiko vir gedragsprobleme verhoog. 

 

Die seuns se gedragsprobleme het ook ’n direkte invloed op hul akademiese 

vordering en verhoudinge met gesinslede en opvoeders gehad, maar hulle het insig, 

ten opsigte van die gevolge van hul gedrag, getoon, soos aangedui in die 

onderstaande uittreksels: 

“Ek het dagga gerook, omdat dit jou meer kalm laat voel en jy vergeet van die 

dinge, dit maak vir jou, dat jy minder stres en senuweeagtig is” (Ashley, SGO: 

107).  

“Daar was somtye wat ek sommer, ek het partykeer het ek nie geluister nie, 

soos nou vandat ek op die regte spoor is en op die regte pad is ek nou altyd 

soos in die oggende, Sondagoggende het sy vir my gesê ek moet kerk toe 

gaan, dan is dit altyd ek gaan kerk toe, maar as ek by die kerk kom dan draai 

ek om. En dié jaar sal dit my tweede jaar gewees het, klaargemaak het by die 

kerk. Toe het ek ook begin ombeskof raak saam met die jeugleiers en die kerk 

gelos” (Ashley, SGO: 126-128). 

“En, immm, dit het my ook laat besef dat as my ma nie daar is nie moet ek nie 

moed opgee en, immmmmm verkeerde dinge doen en my gewoontes los wat 

ek gedoen het en minder, immmm, hoe kan ek nou sê, swakker te vaar in my 

skoolwerk en soe nie, maar dit ...” (Gavin, FGO: 173). 

“Jy voel agteruit, jy voel daars niemand meer nie en soos ek het die sport 

gelos, my sokker het ek gelos ek het uitgeval by rugby ek het verkeerde goete 

gedoen wat ek nie moet gedoen het nie, en wat ek nooit eers voorheen, toe my 

ma gelewe het, gedink het om dit te doen nie” (Ashley, FGO: 147). 
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Uittreksel uit onderhoud met Victor: 

Navorser: 206 “Wat het jou ma se dood in jou lewe veroorsaak?”  

Victor: 207 “Yoh, dat ek, ek doen nie meer sport nie.” 

Victor:Kollage opskrif: 3. Twee mans wat fietsry.  

(Victor, SGO:206-207) 

 

 Sport 

 

“Ek was maar basies in skoolwerk. Ek het maar net aanhou in skoolwerk en dan was 

dit nou die sport ook” (Steve, SGO: 148) 

 

Die seuns het ook deelname aan sportaktiwiteite aangedui as ’n manier om hul 

verlies te hanteer. Soos reeds in 4.4.1.3 (deel oor gedragsprobleme) gemeld, het 

Ashley en Victor hulself onttrek van sportdeelname. Die wyse waarop adolessente 

stresvolle situasies hanteer, is ’n belangrike komponent van gesondheid en 

welstand; aangesien mislukking om stres te hanteer die adolessent se sosiale en 

emosionele ontwikkeling nadelig kan beïnvloed (Meehan, Perison & Fridjhon, 

2007:556). Nguyen en Scott (2013:197) se bevindinge was dat fisieke self-konsep 

die impak van die verlies van ’n gesinslid en depressie simptome verminder. 

Deelnemers met hoёr fisieke self-konsep het laer vlakke van depressie simptome 

getoon. Fisieke aktiwiteit is geïdentifiseer as ’n hanteringsmeganisme wat 

doeltreffend die risiko van depressie en angs verminder. Ander studies (Doka & 

Martin, 1998:147; Schultz, 2007:34) het ook bevind dat deelname aan sport en 

fisieke aktiwiteite waardevol is. Volgens Stokes et al. (2009:193) suggereer 

voorlopige bevindinge van ’n etnografiese studie deur Brewer en Sparkes (2008) dat 

betrokkenheid in sport en fisieke aktiwiteit ’n nuttige katalisator vir die hantering van 

verlies is. Die seuns se hantering van verlies deur middel van sport word soos volg 

aangedui: 

“Ek was maar basies in skoolwerk. Ek het maar net aanhou in skoolwerk en 

dan was dit nou die sport ook. Dis maar basies wat ek my besig mee gehou het 

en miskien ’n naweek weg van die huis af” (Steve, SGO: 147-149).  

“Selfs as jy miskien sport beoefen soos hy’t (verwys na Kurt) gesê hy wil graag 

sport beoefen. So vroeër in die jaar was hy by die sport, ons het saam geoefen, 

maar hy het nou wel nie speelkans gekry nie, maar nou moet ek net dit vir jou 
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sê, moenie dat dit jou sportmanskap verswak nie, jy is tot beter dinge in staat” 

(Steve, FGO: 162-163). 

 

“Success in sport can be an important and concrete way for the young person to 

succeed and feel a sense of pride, which can be inwardly shared with their dead 

parent”(Stokes et al., 2009:193). 

 

  Isolasie of werk 

 

“Ek was maar altyd net in die huis, sal TV kyk en in die huis bly vakansies. Ek sal nie 

eers worry om met vriende te meng nie” (Steve, SGO: 84-85). 

 

Kummulatiewe studies oor verlies en vermydingsgedrag het ’n verband tussen 

sielkundige probleme en emosionele onbetrokkenheid en afstomping gevind 

(Garzouzie, 2011:71). In Dehlin en Martensson (2009:20) het die adolessente 

gevoelens van alleenheid en isolasie beskryf selfs al het hulle ondersteuning vanaf 

familie en vriende ontvang. Die adolessente het getoon dat hulle ’n begeerte gehad 

het om alleen te wees, hulle onttrek het van hul vriende en hulself afgesonder het. 

Hulle wou aan die einde van ’n skooldag ’n plek van vrede en stilte hê en het 

aangedui dat hulle verlies ’n lewenslange impak op hul lewens gemaak het. Al vyf die 

seuns het aangedui dat hulle dikwels ’n behoefte daaraan gehad het om hulself van 

ander (gesinslede, vriende en klasmaats) af te sonder/te isoleer. 

“Somtyds wil ek weghardloop van almal af en net my eie ding doen en somtyds 

voel dit vir my dat ek wil net rustig wees” (Kurt, FGO: 175).  

“…en somtyds voel dit vir my dat ek wil veg teen dit wat gebeur het en dit agter 

sit wat gebeur het” (Kurt, FGO: 76).  

“Ja, juffrou. Ek het minder rondgeloop en minder uitgegaan saam met my 

vriende” (Gavin, SGO: 81). 

“En hier wat ek geplak het ‘n “place to think” het ek somtyds ek het gevoel ek 

moet wegkom na ’n rustige plek toe gaan om my kop ‘straight’ te kry” (Gavin, 

FGO: 112). 

“Die prentjie wat ek nou eintlik hier geplak het verteenwoordig nou die 

eensaamheid en somtye wil jy alleen wees en jy’t nie tyd van mense rondom 

jou nie” (Ashley, FGO: 130).  



 

117 
 

Die seuns het ook aangedui dat hulle dikwels hulself besig gehou het met aktiwiteite 

(byvoorbeeld, skoolwerk of ontspanning) in ’n poging om hul verlies te hanteer. Victor 

se beskrywing van hoe hy hard gewerk het om sy kop besig te hou sodat hy nie aan 

sy verlies hoef te dink nie, dui aan dat hy werk as ’n hanteringsmeganisme 

aangewend het.  

 

Victor: kollage opskrif: “I work hard so when I do have pleasure I don’t feel guilty”.“Ek 

oorwerk my maar dat ek nie daai dinges, hartseer dink nie” (Victor, FGO: 88).  

“Ek was maar basies in skoolwerk. Ek het maar net aanhou in skoolwerk en 

dan was dit nou die sport ook. Dis maar basies wat ek my besig mee gehou het 

en miskien ’n naweek weg van die huis af” Steve: (SGO: 147-149). 

“Ek was maar altyd net in die huis, sal TV kyk en in die huis bly vakansies. Ek 

sal nie eers worry om met vriende te meng nie” Steve: (SGO: 84-85). 

“Musiek is ’n baie belangrike deel van my lewe, want dit motiveer my ook tot 

beter dinge en dit help my soms in situasies wat ek nie weet watter kant toe nie. 

Musiek was nie op daardie stadium vir my belangrik nie, maar nou gebruik ek 

musiek vir die emosies dan luister ek na die lyrics” (Steve, FGO: 33-35) 

 

 Voortgesette band met gestorwe ouer 

 

“Ek het vrede gemaak met die feit dat sy nie meer hier is nie, maar in my hart sal sy 

voortleef en my doel is om haar gelukkig te maak eendag, dat sy ’n trotse moeder sal 

gewees het, as ek eendag suksesvol is in die lewe. Dis maar basies waarna ek 

streef” (Steve, FGO: 144-145) 

 

Die gehegtheid van die verhouding met die gestorwe ouer sal die intensiteit van die 

rou-ervaring bepaal. Hoe hegter die verhouding met die gestorwe ouer, hoe meer 

stresvol sal die rou-ervaring wees (Ayyash-Abdo, 2001:421). Gassin en Lengel 

(2014:466) meld dat kwalitatiewe navorsers bevind het dat ’n voortgesette band met 

die gestorwene in baie kulturele kontekste as positief aangedui is, alhoewel enkele 

studies ook negatiewe invloede van ’n voortgesette verhouding met die gestorwene 

gerapporteer het. (Dehlin & Martensson, 2009:24; Currier et al., 2014:1; Schultz, 

2007:37; Silverman & Worden, 1992:100) se studies het bevind dat kinders, wat 

verlies beleef, hoop om hul verhouding met hul gestorwe ouer in stand te hou en dat 
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hulle steeds op ’n emosionele wyse met hul gestorwe ouer verbind is. 

Die seuns het die voortgesette verhouding of band met hul gestorwe ouer 

beklemtoon. Dit blyk asof die instandhouding van dié verhouding die seuns help om 

hul verlies te hanteer: 

“Ek het die olifant en die kind gevat want dit verteenwoordig die dae wat ek en 

my ma saam gespandeer het, hoe sy my gehelp het hoe om uit moeilike 

situasies uit te kom en die ondersteuning wat sy vir my gegee het toe sy nog 

daar was. Dat die dag toe ek verjaar, en soe, om elke dag te dink, elke keer as 

ek verjaar dan dink ek aan my ma” (Victor, FGO: 82-83). 

“Ek het vrede gemaak met die feit dat sy nie meer hier is nie, maar in my hart 

sal sy voortleef en my doel is om haar gelukkig te maak eendag, dat sy ’n trotse 

moeder sal gewees het, as ek eendag suksesvol is in die lewe. 145 Dis maar 

basies waarna ek streef” (Steve, FGO: 144-145).  

“Want immm, die verband tussen ’n kind en sy ouer sal nooit verdwyn nie” 

(Gavin, SGO: 121) 

 

 Praat oor verlies en emosies  

 

“Ek stoot nou mense weg, maar ek het hulle nie aan die begin mense weggestoot 

nie” (Steve, SGO: 172) 

 

Vroue en dogters word dikwels toegelaat en selfs aangemoedig om hul emosies te 

wys, terwyl mans en seuns nie die vryheid het om hulle emosies te wys nie. 

Navorsers is van mening dat adolessente en veral adolessente seuns dikwels hul 

emosies wegsteek en voorgee dat hulle die dood van ’n ouer kan hanteer (Balk & 

Corr, 1996:15; McNess, 2008:26; Tyson-Rawson, 1996:157). Alhoewel die seuns in 

staat was om met gemak oor hul emosies te praat tydens die semi-gestruktureerde 

individuele onderhoude, het dit voorgekom asof hulle met inspanning probeer het om 

hul emosies te beheer tydens die fokusgroepbespreking van hul kollages. Sommige 

van die seuns was sigbaar emosioneel. Seidler (1997:167) noem dat emosies ’n 

teken van afhanklikheid is en ’n gebrek aan selfbeheersing reflekteer wat in 

besonder ’n bedreiging inhou vir die instandhouding/handhawing van dominante 

notasies van manlike identiteit. Oransky en Marecek (2009) het bevind dat die seuns 

in sy studie gerapporteer het dat hulle vertonings van emosionele of fisieke pyn 
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vermy en dat hulle sulke manifestasies in ander seuns verag (sien ook 2.8). Verder 

het die seuns aangedui dat hulle portuurgroep uitdrukkings van pyn, bekommernis, 

versorging en omgee vir ander as ‘gay’ of ‘girly’ beskou.  

Vier uit die vyf seuns het aangedui dat hulle dit moeilik gevind het om emosies voor 

ander te toon: 

“Vir my was dit nou net ek moet nou net sterk wees en ek, vir my was dit, voor 

mense gaan ek spesifiek nie huil nie, ek sal my eerder in my kamer toemaak 

dan sal ek alleen sit en huil. Maar voor mense gaan ek nie huil nie” Ashley: 

(SGO: 152-154). 

“Soms moet ons daaroor praat, maar as jy voel die dag is net nie vir jou nie, 

dan is jy baie eensaam, maar onthou daar is baie ondersteuning van geliefdes” 

(Steve, FGO: 40). 

“Ek stoot nou mense weg, maar ek het hulle nie aan die begin mense 

weggestoot nie” (Steve, SGO: 172).  

 

McNess (2008) het ook in sy studie bevind dat die kritieke kwessie vir die manlike 

deelnemers nie die belewing van sosiale verwerping is nie; maar eerder hulle 

persepsie dat bedroefde jongmans gestenig sal word indien hulle buite hul 

beheersde emosionele manlike sosiale identiteit sou beweeg.  

Alhoewel die meerderheid van die deelnemers aangedui het dat dit help om oor 

verlies te praat, het hulle weinig aangedui dat hulle hierdie hanteringsstrategie 

gebruik het. Soos geïllustreer in die seuns se teenstrydige stellings:  

“Moenie jou gevoelens terughou nie, praat met die mense want as jy terughou 

dan gaan jy nog meer slegter voel oor jouself en jy gaan mense wegdruk.” 

(Victor, FGO: 98). 

 

Die volgende is ’n greep uit die onderhoude met die seuns: 

Victor: “Ja, hulle het gesê ek kan kom praat met my aunty, my peetma, sy het 

gesê ek kan praat as ek moet en my ouma.” 

Navorser: “En het jy dit gedoen?” 

Victor: “Nee juffrou”. 

Navorser: “En hoekom nie? Wat het jou gekeer om nie met mense te praat 

nie?” 
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Victor: “Skaam” (SGO: 73 -77).  

Navorser: 132 “Is dit nie maklik nie? Hoekom is dit vir jou moeilik om te wys 

hoe jy voel?”  

Victor: 133 “Want as jy begin huil of so dan dink die mense anderste oor jou, 

hulle dink jy is soos in ’n anderste way van jou, hulle dink nie dieselfde nie” 

Victor: (SGO: 132-133). 

 

Onderhoud met Ashley: 

Navorser: 157 “Sê vir my, kon jy met seuns vriende of seuns in jou klas praat 

oor die dood van jou ma?” 

Ashley: 158 (Bly ‘n rukkie stil), “Nee juffrou” 

Navorser: 159 “Hoekom nie?” 

Ashley:160 “Wanneer ek praat dan begin ek te voel van vooraf hartseer en as 

hulle miskien, hulle vloek my ma uit of soe, dan beginte baklei ek” Ashley: 

(SGO: 157:160) 

 

Uittreksel uit Gavin se onderhoud:  

Navorser:158 “Maar wat dink jy is die rede, behalwe dat jy nie wil hê mense 

moet jammer wees vir jou nie. Is daar nog ander redes vir hoekom jy voel jy nie 

maklik vir mense sal wys jy is emosioneel nie?” 

Gavin: 159 (Bly lank stil), “Nee ek dink hulle gaan vir my lag” (Gavin, SGO: 

158-159) 

 

Uittreksel uit Steve se onderhoud:  

Navorser: 168 “Ok. Dink jy dit is moeilik vir seuns om hulle emosies te wys? 

Wat maak dit vir hulle moeilik?” 

Steve: 169 “Vir my was dit moeilik aan die begin, want jy wil nie, dis amper so, 

jy wil nie hê anders moet oor jou worry nie, jy’s ’n seun en jy kan jouself 

beheer” (SGO: 168-169). 

 

Volgens Frosh et al.(2002:75) dui die literatuur oor manlikheid aan dat daar oor die 

algemeen ’n ‘dominante’ vorm van manlikheid bestaan, wat seuns en mans se begrip 

van hoe hulle moet optree ten einde as ‘aanvaarbaar’ manlik beskou te word vorm. 

Hierdie dominante vorm van manlikheid word geassosieer met heteroseksualiteit, 
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dapperheid, mag en onderdrukking van emosies.  

 

Slegs twee deelnemers (Steve en Kurt) het berading ontvang na die verlies van hul 

moeders. Die fokusgroeponderhoud het ook aan die meerderheid deelnemers ’n 

geleentheid gebied om vir die eerste keer werklik oor hul verlies te praat. Verder het 

dit geblyk asof die fokusgroeponderhoud terapeutiese waarde vir deelnemers 

ingehou het. Deelnemers het mekaar ondersteun, waarde gevoeg by mekaar se 

sienings en ervaringe en selfs mekaar tydens die fokusgroeponderhoud bemoedig. 

 

“Die sessie het vir my nogals baie beteken om te kan sê, ander tye het ek baie 

die storie met die dood is, het my aanmekaar gepla, wat ek uitgevind het hoe 

meer jy oor jou ouer praat, dis amper, later aan die begin jy te vergeet dat jou 

ouer dood is en vrede te maak daarmee dat jou ouer dood is. En ek weet as jou 

ouer dood is, is jy in ’n baie nou spasie, nou ek soos ek hier voel, ons almal 

voel nou so maar eendag dan almal het daai tye wat hulle kom. Soos daai man 

het ook gesê het dis al dit het nogals vir my baie beteken” (Ashley, FGO: 186). 

“Immmm. Ek het besef dat ek is nie die enigste een wat, daar is wat ook ’n ma 

verloor het en, immmm (bly lank stil), die sessie het my ook gehelp om 

vorentoe te kyk en weg te kom van al die negatiwiteit wat in die gemeenskap 

aangaan. En, immm, dit het my ook laat besef dat as my ma nie daar is nie 

moet ek nie moed opgee en, immmm, verkeerde dinge doen en my gewoontes 

los wat ek gedoen het nie en minder, immm, hoe kan ek nou sê, swakker te 

vaar in my skoolwerk en soe nie, maar dit my laat besef dit is nie wat my ma 

sou wou gehê het nie, en ek moet nou vorentoe werk sodat ek wanneer ek 

eendag groot is my sustertjies te kan help en vir hulle te help om deur hierdie 

situasie te kom”  (Gavin, FGO: 172-174).  

“Dit het baie vir my beteken ek kon sien hoe ander voel oor ’n ouer wat hulle 

verloor het, juffrou, en ek verstaan nou sy (verwys na Gavin) situasie” (Victor, 

FGO:162). 

 

Nghonayma (2008:106) het in haar studie bevind dat die adolessente in staat was 

om hul emosionele pyn en verlies ervaringe tydens die groepwerksessies met 

mekaar te deel. Navorsers beklemtoon die belangrikheid en waarde van 

portuurondersteuningsgroepe vir adolessente wat verlies beleef het (Balk & Corr, 



 

122 
 

1996:159; Eppler, 2008:198; Garzouzie, 2011:171; Hooyman & Kramer, 2006:148; 

Hope & Hodge, 2006:109; Jeffreys, 2005:110).   

 

4.4.1.4 Tema 4: Invloed op gesondheid en  skoolwerk 
Eppler (2008:189) verwys na (Charkow,1998; Healy-Romanello,1993; 

McGlauflin,1998) wat aangedui het dat, as gevolg van die gesin se onvermoë om die 

kind se rouproses te fasilliteer, die bedroefde kind dikwels hul bedroeftheid by die 

skool openbaar. Studies (Eppler, 2008:197; Fleming & Balmer, 1996:158; 

Nghonyama, 2008:103; Silverman & Worden, 1992:100) het bevind dat die dood van 

’n ouer ook aanleiding gee tot ’n afname in die adolessent se akademiese prestasie 

en selfbeeld. Bogenoemde navorsers het bevind dat die dood van ’n geliefde kinders 

se akademiese vordering kan beïnvloed en ook aanleiding kan gee tot 

regressie.Talle Suid-Afrikaanse studies het bevind dat die dood van ’n ouer ’n 

negatiewe invloed op adolessente se skoolwerk het (Case & Ardington, 2006:402; 

Meyer, 2013:8; Nghnyama, 2008:101; Thupayagale-Tshweneage, 2012:7). Drie 

seuns (Kurt, Steve en Victor) het aangedui dat die verlies van hul moeder nie werklik 

’n invloed op hul skoolwerk gehad het nie. Ashley en Gavin het aangedui dat die 

dood van hul ouer ’n invloed op hul skoolwerk gehad het, as gevolg van hul 

gedragsprobleme en ingesteldheid (sien ook 4.4.1.3, deel oor gedragsprobleme). 

 

Geen ernstige gesondheidsprobleme ná die dood van hul moeder is deur die seuns 

aangemeld nie. 

“Ek was stiller as gewoonlik en ek kon nie baie konsentreer het as die mense 

vir my sê om iets te doen nie”(Victor, SGO: 247). 

 

Vervolgens word Kategorie 2 (Ondersteuning wat die seuns ontvang het) soos 

uiteengesit in Figuur 4.7 bespreek.  

 

4.4.2 Kategorie 2: Ondersteuning wat hul ontvang het (MIKRO-SISTEME) 
Hierdie kategorie fokus op die seuns se ondersteuningsisteem gedurende hul 

rouproses asook die invloed van hul verlies op hul gesondheid en skoolwerk. Tydens 

die semi-gestruktureerde onderhoude is die deelnemers se belewenis van hul 

moeders se sterfdag verken. Die bespreking sal aan die hand van Figuur 4.7, hier 

onder, geskied:  
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FIGUUR 4.7: Uiteensetting van Kategorie 2 

 

4.4.2.1 Tema 1: Ondersteuning vanaf vriende of klasmaats 
“Hulle het vir my gevra of ek ok is en gesê hulle is jammer dat my ma dood is” 

(Victor, SGO: 165) 

 

Ayyash-Abdo (2001:428), Holland (2008:414) asook Weymont en Rae (2006:5) wys 

op die belangrikheid van skole en die portuurgroep vir ondersteuning; veral gesien in 

die lig dat treurende adolessente hulself van hul gesin kan onttrek of dat hul 

oorstuurde oorblywende ouer dikwels nie in staat is om hulle voldoende te 

ondersteun nie. Maats word gesien as belangrike hulpbronne, veral as daar iemand 

in die groep is wat ook ’n geliefde aan die dood afgestaan het (Busch & Kimble, 

2001:416). Rose en Rudolph (2009:98) meld dat dit belangrik is om in ag te neem 

hoe portuurgroepe bydra tot die ontwikkeling van seuns en dogters. Verskeie studies 

(Ellis & Granger, 2002:278; Marwit & Carusa, 1998:251; Thupayagale-Tshweneage, 

2012:6) het bevind dat adolessente ondersteuning vanaf hul maats en vriende 

ontvang het. Thupayagale-Tshweneage (2012:6) het bevind dat adolessente hul 

maats as hul hoof ondersteuningsbron aangedui het. In teenstelling hiermee, toon 

sommige studies weinig ondersteuning vanaf vriende en klasmaats (Dehlin & 

Martensson, 2009:20; Nghonyama, 2008:104; Silverman & Worden, 1992:101). 

Nghonyama (2008:104) se bevindinge toon ook dat die meerderheid (4 uit die 7) 

Tema 1: Ondersteuning vanaf klasmaats  

en vriende/maats 

Tema 2: Ondersteuning vanaf 
onderwysers/skool 

Tema 4: Ondersteuning vanaf professionele 
person 

Tema 3: Ondersteuning vanaf gesin/ 

uitgebreide familie 

Kategorie 2 

Ondersteuning vanaf 
ondersteuningsbronne 
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adolessente aangedui het dat hulle min/geen ondersteuning vanaf hul skool en 

portuurgroep ontvang het nie. Marwit en Carusa (1998:252) het bevind dat 

adolessente, wat ’n ouer aan die dood afgestaan het, die ontvang van 

medelye/simpatie oor die verlies van ’n ouer as baie waardevol geag het. 

Hierteenoor het ander studies bevind dat adolessente telkens hulself afgesonder het 

van hul portuurgroep/maats (Christ et al., 2002:1273; Dehlin en Martensson, 

2009:20; Schultz, 2007:36) en dat hulle nie met hul maats oor hul verlies kon praat 

nie (Dehlin & Martensson, 2009:24).  

 

Al vyf die seuns het aangedui dat hulle vriende een van hul grootste 

ondersteuningsbronne gedurende hul rouproses was. Dit blyk ook dat die 

meerderheid van die seuns goeie emosionele ondersteuning van hul klasmaats 

ontvang het. Hierdie emosionele ondersteuning deur hul klasmaats word beskryf as: 

klasmaats se omgee; belangstelling toon in hul welstand; besorgdheid en 

simpatisering. Verder blyk dit ook dat hierdie emosionele ondersteuning van korte 

duur was en dat daar, na verloop van die eerste paar weke of maand na hul moeders 

se sterfte, minder emosionele steun aan hulle deur hul klasmaats gebied is. In 

McNess (2008:28) se studie het vyf van die bedroefde deelnemers na voortgesette 

ondersteuning verwys as ondersteunende individue (buite die onmiddellike gesin) 

wat hulle ongeveer ses maande toegelaat het om ‘oor die dood te kom’, soos gesien 

in die onderhoud uittreksel met Gavin: 

Navorser: 178 “En was dit net aan die begin tyd? Kort na jou ma se dood? Of 

het hulle jou dwarsdeur die jaar emosioneel ondersteun?” 

Gavin: 179 “Nee. Dit was net daai tyd.” 

 

Die volgende is ook in dié verband deur die deelnemers gemeld: 

“Hulle het vir my gevra of ek ok is en gesê hulle is jammer dat my ma dood is” 
(Victor, SGO: 165). 

“Die klasmaats het ook gesê hulle is jammer en so voorts” (Gavin, SGO: 320) 

“Nee, net my vriende, maar nie met ander seuns in die klas nie” (Gavin, SGO: 
165) 

 

In sy kollage bespreking gee Ashley ’n intense beskrywing van sy emosionele 

toestand en beklemtoon ook terselfdertyd sy vriende se emosionele ondersteuning.  

“…en hier het ek nou drie prentjies in verskillende gesiggies geplak, die prent 
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(ongelukkige gesiggie) verteenwoordig daai tyd wat ek in my kamer gesit en 

huil het en hier was ek, ek was nog aan die kant van huil, maar bietjie 

gefrustreerd en kwaad en dis die tye wanneer my vriende vir my so bietjie aan 

die lag gemaak het, maar hier in jou binneste kant kan jy voel …is nie, jy is nie 

eintlik regtig gelukkig nie, want daar is iets wat jou pla en die dood het vir my en 

my ma apart geskeur, waarvan ons gaan nie nou meer langer bymekaar wees 

nie en daai wat ons altyd met mekaar gepraat het nie” (Ashley, FGB: 139).  

“En soos hier jy’t altyd daai ondersteuning van jou vriende en daai tye wat hulle 

jou laat lag en net dat hulle jou gedagte wegvat van jou ma” Ashley: (FGO: 

131). 

“Nee, juffrou my vriende was meestal daar vir my, hulle was met my, hulle het 

vir my gesê hulle gaan saam met my hierdeur, hulle het gekom by huis en so 

aan” (Kurt, FGB: 121). 

“Baie het vir my kom kuier en gevra is ek ok het ek nie hulp nodig nie of wat 

kan ons vir jou doen, hulle het baie omgegee.en so aan” (Kurt, SGO: 120-121). 

 

4.4.2.2 Tema 2: Ondersteuning vanaf onderwysers en skoolgemeenskap 
“Maar nou wat ek in Graad 9 is, is die onderwysers, kan gou die tekens optel, so as 

hulle vra wat die probleem is dan sal ek sê dis maar net een van daai dae, maar ek 

sal dit vir myself hou”  (Steve, SGO: 164) 

 

Sommige adolessente verkies ‘self-help’ (Rask et al., 2002:137) terwyl ander studies 

aandui dat bedroefde adolessente sosiale ondersteuning vanaf familie en maats 

ontvang en waardeer (Ellis & Granger, 2002:278; Marwit & Carusa, 1998:251; 

Silverman & Worden, 1992:101) of na hul gesinne, portuurgroep, onderwysers en 

administratiewe skoolpersoneel uitreik (Ellis & Granger, 2002:278; Tyson-Rawson, 

1996:165). In Thupayagale-Tshweneage (2012:6) het sommige adolessente 

aangedui dat hulle kort ná hul verlies gevoel het niemand gee werklik vir hulle om 

nie; aangesien hulle gevra is om tee te maak vir mense wat kom simpatiseer het en 

ook uitgesluit was uit die begrafnisreëlings. Nghonyama (2008:105) het bevind dat 

die adolessente in haar studie geen ondersteuning vanaf hul opvoeders of 

skoolgemeenskap ontvang het nie. Vier van die seuns het aangedui dat hulle 

voldoende ondersteuning vanaf die skoolgemeenskap ontvang het.  

“Daar was ’n juffrou wat na ons huis toe om te sê dat sy ondersteun ons en sy 
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is daar as ons haar nodig het. Immm. Soos in beter gehelp, hulle (opvoeders) 

het my laat verstaan hulle is daar vir my” (Victor, SGO: 251). 

 

Dit blyk asof daar nie werklike kommunikasie of interaksie tussen die skoolsisteem 

en die gesinsisteem/oorblywende ouer/voogde ná die ouer se dood was nie. Nie een 

van die seuns het melding gemaak van interaksie of wisselwerking tussen hulle 

oorblywende ouer/voog en die skoolpersoneel nie. Slegs Ashley het aangedui dat hy 

min tot geen ondersteuning vanaf sy onderwysers ontvang het en dat hy 

gedragsprobleme by die skool getoon het.   

 

4.4.2.3 Tema 3: Ondersteuning deur gesin/uitgebreide familie 
“…en soms het ’n mens net daai ondersteuning nodig van geliefdes. Dat jy net 

daardeur kan kom” (Steve, FGO: 24-25) 

 

Jeffreys (2005:46) noem dat die mate, waarin mense gemaklik voel om hul emosies 

van rou te toon, afhang van die emosionele klimaat binne hul gesin en hul kultuur. 

Indien kinders deur gemeenskappe en gesinslede ondersteun word; hanteer hulle 

verlies goed (Jeffreys, 2005:112). In Thupayagale-Tshweneage (2012:6) het 

sommige adolessente aangedui dat hulle kort na hul verlies gevoel het niemand gee 

werklik vir hulle om nie; aangesien hulle gevra is om tee te maak vir mense wat kom 

simpatiseer het en ook uitgesluit was uit die begrafnisreëlings. Die verbintenis met 

die oorblywende ouer sal die adolessent se persepsie van die ondersteuning wat hul 

ontvang of hoe veilig/geborge hul voel beïnvloed (Strokes, Reid & Cook, 2009:185). 

Schultz (2007:26) het bevind dat volwasse vroue, wat gedurende adolessensie hul 

moeder verloor het, aangedui het dat hulle verhouding met hul vader, ná hul verlies, 

versleg het.  Dehlin en Martensson (2009:20) het ook aangedui dat adolessente nie 

aktief die ondersteuning van hul oorblywende ouer gesoek het nie. In Rask et al. 

(2002:137) se studie het adolessente aangedui dat hul oorblywende ouer soms ’n 

addisionele bron van stres vir hulle was. Goodman et al.(2004:200) het bevind dat 

die oorblywende ouer dikwels openlik afhanklik van die adolessent raak, wat om die 

beurt daartoe aanleiding gee dat die adolessent hul emosies onderdruk ten einde die 

ouer te beskerm.  
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Dit blyk dat die dood van die seuns se moeders ’n direkte invloed op die hele gesin 

(gesingsklimaat, gesinsverhoudinge en gesinskohesie) gehad het.  

“Soos in die mense, hulle praat nie meer so baie nie, nê, daar is nog, soos my 

aunties hulle het altyd mos soos Saterdagaande dan gaan hulle op dan gaan 

kuier hulle. Maar dit het ook nou verander, hulle is nie meer so baie aan die 

uitgaan nie. Hulle bly maar by die huis” (Victor, SGO: 235).  

“Nee, hulle het net gesqueal of so en uuuuh toe besluit die Here om een 

persoon weg te vat vir wie ons die liefste gehad het en toe kom dit dat die hele 

huis stil raak en ons het toe kom besef dat dit is nie die moeite werd om so aan 

te gaan nie dat dit so stil en rustig is” (Kurt, SGO: 163).  

“Want ek het geweet as die skool uitgaan en ek gaan huistoe, dan gaan my ma 

nie meer daar wees nie. Dan is my ma nie daar nie” (Gavin, SGO: 296). 

 

Verder skets die seuns se gesinsagtergrond ’n prentjie van ’n voorheen benadeelde 

Kleurlinggemeenskap waar saamleefverhoudings, enkelouerskap, uitgebreide 

gesinsamestellings en afwesige vaderfigure aan die orde van die dag is (sien 4.3 en 

tabel 4.1). Dit blyk ook asof al vyf die seuns die belangrikheid van ondersteuning 

vanaf die gesin en geliefdes waardeer, maar dat die seuns dikwels alleen binne die 

gesinsopset met hul pyn en verlies omgegaan het: 

“Maar onthou daar is baie ondersteuning van geliefdes” Steve: (FGO: 40). 

“Om te wys dat daar nie net een persoon is waarnatoe jy kan gaan nie, daar is 

ander ook. Soos jou ouma as hulle nog lewe, oupa, aunties en ooms hulle is 

ook nog daar as jy hulle nodig het” (Victor, FGO: 183). 

“En ondersteuning soos die prentjie ’n ondersteuning van mense wat jou 

vashou en vir jou sê dat hulle is lief vir jou en soos die man” (Kurt, FGO: 76). 

“En daar is nog mense wat vir jou omgee al lyk dit nie so nie. Baie is daar, 

ondersteuning, familie, vriende” (Kurt, FGO: 178-179). 

 

Dit kom voor asof hul alleenheid direk uit gebrekkige kommunikasie binne die 

gesinsisteem voortspruit, afsondering/onttrekking van gesinsaktiwiteite en ook die 

onvermoë om hul verlies te aanvaar of om daaroor te praat. Hierdie bevinding strook 

met die bevindinge van Greef en Human (2004). Gavin het aangedui dat hy met 

niemand in sy gesin of uitgebreide familie kon praat nie: “Ons het nie baie gepraat 

nie” (Gavin, SGO: 236). 
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Uittreksel uit onderhoud met Steve: 

Steve: 60 “Daar was ’n goeie band tussen pa en seun, maar lateraan het die 

band uitgesterf en ek het maar net op myself gekonsentreer.en my toekoms, ek 

het maar als vir myself gehou, het met niemand gekommunikeer nie ek sal nou 

wel met my ouer suster gedeel het en dis ma al. 

Navorser: 61 “So jy het net met jou ouer suster gepraat oor jou ma se dood?” 

Steve: 62 “Ja” (Steve, SGO: 60-62). 

 

Hierteenoor het twee van die seuns ook aangedui dat hulle met ’n gesinslid en/of ’n 

uitgebreide familielid oor hul verlies kon praat. Kurt en Ashley het aangedui dat hulle 

goeie ondersteuning van hul uitgebreide familie ontvang het. Hulle het ’n roerende 

beskrywing, van hoe hul tante en oom hul onderskeidelik emosioneel ondersteun het 

gedurende hul rouproses, gegee:  

“As daai verlange kom en die swaarheid kom weer op my, ek kan dit nie meer 

hanteer of so nie, dan gaan ek altyd na my antie toe en ek verduidelik haar hoe 

ek voel en ek maak my hart skoon en ek huil my hart uit en sy huil saam met 

my en sy’s daar om my vas te hou en sy sê vir my dat jou ma was so en so ’n 

vrou en sy praat altyd moed in as ek vir haar sien, sien ek my ma ook dan is ek 

weer tevrede” (Kurt, SGO: 91). 

“Ek het net met my suster gepraat, dis al mens wat ek mee saam kan praat” 

(Ashley, SGO: 95). 

“My lewe het heelwat verander. Omdat ek was eers baie stout toe my ma 

oorlede was, afgesterf het en daarna toe begin ek net al die verkeerde dinge en 

toe op ’n dag toe sê my oom vir my dis nie mooi om verkeerde dinge aan te 

vang nie en later van tyd dan gaan al die deure, al die deure gaan vir jou toe en 

dan gaan jy nêrens kom in die lewe nie. Om lelik te wees met ander nie, so uit 

daai het ek geleer om vrede te maak met my ma se dood, want dit baat nie ek 

gaan heeltyd ongelukkig en kwaad wees vir almal nie” (Ashley, SGO: 188). 

 

4.4.2.4 Tema 4: Ondersteuning deur professionele persone 
“Dis ’n baie goeie idee om vir berading te gaan” (Kurt, FGB: 178) 

Die gebruik van sosiale ondersteuningsdienste word geassossieer met vorige 

ervaringe van die individu en ook die individu se persepsie/siening, ten opsigte van 

hulp vanaf die gesin, portuurgroep/maats en professionele ondersteuningsdienste is 
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(Frydenberg, 1997:137). Laasgenoemde navorser gaan ook van die standpunt uit dat 

die sosiale verwagtinge ten opsigte van seuns, in besonder die toon van dapperheid 

en beperkte emosies ook ’n moontlike rede kan wees dat seuns dikwels onwillig is 

om hulp te soek of te aanvaar wanneer hulle emosionele probleme beleef. Jongmans 

neig om minder vertroue en ’n groter teësinnigheid of onwilligheid te toon om hulp 

van ander as ’n bron van ondersteuning te vra (McNess, 2008:29). Adolessente in 

Dehlin en Martensson (2009:20) het voor die dood van hul ouer aangetoon dat hulle 

nie van professionele dienste gebruik wou maak nie, maar dat hulle ná hul ouer se 

siekte en sterfte die waarde van professionele hulp besef het.   

 

Kurt en Steve het berading ontvang ná die dood van hul moeders. Nie een van die 

seuns het melding gemaak van beradingsdienste wat deur die skool aan hulle gebied 

is nie. Albei het hierdie ondersteuningsdienste as positief beskryf en het die waarde 

van berading beklemtoon: 

“Ja, dit was baie goed ek het goed gevoel en ek het gevoel my hart is leeg, ek 

het my hart uitgepraat en ek is net bly dat daar mense is wat vir my omgee” 

Kurt: (SGO: 58-59). 

“Dis ’n baie goeie idee om vir berading te gaan” Kurt: (FGB: 178). 

 

Oor die algemeen het al vyf deelnemers die waarde van ondersteuning beklemtoon 

en was al vyf bewus dat daar persone is na wie hulle kon uitreik, indien hulle 

emosioneel swaarkry (soos aangedui in 4.4.1.1). Die deelnemers het egter ’n mate 

van teёsinnigheid getoon om voor ander hul emosies te wys en om uit te reik vir 

ondersteuning (sien 4.4.1.2). 

 

4.5 SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is die data van die huidige studie ontleed, geïnterpreteer en met 

die literatuur gekontroleer. In Hoofstuk 5 sal die empiriese bevindinge van die huidige 

studie verder toegelig en bespreek word; ten einde ’n samevatting van die studie 

moontlik te maak.   
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HOOFSTUK 5: EMPIRIESE BEVINDINGE EN AANBEVELINGS 

 

5.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word finale opmerkings omtrent die bevindinge van die 

navorsingstudie gemaak en aanbevelings, asook gevolgtrekkings, word bespreek. 

Daar word ook na die tekortkominge van die studie verwys en ’n opsomming van die 

waarde van die bevindinge vir verdere studies word kortliks bespreek. Die hoofstuk 

sal afgesluit word met die navorser se persoonlike refleksie en finale samevatting 

van die studie.  

 

5.2 BESPREKING VAN DIE BEVINDINGE 
In hierdie kwalitatiewe studie is vyf Kleurling seuns in die middel-adolessente fase se 

belewing van die dood van ’n ouer verken; ten einde vas te stel hoe hulle dié verlies 

en ondersteuning binne die skoolopset beleef het en sodoende hul verlies ervaringe 

te beskryf. Daar is konsensus in die literatuur dat kinders, wat ’n ouer aan die dood 

afstaan, ’n wye reeks van emosies ervaar (Balk & Corr, 1996:23; Ellis & Granger, 

2002:282; Eppler, 2008:195; Dehlin & Martensson, 2009:20; Nghonyama, 2008:105; 

Thupayagale-Tshweneage, 2012:6; Zafar & Mubashir, 2012:101) wat nie 

noodwendig in enige volgorde geskied of ’n bepaalde tydsduur het nie (Balk, 

2004:85). Die navorsingsbevindinge, van hierdie studie, is in lyn met bogenoemde 

literatuurbevindinge; aangesien die seuns ’n intense emosionele beeld van hul 

rouproses, tydens die semi-gestruktureerde individuele onderhoude, die 

fokusgroeponderhoud en in hul kollages geskets het.  

 

Die navorsingsbevindinge van hierdie studie beklemtoon ook die die belangrikheid 

van voortgesette bande met die gestorwene (Currier et al., 2014:496; Root & Exline, 

2014:7; Stroebe, Schut & Stroebe, 2005:395; Schultz, 2007:37; Silverman, Nickman 

& Worden, 1992:502). Rou kan dus as ’n langdurige/lewenslange proses omskryf 

word en juis om hierdie rede behoort ’n voldoende en holistiese 

ondersteuningsisteem aan leerders wat verlies beleef ’n noodsaaklikheid binne elke 

skoolsisteem te wees. In die lig van die voorafgaande, poog hierdie studie om die 

seuns se belewing van die dood van ’n ouer te ontleed en te integreer aan die hand 

van bestaande literatuur. Dit stel die navorser in staat om leemtes/behoeftes te 
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identifiseer en op so ’n wyse aan te bied dat toepaslike aanbevelings gemaak kan 

word, wat dan as basis kan dien waaruit verdere navorsing kan voortspruit.  

 

Uit die literatuuroorsig asook die uitgangspunte van die ekosistemiese perspektief (in 

Hoofstuk 2 uiteengesit), wat onderliggend is aan hierdie studie, word die 

noodsaaklikheid van voortgesette en holistiese ondersteuningsdienste aan leerders, 

wat ’n ouer aan die dood afgestaan het, beklemtoon.  

 

Die navorsingsbevindinge beantwoord aan die doelstellings van hierdie studie. 

Daarom word die navorsingsbevindinge van die vyf individuele onderhoude en een 

fokusgroeponderhoud asook die seuns se vyf kollages geïntegreerd bespreek aan 

die hand van die geïdentifiseerde kategorieё, temas en sub-temas. Die seuns se 

response word vervolgens met die literatuur verweef; ten einde verskynsels, 

ooreenkomste en verskille uit te lig, asook die bevindinge op ’n georganiseerde wyse 

aan te bied. 

 

Die bespreking van die empiriese bevindinge word aan die hand van Bronfenbrenner 

se Ekosistemiese Teorie gedoen. Die ontwikkeling van die adolessent, wat ’n ouer 

aan die dood afgestaan het, word ietwat anders beskou en wel binne die konteks van 

die Ekosistemiese Model, in vergelyking met die tradisionele perspektiewe oor rou en 

verlies (Burns, 2010:29). Die Ekosistemiese Teorie stel verskeie vlakke van 

kontekstuele invloede op individuele ontwikkeling (Bronfenbrenner, 1977: 514-515) 

voor wat ook op die adolessent, wat ’n ouer aan die dood afgestaan het, van 

toepassing gemaak kan word. Kinders wat rou, het die addisionele uitdaging om die 

take van rou te bemeester terwyl hulle hul normale aktiwiteite moet uitvoer en 

normale ontwikkelingsmylpale moet bereik (Farber & Sabatino, 2007:387; Leighton, 

2008:25). Aangesien die dood van ’n ouer impliseer dat die 

ontwikkeling/ondersteuning van/aan die adolessent binne die skool, huis en 

gemeenskap (meer as een mikro-sisteem) behoort plaas te vind, kan daar aanvaar 

word dat die middel-adolessent baie ondersteuning gedurende hierdie 

lewensveranderende gebeurtenis sal benodig. Volgens Worden (1993:125) behels 

die take van rou dat kinders die realiteit van die verlies aanvaar; die pyn van die 

verlies beleef; moet aanpas in ’n omgewing sonder die afgestorwe ouer en dat hulle 

die beeld van die afgestorwe ouer emosioneel herstruktureer. Adolessente kan na 
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die dood van ’n ouer moontlike veranderinge binne hul gesin ervaar (byvoorbeeld, na 

‘n ander woning verhuis en weg beweeg van ’n bestaande ondersteuningstelsel), ook 

in die skoolomgewing (byoorbeeld, swakker akademiese prestasie of 

gedragsprobleme toon) en selfs persoonlike veranderinge ervaar (byoorbeeld, 

gesondheidsprobleme wat moontlik tot depressie simptome aanleiding kan gee).  

 

Veranderinge ten opsigte van gesinsidentiteit, verhoudings en rolverwagtings kan 

ook voorkom. Die verlies van verhoudings, drome en geleenthede, familielede en die 

ingrypende verandering van die alledaagse lewensroetine word ervaar. Indien 

verliese rondom die dood van ’n ouer nie behoorlik herstruktureer word deur die 

adolessent (mikro-sisteem) en erken word deur geliefdes en/of ondersteunings-

bronne (mikro-sisteem) nie, kan aanpassingsprobleme in die gesin, gemeenskap en 

skool deur die adolessent beleef word. Met die dood van ’n ouer verander die 

gesinstruktuur van die adolessent se mikro-gesinsisteem. Die struktuur van 

verhoudings in die adolessent se oorsproklike mikro-gesinsisteem kan ook radikaal 

verander na die verlies van ’n ouer. Bogenoemde beskrywing van die multi-

dimensionele aard van verlies is in lyn met die navorsingsbevindinge van hierdie 

studie. Weens die beperkte aard van hierdie studie word daar slegs op die mikro- en 

meso sisteme van Bronfenbrenner se Ekosistemiese Teorie gefokus. Die 

onderstaande tabel bied die ooreenkomste met bogenoemde multidimensionele aard 

van rou aan; dus word daar slegs ’n kort opsomming van die empiriese bevindinge 

binne die ekosistemiese raamwerk verskaf.  

 

TABEL 5.1: Die empiriese bevindinge aan die hand van Bronfenbrenner se 

sisteme 

Bronfenbrenner se sisteme 

(Visser, 2007: 25) 

Empiriese bevindinge  

Mikro-sisteem 

Die mikro-sisteem verwys na 

die situasies waar die individu 

’n onmiddellike ondervinding of 

reaksie op ’n direkte manier 

ervaar. Die mens se mikro-

Deelnemers in hierdie navorsingstudie het 

aangedui dat: 

 Hulle intense emosies gedurende die eerste 

maande/jaar na hul ouer se sterfte ervaar 

het en dat rou ’n voortdurende proses is 
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siteem hang ten nouste saam 

met sy inter-persoonlike 

verhoudings. Vir ’n kind sal dit 

interaksie in die familie, 

verhoudings met maats en die 

verhoudings tussen die 

onderwyser en die kind behels.  

(sien 4.4.1.2). 

 Dat hulle ’n voortgesette band met hul 

gestorwe ouer sal hê (sien 4.4.1.3), 

 Dat hul verhoudings met hul oorblywende 

ouer (vader of stiefpa) versleg of selfs 

verbrokkel het ná die dood van hul moeder 

(sien 4.4.2.3), 

 Dat hulle dit moeilik gevind het om hul 

emosies in openbare plekke te toon/uit te 

druk (sien 4.4.1.2), 

 Dat gesinsverhoudinge ná die verlies van 

hul ouer skade gelei het; gesinslede het 

meestal op hul eie hul verlies probeer 

verwerk (sien 4.4.2.3), 

 Dat hul klasmaats en vriende hul grootste 

ondersteuningsbronne was (sien 4.4.2.1), 

 Dat hulle voldoende ondersteuning vanaf die 

skoolgemeenskap ontvang het, maar dit blyk 

asof dié ondersteuning van korte duur was 

(sien 4.4.2.2).  

Meso-sisteem 

Die meso-sisteem hou 

verband met die aard van die 

verhouding tussen mikro-

sisteme wat die persoon direk 

beïnvloed. Vir ’n kind kan dit, 

byvoorbeeld, verwys na die 

waardes wat hul deur sy 

familie of onderwysers geleer 

het. Die verskille en 

verwantskappe tussen daardie 

bande vorm die meso-sisteem. 

 Dat hulle groter waardering toon vir hul 

gestorwe ouer (sien 4.4.1.3), 

 Dat hulle ’n dieper sin van 

verantwoordelikheid ontwikkel het en ook ’n 

dieper spirituele groei beleef het ná die dood 

van hul ouer (sien 4.4.1.3), 

 Dat ’n positiewe lewensuitkyk en 

hardwerkendheid belangrik is (sien 4.4.1.3) 

 

Makro-sisteem 
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Die makro-sisteem word 

beskou as die wyer sisteem 

van ideologieë en die 

organisasie van sosiale 

instellings wat deel vorm van ’n 

bepaalde sosiale klas, etniese 

groep of kultuur waaraan die 

persoon behoort. Hierdie 

sisteem sal veral die 

funksionering op die mikro-vlak 

beïnvloed. ’n Voorbeeld van so 

’n sisteem is die morele kode 

van ’n gemeenskap rakende 

sosiaal aanvaarbare gedrag.  

 Dat hulle groter insig ten opsigte van 

aanvaarbare gedrag, respek vir hulself en 

ander ontwikkel het (sien 4.4.1.3). 

 

 

 

 

 

5.2.1 Die Mikro-vlak 
Die heel binneste vlak is die onmiddellike stelsel wat die ontwikkelende persoon, of 

in hierdie geval die adolessente seun, bevat. Bronfenbrenner (1977:514) verwys na 

die kompleksiteit van verhoudings tussen die ontwikkelende persoon en die 

omgewing in die direkte opset van die persoon by sy huis of skool.  

 

Uit die navorsingsbevindinge blyk dit dat die seuns in staat was om ’n intense 

beskrywing van hul emosionele stryd gedurende die eerste maande/jaar na hul ouer 

se dood weer te gee. Hierdie emosionele stryd het ook gepaard gegaan met 

aanhoudende gedagtes en ’n diepe hunkering na hul moeders. Die seuns het 

aangedui dat hulle intense verlange na hul moeders gedurende die eerste 

week/weke na haar sterfte ervaar het, maar dit blyk asof hierdie verlange afgeneem 

het namate hulle betekenis aan hul verlies probeer gee het en hul verhouding met 

hul moeders probeer herstruktureer het. Die wyse waarop die seuns betekenis aan 

hulle verlies gegee het behels aanvaarding en wel hoofsaaklik deur middel van hul 

spirituele oortuigings. Die seuns het ook gemeld dat hulle dikwels gedurende die 

eerste weke/maande die behoefte gehad het om hulself af te sonder van ander 

(portuurgroep, maats, vriende en gesinslede) en aktiwiteite (sport/buitelug 

aktiwiteite).  
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Al vyf die seuns het aangedui dat hul moeders altyd in hul harte sal voortleef. In hul 

besprekings, tydens die onderhoude (individueel en die fokusgroeponderhoud), was 

dit duidelik dat hulle poog om hul gestorwe moeders steeds deel van hul drome, 

herinneringe en waardestelsel te maak. Verder het die meerderheid van die seuns 

het aangedui dat hulle verhouding met hul oorblywende ouer/stiefpa ná die verlies 

van hul moeder versleg of verbrokkel het.  

 

Wat betref die seuns se uitdrukking van emosies in openbare plekke (skool en 

gemeenskap) was dit duidelik dat die seuns dit baie moeilik gevind het om hul 

emosies openlik voor ander te toon en dat hulle ook telkens dubbelsinnige 

weergawes gegee het van hul persepsies oor manlike optredes en/of bereidwilligheid 

om emosies in openbare plekke te toon. Persepies oor manlike karaktereienskappe 

(byoorbeeld, sterkwees, mag nie huil voor ander nie) is deur al vyf seuns gedurende 

die verkenning van hul persepsie oor die toon van emosies aangedui.  

 

Die meerderheid van die seuns se gesinsomstandighede het drasties verander na 

die dood van hul moeders. Die seuns het aangedui dat hulle gesinsklimaat, 

gesinsverhoudinge en gesinskohesie skade gelei het na die verlies van hul moeders. 

Verder het al die seuns het aangedui dat hul maats/vriende hul grootste 

ondersteuningsbronne was. Vier van die seuns het aangedui dat hulle voldoende 

ondersteuning vanaf die skoolgemeenskap ontvang het.  

 

5.2.2 Meso-vlak 
Die volgende vlak is die meso-vlak en beweeg reeds weg van die adolessente seun 

self en vereis dat daar weggekyk word van die individuele omgewing na die 

verhoudinge tussen sisteme (Bronfenbrenner, 1977:515). Sterk en ondersteunende 

interaksie tussen die meso-sisteme (byoorbeeld, die gesin en die skool) kan die 

adolessente seun, wat ’n ouer aan die dood afgestaan het, se ontwikkeling 

optimaliseer. Dit blyk asof daar nie werklike kommunikasie en interaksie tussen die 

skoolsisteem en die gesinssisteem/oorblywende ouer/voogde ná die ouer se dood 

was nie. Nie een van die seuns het melding gemaak van interaksie of wisselwerking 

tussen hulle oorblywende ouer/voog en die skoolpersoneel nie. 
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Die seuns het ’n groter waardering vir ander en hul gestorwe moeders getoon. 

Verder toon die empiriese bevindinge dat die seuns ’n groter verantwoordelikheidsin 

ten opsigte van hulself en hul sibbe/geliefdes ontwikkel het. Die meerderheid van die 

seuns het aangedui dat hulle ’n positiewe lewensuitkyk ná hul moeders se dood 

ontwikkel het.   

 

5.3 DIE BEANTWOORDING VAN DIE NAVORSINGSVRAE 
In hierdie studie het die navorser gepoog om ‘n gedetailleerde beskrywing te gee van 

die ervaring van Kleurling adolessente seuns in die middel-adolessente fase ten 

opsigte van die dood van ‘n ouer en ondersteuning binne die skoolopset.  Vervolgens 

word daar gepoog om die drie navorsingsvrae van hierdie studie, aan die hand van 

die empiriese bevindinge, te beantwoord. 

 

 Hoe ervaar adolessente seuns in ’n voorheen benadeelde gemeenskap die dood 

van ’n ouer? (Wat voel, doen en dink hulle?) 

Die studie toon aan dat die seuns gedurende die eerste maande/jaar na die dood 

van hul ouer dikwels voorkom asof hulle hul verlies goed hanteer, maar dat hulle 

dikwels alleen met hul verlange na hul ouer worstel. Die seuns het ook getoon dat 

hulle ná die dood van hul moeder die waarde van ’n moeder besef het en dat hulle ’n 

lewenslange verbintenis met hul gestorwe ouer sal hê. Twee van die deelnemers het 

aangedui dat hulle gedragsprobleme by die skool en huis ervaar het en dat hul 

alkohol- en dwelmgebruik toegeneem het na die dood van hul ouer.  

 

Daar is ook kortliks na die invloed van die dood van ’n ouer op die adolessente seun 

en sy gesin gekyk. Die studie het bevind dat die gesinsdinamika ná die dood van ’n 

ouer verander, veral in gesinne waar daar voor die verlies nie sterk gesinskohesie en 

verbintenisse was nie. Daar is bevind dat gesinsverhoudinge dikwels verbrokkel het 

ná die dood van ’n ouer en dat gesinslede nie met mekaar oor hul verlies kon praat 

nie. Gesinslede het op hul eie oor hul verlies getreur. Verder is daar bevind dat die 

seuns se verhouding met hul oorblywende ouer (vader of stiefpa) versleg of selfs 

verbrokkel het.  

 

 Watter emosionele behoeftes is daar werklik by hierdie adolessente seuns ten 

opsigte van ondersteuning na die dood van ’n ouer? 
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Daar is bevind dat die seuns in staat was om met gemak oor hul verlies en 

gepaardgaande emosies te praat, maar dat hulle die openlike uitdrukking van 

emosies (byvoorbeeld, om te huil voor ander) in die publiek as taboe beskou. 

Alhoewel hulle in staat was om met gemak oor hul emosies te praat tydens die 

semi-gestruktureerde individuele onderhoude, het dit voorgekom asof hulle met 

inspanning probeer het om hul emosies tydens die fokusgroepbespreking van hul 

kollages te beheer. Al vyf die seuns het die belangrikheid van ‘emosioneel 

sterkwees’ beklemtoon. 

 

 Hoe beleef hierdie adolessente seuns ondersteuning binne die skoolopset na die 

dood van ’n ouer? 

 

Die resultate toon aan dat adolessente seuns in ’n voorheen benadeelde Kleurling-

gemeenskap wel voldoende emosionele en sosiale ondersteuning vanaf hul 

klasmaats, vriende, onderwysers en skool ontvang het, maar dat hierdie 

ondersteuning van korte duur was. Die seuns het aangedui dat hul 

klasmaats/vriende en onderwysers slegs gedurende die eerste weke/maand empatie 

en besorgdheid getoon het. Dit blyk asof hulle mettertyd aanvaar het dat deelnemers 

oor hul verlies is. Al die deelnemers het die waarde van sosiale ondersteuning 

beklemtoon en het aangedui dat hulle bewus was dat hul geliefdes (klasmaats, 

vriende, gesinslede en onderwysers) hulle wou ondersteun. Hulle het ook aangedui 

dat hulle vriende hul grootste ondersteuningsbronne gedurende hul rouproses was.  

 

5.4 OPSOMMENDE GEVOLGTREKKING VAN DIE STUDIE 
Vanuit die empiriese bevindinge blyk dit asof adolessente seuns, in voorheen 

benadeelde Kleurlinggemeenskappe, wat ’n ouer aan die dood afgestaan het en aan 

hierdie navorsing deelgeneem het, wel vir ’n kort tydjie ondersteuning vanaf hul 

ondersteuningsbronne (klasmaats, vriende en onderwysers) ontvang het. Die seuns 

heg waarde aan sosiale ondersteuning, wat moontlik impliseer dat hulle hulself 

oopstel vir ondersteuning. Dit blyk egter dat hulle telkens te staan kom voor hul eie 

persepsies oor manlikheid, uitdrukking van emosies en emosionele kwesbaarheid. 

Die seuns se aanvaarding van hul verlies is ook sterk gewortel in ’n optimistiese 

lewensbeskouing en hul spirituele oortuigings.  

Daar was nie werklike kommunikasie/interaksie tussen die skoolsisteem en die 
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gesinssisteem/oorblywende ouer of voogde ná die ouer se dood nie. Dit sou help om 

die adolessent se aanpassing en ontwikkeling te monitor en te ondersteun. Nie een 

van die deelnemers het melding gemaak van interaksie of wisselwerking tussen hulle 

oorblywende ouer en die skoolpersoneel nie. Slegs twee uit die vyf deelnemers het 

berading (privaat) ontvang en geen deelnemer het melding gemaak van 

beradingsdienste wat deur die skool aan hulle gebied is nie. 

 

5.5 PERSOONLIKE REFLEKSIE 
Die studie het die navorser in staat gestel om haar kennis oor rou te verbreed en om 

die kompleksiteit van die onderwerp in oёnskou te neem. Die bevindinge van hierdie 

studie het die navorser se passie vir die bemagtiging van seuns in veral Kleurling-

gemeenskappe verhoog. Die ryk beskrywings wat die seuns oor hul verlies ervaringe 

gegee het en ook hul nabetragting aan hul moeders het die navorser opnuut bewus 

gemaak van haar eie rol as moeder. Die fokusgroeponderhoud, waartydens die 

seuns hul kollages bespreek het, en die gepaardgaande terapeutiese waarde, wat 

daaruit voortgespruit het, het die navorser opnuut laat besef dat daar beslis ’n 

behoefte aan ondersteuningsgroepe by skole bestaan. Die navorser is vasberade om 

deur middel van die bevindinge van hierdie studie groter bewusmaking by skole 

asook die Wes-Kaapse Onderwysdepartement te doen in ‘n poging om 

dienslewering aan leerders wat die verlies van ‘n ouer beleef het aan te spreek. Die 

navorsingsproses en gepaardgaande reis was ’n uitdaging, maar beslis die moeite 

werd. 

 

5.6 AANBEVELINGS 
Hierdie studie kan as vertrekpunt dien vir toekomstige navorsing oor adolessente in 

ander bevolkingsgroepe. ’n Meer omvattende studie kan geloods word waarin 

deelnemers wat verteenwoordigend is uit meer provinsies betrek kan word. In die lig 

van die feit dat hierdie studie ondersoekend en beskrywend van aard is, word 

aanbeveel dat ‘n soortgelyke studie  ook met seuns in primêre skole gedoen word. 

Daar word ook aanbeveel dat die onderwysers en oorblywende ouers/gesinslede by 

studies ingesluit word. Skole behoort strukture in plek te stel om voldoende begrip, 

ondersteuning en hulp te bied aan leerders wat ‘n ouer aan die dood afgestaan het. 
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Groter samewerking is nodig tussen die oorblywende ouer, die skoolpersoneel en 

ander ondersteuningsdienste binne die gemeenskap (samewerking tussen mikro- en 

meso-sisteme). Hierdie samewerking kan deur die skool en klasonderwyser 

geïnisieer word. Portuurgroep Ondersteuningsprogramme vir adolessente, wat ’n 

ouer aan die dood afgestaan het, kan van groot waarde vir die betrokke leerders 

wees. ’n Holistiese benadering tot dienslewering, aan kinders wat ’n ouer aan die 

dood afgestaan het, word aanbeveel. Voordurende opleiding/werkswinkels/webwerf 

oor rou en die hantering van verlies binne die skoolopset aan opvoeders deur die 

Wes-Kaap Onderwysdepartement behoort ondersoek te word.Groter klem op die 

dood as onderwerp binne die kurrikulum word aangemoedig. 

 

5.7 WAARDE VAN DIE STUDIE 
Daar is ’n leemte in navorsingstudies ten opsigte van adolessente en die dood van ’n 

ouer in die Suid-Afrikaanse konteks. Die huidige studie reflekteer adolessente 

Kleurling seuns se belewenisse van die dood van ’n ouer binne die Suid-Afrikaanse 

konteks, en meer spesifiek binne die demografie van die Overberg Distrik in die 

Wes-Kaap.  

 

Die bevindinge van die huidige studie stel professionele hulpverleningsdienste en 

sosiale ondersteuningsbronne in staat om ’n beter begrip te ontwikkel vir Kleurling 

adolessente seuns se belewenisse van die dood van ’n ouer. Die bevindinge van die 

huidige studie kan ’n bydrae lewer in die ontwikkeling van intervensie-programme vir 

seuns in agtergeblewe Kleurlinggemeenskappe wat verlies gedurende adolessensie 

beleef. Die studie lewer ‘n betekenisvolle bydrae tot die vakgebied.  

 

5.8 BEPERKINGE VAN DIE STUDIE 
Hierdie studie het sekere beperkinge wat aangespreek behoort te word tydens 

toekomstige navorsing. Wanneer die studie ten doel het om die ervarings van 

adolessente seuns ten opsigte van die dood van ’n ouer te verken, sou die ideaal 

wees om ’n groter aantal deelnemers by die studie te betrek. Sodoende sou ’n wyer 

verskeidenheid databronne verkry kon word. Alhoewel kwalitatiewe navorsings-

ontwerpe poog om ’n in-diepte verstaan te ontwikkel en kleiner groepe deelnemers in 

so ’n geval gebruik kan word, sou ’n groter groep deelnemers die oordraagbaarheid 

van die bevindinge verhoog het. Die bevindinge van hierdie studie kan nie op alle 
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adolessente van toepassing gemaak word nie. Die studie word beperk en is geleё 

binne ’n bepaalde konteks, en juis daarom identifiseer die studie bepaalde 

tekortkominge. Hoewel nie die doel van die studie nie, kon meer aandag gegee word 

aan die emosionele behoeftes van die adolessente seuns. Die studie het, as gevolg 

van die kwalitatiewe aard daarvan, ’n beperkte aantal deelnemers gehad en het 

slegs Kleurling Afrikaanssprekende seuns ingesluit. Die geslag van die ouer kon 

moontlik vooraf bepaal geword het; aangesien daar vanuit die literatuur duidelike 

verskille ten opsigte van kinders se response op die verlies van ’n moeder teenoor 

die verlies van ’n vader is. Die oorsaak van die dood van die ouer kon ook vooraf 

bepaal word; aangesien die literatuur ook aandui dat die oorsaak van dood die 

rouproses kan beïnvloed. 

 

Die beperkte omvang van die studie was ’n uitdaging aangesien die kwessies 

(hegemoniese manlikheid, sosiale verwagtinge, geslagsrolle, emosionele 

kwesbaardheid, rou tydens adolessensie, sosiale ondersteuning) ’n wye area van 

ondersoek behels ten einde ’n geheelbeeld te vorm van die navorsingsprobleem. 

Aangesien die navorser die primêre instrument vir die insameling van die data is, laat 

dit ruimte vir moontlike vooroordeel in die studie. 

 

5.9 SLOTSOM 
Hierdie studie het gepoog om lig te werp op die belewing van Kleurling adolessente 

seuns se belewing van die dood van ’n ouer en die ondersteuning, wat hulle binne 

die skoolopset ontvang het, te verken. Die slotsom van hierdie studie is dat die 

verlies van ’n ouer ’n lewenslange verlies is en om hierdie rede is volgehoue 

ondersteuning aan veral kinders en adolessente noodsaaklik; ten einde hulle te help 

om die verlies te hanteer. Die bevindinge van hierdie studie steun kontemporêre 

teoretiese uitgangspunte dat persone wat rou ’n voortgesette band met hul geliefdes 

handhaaf en in stand hou.  
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kind/voogkind aan die studie mag deelneem, sal ek ook u kind om toestemming vra 

vir sy insluiting by die studie. U kind/voogkind kan slegs deelneem aan die 

navorsingstudie indien hy vrywilliglik instem tot deelname. Beide u en u 

kind/voogkind moet onafhanklik instem tot deelname aan die studie voordat ek u kind 

mag insluit by die studie. Indien u enige vrae aangaande die studie het nadat u die 

inligting wat aan u verskaf is in hierdie toestemmingsbrief gelees het, kan u gerus 

vra. 

 

Doel van die studie 

Hierdie studie poog om adolessente seuns se belewing van die dood van ’n ouer en 

die ondersteuning wat hulle binne die skoolopset ontvang te verken en te beskryf.   

 

Prosedure om deelnemers aan die studie te werf  

Die name van ’n ouer/voog met ’n seun, tussen die ouderdom van 14 en 17 jaar oud 

wat ’n ouer aan die dood afgestaan het gedurende die tydperk (Jan 2009 tot Junie 

2012), is verkry van ouers in die Grabouw gemeenskap.    

 

Soos u reeds weet, het ek u telefonies gekontak ten einde die doel, omvang en 

prosedures van die navorsingstudie kortliks met u te bespreek en ook om ’n 

inligtingsessie met u en u seun te skeduleer. Na afloop van ons eerste inligtingsessie 

is geleentheid gebied vir beide u en u seun om vrae te vra indien daar enige 

onduidelikhede aangaande die navorsingstudie was. U het ook via ’n telefoonoproep 

of sms aangedui dat u en u seun onafhanklik en vrywillig instem tot deelname aan 

die studie. 

 

Soos beloof is hierdie tweede inligtingsessie geskeduleer om die toestemmings- en-

instemmingsbriewe met u en u seun te bespreek en indien u finaal besluit om deel te 

neem die nodige toestemming en instemming te onderteken. U word dus vriendelik 

versoek om nadat ons gesamentlik hierdie toestemmingsbrief deurgelees het die 

toestemmingsvorm te voltooi en te onderteken indien u en u seun/voogkind 

onafhanlik en vrywillig ’n finale besluit geneem het oor sy deelname aan die studie.  

Indien u kind/voogkind sal instem om deel te neem aan die studie sal ek semi-

gestruktureerde onderhoude (individueel) met 5 seuns voer om die onderwerp te 

verken. Ek sal die seuns ook vra om ’n collage te maak waarna ‘n 
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fokusgroepbespreking sal volg. Ten einde hierdie aktiwiteite te kan doen, sal ek op 

twee agtereenvolgende dae met u kind/voogkind ontmoet. Die eerste ontmoeting 

(individuele semi-gestruktureerde onderhoud) sal ongeveer 60 minute duur, terwyl 

die tweede ontmoeting (maak van collages en fokusgroepbespreking) ongeveer 2 

ure sal duur. Al die ontmoetings sal gedurende die skoolvakansie by die ABBA 

Beradingsentrum, Xola Naledi, Grabouw plaasvind. U moet ook kennis dra dat dit u 

verantwoordelikheid is om toe te sien dat u seun die twee agtereenvolgende dae by 

die Beradingsentrum vir die onderhoude aanmeld. 

 

Neem asseblief ook kennis van die onderstaande seleksie kriteria wat gebruik is om 

seuns te werf:  

 ’n skoolgaande adolessente seun tussen die ouderdom van 14 tot 17 jaar ( in die 

middel adolessente jare). 

 vanuit die Kleurling bevolking en woonagtig in ’n voorheen benadeelde 

Kleurlingbuurt (lae sosio-ekonomiese omstandighede)  

 wat gedurende die afgelope drie jaar (Jan 2009 tot Jun 2012) ’n ouer aan die 

dood afgestaan het, 

 wat hulself goed kan uitdruk in Afrikaans 

 wat vrywillig instem tot deelname 

 

Vrywillige Deelname 

U is onder geen verpligting om toestemming te gee vir u kind se deelname aan 

hierdie studie nie. Onthou asseblief dat u kind/voogkind sonder enige gevolge enige 

tyd aan die studie mag onttrek en dat hy mag weier om enige vrae te beantwoord 

wat aan hom gestel word wat ongemaklikheid meebring. 

 

Risiko’s en Ongemak 

Ek sal u kind/voogkind vra om sy persoonlike gevoelens, gedagtes en vertroulike 

inligting aangaande sy belewing van die dood van sy ouer asook sy belewing van die 

ondersteuning wat hy binne die skoolopset ontvang het met my te deel. Aangesien 

die dood van ’n ouer dikwels gevoelens van hartseer en selfs woede ontlok, mag u 

kind moontlik die bespreking oor sy belewing van sy verlies moeilik vind, maar hy sal 

onder geen omstandighede gedwing word om sy ervaringe te deel nie. Hierdie 
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bespreking mag dus ongemaklikheid meebring, maar let asseblief daarop dat u 

kind/voogkind mag weier om enige vrae wat aan hom gestel word wat 

ongemaklikheid meebring te beantwoord. 

 

Voordele 

U seun se deelname aan hierdie studie sal ’n waardevolle bydrae lewer in die 

ontginning van data wat dalk toekomstige onderwerpe oor adolessente seuns se 

belewing van die dood van ’n ouer kan toelig. U kind/voogkind mag dalk die 

geleentheid kry om sy eie belewing van die dood van sy ouer tuis en by die skool 

deur te werk en om te besin oor hoe hy deur hierdie lewensveranderende proses 

gegaan het. Indien dit sou blyk dat u seun sal baat by terapie vir die deurwerk van sy 

verlies(e) sal so ‘n verwysing na die Distrik Opvoedkundige Sielkundigedienste 

gedoen word. Let asseblief daarop dat deelname aan die studie nie terapie vervang 

nie.  

 

Vertroulikheid 

Ek sal die uitkoms van hierdie studie in die teenwoordigheid van beide u en u kind 

bespreek, indien u so ’n bespreking sou verlang. U kind mag my dalk vra om sekere 

aspekte van ons bespreking oor sy belewing van die dood van sy ouer vertroulik te 

hou; dus sal ek geen inligting aan u kan verskaf sonder u kind se toestemming nie.  

In die geval waar ek vermoed dat u kind iets onverantwoordelik mag doen of dat sy 

lewe in gevaar is, is ek wetlik verplig om u in te lig. U kind sal wel vooraf ingelig word 

van bogenoemde stap.  

 

Alle deelnemers aan die studie sal gevra word om die fokusgroepbespreking  

(kollage aktiwiteit) vertroulik te hou en om nie enige aspekte wat verband hou met u 

kind/voogkind of enige ander deelnemers met ander wat nie deel is van die studie te 

bespreek nie. Die belangrikheid van vertroulikheid in die groep sal aan alle 

deelnemers verduidelik word. Deelnemers sal gevra word om ’n 

vertroulikheidsooreenkoms te onderteken. 

 

Deel van navorsingsbevindinge 

Die bevindinge van hierdie studie sal in die vorm van ’n verhandeling weergegee 

word. U kind se identiteit sowel as u identiteit sal anoniem en vertroulik gehou word.  
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‘n Skuilnaam sal gebruik word in plaas van sy naam. Die onderhoude sal opband 

geneem word. Al die data wat gedurende onderhoude en aktiwiteite versamel word, 

sal getranskribeer word, elektronies bewaar word en slegs ek (die navorser) sowel 

as my studieleier by die universiteit, sal toegang hê tot die inligting. Nadat die data 

geanaliseer en geïnterpreteer is, sal die gevolgtrekkings van hierdie navorsing 

bekendgemaak word ter voltooiing van my verhandeling as deel van die voltooiing 

van die MEd (Opvoedkundige Sielkunde) graad.  In enige publikasie van die inligting 

uit die verhandeling sal u kind se identiteit steeds vertroulik hanteer word en die 

skuilnaam sal steeds gebruik word. Die bevindinge van die studie sal aan die seuns 

en hul ouer/voog tydens ‘n individuele sessie bekend gemaak word indien hulle dit 

versoek. 

 

Ingeligte toestemming 

Soos reeds verneem telefonies of via sms na ons eerste inligtingsessie het u en u 

kind ‘n aanduiding gegee dat hy aan die studie wil deelneem. Ingeligte toestemming 

word vereis vanaf u as ouer/voog indien u kind aan hierdie navorsingstudie wil 

deelneem. Indien u toestemming verleen dat u kind mag deelneem aan die studie sal 

u aan die einde van ons gesamentlike deurlees van hierdie toestemmingsbrief gevra 

word om die aangehegde toestemmingsvorm te teken. U kind kan slegs deelneem 

aan die navorsingstudie indien u kind/voogkind vrywillig instem tot deelname aan die 

studie. ’n Instemmingsvorm wat soortgelyk is aan hierdie toestemmingsvorm sal aan 

u kind verskaf word. Indien u en u seun instem tot deelname aan die studie word 

daar van u seun verwag om op twee agtereenvolgende dae kontaksessies by te 

woon, maar neem kennis dat die besluit om deel te neem aan die studie sy eie keuse 

moet wees.  

 

Wie om te kontak 

U is welkom om my te kontak indien u enige vrae het.  

Huis: 021 850 0909  

Selfoonnommer: 083 4047 571 

E-pos adres: jennobia@gmail.com 

 

 

 

mailto:jennobia@gmail.com
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DEEL II: SERTIFIKAAT VIR TOESTEMMING 

Ek, _____________________________________________, ouer/wettige voog van 

__________________________________ is gevra om toestemming te verleen dat 

my seun/voogkind aan hierdie navorsingstudie mag deelneem. Die studie behels dat 

hy deel sal neem aan twee onderhoude (individueel en in ‘n groep) en ook ’n kollage 

aktiwiteit sal doen waartydens sy belewing van die dood van sy ouer en 

ondersteuning binne die skoolopset verken sal word. Ek bevestig dat ek die ouer 

toestemmingsbrief gelees het en dat ek die inhoud van die toestemmingsbrief ten 

volle verstaan. Ek is ook die geleentheid gegun om vrae te vra en al my vrae is na 

wense beantwoord.  

 

Ek gee hiermee my toestemming 

 

Naam van Ouer of Voog: __________________________________________ 

 

Handtekening: ___________________________ 

 

Datum: ______________________ 

Dag/maand/jaar 

 

OF 

Hiermee gee ek nie my toestemming nie 

Naam van Ouer of Voog ___________________________________________ 

 

Handtekening van Ouer of Voog: ____________________________ 

 

Datum: ____________________ 

Dag/maand/jaar 

 

Voltooi deur navorser 
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Verklaring deur die navorser/ persoon wat toestemming verlang 

Ek bevestig dat die ouer ‘n geleentheid gegun is om my te kontak indien hy/sy enige 

vrae aangaande die studie wou vra en dat alle vrae wat gestel was deur die 

ouer/voog na die beste van my vermoë beantwoord was. ’n Afskrif van hierdie 

toestemmingsvorm is aan die ouer of voog van die respondent 

__________________________________________ gegee.  

 

Naam van die navorser wat die toestemming verkry het 

___________________________________ 

’n Ingeligte instemmingsvorm sal _________ OF sal nie _________ voltooi word nie.  

BAIE DANKIE. 

___________________________________________________________________ 
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BYLAAG B: Deelnemer se instemmingsvorm 
 
 

 
 
 
Intern Sielkundige 
Intern PsychologistIIIntern Educational Psychologist 
__________________________________________________________ 

BA –Social Work (University of Stellenbosch) 
Postgraduate Certificate in Education (University of Stellenbosch) 

B.Ed (Honours Educational Management) Cum laude, Unisa 
B.Ed Honours Endorsement (Spec in guidance & counselling) Unisa 

Intern Eductional Psychologist Reg No: PSIN 0122599 

 
Ingeligte Instemmingsvorm vir ______________________________________ 

 

Hierdie ingeligte instemmingsvorm is vir skoolgaande seuns tussen die ouderdomme 

van 14 tot 17 jaar oud wat gedurende die tydperk van Jan 2009 tot Junie 2012 ’n 

ouer aan die dood afgestaan het. Seuns word uitgenooi om deel te neem aan ’n 

navorsingstudie getiteld: “Adolessente seuns se ervaring van die dood van ’n 

ouer en ondersteuning binne die skoolopset”. 

 

Naam van navorser: Jennobia Kock 

Naam van Universiteit: Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) 

Jy sal ’n afskrif van die getekende ingeligte toestemmingsvorm ontvang. 

 

DEEL I: INLIGTINGBLAD 

 

Inleiding  

My naam is Jennobia Kock. Ek is ’n Meestersgraad student in Opvoedkundige 

Sielkunde aan die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA). Ek doen ’n navorsingstudie 

oor adolessente seuns se belewing van die dood van ‘n ouer en die ondersteuning 

wat hulle binne die skoolopset ontvang. Die name van seuns is verkry vanaf ouers in 

die Grabouw gemeenskap wat ’n eggenoot aan die dood afgestaan het gedurende 

die tydperk (Jan 2009 tot Junie 2012) en ’n ouer van ’n seun (s) is tussen die 

ouderdom van 14 en 17 jaar oud.  

Ek sal saam met jou deur die vorm lees en jou verduidelik indien daar iets is wat jy 

nie verstaan nie. Jy kan my asseblief enige tyd stop indien jy enige vrae het.  

Tel: 083 404 7571 
(08:00 – 17:00) 

Tel:  (021) 850 0909 
(17:00 – 19:00) 

 
e-pos   jennobia@gmail.com 
e-mail 

 

Posadres  Rivertonstr  9 
Postal address Victoria Park 

 Somerset – Wes 
                                 7130 

 
 
 

 

Jennobia Kock 
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Hoekom nooi ek jou om aan die studie deel te neem? 

Ek het verneem dat jy gedurende die tydperk (Jan 2009 tot Jun 2012) ’n ouer aan die 

dood afgestaan het. Vanuit my werk met kinders wat ’n ouer verloor het, is ek 

besonder geïnteresseerd om die ervaringe van die dood van ‘n ouer vanuit ’n tiener-

seun se oogpunt te verken. 

 

Wat word van jou verwag indien jy sou instem om deel te neem aan die 

navorsingstudie?  

Ons het reeds ’n kort ontmoeting saam met jou ouer/voog gehad waartydens ek die 

doel van die studie asook die prosedures wat gevolg sal word indien jy deelneem 

aan die studie met julle bespreek heten jou ouer het telefonies/via sms aangedui dat 

julle instem dat jy aan die studie mag deel neem. 

 

Indien jy nou sou instem om aan die studie deel te neem sal ek tydens ons eerste 

sessie ’n onderhoud met jou alleen voer. Hierdie onderhoud sal ongeveer 60 minute 

duur. Ons sal tydens die eerste sessie gesels oor hoe jy die dood van jou ouer 

ervaar het en watter ondersteuning jy by die skool gekry het.Tydens die tweede 

sessie sal ons ’n gesamentlike sessie hê waar al vyf seuns wat gaan deelneem 

elkeen sy eie collage oor hoe hy die dood van sy ouer beleef het, ontwerp. Ek sal 

toesien dat julle genoeg tydskrifte vir die collage aktiwiteit tot jul beskikking het. Julle 

sal ’n uur kry om aan jul kollages te werk en daarna sal ons in ’n groepie die kollages 

bespreek. Al die ontmoetings sal gedurende die skoolvakansie by die ABBA 

Beradingsentrum, Xola Naledi, Grabouw plaasvind. 

 

Wie gaan ingelig word oor die onderhoude en kollage aktiwiteit? 

Die bevindinge van hierdie studie sal in die vorm van ’n verhandelingweergegee 

word. Jou identiteit sal anoniem en vertroulik gehou word. ’n Skuilnaam sal gebruik 

word in plaas van jou naam. Die onderhoude sal op audio-band geneem word. Al die 

data wat versamel word gedurende onderhoude en die kollage aktiwiteite sal 

elektronies bewaar word op my rekenaar en slegs ek (die navorser) sowel as my 

studieleier by die universiteit, sal toegang hê tot die inligting. My studieleier lei my om 

die navorsing te doen en sy is ten volle bewus dat alle inligting oor jou en jou ouer 

streng vertroulik gehou moet word. Nadat die data geanaliseer en geïnterpreteer is, 

sal die gevolgtrekkings van hierdie navorsing bekendgemaak word ter voltooiing van 
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my verhandeling as deel van die voltooiing van die MEd (Opvoedkundige Sielkunde) 

graad. In enige publikasie van die inligting uit die verhandeling sal jou identiteit 

steeds vertroulik hanteer word en die skuilnaam sal steeds gebruik word.  

 

Sal deelname aan die studie ‘n slegte ervaring wees of jou in gevaar stel? 

Deelname aan die studie sowel as die groepaktiwiteite hou geen gevare vir jou in 

nie. Jy kan my net inlig indien enige van die aktiwiteite jou ongemaklik laat voel en 

onthou dat jy nooit gedwing sal word om deel te neem aan enige aktiwiteite wat jou 

ongemaklik laat voel nie. Indien jy nie langer aan enige aktiwiteite wil deelneem nie, 

nie staan dit jou vry om jouself sonder versuim van die navorsingstudie te onttrek. 

Daar sal geen kwade gevoelens wees nie en ek sal jou besluit om aan die studie te 

onttrek ten volle respekteer. Indien enige iets gedurende die studie jou in watter mate 

ook al ontstel, sal ek jou na die beste van my vermoë ondersteun. Jy sal toegelaat 

word om dit wat jou ontstel het met jou ouer/voog of enige volwassene wat jy vertrou 

te bespreek. Jy het ook die reg om enige tyd vir my of ’n Onderwyser, Maatskaplike 

Werker, Skoolsielkundige of Berader van jou eie keuse te vra om jou te ondersteun. 

 

Voordele: Hou deelname aan die studie enige voordele vir my in?  

Hierdie navorsing sal my help om meer te leer oor hoe ’n groepie Kleurlingseuns die 

dood van ’n ouer beleef het en om aanbevelings te maak vir moontlike ondersteuning 

aan kinders, veral seuns, wat ’n ouer aan die dood moes afstaan. 

Daar is ’n paar goeie dinge waaruit jy voordeel kan trek indien jy sou besluit om deel 

te neem aan die studie: 

 Jy kan moontlik ander seuns ontmoet met wie jy dalk maats kan word.  

 Jy kan die kans kry om in ’n veilige omgewing baie te leer oor jou eie 

gedagtes, gevoelens en jou gedrag tydens en na die dood van jou ouer. 

 Jy sal ook die geleentheid kry om te hoor hoe ander seuns die dood van hul 

ouer beleef en hanteer het en kan dalk iets waardevol by hulle leer. 

 

Vertroulikheid 

Al die seuns wat aan die studie deelneem, sal gevra word om die 

fokusgroepbespreking (collage aktiwiteit) vertroulik te hou en om nie enige aspekte 

wat in die groepie bespreek word met enige ander persone wat nie deel is van die 
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studie te bespreek nie. Die belangrikheid van vertroulikheid in die groep sal aan al 

die seuns verduidelik word. Alle seuns sal gevra word om ’n 

vertroulikheidsooreenkoms te onderteken. Ek sal vir niemand vertel dat jy deel is van 

die navorsing nie en ek sal met niemand behalwe jou ouer en my studieleier inligting 

deel nie. Die inligting wat ek met hierdie mense gaan deel, sal slegs inligting wees 

wat hulle sal help om jou belewing van jou ouer se dood beter te verstaan. Ek sal 

geen inligting met jou ouer en my studieleier deel sonder jou toestemming nie.  

 

Nadat die navorsingsprojek voltooi is, sal ek ’n verslag skryf oor wat ek geleer het. 

Ander mense wat geïnteresseerd in my navorsingsprojek is, sal die verslag lees. 

Hulle sal egter nie weet dat jy deel van my studie was nie, aangesien jou naam nooit 

in die verslag genoem sal word nie. Ek sal skuilname in my verslag gebruik. Ek sal 

die uitkoms van hierdie studie met beide jou en jou ouer/voog tydens ’n sessie 

bespreek, indien julle so ’n bespreking sou verlang. 

 

Word ek verplig om aan die studie deel te neem? 

Jy het ’n keuse oor of jy wil deelneem aan die studie of nie. Ek het reeds met jou en 

jou ouer/voog die studie bespreek tydens ons eerste inligtingsessie waarna beide jy 

en jou ouer/voog onafhanklik ingestem het dat jy aan die studie mag deelneem. Jy 

sal onder geen omstandighede gedwing word om aan die studie deel te neem nie.  

Indien jy later besluit dat jy nie meer aan die studie wil deelneem nie, staan dit jou 

vry om te onttrek. 

 

Met wie kan ek praat as ek vrae het? 

Indien jy enige vrae het, kan jy my nou of later vra. Indien jy nog steeds onseker is 

oor deelname aan die studie kan jy gerus ook met ’n onderwyser of enige ander 

volwassene wat jy vertrou, gesels om meer duidelikheid te kry oor wat jy behoort te 

doen. Voordat jy ’n finale besluit oor jou deelname neem, moet jy eers weer met jou 

ouer/voog praat. Indien jy finaal besluit het om aan die studie deel te neem moet jy 

saam met jou ouer die instemmingsvorm deurlees en onderteken. 
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DEEL II: SERTIFIKAAT VIR INSTEMMING 

Kind se verklaring  

 
Ek het die inligting in hierdie brief saam met my ouer/voog en die navorser gelees.  
Al my vrae is voldoende beantwoord en ek weet dat ek enige tyd vrae mag vra 
indien ek onseker is oor enige iets.  

 
Ek stem in tot deelname aan die studie 

 
OF  
Ek stem nie in tot deelname aan die studie nie en ek het nie die instemmingsvorm 
geteken nie.  

 

Handtekening: ___________________________ 

 

Datum: ______________________ 

Dag/maand/jaar 

 

OF 

Slegs indien die kind instem: 

Naam van kind (drukskrif): _______________________ 

Handtekening van kind: _______________________ 

Datum:________________ 
            dag/maand/jaar    

 

Vertroulikheidsverklaring: 
Ek, _______________________________, stem hiermee in om alles wat my mede 
deelnemers sê of doen in die groepsessie (fokusgroepbespreking) vertroulik te hou.  
Ek verstaan dat ek nie privaat inligting omtrent my mede-deelnemers met my 
ouer/voog, vriende, familie of met enige ander persoon mag deel nie. Ek weet dat my 
mede-deelnemers ook moet onderneem om nie met ander te deel wat ons in die 
groep sê of doen nie.  
 
Naam:  _______________________   Handtekening:  _____________________ 

 

Verklaring deur die getuie (Slegs indien kind hulp benodig met lees) 
Ek kan getuig dat die instemmingsvorm van die seun korrek en akkuraat gelees is en 
dat die seun die geleentheid gegun is om vrae te vra. Ek bevestig dat die individu 
vrywillig ingestem het tot deelname.  
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Naam van getuie: ______________________  

Handtekening van getuie: ______________________ 

Datum:________________________ 
           Dag/maand/jaar 

 

Verklaring deur die navorser wat instemming verlang 
Ek het die inligtingsbrief korrek en akkuraat aan die potensiële deelnemer voorgelees 
en ek het na die beste van my vermoë gepoog om te verseker dat die seun verstaan 
dat hy uit vrye wil en keuse aan hierdie navorsingstudie deelneem. 
Ek bevestig dat die seun geleentheid gegun is om vrae te vra oor die prosedures en 
dat al die vrae wat deur hom gevra is na die beste van my vermoë beantwoord is.  
Ek bevestig dat die seun onder geen omstandighede gedwing was om in te stem tot 
deelname nie en dat instemming vrywillig gegee is. 
  
Naam van navorser / persoon wat instemming verlang (drukskrif) 

________________________ 

Handtekening van navorser / persoon wat instemming verlang 

__________________________ 

 
Datum ___________________________    
            Dag/maand/jaar 

 
Afskrif is aan die deelnemer gegee ________ (parafeer deur navorser) 
Ouer/Voog het ‘n ingeligte toestemmingsvorm geteken _____Ja   _____Nee    
 
____________ (parafeer deur navorser) 
 
BAIE DANKIE 
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BYLAAG C: Etiese Klaringsertifikaat 
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BYLAAG D: Deelnemers se kollages 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ashley 

 

Kurt 
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Victor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steve 
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Gavin 
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BYLAAG E: Transkripsies en kodering van data 
 
Ashley: Semi-gestruktureerde individuele onderhoud 
 
1 N: Goeie môre Ashley. Hoe gaan dit vanoggend? 

2 D: Goeie môre juffrou. Dit gaan goed.  

3 N: Is jy op jou senuwees? 

4 D: Ja juffrou. 

5 N: Ok, maar is jy gemaklik om met my te praat oor jou belewing van jou ma se 

dood?  

6 D: Ja juffrou. 

7 N: Ashley jy weet mos ons gaan praat oor hoe jy die dood van jou ouer beleef het 

en watter ondersteuning jy binne die skoolopset gekry het. 8 Ek gaan nou vir jou ’n 

paar vragies vra oor jou gesinslewe en skoollewe voor en na jou ouer se dood. Is dit 

reg met jou as ons daaroor praat? 

9 D: Ja juffrou. 

10 N: Goed dan gaan ons begin. Hierdie onderhoud sal makismum 60 minute duur, 

maar kan dalk korter as 60 minute wees. 

11 D: Ok. 

12 N: Hoe oud is jy nou? 

13 D: Ek is 17 juffrou. 

14 N: En in watter graad is jy nou? 

15 D: Graad 9. 

16 N: Ok. Wanneer het jy jou ouer aan die dood afgestaan? 

17 D: Dit was laas jaar in die Junie-vakansie.  

18 N: Hoe het sy gesterf? Wat het gebeur? 

19 D: Sy was siek juffrou. Sy’t TB gehad vandat sy saam met my stiefpa uit sy plek 

uit gekom het, uit die land (ander naam wat algemeen onder die kleurling bevolking 

gebruik word om na die Oos-Kaap te verwys). 

20 N: En jou eie pa? Waar is hy? 

21 D: My pa is nou op die oomblik by die huis, juffrou. 

22 N: By watter huis? 

23 D: In Blikkiesdorp (skuilnaam) by sy huis. 

24 N: Sê vir my was jou ma en pa getroud? 

25 D: Nee. 
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26 N: Hoeveel kinders is julle? 

27 D: Ons is 3 juffrou. 

28 N: Ok. Is jy die jongste? 

29 D: Ja, juffrou. 

30 N: Ok. Ons gaan eers net praat oor jou persoonlike ervaring van die dood van jou 

ma nê. Hoe jy dit beleef het. Beskryf vir my die dag toe jy die nuus ontvang het dat 

jou ma gesterf het. 

31 D: Ekke, ek was by my vriend, ek het eintlik by my vriend oorgeslaap. 32 Ek was 

by my vriend, Granwill (skuilnaam) se huis juffrou en ek het die oggend opgestaan ek 

was toe het ons my pa het my nog eers gebel om die kar te gaan haal. 33 Ek het die 

kar opgebring na my suster se huis toe en toe ek by die huis, net besig om vir my te 

was toe kom ???? (Naam van die plek) se mense, toe kom bring hulle vir my die 

nuus dat my ma af, ek moet met my ma kom praat. 34 Toe vind ek uit dis snaaks, 

hoekom dan nou, ek was gister by my ma gewees, toe ek daar onder kom toe is my 

ma klaar dood. 35 My niggies het daar gehuil ek het net gekyk, maar in my binneste 

was ek, ek was gebreek. (Kom baie emosioneel voor). 

36 N: Ek is verskriklik jammer dat jy jou ma so vroeg en skielik verloor het. 37 Dit kon 

nie maklik wees nie, nê? 

38 D: Dis moeilik. 

39 N: Jy het gesê jy was die dag voor jou ma se sterfte by haar? Wat het jy met haar 

gepraat? Kon sy met jou praat? 

40 D: Sy kon gepraat het juffrou, ek het nog eerste daar met haar bietjie jokes 

gemaak, nog gelag en daai was nog laaste wat ek vir haar gehoor praat het en 

gehoor lag het oek. 

41 N: Het sy iets vir jou gesê?  

42 D: Sy’t net wat sy skielik vir my gesê het, sy’t aanmekaar vir my gesê sy’s lief vir 

my en ek moet sterk wees want sy voel nie lekker nie. 43 Sy kan enige tyd af, afsterf. 

44 Ek het nie eintlik geglo dat sy regtig sal afsterf nie. 

45 N: Uh-uh. So dit was vir jou ‘n skok? Was dit in jou kop dat sy gaan sterk wees en 

gesond word? Het jy gehoop en geglo dat sy gesond sal word?  

46 D: Dit was ja. Ek het geglo en gehoop sy gaan weer sterk word. 

47 N: Sê vir my, hoe was jou verhouding met jou ma? 

48 D: Ek en my ma was nie eintlik, ons het nie nog baie met mekaar gepraat nie. Net 

in die tyd toe ek by haar gebly het. 
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49 N: Hoe bedoel jy? 

50 D: Ek het van kleins af by haar groot geword toe ek begin tiener raak toe kom bly 

ek by my suster en ja. 51 Ek het by my suster kom bly, maar ek het nog altyd 

afgegaan na my ma toe, soos tye wanneer ek haar mis gaan sit ek ’n bietjie by haar 

en dan praat ons. 

52 N: So julle kon gesels met mekaar? 

53 D: Ons het gepraat. Sy’t my altyd gesê ek moenie kwaad doen nie en sulke goete 

nie en vir my ophou met verkeerde vrinne nie.  

54 N: So sy het altyd vir jou leiding gegee en met jou gepraat oor die gevare in die 

lewe? 

55 D: Ja juffrou. 

56 N: En jou verhouding met jou pa?  

57 D: Ek en my pa het nog eintlik. Toe my ma nog gelewe het, het ek nog nie baie 

geworry met my pa nie. 58 Ek was net, ek sal net gegaan het na my pa toe wanneer 

ek wou miskien geld soek en soe. 59 En daai is al. Maar nou vandat my ma afgesterf 

het nou is ek bietjie baie by my pa daar onder dan sit ek heel dag daar.  

60 N: Is jou pa getroud? 

61 D: Nee juffrou. 

62 N: Het hy iemand in sy lewe? 

63 D: Hy het iemand gehad, maar hulle is nou weer uitmekaar uit. 

64 N: En jou ma? Die persoon wat sy in haar lewe gehad het, jy het genoem dat jou 

stiefpa haar saam na sy mense toe geneem het in die Oos-Kaap? Was hulle 

getroud? 

65 D: Hulle was nie getroud nie. 

66 N: Wanneer is jou biologiese pa en jou ma uitmekaar uit? 

67 D: My ma is nou amper 10 jaar uitmekaar uit. 

68 N: So jy was nog klein toe hulle uitmekaar is? So 7 jaaar oud? Jy is mos nou 17? 

69 D: Ja, juffrou. 

70 N: Het jy enige verwyte of skuldgevoelens wat jy saam met jou dra oor jou ma se 

dood? 

71 D: Ek dink eintlik was dit my stiefpa se skuld. 

72 N: Hoekom sê jy so?  

73 D: Want was dit nie vir hom nie wat haar hier af saam met hom af gevat het nie 

dan sal sy nog seker maar gelewe het.  
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74 N: So jy blameer hom? 

75 D: Ja, want sy wil nie eintlik afgegaan het nie. Sy wil by ons gebly het. 

76 N: Wanneer het sy afgegaan? 

77 D: Daai was nog in die jaar voor, voor die Junie vakansie, dit was nog skool. 

78 N: Hoe lank was sy weg? 

79 D: Hulle was 2/3 weke weg. 

80 N: En jou stiefpa, waar is hy nou? 

81 D: Hy’s nou, hy bly nou daar by sy baas se huis, hy’t vir hom ’n huis daar gebou 

en hy’t nou ook op die oomblik ’n ander vrou. 

82 N: Hoe voel jy daaroor? 

83 D: Ek voel nie eintlik baie skuldig nie, maar nog steeds ons praat met mekaar en 

so dit is nie dat ek hom in sy gesig vat of soe nie en hy’s ook nou op die oomblik ook 

baie siek.  

84 N: Ok. Sê vir my hoe was jou gesondheid voor jou ma se sterfte? Het jy enige 

gesondheidsprobleme gehad, soos bv: hoofpyne, maagpyne, slaapprobleme? 

85 D: Ek het net soms hoofpyne gehad dis al. 

86 N: En na haar sterfte? 

87 D: Na my ma se dood het ek net, dis al my niere het net, ek het nierinfeksie gekry, 

ek was my kop het net begin pyn. Dis al.  

88 N: Was dit al gesondheidsprobleme wat jy gehad het na jou ma se dood? Het jy 

gesukkel om te slaap na haar dood? 

89 D: Ja. Die, my ma was op die Donderdag dood en die Donderdagaand het ek 

heel aand nie geslaap nie ook nie die Vrydag nie. Ja. 

90 N: So jy het slaapprobleme gehad kort na sy gesterf het, gedurende die eerste 

paar dae na jou ma se dood? 

91 D: Aan die begin ja.  

92 N: Hoe lank het jy so gesukkel om te slaap saans? Min/ meer?   

93 D: Vanaf ek nie meer by my ma se huis begin slaap het nie. Ek weer trug huis toe 

gekom het. Toe beginte slaap ek reg.  

94 N: Het jy met iemand gepraat oor jou ma se dood? Kon jy met iemand praat 

daaroor? 

95 D: Ek het net met my suster gepraat, dis al mens wat ek mee saam kan praat. 

96 N: Wat het jy alles met haar gedeel oor jou ma se dood? 

97 D: Daar was baie tye wat ek vir haar gesê het ek mis my ma en hoe sal dit nou 
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gevoel het om met haar te wees nou. 

98 N: Beskryf vir my jou gevoelens / gedrag/ wat jy gedink het gedurende die eerste 

weke / maande of jaar na jou ma se dood? Hoe het jy gevoel? Wat het jy gedoen? 

Het jy anders begin optree? Het jy ander dinge begin doe nom te vergeet van jou 

ma? 

99 D: Ek het in die skool, by die skool het ek beginte stout raak. Ek het verkeerde 

vriende gehad en ek het beginte bank wat ek nooit gedoen het nie. 

100 N: Uh-hu. En dwelms? 

101 D: Ek het eerste die jaar wat ek nou met Steve-hulle (skuilnaam), toe het hulle, 

ja ek het die eerste keer dagga gerook en toe die tweede keer toe hulle weer gerook 

het toe het iets vir my gesê nie dis nie jou uitweg nie.  

102 N: So jy het begin dagga rook na jou ma se dood? 

103 D: Voor haar dood het ek nie gerook nie ek het ook nie geworry met alkohol nie. 

Net Christmas tye wat ons almal nou saam gedrink het en soe aante. 

104 N: Sê jy dat jy na jou ma se dood begin het om dagga te rook en alkohol te 

drink? Verstaan ek jou nou reg? 

105 D: Ja. 

106 N: Hoekom dink jy het jy begin om dit te gebruik? 

107 D: Om (bly ‘n rukkie stil)... ek het dagga gerook, omdat dit jou meer kalm laat 

voel en jy vergeet van die dinge, dit maak vir jou, dat jy minder stres en 

senuweeagtig is.  

108 N: Ok. 

109 D: Maar die nagevolge, jou longe is nie meer in ‘n goeie toestand nie. 

110 N: So sal jy sê jy het dagga gerook om jou te help om jou ma se dood te 

hanteer? 

111 D: Ja juffrou. 

112 N: Hoe moeilik was dit vir jou om te aanvaar dat jou ma nie meer daar is nie? 

113 D: Vir my was dit baie hard, want vanaf die tyd wat ek by my ma gebly het, het 

sy, sy’t vir my alles gedoen en daar is som tye wat ek vir haar mis net om skool toe 

te kom om saam met die onderwysers te kom praat, want ek is nie meer so nie, 

wanneer ’n mens sê nou verander, en jy’t nou reggekom dan is daar altyd ’n 

onderwyser wat vir jou kom skel of iets sleg sê, jy doen nie dit reg nie, maar jy 

probeer ook om reg te kom.  

114 N: Uh-uh. Wat bedoel jy met regkom? 
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115 D: Immmm. Om van die verkeerde goed af te kom en heelwat anders op te tree 

en kattekwaadtegeite beginte te los. 

116 N: Ok. So sal jy sê jou hele gedrag het verander na jou ma se dood? Of was jy 

maar so? 

117 D: Ek, eintlik was ek stout, maar ek het geweet wanneer om my te gedra. 

118 N: Uh-uh.  

119 D: Maar nou is dit vandat my ma dood is, is dit heeltemal anders en ek, my 

gedrag beginte verander maar eerste nou eerste wat ek beginte regkom, ek loop nie 

meer rond nie ek sit net in die huis. 

120 N: Ok. Nou verduidelik vir my wat presies het verander. Hoe het jou ma se dood 

werklik jou lewe verander/beïnvloed? Soos bv, jy het nou genoem, jy het begin 

dagga rook. Wat het nog verander in jou lewe na jou ma se dood? 

121 D: Eerste ding waarmee ek begin het voor ek begin dagga rook het is Oka pyp, 

daarna het ek ‘n stap verder gevat om entjies (ander woord vir sigarette) te begin 

roor, toe het ek dagga begin rook en beginte kwaad doen. 122 Ek het beginte baklei 

op die skool. Wat ek nie altyd gedoen het nie.  

123 N: So jy het aggressief geraak? 

124 D: Ja, en ek het beginte trug praat met die onderwysers. 

125 N: Uh-hu. So dit lyk asof jou ma se dood baie gedragsveranderinge meegebring 

het. Jou gedrag het baie verander nê? Het jy geluister na jou suster? 

126 D: Daar was somtye wat ek sommer, ek het party keer het ek nie geluister nie, 

soos nou vandat ek op die regte spoor is en op die regte pad is ek nou altyd soos in 

die oggende, Sondagoggende het sy vir my gesê ek moet kerk toe gaan, dan is dit 

altyd ek gaan kerk toe, maar as ek by die kerk kom dan draai ek om.  

127 N: Uh-hu. 

128 D: En die jaar sal dit my tweede jaar gewees het, klaargemaak het by die kerk. 

Toe het ek ook begin ombeskof raak saam met die jeugleiers en die kerk gelos. 

129 N: Wat bedoel jy met jou tweede jaar by die kerk?  

130 D: Om aangeneem (bevestig) te word. 

131 N: Oo, bevestigingsklasse? Toe los jy dit? 

132 D: Toe los ek dit ja.  

133 N: Het jy baie gedroom van jou ma?/ Droom jy nog baie van haar? 

134 D: Daar is sommige tye wat ek vir haar kan aanvoel. Partykeer as my 

skoonbroer vir my in die aande stuur om iets te gaan koop, dan voel dit altyd iemand 
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loop agter my, sommige tye dink jy mos dis tokkelosies of goete, maar vir my het dit 

heelwat anders gevoel, dit voel soos iemand op my kyk. Daar was een aand wat ek 

gedroom het van haar. Sy kom trug huis toe (bly lank stil), daai is al wat ek gedroom 

het. En die ander droom wat ek gekry het was swart. 

135 N: Hoe bedoel jy? 

136 D: Ek kon haar nie sien in die droom nie. 

137 N: Het jy enige persoonlik besittings van jou ma wat jy gehou het? Soos bv: ’n 

horlosie of ’n spesiale foto of enige iets wat jy van jou ma gehou het vir jouself. 

138 D: Ja. Ek het ’n ring. Heelwat van my ma se juwele het ek.  

139 N: Uh-hu.  

140 D: Ek het haar ear rings en ek het haar ringe en ek het die foto’s wat sy altyd, 

wat in die huis gewees het. Daai is al wat ek van haar het.  

141 N: Ok. So jy het mos nou genoem dat haar sterfte vir jou baie hard was en 

moeilik was om te verwerk/te hanteer nê? As ’n seun Ashley, is dit vir jou maklik om 

jou gevoelens te wys? Bv: as jy hartseer is? 

142 D: Dis (Bly ’n rukkie stil) 

143 N: Was dit in die tyd toe jou ma gesterf het maklik of moeilik om jou gevoelens te 

wys?  

144 D: Vir my was dit eintlik moeilik. Die meeste mense het gesê by my ma se 

begrafnis, ek het alles vir ’n grap gevat. 

145 N: Hoe so, wat bedoel jy? 

146 D: Maar in my binneste weet ek, ek het niks vir ’n grap gevat nie. Ek voel ook net 

soos enige ander mens oor my ma voel. 

147 N: So verstaan ek jou nou reg? Jy het in plaas daarvan om te huil of hartseer te 

wees het jy grappies gemaak? Is dit hoekom hulle dit gesê het? 

148 D: Hulle het vir my gesê ek vat dit vir ’n grap omdat ek heti gehuil nie ek het net 

daar gestaan. Toe hulle vir my sê ek moet saam in die lykswa ry het ek nie saam 

gery nie. 

149 N: So dit was vir jou moeilik om emosies te wys en om te huil? Is dit nog steeds 

moeilik vir jou? 

150 D: Dis nog steeds dieselfde.  

151 N: Sê vir my wat dink jy hoekom wil of kan sommige seuns nie wys hoe hulle 

voel nie?  Wat keer hulle / Wat het jou gekeer om nie jou emosies te wys nie? 

152 D: Vir my was dit nou net ek moet nou net sterk wees en ek, vir my was dit, voor 
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mense gaan ek spesifiek nie huil nie, ek sal my eerder in my kamer toe maak dan sal 

ek  alleen sit en huil. 

153 N: Uh-hu. 

154 D: Maar voor mense gaan ek nie huil nie. 

155 N: Hoekom nie? 

156 D: Om voor mense te huil, dit voel nie reg nie. Amper soos die ander menses ê 

jy is kleinsierig en soe aante juffrou. 

157 N: Sê vir my kon jy met seuns vriende of seuns in jou klas praat oor die dood 

van jou ma? 

158 D: (Bly ’n rukkie stil). Nee juffrou. 

159 N: Hoekom nie? 

160 D: Wanneer ek praat dan begin ek te voel van vooraf hartseer en as hulle 

miskien, hulle vloek my ma uit of soe, dan beginte baklei ek.  

161 N: Uh-hu. 

162 D: So ek het nooit. 

163 N: So jy kon nie regtig praat oor haar nie, want jy raak hartseer as jy van haar 

praat? Was daar ’n verskil in hoe seuns en meisies teenoor jou opgetree het 

gedurende die eerste weke / maande na jou ma se dood? 

164 D: Hulle het nie, die meeste kinders het nie snaaks opgetree nie, en daar was 

sommige wat nou snaaks wil wees en alles vir ’n grap vat. 

165 N: Maar hoe het hulle jou behandel, het hulle jou ondersteun, jou laat voel dat 

hulle daar is vir jou? 

166 D: Ja. Soos die meeste meisie vriende wat ek het, het vir my ondersteun en ’n 

paar van my seuns vriende. As ek iets nodig gehad het kon ek net vir hulle gesê het 

en soe aante. 

167 N: Uh-hu. Het jy anders gevoel as ander kinders, die res van jou klasmaats toe 

jou ma gesterf het? Het jy gevoel jy staan uit? 

168 D: Vir my het dit heelwat anders gevoel as ander kinders, hulle het hulle, soos 

wanneer hulle ouers skool toe kom dan is dit, dan voel ek hartseer want vandag 

eintlik kan my ma ook skool toe gekom het, maar sy is nie meer daar nie.  

169 N: Uh-hu ek verstaan wat jy sê, ja. Watter gevoelens het jy die meeste ervaar 

gedurende die eerste weke of maande na jou ma se sterfte? 

170 D: Ek was hartseer en terselfdertyd was ek kwaad ook. 

171 N: Vir wie was jy kwaad? 
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172 D: Ek was kwaad vir my stiefpa. 

173 N: Omdat jy gedink het dit is sy skuld? Omdat hy haar saamgevat het Oos-Kaap 

toe? 

174 D: Ja juffrou. 

175 N: Ok. Wat was jou grootste vrees/vrese en bekommernisse na jou ma se dood? 

Waaroor was jy die meeste bekommerd? 

176 D: My grootste bekommernis was by wie gaan ek nou bly en wie gaan nou vir 

my die dinge gee wat my ma vir my gegee het en die moederliefde wat ek nou moet 

kry. Dis al waaroor ek gevrees het. 

177 N: Sal jy sê jy het na jou ma se dood meer begrip en jy verstaan ander mense 

se pyn wanneer hulle iemand aan die dood afstaan? 

178 D: Ek verstaan waardeur hulle gaan en ek was ook daardeur ek kan vir hulle 

motiveer om nie die dinge aan te vang wat ek aangevang het nie en hulle moet net 

sterk wees.  

179 N: So jy voel jy kan nou na jou ma se dood mense beter bystaan wat ook 

iemand aan die dood afgestaan het? 

180 D: Ja. 

181 N: Sal jy iemand kan bemoedig of ondersteun, met die persoon kan praat oor 

sy/haar verlies? 

182 D: Ja juffrou. 

183 N: Het jy al so ’n geleentheid gekry na jou ma se dood om iemand so te 

ondersteun of te bemoedig? 

184 D: Nie eintlik nie, daar was nog nie iemand wat afgesterf het nie, of so nie, maar 

ek kan dit doen. 

185 N: Dink jy, jy sal dit kan doen?  

186 D: Ja ek sal dit kan doen, ja. 

187 N: Voordat ons oorgaan na jou gesinslewe, hoe het jou ma se dood jou lewe 

beïnvloed? Som gou vir my op. 

188 D: My lewe het heelwat verander. Omdat ek was eers baie stout toe my ma 

oorlede was, afgesterf het en daarna toe begin ek net al die verkeerde dinge en toe 

op ’n dag toe sê my oom vir my dis nie mooi om verkeerde dinge aan te vang nie en 

later van tyd dan gaan al die deure, al die deure gaan vir jou toe en dan gaan jy 

nêrens kom in die lewe nie. Om lelik te wees met ander nie, so uit daai het ek geleer 

om vrede te maak met my ma se dood, want dit baat nie ek gaan heeltyd ongelukkig 



 

185 
 

en kwaad wees vir almal nie. 

189 N: Sjoe, maar ek is bly dat jy iemand soos jou oom gehad het wat vir jou leiding 

gegee het. Kan ons gou kyk na jou gesinsagtergrond. Ons het nou eintlik alreeds 

vroeër daaroor gepraat nê? Jy het genoem dat jy by jou ma groot geword het. 

190 D: Ja ek was so 5 / 6/ 7 toe my ma en my pa uitmekaar is. Toe ek ouer word het 

ek by my suster kom bly ja. Somtyds het ek afgegaan na my ma toe. Daar was ’n 

verhouding tussen my en my ma. 

191 N: Ok. Hoe sal jy sê, hoe was die klimaat / “vibe” by julle huis wanneer jy by jou 

ma gaan kuier het? Het die huismense goed oor die weg gekom? Was daar liefde en 

omgee vir mekaar of was daar baie stryery? 

192 D: By ons huis kon ons gepraat het met mekaar. Daar is net nou en dan wat ons 

gestry het met my tweede oudste suster. So ons het nie nog baie gestry in die huis 

nie.  

193 N: Hoeveel broers en susters het jy? 

194 D: Van my ma se kant af het ek twee susters en van my pa se kant af het ek ook 

twee en ek het een broer van my pa se kant af. 

195 N: Is jy die jongste kind van jou ma en pa? 

196 D: Ek is die jongste van my ma ja. 

197 N: Hoe was dit by jou ma se huis na haar sterfte? 

198 D: By ons huis dit is, dit het nie eintlik baie verander nie, soes. Hoe kan ek nou 

sê? Dit het nie baie verander nie ek dink ons het dieselfde gedoen, ons het beginner 

stry oor sekere dinge soos oor die huis het ons gestry omdat ek die jongste is moet 

ek die huis gekry het. Toe het ek vir my suster gesê sy kan die huis kry, want ek het 

nie ’n huis nodig nie. Daai is al waaroor ons gestry het verder het ons nie baie gestry 

nog nie. 

199 N: Uh-hu. 

200 D: Ons het net gekom en gegaan soos ons moet gegaan het. 

201 N: Ok. Wie het julle gesin ondersteun voor jou ma se dood? Wie was julle gesin 

se ondersteuning soos bv: familie / vriende / bure / die kerk? As julle probleme gehad 

het, julle gesin, of ‘n tekort aan iets gehad het, vir wie het julle om hulp gevra? 

202 D: Ons het altyd ek weet nie, ek is ook nie seker of dit my ma se niggie is nie, 

maar hulle het ook in een huis groot geword, en hulle bly in Khayalethu (skuilnaam), 

en hulle het altyd die, daai suster se man, was, hulle het altyd vir ons gehelp en som 

tye het hulle kerk kom hou by ons huis. 
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201 N: So julle het ondersteuning van hulle gekry? 

202 D: Ja juffrou. 

203 N: En na jou ma se stefte? Wie het toe julle gesin ondersteun? 

204 D: Nog steeds hulle juffrou. 

205 N: Uh-hu. En jy het genoem dat jou stiefpa aan beweeg het, dat hy iemand 

anders in sy lewe het. Het jy ’n verhouding met die vrou in sy lewe? Kom jy oor die 

weg met haar? 

206 D: Ja, immm, ek praat nie eintlik baie met haar nie, maar..(Bly stil). 

207 N: Loop jy nog by jou stiefpa se huis? 

208 D: Net sommige kere wanneer ek voel ek wil graag saam met hom praat en soe 

aante. Net om te sien hoe hy lyk nou. Dan gaan ek na hulle huis toe. 

209 N: Jy het ook genoem dat hy nou baie siek is. 

210 D: Ja juffrou. 

211 N: Sal jy sê julle het ’n verhouding? Is daar ’n verhouding tussen julle? 

212 D: Nie eintlik nie juffrou. 

213 N: Hoe het jou ma se sterfte julle gesin beïnvloed of verander? 

214 D: Immmm. Ons gesin was baie, immmm. Ons was eers op ’n tyd afdraend. En 

soos my tweede oudste suster het ook nie meer begin skool gaan nie. Sy’t die skool 

gelos en sy’t op haar eie gegaan en ek en my ander suster het op getrek. Die jaar 

voor my se dood het ons hier bo kom bly, ons het nie nog met mekaar gepraat nie, 

maar ek was meestal net stil op ’n tyd. Sal heeltyd in my kamer sit en die DVD aansit 

en musiek luister. 

215 N: So voor jou ma se dood was julle as gesin maar ietwat verwyderd van 

mekaar? 

216 D: Ons kan soe sê ja, maar vanaf my ma beginte siek word het, het ons 

uitmekaar begin val.  

217 N: En na haar dood? 

218 D: By die dood, by die begrafnis het ons een gestaan en mekaar ondersteun. 

219 N: En nou? 

220 D: Nog nog steeds ons ondersteun nog mekaar. 

221 N: Kom ons kyk gou weer na jou skoollewe. Het jy enige grade herhaal voor jou 

ma se dood? 

222 D: Voor my ma se dood? Ja, juffrou. 

223 N: Watter grade het jy herhaal? 
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224 D: Graad 6.en Graad 8. 

225 N: Beskryf vir my hoe jy skoolgaan ervaar het voor jou ma se dood. Hoe was dit 

vir jou om skool te gaan toe jou ma nog geleef het? Het jy daarvan gehou om skool 

toe te gaan?  

226 D: Vir my was dit om skool toe te gaan is altyd lekker. Elke dag ’n nuwe 

uitdaging om skool toe te gaan. Nuwe werk wat jy gaan leer. 

227 N: Uh-hu. 

228 D: Maar toe na my ma se dood het ek ook beginte voel ek wil nie meer skool 

gaan nie, skoolgaan raak nie meer lekker nie. Onderwysers bly my uitskel, soos 

miskien daars sommige kere wat jy net voel jy’s lus vir niks doen nie. Dan skel hulle 

jou oor daai ook uit. 

229 N: Het jy stokkies begin draai? 

230 D: Ek het beginte bank ja juffrou, ek het voor die skool se hek omgedraai dan 

gaan sê ek by die huis die hek is toe. 

231 N: Uh-uh. 

232 D: Dan sit ek heel dag hier of ek loop heel dag rond hier bo in Khayalethu 

(skuilnaam) rond. As die skool uit is dan gaan ek ook maar huis toe soos een wat uit 

die skool uit kom.  

233 N: Was dit nou net na jou ma se dood wat jy so begin voel en optree het? 

234 D: Ja juffrou. 

235 N: Soos jy genoem het vroeër, jy het ook dagga en alkohol begin gebruik in 

daardie tyd. Het jy op die skool ook dagga gerook? 

236 D: Ja juffrou. Op die skool was ek uitgevang, ek was daai dag, het ek nie gerook 

nie. Maar ek het nog net een keer op die skool gerook, my vriende het in die toilet 

gerook. Toe word hulle uitgevang, toe sê Mnr X ek was saam met hulle, want ek het 

by die deur gestaan, want ek het wag gehou, want ek kon gaan rapporteer het hulle 

rook dagga, ek het geweet wat aangaan so dit baat nie ek sê ek het nie gerook nie.  

237 N: Uh-hu. Ok. So sal jy dan sê dat jou ma se dood jou skoolwerk of jou 

skoolgaan negatief beïnvloed het?  

238 D: Ja, juffrou. 

239 N: En hoe het jou onderwysers jou ondersteun of teenoor jou opgetree na jou 

ma se sterfte? Nadat hulle die nuus ontvang het dat jou ma gesterf het. 

240 D: Dit was maar nog steeds dieselfde soos dit aan die begin was. 

241 N: Voel jy dat hulle jou ondersteun het? 
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242 D: Nee juffrou. Waarvan, aanmekaar het Mnr Z, soos Mnr X aanmekaar het hy 

gepraat hy gaan huis toe kom en vir my ma kom sê date k doen nie dit en dat nie en 

ek werk nie. Soe meer ek vir hom sê maar my ma is afgesterf dan dink hy ek lieg en 

soe, ek vat alles vir ’n grap. 

243 N: En die ander onderwysers, jou vakonderwysers, het hulle gesimpatiseer met 

jou? Het hulle jou ondersteun? Het hulle geweet dat jy jou ma verloor het? 

244 D: My vakonderwysers het maar eerste nou soos laas jaar agter gekom, maar 

Mnr Y, my klasonderwyser het geweet, maar hy het nie nog baie geworry van my 

nie. 

245 N: Hoe het dit jou laat voel? 

246 D: Hy’t nie nog geworry van my nie. Dit het my uit laat voel. Gevoel die skool 

was nie meer, dis nie meer lekker in die skool nie. 

247 N: Wat wou jy gehad het? Hoe moes onderwysers optree teenoor jou of hoe 

moes hulle jou ondersteun het na jou ma se dood? 

248 D: Soos hulle kan ’n bietjie meer soos vir my gemotiveer het om my werk te 

doen en nie hartseer te voel nie. Dat alles weer gaan regkom. 

249 N: So hulle moes jou emosioneel ondersteun het? Moed ingepraat het en 

gesimpatiseer het? Is dit wat jy wou gehad het. Waaraan jy ’n behoefte gehad het, 

maar hulle het dit nie vir jou gebeid nie? Verstaan ek jou reg? 

250 D: Ja juffrou. Dis net Juffrou Y en Juffrou V die jaar wat my ondersteun. 

251 N: Wat kennis dra dat jy jou ma verloor het? Verstaan ek nou reg jy sê dat die 

ander onderwysers kennis gedra het van jou ma se sterfte? 

252 D: Die meeste vakonderwysers wat ek in graad 8 gekry het, het geweet juffrou.  

253 N: Hoe het die skool jou andersins ondersteun? Was daar ondersteuning van die 

skool se kant af toe jou ma gesterf het? Bv: Blomme of tee, melk en suiker geskenk, 

klasmaats het gesing by die begrafnis?  

254 D: Nee juffrou. 

255 N: Is daar nog iets wat jy met my wil deel of wil sê oor jou ma se dood? Iets wat 

jou gepla het na haar dood? Enige iets?256 

 D: Nee juffrou. 

 

 

 

 



 

189 
 

257 N: Goed dan gaan ek nou die onderhoud afsluit en ek wil vir jou baie, baie 

dankie sê dat jy die moed gehad het om deel te neem aan die studie en dat jy 

opgedaag het vir die onderhoud. Ek sien jou dan weer môre vir die collage aktiwiteit 

en die groepbespreking nê?  

258 D: Ja juffrou. 

 

259 N: Reg so, mooi loop. Sien jou môre. 
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VOORBEELD UITREKSEL: KODERING VAN SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUDE 
 
Mikro sisteem: Skool, Portuurgroep, Klasmaats, Onderwysers 

Hooftema 3: 
Ondersteuningsbronne 

 

Kodering: 
Ondersteuningsbronne 

 

KODE KLEUR 

AOND= Aanvaar ondersteuning van ander 
OND= Ondersteuning ontvang 

AVO GROEN 

SEE = Seuns en emosies LIG BLOU 

HER/VER= Herinneringe en verlange GEEL 

 

 Victor Kurt Steve Gavin Ashley Sub- temas  

Het jy 
iemand 
gehad met 
wie jy kon 
praat oor jou 
ma se?  
Met wie kon 
jy praat 
 
 

73 D: Ja hulle 
het gesê ek 
kan kom praat 
met my aunty, 
my peetma, sy 
het gesê ek 
kan praat as 
ek moet en 
my ouma. 
74N: En het jy 
dit gedoen? 
75 D: Nee 
juffrou. 
76 N: En 
hoekom nie? 
Wat het jou 
gekeer om nie 
met mense te 
praat nie? 

91 D: As daai 
verlange kom en die 
swaarheid kom weer 
op my, ek kan dit nie 
meer hanteer of so 
nie dan gaan ek altyd 
na my antie toe en ek 
verduidelik haar hoe 
ek voel en ek maak 
my hart skoon en ek 
huil my hart uit en sy 
huil saam met my en 
sy’s daar om my vas 
te hou en sy sê vir my 
dat jou ma was so en 
so ‘n vrou en sy praat 
altyd moed in as ek vir 
haar sien, sien ek my 
ma ook dan is ek 

60 D: Daar was ‘n 
goeie band tussen 
pa en seun, maar 
lateraan het die 
band uitgesterf en 
ek het maar net 
op myself 
gekonsentreer.en 
my toekoms ek 
het maar als vir 
myself gehou het 
met niemand 
gekommunikeer 
nie ek sal nou wel 
met my ouer 
suster gedeel het 
en dis ma al. 
61 N: So jy het net 
met jou ouer 

59 D: Met my 
vriende. 
60 N: Seuns of 
meisie vriende? 
61 D: Seuns.  
62 N: Was jy 
gemaklik om 
met hulle te 
praat or jou ma 
se dood?(SEE) 
63 D: Dit was 
gemaklik, want 
hulle het ook vir 
haar geken soos 
ek vir haar 
geken het.  
64 N: So dit was 
jou huisvriende, 
maats wat altyd 

95 D: Ek het net 
met my suster 
gepraat, dis al 
mens wat ek 
mee saam kan 
praat. 
96 N: Wat het jy 
alles met haar 
gedeel oor jou 
ma se dood? 
97 D: Daar was 
baie tye wat ek 
vir haar gesê het 
ek mis my ma en 
hoe sal dit nou 
gevoel het om 
met haar te wees 
nou.(HER/VER) 
 

Onderdruk/ Inhou van 
emosies 
Praat / deel met 
(persone):  
Ouer suster 
Gemeentelid 
(“kerksuster”) 
Tante 
Peetma 
Ouma 
Seuns vriende (gemaklik 
om met seuns te praat) 
Gevoelens: 
Skaam om met mense  te 
praat oor emosies 
Berading (positiewe 
ervaring) 
Volwassenes gee om 
(“Suster Anna”) 



 

191 
 

77 D: Skaam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

weer tevrede. 
92 N: Is sy jou ma se 
suster? 
93 D: Ja  
94 N: So sy’s een van 
die grootste 
ondersteuningsbronne 
wat vir jou 
ondersteun? 
95 D: Ja van die hele 
familie van al haar 
susters. 
96 N: Bly sy naby jou? 
97 D: Ja juffrou net 
hier anderkant 
51 D: Ja juffrou 
52 N: Met wie het jy 
gepraat? 
53 D: Soes ek vir 
juffrou verduidelik het 
by dieselfde plek waar 
ek gegaan het. 
54 N: Oo het jy 
gegaan vir berading? 
55 D: Ja 
56 N: Wie se idee was 
dit? 
57 D: Dit was ‘n ander 
suster, suster Anna sy 
werk by Choices 
(Skuilnaam)toe het sy 
vir my gevra dat ek 
moet kom vir berading 
toe het ek vir haar 
gese ja ek sal kom ek 

suster gepraat oor 
jou ma se dood? 
62 D:  Ja. 
 

by jou huis 
gekom het? 
65 D: Ja. 
66 N: Dan wat 
presies het jy 
met hulle gedeel 
wanneer julle 
oor jou ma 
gepraat het? 
67 D: Ons het 
altyd van die 
goeie tye wat 
ons saam met 
my ma gehad 
het gepraat. 
(HER/VER) 
68 N: Ok, en as 
julle van haar 
gepraat het, het 
julle gehuil?  
69 D: Ons het 
net party keer 
gelag en 
soe.(HER/POS) 
70 N: Het jy vir 
berading 
gegaan?  
71 D: Nee. 
72 N: En in jou 
familie, het jy 
met enige van 
jou familielede 
gepraat oor jou 
ma se dood? 
Ooms of aunties 

Gemeenskapsorganisasie 
Herinneringe & Verlange 
(Mooi herinneringe) 
Begeerte om met iemand 
te praat 
Waardering vir ander se 
omgee 
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is bereid om te kom 
Ek het gevoel ek wil 
saam met iemand my 
hart uit praat. 
58 N: Hoe het jy die 
berading ervaar was 
dit vir jou ‘n positiewe 
ervaring? 
59 D: Ja dit was baie 
goed ek het goed 
gevoel en ek het 
gevoel my hart is leeg 
ek het my hart 
uitgepraat en ek is net 
bly dat daar mense is 
wat vir my omgee. 

met wie jy kon 
praat? 
73 D. Ha-ah. 
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Ondersteuning vanaf klasmaats 

KODE KLEUR 

SIMP= Klasmaats het gesimpatiseer LIG PERS 

GV= Gevoelens gewys TURQUIOSE 

ANGV= Anders gevoel as ander kinders LIG GROEN 

ONOKD= Ondersteuning na ouer se dood van 
korte duur 

BAIGE 

TMO= Tevrede met ondersteuning vanaf 
klasmaats, onderwyses en/of skool 

OLYF GROEN  

ONDO= Ondersteuning ontvang vanaf klasmaats DONKER GEEL 

MOPOE= Moeilik om oor emosies te praat TEAL 

LU= Lewensuitkyk en waardes PIENK 

 

 Victor Kurt Steve Gavin Ashley Kategorieë 

Klasmaats/vriende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 N: En in die 
tyd toe jou ma 
gesterf het, hoe 
het jou klasmaats 
teenoor jou 
opgetree?Het 
hulle anders 
teenoor jou 
opgetree of was 
hulle dieselfde? 
161 D: Ja.  
162 N: Hoe 
bedoel jy? 
163 D: Soos in 
hulle het meer, 
dinges...(bly ‘n 
rukkie stil), my 
ondersteun(SIMP) 
164 N: Hoe het 
hulle jou 
ondersteun? 

201 N: Het jy 
voor kinders 
gehuil in die 
klas? 
202 D: Ja.(GV) 
205 N: Het jou 
klasmaats jou 
ondersteun? 
209 N: Uh-uh. 
Hoe het jou 
vriende of jou 
klasmaats 
teenoor jou 
opgetree nadat 
hulle die nuus 
ontvang het 
dat jy jou ma 
verloor het?   
210 D: Hulle 
het my 
ondersteun 

283 N: En jy het 
ook genoem dat 
jou klasmaats 
het jou meer 
ondersteun na 
jou ma se dood 
en dat hulle jou 
gehelp het waar 
hulle kan. Hulle 
het vir jou gewys 
dat hulle vir jou 
omgee. 
284 D: Ja 
juffrou.(ONDO) 
285 N: Sal jy sê 
dit was meer die 
seuns wat jou 
ondersteun het 
of meer die 
meisies? 
286 D: Dis 

168 N: Was 
daar ‘n verskil 
gewees in die 
manier hoe 
meisies en 
seuns in jou 
klas jou 
behandel het na 
jou ma se 
dood? 
Gedurende die 
eerste week/ 
weke/ maande 
na jou ma se 
dood. Het hulle 
jou anders 
behandel? Of 
het hulle 
gemaak asof 
niks gebeur het 
nie of het hulle 

157 N: Sê vir my kon 
jy met seuns vriende 
of seuns in jou klas 
praat oor die dood van 
jou ma? 
158 D: (Bly ‘n rukkie 
stil). Nee juffrou. 
159 N: Hoekom nie? 
160 D: Wanneer ek 
praat dan begin ek te 
voel van vooraf 
hartseer (GV) en as 
hulle 
miskien,(MOPOE)hulle 
vloek my ma uit of 
soe, dan beginte 
baklei ek. (GEDR) 
161 N: Uh-hu. 
162 D: So ek het 
nooit. 
 

Ondersteuning 
gekry vanaf 
klasmaats /vriende 
(V/K/S 
Klasmaats/vriend 
het simpatie 
betoon (V/G 
Kon nie met seuns 
klasmaats praat 
oor ouer se dood 
(A) 
Raak aggressief 
(A) 
Moeilik om met 
ander oor emosies 
te praat, raak 
hartseer  (A) 
Was instaat om 
emosies te toon 
voor klasmaats (K) 
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165 D: Hulle het 
vir my gevra of ek 
ok is en gesê 
hulle is jammer 
dat my ma dood 
is. (SIMP) 
166 N: Was dit vir 
‘n lang tyd so of 
net vir ‘n kort 
tydjie na jou ma 
se dood? 
167 D: Net ‘n paar 
weke.(ONOKD) 
168 N: En 
daarna?  
169 D: Was dit 
normaal.  
170 N: Maar in 
die tyd toe jy jou 
ma verloor het, 
kon jy voel dat jou 
maats en jou 
onderwysers vir 
jou omgee? 
171 D: Ja. (TMO) 
172 N: So voel  

ja(ONDO) 
 

basies almal 
gelyk, maar die 
vriende wat ek 
nou gehad het 
hulle was ook 
meer 
ondersteunend. 
(ONDO) 
287 N: Was dit ‘n 
gemengde 
groupie vriende 
of was dit 
meestal seuns 
vriende? 
288 D: Immm, ek 
het gemengde 
groupies is nie 
net vir my dis ‘n 
vroumens ons 
kan nie vriende  

jou ondersteun, 
het hulle met jou 
gepraat?  
169 D: Hulle het 
my ondersteun 
ja(ONDO) 
170 N: Hoe het 
hulle jou 
ondersteun? 
171 D: (Bly lank 
stil) 
172 N: Beskryf 
die 
ondersteuning 
wat hulle jou 
gebied het. 
173 D: Hulle het 
gesê hulle is 
jammer en so.  
174 N: 
Gesimpatiseer? 
175 D: Ja.  
176 N: Wat 
nog? Is daar 
enige iets 
anders wat  
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VOORBEELD: KODERING VAN KOLLAGE INHOUD 
 

Kodering: Kollage inhoud  

 

KODE KLEUR 

HER/VER = Herinneringe/verlange GEEL 

VMGO/BAND= Verhouding met gestorwe ouer/ 
Band met ouer 

GROEN 

GEDR/ GED = Gedrag / Gedagtes PIENK 

LU/ STW/POS = Lewensuitkyk en sterkwees 
LU/TOE= Lewensuitkyk en toekomsplanne 
LU/WAA= Lewensuitkyk en waardes 

LIG PERS 

GV= Gevoelens  
GV/VERW= Voel verward 
GV/UITD= Uitdaging(dis nie maklik nie)  
GV/ONG= Gevoel van ongeloof 

TURQUOISE 

VER = Verandering DONKER PERS 

VERH= Verhoudings GRYS 

SPIRT/VV = Spiritueel en vra vrae ROOI 

HM/ONT= Ontspanning as hanteringsmeganisme 
HM/SPO = Sport as hanteringsmeganisme 
 

ORANJE 

AOND= Aanvaar ondersteuning van ander 
OND= Ondersteuning ontvang 

AVO GROEN 

SKO= SKOOL DONKER BLOU 

 

Kollage inhoud Victor Kurt Steve Gavin Ashley 

Opskrifte 1. “No easy day” (HER) 
2. “I work hard so when I 
do have pleasure I don’t 
feel guilty”(GV) (HM) 
3. “I got really, really 
angry” (GV) 
4. “It’s sad to say goodbye 
(GV), but my life has 

1.“Answers” 
(SPIRT) 
2. “Praat as ek 
moet” (HM) 
3. “Gee om” 
(LU/WAA) 
4. “Respek” 
(LU/WAA) 

1. “Sad” (GV) 
2.“Heartbreak 
words” (GV) 
3. “Should I stay or 
should I go?” 
GEDR/GED 
4. “The news was a 
shock to the whole 

1. “Dream” (HER) 
2. “A place to think” 
(GEDR/GED) 
3. “I’d like to know” 
(SPIRT) 
4. “Lonely” (GV) 
5. “Mad” (GV) 
6. “Bursting” (GV) 

1. “I’ve never felt so 
lonely” (GV) 
2. “You’re a star” 
(HER/VER) 
3. “woman” (HER/VER) 
4. “crying over you, you 
look good” (GV) 
5. “tear us apart” 
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change” (VER)) 
5. “I was still struggling” 
(GV) 
 

5. “My 
story”(HER/VER) 

family” (GV) 
5. “Nou toe nou wat 
nou?” (GV/VERW) 
6. “Positief is die 
wagwoord” 
(LU/POS/STW) 
7. “Every day 
inspired”  
“music” “school” 
(HM/ONT) 
10. “Heavy” (GV) 
11. “Paradise” 
(SPIRT) 
12. “Support” 
(OND) 

7. “Why” (SPIRT) 
8. “Dans” 
(HER/VER) 
9. “Miss mother’s 
scent” (HER/VER) 

(VMGO/BAND)(GV/UITD) 

Prente 1. Olifant en haar kalfie 
(VMGO/BAND) 
(HER/VER) 
2. Ma met haar baba teen 
haar bors 
(VMGO/BAND)(HER/VER) 
3. Twee mans wat fietsry 
(HM/SPO, VERH) 
4. Seun wat op sy maag lê 
in die water (HM/ONT) 
5. ‘n Man wat gebukkend 
sit (in ‘n “kniel’ posisie) 
(SPIRT) 
 

1. ‘n dogter wat 
alleen en hartseer 
(GV) in ‘n klaskamer 
(SKO) sit. 
2. ‘n atleet wat 
verspring. 
(HM/SPO) 
3. twee atlete wat 
hardloop. (HM/SPO) 
4. ‘n man wat 
glimlag (GV) 
5. ‘n dogter wat 
alleen in die 
klaskamer(SKO) sit, 
haar hand opsteek 
en glimlag (GV) 
6. ‘n seun en sy 
perd. (HM/ONT) 
7. twee vroue wat 
boks (HM/SPO) 

1. Atleet (HM/SPO) 
2. Man wat glimlag 
(GV) 
3. Vrou wat skree 
(GV) 
4. Pa en dogter 
(VERH) 
 

Geen 
 

1. ‘n pa en sy dogter (met 
die opskrif “LOVE”) 
(VERH) 
2. Vrou wat skree (GV) 
3. ‘n seuntjie wat alleen 
staan (GV) 
4. ‘n vrou wat voor haar 
uitstaar en ontsteld 
voorkom (GV) 
5. ‘n vrou wat alleen sit 
(met die opskrif “Turning 
point?”) (GV) 
6. ‘n man en vrou wat 
mekaar omhels (VERH) 
7. drie gesiggies 
(hartseer, neutraal, 
gelukkig- met die opskrif 
“Hope & Happiness”) 
(GV) 
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8. twee vroue met ‘n 
man in die middel. 
(VERH) 
9. ‘n man wat 
glimlag (GV) 
10. ‘n man wat ‘n 
medalje ontvang 
(HM/SPO) 

 
 
TEMAS VANUIT DEELNEMERS SE KOLLAGE INHOUD: 
 

Temas Victor Kurt Steve Gavin Ashley SUB-TEMAS 

HER/VER = 
Herinneringe/ve
rlange 
 

1. “No easy day” (HER) 
1. Olifant en haar kalfie 
(VMGO/BAND) 
(HER/VER) (VERH) 
2. Ma met haar baba 
teen haar bors 
(VMGO/BAND)(HER/VE
R)(VERH) 

5. “My story”(HER/VER)  8. “Dans” 
(HER/VE
R) 
9. “Miss 
mother’s 
scent” 
(HER/VE
R) 

2. “You’re a star” 
(HER/VER) 
3. “woman” 
(HER/VER) 
 

Verhouding met 
gestorwe 
ouer/Band tussen 
ouer en kind 

VERH= 
Verhoudings 

3. Twee mans wat 
fietsry (SPO), VERH) 
(VRIENDSKAP/ONDER
ST) 

8. twee vroue met ‘n man 
in die middel. 
(VERH)(VRIENDSKAP/
ONDERST) 
 

4. Pa en 
dogter 
(VERH) 
 

 1. ‘n pa en sy dogter 
(met die opskrif 
“LOVE”) (VERH) 
6. ‘n man en vrou wat 
mekaar omhels 
(VERH) 
(OMGEE) 

Sport 
Omgee 
Vriendskap/onder
steuning 

GV= Gevoelens  
GV/VERW= 
Voel verward 
GV/UITD= 
Uitdaging(dis 
nie maklik nie)  
GV/ONG= 

3. “I got really, really 
angry” (GV) 
4. “It’s sad to say 
goodbye (GV) 
5. “I was still 
struggling” (GV) 
2. “I work hard so when 

1. ‘n dogter wat alleen 
en hartseer (GV) in ‘n 
4. ‘n man wat glimlag 
(GV) 
5. ‘n dogter wat alleen in 
die klaskamer(SKO) sit, 
haar hand opsteek en 

1. “Sad” 
(GV) 
2. 
“Heartbre
ak words” 
(GV) 
4. “The 

4. 
“Lonely” 
(GV) 
5. “Mad” 
(GV) 
6. 
“Burstin

1. “I’ve never felt so 
lonely” (GV) 
4. “crying over you, 
you look good” (GV) 
5. “tear us 
apart”(VMGO/BAND)(
GV/UITD) 

Skool (klaskamer) 
Gevoelens/Emos
ies: 
Woede (“angry”, 
“mad”, “bursting”, 
“vrou wat skree”) 
Hartseer (“crying”,  
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Gevoel van 
ongeloof 

I do have pleasure I 
don’t feel guilty”(GV) 
(HM) 
 
 

glimlag (GV) 
9. ‘n man wat glimlag 
(GV) 
 

news was 
a shock to 
the whole 
family” 
(GV) 
5. “Nou 
toe nou 
wat nou?” 
(GV/VER
W) 
10. 
“Heavy” 
(GV) 
 

g” (GV) 
 

2. Vrou wat skree 
(GV) 
3. ‘n seuntjie wat 
alleen staan (GV) 
4. ‘n vrou wat voor 
haar uitstaar en 
ontsteld voorkom 
(GV) 
5. ‘n vrou wat alleen 
sit (met die opskrif 
“Turning point?”) (GV) 
7. drie gesiggies 
(hartseer, neutraal, 
gelukkig- met die 
opskrif “Hope & 
Happiness”) (GV) 

Wroeging 
(“struggling”) 
Eensaamheid 
Gelukkigheid 
Hartverskeurend 
(“tear us apart”) 
Skok 
Verwardheid (“nou 
toe nou, wat nou”) 
Ontsteld 
Skuldgevoel 
 

VMGO/BAND= 
Verhouding 
met gestorwe 
ouer/ Band met 
ouer 

1. Olifant en haar kalfie 
(VMGO/BAND) 
(HER/VER) 
2. Ma met haar baba 
teen haar bors 
(VMGO/BAND)(HER/VE
) 

   5. “tear us apart” 
(VMGO/BAND)(GV/UI
TD) 

 

GEDR/ GED = 
Gedrag / 
Gedagtes 

  3. “Should 
I stay or 
should I 
go?” 
GEDR/GE
D 

2. “A 
place to 
think” 
(GEDR/
GED) 
 

 Gevoelens/Emosi
es 
Verwardheid 
 

VER = 
Verandering 

4. “It’s sad to say 
goodbye (GV) but my 
life has change” (VER) 
 
 

   5. ‘n vrou wat alleen sit 
(met (GV) die opskrif 
“Turning point?”) 
 

 

SPIRT/VV = 5. ‘n Man wat 1. “Answers” (SPIRT) 11. 3. “I’d   
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Spiritueel  gebukkend sit (in ‘n 
“kniel’ posisie) (SPIRT) 
 

 “Paradise” 
(SPIRT) 
 

like to 
know” 
(SPIRT) 
7. “Why” 
(SPIRT) 

OND= 
Ondersteuning 
ontvang 

  12. 
“Support” 
(OND) 

   

LU/ STW/POS = 
Lewensuitkyk 
en sterkwees 
LU/TOE= 
Lewensuitkyk 
en 
toekomsplanne 
LU/WAA= 
Lewensuitkyk 
en waardes 

 3. “Gee om” (LU/WAA) 
4. “Respek” (LU/WAA) 
 

6. “Positief 
is die 
wagwoord
” 
(LU/POS/
STW) 

  Verhoudings 
Hoop 

HM/ONT= 
Ontspanning as 
hanteringsmeg
anisme 
HM/SPO = 
Sport as 
hanteringsmeg
anisme 
 

2. “I work hard so when 
I do have pleasure I 
don’t feel guilty”(GV) 
(HM) 
3. Twee mans wat 
fietsry (HM/SPO, VERH) 
4. Seun wat op sy maag 
lê in die water 
(HM/ONT) 
 

2. “Praat as ek moet” 
(HM) 
2. ‘n atleet wat verspring. 
(HM/SPO) 
3. twee atlete wat 
hardloop. (HM/SPO) 
10. ‘n man wat ‘n 
medalje ontvang 
(HM/SPO) 
2. ‘n atleet wat verspring. 
(HM/SPO) 
3. twee atlete wat 
hardloop. (HM/SPO) 

1. Atleet 
(HM/SPO) 
7. “Every 
day 
inspired”  
“music” 
“school” 
(HM/ONT) 
 

  Gevoelens 
(“Skuldgevoel) 
Verhoudings 
 

SKO= SKOOL  1. ‘n dogter wat alleen en 
hartseer (GV) in ‘n 
klaskamer (SKO) sit. 
5. ‘n dogter wat alleen in  
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VOORBEELD UITREKSEL: KODERING VAN FOKUSGROEP ONDERHOUD 
 

Kodering: Fokusgroep 
onderhoud 

 

KODE KLEUR 

HER/VER = Herinneringe/verlange GEEL 

VMGO/BAND= Verhouding met gestorwe ouer/ 
Band met ouer 

GROEN 

GEDR/ GED = Gedrag / Gedagtes PIENK 

LU/ STW/POS = Lewensuitkyk en sterkwees 
LU/TOE= Lewensuitkyk en toekomsplanne 

LIG PERS 

GV= Gevoelens  
GV/VERW= Voel verward 
GV/GV= Gee voor als is reg 
GV/EMP= Empatie 
GV/UITD= Uitdaging(dis nie maklik nie)  
GV/ONG= Gevoel van ongeloof 

TURQUOISE 

VER = Verandering DONKER PERS 

SPIRT/VV = Spiritueel en vra vrae ROOI 

HM/(RAS,AAN)= Hanteringsmeganisme 
(rasionalisering, aanvaarding) 

ORANJE 

AOND= Aanvaar ondersteuning van ander 
OND= Ondersteuning ontvang 

AVO GROEN 

 

 Victor Kurt Steve Gavin Ashley 

 
 
 
 
 
 
 

PRENT 1 
82 Victor: Ek het die 
olifant en die kind 
gevat want dit 
verteenwoordig die 
dae wat ek en my ma 
saam gespandeer het 
(HER),hoe sy my 

PRENT 1 & 2 
70 My storie: Soos die 
prentjie nou hier is, wil ek 
somtyds voel dit vir my dat 
ek net eenkant op ‘n klip 
wil sit (GEDR/GED)en 
alleen wees(GV) en 
somtyds is dit dat ek wil 

PRENT 1 
17 Steve: Dis nou my 
kollage. ‘n Ou soos 
Oscar Pretorius het 
altwee sy bene 
verloor, maar hy’t nie 
gaan lê nadat daar ‘n 
terugslag in sy lewe 

OPSKRIFTE:  
1 “Burst in red”. 
2 “DREAM” 
3 “place to think” 
4 “Lonely”. 
5 “WHY ME?” 
6 “I’d like to know” 
7 “DANCE” 

130 Ashley: Die 
prentjie wat ek nou 
eintlik hier geplak het 
verteenwoordig nou 
die eensaamheid en 
somtye wil jy alleen 
wees(GV)en jy’t nie 
tyd van mense 
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gehelp het hoe om uit 
moeilike situasies uit 
te kom en die 
ondersteuning wat sy 
vir my gegee het toe 
sy nog daar 
was.(VMGO/BAND) 
PRENT 2 & 3 
83 By haar dood het 
ek sleg gevoel, 
immmm, ek wou 
myself, ek het skuldig 
gevoel oor goed wat, 
asof dit my skuld is 
en soe,(GV)ek wou 
myself soos die 
prentjie verdrink het, 
maar ek sou nou nie 
regtig nie en ja (GED) 
ek in die prentjie 
maar die ouer en 
haar kind saam is, wil 
ek net weet van hoe 
(VMGO/BAND), dat 
die dag toe ek verjaar 
en soe om elke dag 
te dink , elke keer as 
ek verjaar dan dink 
ek aan my 
ma(HER/VER) hoe 
sy my gedra het vir 
daai 9 maande of so 
en hoe sy daar was 
vir my (VMGO/ 
BAND).84 By haar 

deelneem aan alles wat ek 
wil doen soos die prentjie 
nou hier 
wys(GEDR/GED). 71 En 
somtyds voel dit vir my 
soos ‘n diertjie soos ‘n 
perd nou hier is baie stil 
en rustig. (GEDR/GED)  
72 N: Sê gou vir my 
bedoel jy dat jy wil graag 
deelneem aan aktiwiteite, 
maar jy sien nie meer 
kans nie? Wat bedoel jy? 
73 B: Nee juffrou ek 
bedoel soos sport en so 
aantes.  
74 N: Neem jy deel aan 
sport? 
PRENT 3 &4  
75 Kurt: Nee juffrou. En 
soos die twee mense nou 
hier is, is somtyds wil ek 
weg hardloop van almal af 
en net my eie ding doen 
en(GEDR/GED) somtyds 
voel dit vir my dat ek wil 
net rustig wees. 76 En 
somtyds is dit dat ek soos 
in die skool antwoorde, 
mense se vrae wil 
beantwoord en net wil 
glimlag en soe en somtyds 
voel dit vir my dat ek wil 
veg teen dit wat gebeur 
het en dit agter sit wat 

gewees het nie 
(LU/POS STW) 18 
Hy’t weer opgestaan 
(HM) en ‘n beroemde 
man in die wêreld, in 
atletiek geword. 19 
Dit wys net “we have 
to fall to rise again”. 
PRENT 2: 
20 En die ou hier wat 
smile, hy het ‘n goeie 
smile maar in sy oë 
kan jy sien dat dit is 
‘n voorgee as ‘n 
smile, want in hom 
diep is daar hartseer. 
(GV) 
21 N: Is dit hoe jy 
gevoel het toe jou ma 
gesterf het? 
Steve: Ja. 
22 N: Voel jy steeds 
so? 
23 Steve: Soms.(GV) 
PRENT 3 
24 Dis nou sê maar 
jy’t nou gemengde 
gevoelens (GV),dan 
voel dit vir jou jy kan 
die dak afskree net 
om alles uit te laat 
(GEDR/GED, (GV)en 
soms het ‘n mens net 
daai ondersteuning 
nodig van geliefdes 

8 MISS MOTHER’S 
SENT 
110 Gavin: Soos ek 
hier geplak het 
“Burst in red”. 
Immmm, Is die dag 
toe dit gebeur het, ek 
was kwaad ek was 
woedend ek wil dit 
nie geglo het nie (GV) 
111 En hier wat 
“staan “DREAM” dit 
het vir my gelyk asof 
ek droom dit was nie 
waar nie, dit kan ook 
nie waar gewees het 
nie (GEDR/GED, 
GV/ONG), maar later 
van tyd het ek besef 
dat dit het nou klaar 
gebeur ek kan niks 
daaraan doen nie 
(GV/AAN)112 En hier 
wat ek geplak het ‘n 
“place to think” het 
ek somtyds ek het 
gevoel ek moet 
wegkom na ‘n rustige 
plek toe gaan om my 
kop straight te 
kry(GEDR/GED) en 
hier het ek geplak 
“Lonely”.113 Ek is 
party keer as ek 
ander kinders gesien 

rondom jou nie 
(GEDR/GED). 131En 
soos hier jy’t altyd 
daai ondersteuning 
van jou vriende en 
daai tye wat hulle jou 
laat lag en net dat 
hulle jou gedagte 
wegvat van jou 
ma(OND) 
132 Hierso die is nou 
‘n prentjie van ‘n vrou 
wat sit en dink amper 
soos sy voel kwaad, 
skuldig vir iets wat sy 
nie kon gedoen het of 
wil gedoen het wat sy 
nie kan gekry het nie 
of iemand wat weg 
van haar af is (GV). 
133 N: 
Verteenwoordig daai 
prentjie hoe jy gevoel 
het toe jou ma gesterf 
het?  
OPSKRIFTE: 
1 “LOVE” 
2 “Hope and 
Happiness” 
3 “I never felt so 
lonely” 
4 “You are a star” 
5 “WOMEN” 
6“Cry over you” 
134 Ashley: Ja juffrou, 
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dood wou ek ook net 
wegry, weg van die 
familie af 
(GEDR/GED)en soe 
dis ek wou soos in 
alleen wees, ek het 
gehuil (GV)op ‘n 
stadium gebid 
(SPIRT),ek was 
kwaad. Immmm, elke 
dag was nie maklik 
nie. (GV) 
85 N: Wat sê dit? 
(Wys na opskrif). 
OPSKRIF: “I worked 
hard so when I do 
have pleasure I 
don’t feel guilty” 
86 Victor: “I worked 
hard so when I do 
have pleasure I 
don’t feel 
guilty”.(GV) 
87 N: Wat beteken 
dit? Hoekom het jy dit 
geplak? 
88 Victor: Ek oorwerk 
my maar dat ek nie 
daai dinges 
(HM),hartseer dink 
nie (GV) 
89 N: So jy sit al jou 
aandag in jou 
skoolwerk sodat jy 
nie hoef te dink aan 

gebeur het (HM/AAN) en 
ondersteuning soos die 
prentjie ‘n ondersteuning 
van mense wat jou vashou 
en vir jou sê dat hulle is 
lief vir jou en soos die 
man(AOND) ek wil elke 
dag met ‘n glimlag op my 
gesig loop (LU/POS/STW) 
77 N: Kan ek jou vra? 
Bedoel jy jy het ‘n 
bohoefte daaraan gehad 
dat mense vir jou drukkies 
moet gee en ondersteun? 
OPSKRIF: “answer” 
78 Kurt: Ja juffrou. En 
soms soos die “answers” 
praat, ek sal praat as ek 
moet en ek sal ek gee 
baie om vir ander en ek 
respek ouer mense en 
ander mense wat ouer as 
wat ek is.(LU/POS) 
101 N: Kurt is daar iets 
wat jy wil sê uit jou 
ervaring uit? 
102 Kurt: Wat ek wil sê dit 
wat hulle agter gelaat het 
soos die vaders wat hulle 
nog het, waardeer dit want 
dis al wat julle nog 
het.(LU) 103 Na daai is 
daar niks meer nie. 104 
Dis klaar ‘n harde slag om 
‘n moeder te 

(OND). 25 Dat jy net 
daardeur kan kom. 
Na die dood van jou 
ma dan voel jy net 
soos julle nou sê: 
“Nou toe nou, nou 
wat nou?” 
(GV/VERW)      26 Jy 
sien nie meer kans 
vir die lewe nie 
(GEDR/GED)maar 
ons moenie dat dit 
ons onderkry nie 
(LU/POS/STW). 27 
Somtyds wonder jy is 
dit nie maar tyd vir 
jou om ook te gaan 
nie (HM), dis hoekom 
ek daai prent geplak 
het.(GEDR/GED)28 
Maar daar is mense 
wat nie kan sien, voel 
of hoor vandag nie en 
ons moet dankbaar 
wees dat ons dit kan 
doen(LU/POS/STW) 
29 N: Lees gou vir 
ons die opskrif wat jy 
daar geplak het. 
OPSKRIF 
30 Steve: “Should I 
stay or should I go”. 
(GEDR/GED)31 En 
dit is hoekom ons 
elke dag moet 

het met hulle ouers / 
moeders daar stap 
het ek soe alleen 
gevoel en ek het 
gevoel dis 
onregverdig(SPIRT?) 
die rede hoekom ek 
daai geplak het. (GV) 
114 OPSKRIF 5: 
“WHY ME?”  
115 : Ek het gevoel 
hoekom moet dit met 
my gebeur het en nie 
met iemand anders 
nie of dit kan miskien 
later gebeur het. 
(SPIRT)116 En hier 
wat staan “I’d like to 
know” Ek wil graag 
weet hoekom het dit 
gebeur met 
my.(SPIRT) 
117 N: So jy het baie 
vrae gevra, Gavin? 
118 Gavin: Ja 
(SPIRT/VV). 
119 N: Vir wie het jy 
daai vrae gevra?  
120 Gavin: Ek het dit 
vir myself 
gevra.(GEDR/GED) 
En hier staan 
“DANCE” is omdat 
my ma het ook gehou 
van dans en sy’t 

en die prentjie wat na 
bo-aan staan “LOVE” 
geplak het.    135 
Daai liefde wat, wat jy 
daai verhouding wat 
jy en jou ma gehad 
het gaan nooit, dit kan 
maar wie ook al in jou 
lewe is, jy sal jou nie, 
daar is nie ‘n ander 
verbandskap tussen 
jou en jou ma nie, 
want eintlik jy en jou 
ma, jou ma is die 
skepper van jou. 136 
Was dit nie vir jou ma 
nie sal jy nie vandag 
in die lewe gewees 
het 
nie(VMGO/BAND)137 
En hierso het ek 
“Hope and 
Happiness” geplak. 
138 Waarvan jy moet 
net hoop dat dat 
gelukkigheid maar 
kom 
(GEDR/GED).139 
Want daar is niemand 
anders nie wat jou so 
gelukkig maak soos 
jou ma nie 
(VMGO/BAND), en 
hier het ek nou drie 
prentjies in 
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jou ma se dood nie? 
Is dit wat jy bedoel? 
90 Victor : Ja juffrou. 
91 N: En die onderste 
opskrif?  
OPSKRIF: “I was 
still struggling”  
92 Victor: Ek het 
gestruggle ‘n paar 
weke met die dood 
van my ma, maar ek 
het oor dit 
gekom.(GV)Dis nou 
beter ja. (LU/POS) 
93 N: Wat sê die blou 
een? 
OPSKRIF: “Its sad 
to say goodbye, but 
my life has change” 
94 Victor: “Its sad to 
say 
goodbye,(GV)but 
my life has 
change”(VER) 
95 N: Wat bedoel jy 
daarmee? 
96 Victor: Dis 
hartseer om goodbye 
(GV) te sêvir iemand 
wat jy baie lief gehad 
het 
(VMGO/BAND)maar 
die lewe gaan aan en 
dit het verander 
sonder daai 

verloor(GV)want ‘n 
moeder is alles vir jou in 
die lewe, sy’t jou swaar 
grootgemaak tot hier toe 
(VMGO/BAND) en daar is 
net een man wat die 
besluit geneem het en dus 
die man van bo.105 
Niemand anders as ons 
as mens kan niks besluit 
geneem, niemand kan oor 
sy wette gaan nie. 106 
Hy’t die slaan 
geslaan(SPIRT) en ons 
moet dit maar aanvaar 
(GV). 107 Die dood 
gewoont raak en aan 
beweeg met ons 
lewe,(LU)soe ons het nog 
familie wat ons het en 
(AOND)ons moet dit 
waardeer, ons vaders en 
soe.(LU) 
176 Kurt: Ek kan sê dat 
die kollage aktiwiteit was 
baie goed vir my en dit 
maak my net ‘n sterker 
persoon, en soos ek vir 
juffrou gesê het voorheen 
was ek ook mos vir 
berading en ek sal als 
doen om weer te gaan as 
iemand vir my vra, ek sal 
dit doen want dit maak 
van my ‘n sterker persoon 

dankbaar wees (LU) 
en smile 
(LU/POS/STW)al is 
daar hartseer wat 
diep binne is 
(GV/VG).32 Met daai 
smile kan jy baie 
mense wat deur 
dieselfde situasie 
gaan inspireer 
(LU/POS/STW). 
PRENT 4 
33 Musiek is ‘n baie 
belangrike deel van 
my lewe, want dit 
motiveer my ook tot 
beter dinge en dit 
help my soms in 
situasies wat ek nie 
weet watter kant toe 
nie. (HM) 
34 N: Bedoel jy dat jy 
musiek gebruik het 
om jou te help om 
deur jou ma se dood 
te werk? Te “deal” 
met haar dood? 
35 Steve: Musiek 
was nie op daardie 
stadium vir my 
belangrik nie, maar 
nou gebruik ek 
musiek vir die 
emosies dan luister 
ek na die lyrics (HM). 

daarvan gehou as e 
kook gedans het. 121 
En hier wat staan 
“MISS MOTHER’S 
SENT” (Aparte 
woorde uitgeknip om 
‘n sin te vorm).     122 
Soos ek sommige 
dae dan mis ek net 
daai reuk, sy het so ‘n 
spesiale reuk gehad 
(HER/VER) 
123 N: Is daar iets 
wat jy vir hulle wil sê? 
Iets anders wat jy met 
hulle wild eel? 
124 Gavin: Ek wil net 
sê hulle moet 
vorentoe kyk en dis 
nie die einde van die 
wêreld nie. (Bly ‘n 
rukkie stil). Ja al voel 
dit soms 
so.(LU/POS/STW) 
125 N: Het dit vir jou 
gevoel asof dit die 
einde van die wêreld 
is toe jou ma sterf?  
126 Gavin: Ja juffrou. 
127 N: Voel jy nog 
steeds so? 
128 Gavin: Nee dit 
het beter geword 
(LU/POS) 
172 Gavin: Immmm. 

verskillende gesiggies 
geplak, die prent 
(ongelukkige 
gesiggie) teenwoordig 
daai tyd wat ek in my 
kamer gesit en huil 
het en hier was ek , 
ek was nog aan die 
kant van huil, maar 
bietjie gefrustreerd en 
kwaad (GV)en dis die 
tye wanneer my 
vriende vir my so 
bietjie aan die lag 
gemaak 
het(OND)maar hier in 
jou binneste kant kan 
jy voel is nie, jy is nie 
eintlik regtig gelukkig 
nie, want daar is iets 
wat jou pla en die 
dood het vir my en my 
ma apart geskeur, 
waarvan ons gaan nie 
nou meer langer 
bymekaar wees nie 
en daai wat ons altyd 
met mekaar gepraat 
het nie 
(GEDR/GED)140 en 
hier het ek geplak “I 
never felt so lonely”-
(GV)Sonder ‘n ma is 
jou lewe maar net 
eensaam want wat 
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persoon.(VER) 
97 N: Ok. Enige iets 
anders wat jy wil 
byvoeg? Of enige iets 
wat jy vir hulle wil sê?  
98 Victor: Moenie jou 
gevoelens trug hou 
nie praat met die 
mense want as jy 
trug hou dan gaan jy 
nog meer slegter voel 
oor jouself en jy gaan 
mense 
wegdruk.(HM)99 
Moenie mense 
wegdruk nie, dat 
hulle soos in gee wat 
jy nodig het. 100 Dat 
hulle jou kan 
help.(AOND) 
181 Victor: Dit het 
baie vir my beteken 
ek kon sien hoe 
ander voel oor ‘n 
ouer wat hulle verloor 
het juffrou en ek 
verstaan nou sy 
situasie (wys na 
Gavin) ek het ook vir 
my vrae gevra, 
hoekom het die Here 
dit aan my gedoen? 
182 Wat het ek 
gedoen om dit te 
verdien? 183 Al daai  

(OND),soos ek sê ons 
moet net stil sit en onsself 
jammer kry nie, jy moet 
vorentoe gaan jy het ‘n 
hele toekoms voor jou. 
177 Die lewe staan nie stil 
nie die lewe gaan 
aan.(LU/POS/STW)178 
Dis ‘n baie goeie idee om 
vir berading te gaan 
(OND)ek sê nie jy moet 
vergeet van jou ma wat jy 
verloor het nie, maar jy 
moet dit agter jou sit, dit 
wat gebeur het, sit dit 
agter jou, kyk 
vorentoe(LU/POS/STW)en 
daar is nog mense wat vir 
jou omgee al lyk dit nie so 
nie.(AOND) 179 Baie is 
daar, ondersteuning, 
familie, vriende.(AOND). 
 

PRENT 5 
36 Skool: En skool is 
die beste ding in die 
lewe (LU). 37 Elkeen 
het die reg tot 
opvoeding, en ons 
moet dankbaar wees 
(LU), want daar is 
baie daar buite wat 
wag vir ‘n plek in die 
skool. 38 En ons 
moet die kanse 
aangryp (LU), en baie 
van ons vat dit nie 
ernstig op nie ons 
gaan maar net skool 
om anders te please, 
maar jy moet jouself 
please en nie anders 
nie, en na skool kan 
jy universiteit en  
 

Ek het besef dat ek is 
nie die enigste een 
wat, daar is wat ook 
‘n ma verloor het en 
immmm (bly lank stil), 
die sessie het my ook 
gehelp om vorentoe 
te kyk en weg te kom 
van al die negatiwiteit 
wat in die 
gemeenskap 
aangaan. 173 En 
immm, dit het my ook 
laat besef dat as my 
ma nie daar is nie 
moet ek nie moed 
opgee en immmm 
verkeerde dinge doen 
en my gewoontes los 
wat ek gedoen het 
nie en minder immm, 
hoe kan ek nou sê, 
swakker te vaar in my 
skoolwerk en soe nie, 
maar dit 
my(GEDR/GED) laat 
besef dit is nie wat 
my ma sou wou gehê 
het nie, en ek moet 
nou vorentoe werk 
sodat ek wanneer ek 
eendag groot is my 
sustertjies te kan help 
en vir hulle te help 
om deur hierdie  

gaan jy sonder haar 
doen?141 En hier het 
ek geplak- “You are a 
star”, moenie dat 
ander mense jou 
afdruk, soos hy 
(verwys na ander 
Steve), weereens 
gesê het moenie dat 
mense vir jou sê jy’s 
lelik nie, jy moet nou 
net uitskyn en wys vir 
hulle jy is beter as 
hulle moenie dat hulle 
vir jou negatief afdruk 
nie (LU/POS). 142 En 
hier is daai tye wat jy 
net wil skree en huil 
en uitbars want jy is 
baie kwaad, jy glo dit 
nie eintlik dat jou ma 
dood is nie(GV)143 
En hierso “WOMEN” 
daai is nou die 
“WOMEN” 
teenwoordig nou  
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