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OPSOMMING 

Die studie oor die belewinge van die adolessente in die enkelouergesin as gevolg van 

egskeiding, spruit voort uit waamemings tydens die interaksie met adolessente wat deur 

die ouers se egskeiding geraak 1s. Sodanige adolessente toon dikwels sekere 

gedragspatrone, soos onttrekking, aggressie, verswakking van akademiese prestasie, 

algehele lusteloosheid en wangedrag. Wanneer hulle genader word, ontken hulle dikwels 

I dat iets skort. Hulle wil nie as anders beskou word as ander adolessente wat nie in 

"' dieselfde situasie verkeer nie. 

Die ondersoek toon dat adolessente gemengde gevoelens in hulle tyd van nood ondervind 

het. Wanneer wei agter die rede vir die teruggetrokkenheid ofaggressie ofverswakkende 

akademiese prestasie gekom word, erken adolessente gewoonlik dat die ouers se 

egskeiding hulle onderkry. Ouers dink dikwels nie aan die emosionele uitwerking wat 

hulle egskeiding op die kinders het nie. 

Skrywers verskil oor die ouderdom waarop kinders die meeste deur die ouers se 

egskeiding bei'nvloed word. Die respondente in hierdie studie bevestig vermoedens dat, 

alhoewel adolessente hulself willosmaak van die ouers, hulle wei bedreig voel wanneer 

die ouers uitmekaargaan. Tydens emstige konflik in die gesin word die egskeiding tog 

soms as positief ervaar. Dit beteken egter nie dat dit vir hulle maklik is nie. Wanneer 

daar voor die egskeiding min konflik is en die verblyfreelings daama vir die adolessent 

aanvaarbaar is, is die aanpassingsproses gewoonlik makliker. 

Die studie maak alle betrokkenes by die adolessent bewus van die emosionele 

ontwrigting waaraan hy blootgestel word en die uitwerking wat dit op sy alledaagse 

funksionering kan he. 



SUMMARY 

The adolescents touched by their parent's divorce often display certain behavioral 

problems, such as withdrawal, aggression, and deterioration in academic performance, 

total apathy and misconduct. 

These adolescents experience mixed feelings in their period of distress. When one gets 

behind the reasons for certain behavior, the adolescents usually confess that the parents' 

divorce affected them. Parents often do not think about the emotional implications their 

divorce has on their children. 

Authors differ about the age at which children are influenced the most by their parents 

getting divorced. This study confirms suspicions that although adolescents want to break 

ties with their parents, they still feel threatened when their parents split up. During 

serious conflict in the family, the divorce is sometimes perceived as positive. 

The study makes everybody involved with the adolescent aware of the emotional 

disruption and the influence a divorce could have on their daily functioning. 

Key terms: 

Adolescents; families; upbringing; motherhood; fatherhood; single parent families; 

divorce; emotions; emotional implications; conflict; acceptance 
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HOOFSTUKl 

BEWUSWORDING, PROBLEEMSTELLING, DOEL MET DIE 
STUDIE EN OMSKRYWING VAN RELEVANTE BEGRIPPE 

1.1 BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM 

In die skrywer se interaksie met adolessente, asook met die enkelouers van hierdie 

jongmense, het dit geblyk dat adolessente egskeiding meermale as problematies beleef 

Gesprekke met die adolessente en enkelouers het die opvoedingsproblematiek wat deur 

beide partye ervaar word, onderstreep. Probleme manifesteer hoofsaaklik as gedrags·, 

emosionele en leerprobleme by die adolessent, terwyl die enkelouer oorweldig voel deur 

al die nuwe eise wat enkelouerskap meebring. 

V erskillende belewinge van die adolessent wat as gevolg van egskeiding ontstaan, sluit 

onder andere in: skuldgevoelens, woede, verwarring, vrees, onsekerheid, angs, 'n gevoel 

van oorbeskerming, sosiale verleentheid, 'n gevoel van ontoereikendheid, verwerping, 

verlies, verdriet en depressie, swak skolastiese prestasies, spanning, koppigheid, 

teruggetrokkenheid, neerslagtigheid, aggressie, onwilligheid, sosialiseringsprobleme en 

ontkenning. Hierdie gedrag maak die opvoedingsituasie van die ouer nog meer 

problematies en stel nog hoer eise om die probleme te hanteer. Daar moet egter ook 

gemeld word dat sekere adolessente wat hulself in die enkelouergesin bevind, dit nie 

noodwendig as negatief ervaar nie. 

Vier areas van primere beinvloeding van die adolessent wat deur egskeiding geraak word, .~ 
I 

kan uitgewys word, naamlik: akademiese prestasie, (bv. punte) pro·sosiale vaardighede~1 

(bv. sosiale vaardigheid in die portuurgroep ), intemalisering van probleme (byvoorbeeld 

angs en depressie) asook ekstemalisering van probleme (bv. aggressie). 

1 



Simons (1996:156) is van mening dat adolessente wat uit huise kom waar die ouers ., 

geskei is, geneig is om vroeer as ander seksueel te eksperimenteer en Booysen 

(1990: 117) noem dat die adolessent in die enkelouergesin weens die afwesigheid van een 

van sy ouers as rolmodelle of identifikasiefigure meer kwesbaar blyk te wees wat sy 

sedelike ontwikkeling betref 

Dit wil voorkom asof ouers dikwels hul ete belewinge van die verlies aan die 

huweliksmaat op die adolessent projekteer en onder die indruk verkeer dat die kinders die 

situasie op dieselfde wyse as hulle beleef Dikwels is ouers so intens bewus van hul eie 

pyn dat dit nie vir hul moontlik is om die kind se pyn raak te sien en met hom daaroor te 

praat nie (Van Wyk en La Cock 1988:7). Die vraag ontstaan nou: Hoe beleef die ~ 

adolessent hierdie gesitueerdheid? 

Alvorens die vraag beantwoord word, is dit nodig om sekere begrippe wat dikwels in die 

studie na vore kom te verduidelik. 

1.2 OMSKRYWING VAN BEGRIPPE I BEGRIPSVERKLARINGE 

1.2.1 Adolessensie 

Adolessensie staan uit as 'n fassinerende, interessante en uitdagende periode van 

menslike groei en ontwikkeling. Dit is 'n periode van groot fisiese, sosiale, emosionele 

en psigologiese veranderinge. Die adolessent is nie meer kind nie, maar ook nog nie 

volwasse nie. Hy is op die drumpel van volwassenheid (Mwamwenda 1989:40). 

Volgens Louw en Edwards (1993:165) is adolessensie die ontwikkelingstadium tussen 

die kinderjare en volwassenheid. Hierdie term is afgelei van die Latynse werkwoord 

"adolescere" wat beteken om "op te groei" of "om te groei tot volwassenheid". As 

gevolg van sowel individuele as kultuurverskille, wissel die aanvangsouderdom van 

adolessensie tussen 11 en 18 jaar, terwyl die einde van adolessensie tussen die 

ouderdomme van 17 en 21 jaar val. Aangesien die ouderdomsgrense vir die afbakening 
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van adolessensie dus wissel, is dit beter om die adolessente ontwikkelingstadium te 

beskryf in terme van spesifieke ontwikkelingskenmerke as bloot op grond van ouderdom. 

So beskou, kan gese word dat adolessensie tydens puberteit 'n aanvang neem- dit wil se: 

wanneer vinnige liggaamlike groei begin plaasvind, die voortplantingsorgane begin 

funksioneer en geslagsrypheid bereik word en die sekondere geslagskenmerke verskyn. 

Wanneer adolessensie bestudeer word, is dit egter belangrik om die diversiteit en 

kompleksiteit van die adolessent se liggaamlike ontwikkeling, asook sy denke, gevoelens 

en gedrag in gedagte te hou (Louw 1990:393-395). 

Adolessensie is min ofmeer die tydperk tussen 14 en 25 jaar by seuns en 12 tot 21 jaar 

by dogters. Daar word egter ook 'n fYner onderskeiding getrefwaarvolgens adolessensie 

verdeel word in vroee adolessensie, middel-adolessensie en laat-adolessensie. Vroee 

adolessensie (12-14) word gekenmerk deur ingrypende fisieke veranderinge en 

rypwording wat met onsekerheid en spanning gepaard gaan, terwyl die middd-adolessent 

(15-17) worstel met sy eie identiteit en poog om uit te vind wie en wat hy is. Gedurende .._____ 

laat-adolessensie (18-22) word die adolessent toenemend bewus van homself en sy plek 

in die samelewing. 

1.2.2 Die Gesin 

Vir die doel van hierdie studie, kan daar tussen twee basiese gesinstipes onderskei word 

naamlik: die enkelouergesin en die volledige ofnukleere gesin. 

• Die enkelouergesin 

'n Enkelouergesin kan gedefinieer word as 'n gesm waar daar 'n volwassene en 

afhanklike kind(ers) is; waar een ouer afwesig is (om watter rede ook al); waar daar geen 

redelike vooruitsig van sy terugkeer binne 'n redelike kort periode is nie en waar geen 

affektiewe plaasvervanger teenwoordig is nie. Vir Naude (1983 :29) is enkelouerskap die 

gevolg van 'n verandering in die gesinsopset en hierdie verandering is die resultaat van -~ 1 

een of ander krisis. 
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Enkelouergesinne is vinnig besig om toe te neem in die meeste Westerse lande. In die 

meerderheid gevalle is dit nie 'n permanente gesinsvorm nie, aangesien baie ouers 

hertrou. Daar word bereken dat die helfte van die kinders in die Arnerikaanse samelewing 

bulle vir 'n tydperk wel in 'n enkelouergesin bevind (Viljoen 1983 :300). 

'n V erskeidenheid terme word algemeen gebruik om die enkelouerstruktuur te benoem, 

byvoorbeeld solo-ouerskap, alleenouer, eenouer, onvolledige gesinsouer en enkelouer 

(Engelbrecht 198 7: 5). 

VanWyk en La Cock (1988:109) omskryf enkelouerskap as" 'n outonome, neutrale 

gesagsrol wat nie spesifiek na 'n enkelmoeder of enkelvader verwys nie". Die persoon 

wat toesig en beheer oor die kinders kry, dra die wetlike en ander verantwoordelikhede 

wat vroeer deur twee persone gedeel is, behalwe in die geval van die ongehude moeder. 

Norton en Glick (1986:9) gebruik die term " eenouer" en definieer dit so: "One parent 

families refer to households maintained by a parent with at least one child under 18 years 

old in the home but with no spouse present". 

Viljoen (1986:64) is van memng dat die persentasie enkelouergesinne 'n al meer 

beduidende verhouding tot die totale getal gesinne in 'n bevolking sal word. Sy skryf dit 

toe aan die stygende egskeidingsyfer en die toenemende tendens by ongetroude moeders 

om bulle kinders te behou. Sy is verder van mening dat daar wegbeweeg moet word van 

die idee dat die enkelouergesin 'n afwykende gesin is. 

• Die volledige I nukleere gesin 

Pretorius (1988:37-52) verklaar dat die rol van die gesin veel meer is as net 'n 

geborgenheidsruimte, maar dat dit dien ook as natuurlike agtergrond vir 

persoonsontwikkeling en die inoefening van sosiale vaardighede ten einde die jongmens 

in staat te stel om sy plek in die bree gemeenskap in te neem. 
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Dit blyk dat die gesin een van die beslissendste invloede in die lewe van die kind is, en 

dat die teenwoordigheid van b€;lide vader en moeder nie hoog genoeg geskat kan word 

me. 

Die woord "gesin" beteken "reisgeselskap". Die normale gesin bestaan uit vader, moeder 

en kind (ers), en voltrek 'n intieme interaksiegebeure ofgroepsgebeure watas gesinslewe 

bekend staan (Pretorius 1990:39). Dit is onder meer die ouers se gedrag en houding wat 

vir die opvoedingsklimaat in die ouerhuis verantwoordelik is en waarbinne die kind deur 

steungewing tot volwassenheid gelei word (Jacobs 1985:14). 

Gregory (1969:86) huldig onder andere die mening: "The family is of all the social 

situations in which a child can find himself, that which is likely to have the most 

profound influence" en Fine (1979:149) se: "Families are collections of people who, on a 

voluntary or non-voluntary basis, live together or have family ties with each other". 

Strydom (1973 :20-25) verwys na die gesin as die oudste gemeenskaplike eenheid in die 

mens se geskiedenis, en beklemtoon die funksie van die ouerhuis as die kind se 

lewensomgewing om geborgenheid en beskutting te hied. 

Pretorius (1990:38-40) meen die gesin is die sentrum van opvoeding en saamlewe en 

Griese} en Jacobs (1991 :28) beskryf die gesin as 'n groep persone wat bestaan uit 'n 

vader, 'n moeder en 'n kind ofkinders. Hulle is ook van mening dat hierdie samestelling 

uitgebrei kan word wanneer 'n ander persoon soos 'n oupa of ouma by die gesin inwoon. 

Hierdie lede is saamgebind deur die bande van die huwelik, bloed of aanneming, wat een 

huishouding uitmaak, voortdurend met mekaar in interaksie verkeer en kommunikeer in 

elke gesinslid se onderskeie rolle as man en vrou, moeder en vader, seun en dogter, broer 

en suster, wat sodoende 'n gemeenskaplike struktuur skep en handhaaf 
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1.2.3 Egskeiding 

Wanneer ons van egskeiding praat, is dit belangrik om te onthou dat die familie nie 

onmiddellik ophou om as 'n twee-ouereenheid te funksioneer en 'n enkelouervorm 

aanneem nie. Egskeiding moet eerder as 'n proses gesien word wat lank reeds voor die 

tekening van die egskeidingsdokumente begin en tot maande of selfs jare daarna kan 

duur (Hetherington 1979:851). Op grond hiervan se Saxton (1990:299): "The marriage is 

legally ended with the divorce, but the aftermath of divorce is never really over. 

Divorce has become a common occurrence in our society and for all of the children and 

adolescents whose parents have divorced, the family disruption from the divorce remains 

a life-marker on their well-being." 

Wallerstein en Blakeslee (1989:115) gaan voort deur te se "divorce appears to be the 

central event in the lives of children and adolescents and remains as a profound 

experience as they move through life". Hulle maak ook 'n verdere opmerking: "divorce 

is not a finite step that suddenly dissolves the parental marital bonds, but rather a process 

that each individual adjusts to differently due to each person's perception of the event". 

Egskeiding dui op die ontbinding van 'n wettige huwelik tussen twee persone. Dit is 'n 

intens emosionele ervaring vir almal betrokke. Wat voorheen 'n seldsame verskynsel 

was, is vandag iets algemeens waaraan daar nie meer 'n noemenswaardige stigma kleef 

nie. Die feit dat egskeiding vandag meer aanvaarbaar is, beteken egter nie dat dit/ 

makliker is om te verwerk nie (Van Wyk & La Cock 1988:7). 

Pretorius (1990:252) meld dat die kind sy ouers sien as 'n ondeelbare eenheid. Hy is van 

mening dat daar met egskeiding tweedrag en twis plaasvind en dat die botsende partye 

gedurende en na die egskeiding die jongmens heen en weer slinger. Dit beteken vir die 

jongmens ontwrigting, onvastheid en psigiese ontworteling. Dit word op die spits 

gedryf deurdat albei ouers (gewoonlik deur verwenning) hom probeer wen, sodat hy 
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gedwing word om tussen hulle 'n keuse te maak. Hy word dikwels gebruik as 'n middel 

om die ander te kwets. 

Van Staden (1987:5) definieer egskeiding soos volg: " ... 'n traumatiese, kritieke, 

spanningsvolle proses wat die wetlike beeindiging van 'n huwelik deur 'n hofbesluit en 

die vemietiging van die huweliksverhouding impliseer en 'n verandering van die 

gesinstruktuur en funksionering, die kommunikasie en ondersteunende netwerk, asook 'n 

verandering van die aanpassing, funksionering en interaksies van die gesinslede 

meebring". 

Egskeiding is 'n betekenisvolle gebeurtenis in die lewe van die kind- dit verteenwoordig 

'n gevoel van verlies, 'n gevoel dat 'n interpersoonlike verhouding misluk het en dit 

beteken die begin van 'n dikwels moeilike verskuiwing na 'n nuwe gesinsleefwyse (Price 

en Mckemy 1988:74). Strong et al. (1983:476) sluit hierby aan: "Divorce is a legal fact 

that follows the emotional fact of seperation. But the pain, loneliness, groth and chance 

that take place in the act of seperation are the most significant factors, for it is at this 

point that emotions are rawest, most basic, and most profound". 

Egskeiding is die resultaat van 'n ingewikkelde proses van huweliksontbinding wat voor 

die wetlike bevestiging van die ontbinding sy ontstaan en verloop gehad het, en nie 

sonder meer afgehandel is met die uitvaardiging van 'n bevel van egskeiding nie 

(La Grange 1970:22). 

Egskeiding word deur Pfeffer soos aangehaal deur Van Staden (1987:5) omskryf as: "A 

process whereby the marital partners plan and implement arrangements for the 

dissolution of their marriage". 

V erskeie slaywers toon aan dat egskeiding slegs die finale stadium in 'n lang proses van 

huweliksonmin en -ontbinding is (VanWyk 1986:4; Van Rooyen 1985:7; VanWyk 

1971:4)". 
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Die ses stadiums van skeiding tydens 'n egskeiding is volgens Kammemeyer (1987:497) 

die emosionele skeiding, wetlike skeiding, ekonomiese skeiding, skeiding van ouerskap, 

gemeenskapskeiding en psigiese skeiding. Vervolgens 'n kort beskrywing van elke 

stadium. 

Emosionele skeiding vind plaas wanneer gevoelens al meer vyandig en ambivalent word, 

wanneer vertroue verminder en emosies afgestomp of onttrek word. Gevoelens wat die 

betrokkenes tydens die egskeidingsproses ervaar, is onder andere skok, ambivalensie, 

mislukking, minderwaardigheid, depressie, ontkenning, verwarring, disorganisasie, 

woede, aggressie, skuldgevoelens, eensaamheid, vrees, hartseer, rou en selfbejammering 

(Van Staden 1987:6). Die emosionele krisis wat deur egskeiding veroorsaak word, 

impliseer die verlies van 'n primere verhouding, asook die doelgerigte en aktiewe 

verwerping deur 'n ander persoon wat voortdurend die simbool van die verwerping bly 

(Engelbrecht 1992:26). 

Wetlike skeiding vind plaas wanneer die staat toetree en die wetlike instelling van 

egskeiding met hofprosedures beeindig word. 

Ekonomiese skeiding vind plaas en dit hou die verdeling van bates en bepaling van 

onderhoud in. Dit sluit aile aspekte rakende materiele offmansiele versorging in. 

Skeiding van ouerskap impliseer die verbreking van ouerlike mag met beheer en toesig 

van een ouer en die resterende mag en reg van toegang van die ander ouer. Besluite word 

geneem rakende die toesig en beheer oor die kinders. 

Gemeenskapskeiding vind plaas sodra die egskeiding realiseer. 

Psigiese skeiding voltrek konstruktief wanneer die verhouding tussen die gewese 

eggenote sonder skuld en wraakgevoelens blyk te wees. Kammemyer (1987:497) is van 

mening dat dit die proses is waartydens die individuele identiteit en outonomie herstel 

word. 
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Hierdie ses stadiums word ondervind en beleefvoor, tydens en na die egskeiding. 

Vir die betrokkenes is hierdie fuses nie net pynlik nie, maar ook verwarrend. 

Egskeiding word dikwels gesien as: 

• die krisis van die egskeiding self; en 

• die totstandkoming van die enkelouergesin (Price en McKenry 1988:80). 

Du Toit (1985:26) verwys na die volgende uitsprake van Maynard aangaande die effek 

van egskeidings: 

"The drcision to divorce is not necessarily tragic. Often it's a positive, creative step. 

What's tragic is the failure of our society to provide direction and support during a 

critical life experience. For every other significant transition- birth, marriage, death- all 

human societies provide rites of passage, the community gathers round. But when a 

marriage ends, even members of the family tend to keep their distance. Left alone with 

their lawyers, each of whom is fighting for his client, the distressed couples are plunged 

into a melee of accusations, haggling over division of property, child support and 

visitation rights. The loss to both, in dignity and self-esteem is enormous -to say nothing 

of the effect on the children". 

1.2.4 Belewinge 

Die woord 'bel ewe" kan ook beskryf word as: "lets ondervind, daar getuie van wees." 

Vrey (1979:45) omskryf belewing soos volg: "My belewing dui aan hoedanig ek die 

situasie wat ek ervaar, evalueer. My spesifieke evaluering kan in die bree kategoriee van 

aangenaam en onaangenaam ingedeel word." Hoe die jongmens dus betekenis aan 'n 

situasie gee, bepaal sy belewing en die jongmens se verstaan van sy eie gevoelslewe is 'n 

kriterium vir identiteitsvorming. 
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Die adolessent se belewinge kan volgens Van Loggerenberg en Roets (1993:107,108) as 

belangrik gesien word en om die volgende redes: 

1. In watter mate hy homself hoogag of minag asook in watter mate hy homself aanvaar 

ofverwerp, hang van die jongmens se belewing af 

2. Negatiewe belewinge kan die persoon se betrokkenheid in aktiwiteite strem of 

daartoe aanleiding gee. 

3. Belewinge bepaal die kwaliteit en die unieke aard van die relasies wat die jongmens 

stig. 

4. Die adolessent se belewing bepaal die aard van die opvoedingshulp waaraan hy nood 

het. 

5. Die jongmens se belewinge is ook van belang vir die opvoedkundige sielkundige, 

want dan is die persoon self aan die woord. Insig word verkry van die jongmens se 

eie verwysingsraamwerk en kan as riglyn dien tydens terapie en ouerbegeleiding. 

In aansluiting by die bogenoemde, kan die volgende algemene opmerkings gemaak word: 

• Die gevoelens wat 'n adolessent beleef, word deur die situasie bepaal en deur die 

wyse waarop hy die betekenis aan die situasie gee. 

• Die betekenis wat die persoon aan die situasie gee en die gepaardgaande affektiewe 

belewing word op ge!ntegreerde wyse in die brein geregistreer. Dit dien as 'n 

verwysingsbron vir die interpretasie en die betekenisgewing van nuwe ervaringe. 

• Elke belewing word gekenmerk deur 'n eiesoortige kwaliteit. 
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• Die gevoelsmatige belewing van 'n toestand gaan gepaard met 'n begrip van die 

toes tan d. 

• Indien 'n situasie as intens beleef word, kan die feitlike van die ervaring oorskadu 

word. 

• Belewing kan betrokkenheid strem of daartoe aanleiding gee (Vrey 1979:43-45). 

• Deur dinge te beleef word werklik betekenis daaraan gegee. 

"\, • Belewing word op verskillende niveaus voltrek wat wissel van patiese tot gnostiese 

belewing (Oosthuizen en Jacobs 1985:203). 

• Bel ewing bepaal die kwaliteit en die unieke aard van die relasies wat 'n persoon stig. 

• Die intensiteit van belewing bepaal die duidelikheid en bestendigheid van die 

betekenis wat gevorm word (Jacobs en Vrey 1982:13). 

• Belewing raak die mens in sy persoonwees. Die aard en die kwaliteit van sy 

belewinge sal dus die wyse waarop hy sy persoonwees beoefen, grootliks beinvloed 

(VanWyk 1971 :57). 

• "Bewus wees" en "beleef' verwys na meer as die kemaktiwiteit, aangesien die hele 

spektrum van die mens se dinamiese interrelasies met sy wereld daardeur ingesluit 

word (Vrey 1979:45). 

• Belewingsmomente is momente van lewensgebeure want 'n mens se lewe word in sy 

belewinge openbaar (Oosthuizen en Jacobs 1985:202). 
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1.3 PROBLEEMONTLEDING 

Uit die literatuur blyk dit dat die aantal enkelouergesinne weens egskeiding daagliks 

toeneem en datal hoe meer kinders sonder 'n vader of 'n moeder grootword. Hoewel 

hierdie kinders nie geetiketteer mag word as probleemkinders nie, konstateer die 

literatuur dat hierdie kinders dikwels gebuk gaan onder verswarende omstandighede wat 

'n remmende invloed op die kind se volwassewording mag he (Wallerstein en Kelly 

1980: 81-85). 

Uit die probleemstelling kom 'n paar vrae na vore: 

1. Wat is die belewing van die adolessent in die enkelouergesin as gevolg van 

egskeiding? 

2. Hoekom is die belewing van die adolessent in die enkelouergesin belangrik? 

3. Hoe beleef die adolessent enkelouerskap? 

4. Hoe beinvloed dit die jongmens se verhoudings met ouers, broers en susters, 

onderwysers asook sy vriendekring? 

In hierdie studie gaan probeer word om antwoorde op die vrae te vind. 

1.4 NA VORSINGSMETODE 

• Die literatuurstudie het ten doel om die belewinge van die adolessent in die 

enkelouergesin as gevolg van egskeiding as verkennend-beskrywende 

navorsingsondersoek te ondemeem. 

• Die literatuurstudie is verder ondemeem om hierdie adolessente se belewenis in die 

praktyk te verken. 

• Hierdie empiriese ondersoek is gedoen in die vorm van gestruktureerde onderhoude. 

• Insigte wat verkry is uit bogenoemde is saamgevat in die vorm van riglyne aan ouers, 

onderwysers en beraders. 
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1.5 AFBAKENING VAN DIE NAVORSING 

Hierdie studie word gerig op die adolessent se belewing van die enkelouergesin wat as 

gevolg van egskeiding ontstaan het. Die rede vir die keuse van adolessensie het te make 

met die feit dat dit 'n kritieke periode in die vestiging van die selfkonsep verteenwoordig, 

juis as gevolg van al die veranderinge wat met adolessensie gepaard gaan. Pogings om 

die self te vind, asook die vestiging van 'n eie identiteit tipeer hierdie lewensfase. Die 

lewensfase word gekompliseer as dit ervaar word in die afwesigheid van sekuriteit, 'n 

stabiele gesinstruktuur, en die ondersteuning van albei ouers. Die emosionele stabiliteit 

van die enkelouer en die enkelouer se bantering van enkelouerskap beinvloed die 

adolessent en sy ofhaar selfkonsep tot 'n groot mate (LefSon 1997:2). 

Navorsers verskil oor die ouderdom waartydens egskeiding die kind se aanpassing die 

meeste sal beinvloed. Sekere navorsers is van mening datjongerkinders meer geaffekteer 

word omdat hul ontwikkelingsproses versteur word as hulle met nuwe 

verantwoordelikhede belas word wat ontoepaslik is vir hul ouderdom. Teenstrydig 

hiermee is ander navorsers van mening dat jonger kinders gespaar word van die_pynlike 

herinneringe en swaarkry wat ouer kinders bybly, selfs jare na die egskeiding. Fassel 

(1991:33) beweer dat die manier waarop mens na 'n probleem kyk, afhang van die 

persoon se ouderdom. Kinders tussen die ouderdomme van een en vyf sukkel as 

volwassenes om hul ouers te leer ken en om 'n verhouding met die afwesige ouer te stig. 

Jongmense tussen ses en dertien is weer kwaad vir en verward oor hul ouers terwyl die 

adolessente glo hulle verstaan van hul ouers is meer realisties. Oor die algemeen het al 

hierdie individue 'n vrees vir intimiteit en bevraagteken hulle hul vermoe om 

standvastige verhoudings te stig. 

1.6 DOEL MET DIE STUDIE 

Die doel met die navorsing is om kennis in te win oor die belewing van die adolessent in 

die enkelouergesin as gevolg van egskeiding. Daar sal veral gelet word op die effek van 

die egskeiding op die adolessent se relasies wat hy met sy ouers, broers en susters, 
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uitgebreide familielede, onderwysers en vriendekring het. Die verdere doel is om sekere 

bevindinge en aanbevelings aan te hied, ten einde sodanige probleme te identifiseer en 

selfs te voorkom. Die volgende redes is hier ter sprake: 

1.6.1 Kennis van die adolessent is 'n moontlikheidsvoorwaarde vir opvoeding 

Die verlies van 'n ouer, om watter rede ook al, is dikwels 'n traumatiese gebeurtenis in 

die lewe van die kind. Die ouer weet nie hoe die kind sodanige verlies en enkelouerskap 

sal beleef nie en dit kan meebring dat die ouer nie die nodige begrip het vir die besondere 

behoeftes van die kind nie. Die vertrouensverhouding tussen ouer en kind kan gevolglik 

skade ly, want die ouer weet nie hoe om sy kind te ondersteun nie. Die gesagsverhouding 

raak ook meer gekompliseerd omdat die ouer nie sy kind ken en weet hoe en wanneer om 

gesag uit te voer nie (Van Loggerenberg 1992: 13). Een van die moontlikheidsvoor

waardes vir die toeken van logiese, egte, erkende betekenisse ( donatiewe betekenisse) is 

'n helder doeltreffende kognitiewe struktuur wat bestendig georganiseer is en wat oor 

geskikte koppelingsidees beskik (Vrey 1979:34). Kennis van die kind is slegs moontlik 

as die ouermet die kind saamleefen nie maar langs hom leefnie (Jacobs 1985:19). 

1.6.2 Kennis van die kind se be/ewing is nodig vir sy selfaktualisering 

Dit kan wees dat die kind wat nie sy ouers se liefdevolle kontak beleef nie, dit moeilik 

vind om homself te aanvaar. Sy betekenisgewing is onrealisties, naamlik dat hy as 

persoon verwerplik is omdat hy sy ouers se liefde nie ervaar nie (Griesel en Jacobs 

1991:30). Ongunstige belewinge kan die kind se selfaktualisering strem en het swak 

relasies tot gevolg, wat die kind se betrokkenheid by sy handelinge kortwiek en dit gee 

aanleiding tot onduidelike betekenisgewing. Wanneer betekenisgewing voldoende 

uitgebrei word, is die vorming van nuwe relasies moontlik. Wanneer die teendeel egter 

ontstaan, kan dit gebeur dat die onlogiese betekenis wat aanvanklik aan 'n bepaalde 

relasie gegee is, daartoe lei dat die invloed ten opsigte van die onlogiese, deurwerk na die 

nuwe relasie wat gevorm behoort te word. Sodoende word verdere onlogiese 

betekenisgewing verkry wat tot irrasionele denke lei (Jacobs 1998:237 ). 
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1.6.3 Kennis van die kind se belewing hied riglyne aan die Opvoedkundige 

sielkundige 

Die Opvoedkundige Sielkundige verkry kennis van die kind se belewing vanuit die kind 

se eie verwysingsraamwerk en hierdie kennis kan as riglyn dien tydens terapie en 

ouerbegeleiding (Van Loggerenberg 1992: 13). 

1.7 AANNAMES VAN DIE STUDIE 

Die navorser maak die volgende aannames: 

• Nie die trauma van die verlies aileen nie, maar ook die opvoedingsituasie daarna is 

bepalend vir die belewing van die kind in die enkelouergesin. 

• Indien daar in die adolessent se behoeftes voorsien word, kan hy die enkelouergesin 

as positief beleef 

• In die enkelouergesin kan een ouer 'n gesonde opvoedingsklimaat skep en die 

selfaktualisering van die kind moontlik maak. 

• Riglyne kan saamgestel word om die ouers te help om die enkelouerskap en belewing 

van die adolessent sinvol te hanteer. 

1.8 DIE NA VORSINGSPROBLEEM 

Die navorsingsprobleem is om die belewinge van die adolessent te ondersoek en om 

sekere aanbevelings tot hulpverlening te maak. 
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1.9 SAMEVATTING VAN RELEV ANTE GEDAGTES MET BETREKKING 

TOT DIE STUDIETEMA. 

Die belewinge van die adolessent in die enkelouergesin regverdig 'n ondersoek op grond 

van die volgende: 

• Die adolessent se aangewesenheid op die volwassene 

• Die potensiaal waaroor die adolessent beskik om volwasse te word indien hy die 

nodige opvoedingshulp ontvang 

• Enkelouerskap impliseer die verlies van 'n ouer. In die lig van die kind se nood aan 

albei ouers word gevra hoe die adolessent hierdie situasie beleef en watter implikasie 

dit vir sy selfaktualisering het? 

• Belewing dui aan hoe die adolessent hierdie situasie evalueer en plaas dus hierdie 

ondersoek binne die adolessent se verwysingsraamwerk. 

• Belewing bepaal die adolessent se selfaktualisering wat die opvoedingsdoel van die 

ouer is ofbehoort te wees. 

1.10 DIE VERLOOP VAN DIE STUD IE 

In hoofstuk twee gaan die soeklig eers val op die volledige gesin, die implikasies van 

moederlikheid, vaderlikheid en die belewing van 'n gesonde opvoedingsklimaat. Hierdie 

inligting kan dien as 'n agtergrond om verskille indien enige in die enkelouergesin te 

bepaal en of die verskille aanleiding kan gee tot 'n sekere belewing. Moontlik kan dit 

ook as riglyn dien wanneer aanbevelings gemaak word. 
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In hoofstuk drie word die belewing van die adolessent in 'n enkelouergesin soos dit in die 

literatuur voorkom, ondersoek. Die belewinge sal spesifiek handel oor die verlies van 'n 

ouer as gevolg van egskeiding. 

In hoofstuk vier sal daar deur middel van ses empiriese onderhoude gekyk word na die 

belewinge van die adolessent wat deur die egskeidingsproses geraak word. Daar sal ook 

gepoog word om sekere aanbevelings te maak wat riglyne kan bied vir ouers, 

onderwysers en ander terapeute. Ter afsluiting bevat hoofstuk vyf 'n samevatting en 

evaluering van die studie. 

1.11 SAMEV ATTING 

In hierdie hoofstuk bet die skrywer verduidelik wat die doel met hierdie studie gaan 

wees, naamlik om uit te vind wat die adolessent se belewinge rondom hul ouers se 

egskeiding is. Daar is ook gekyk na seker relevante begrippe en hoe dit van toepassing is 

op die studie. 

Uit die literatuur blyk dit dat adolessente wat die ouers se egskeiding beleef bet, gebuk 

gaan onder moeilike omstandighede wat 'n remmende invloed op volwassewording mag 

he. Om probleme te voorkom moet dit ten minste eers gei"dentifiseer word. 
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HOOFSTUK2 

DIE VOLLEDIGE OF NUKLEeRE GESIN 

2.1 INLEIDING 

Voordat die adolessent se belewing in 'n enkelouergesin ondersoek word, wil die skrywer 

duidelikheid verkry oor die kenmerkende eienskappe en die funksies van die nukleere 

gesin. Dit sluit in: die vader, die moeder en die adolessent se belewing van 'n gesonde 

opvoedingsklimaat, aangesien 'n nukleere gesin tradisioneel beskou is as die ideale 

omstandigheid vir die volwassewording van 'n kind. Uit die voorafgaande kan bepaal 

word hoe die enkelouergesin afwyk van die volledige gesin en in hoe 'n mate die 

enkelouergesin dieselfde volwassewordingsruimte as die sogenaamde volledige gesin kan 

bied. 

Steyn en Breedt (1990:40) definieer die gesin as 'n aanvaarbare en goedgekeurde 

verhouding tussen twee volwassenes van die teenoorgestelde geslag wat 'n woning deel. 

Coffinan en Roark (1992:211) maak die volgende stelling: "An intact family is a unit 

composed of two legally married adults and the biological offspring of that legal bond". 

2.2 DIE NUKLEeRE GESIN 

2.2.1 Kenmerke van die nukleere gesin 

Engelbrecht (1987:4) beskryf die volledige gesin soos volg: "The complete, happy and 

loving family is the breeding-ground in which children grow up to be psychologically 

healthy adults. Where one or both of the parents are absent as a result of death, divorce 

or other reasons, in other words, where disruption has occurred, the optimal situation has 

been disturbed". 
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Die gesin is nie net die eerste unieke of prim ere opvoedingsituasie waarin die ouer en die 

kind hulle bevind nie, maar ook die magtigste. Daarom kan gese word dat, van al die 

lewensituasies waarin die mens hom bevind, die gesinsituasie hom die diepste en 

blywendste beinvloed (Kruger 1990:17). Dit is binne die gesin dat ouers kinders 

voorberei op die lewe en sekere lewenservaring en lewensbeskouinge aan die kind 

deurgee (Louw 1989:78). 

Kotze (1978:78) beklemtoon die feit dat die vader en die moeder vir hulle kind 'n 

affektiewe paar of"geskandeerde eenheid" vorm, en dat die ouers medeverantwoordelik

heid vir die opvoeding van hul kind moet aanvaar. 

Miller en Janosik (1980:14) sien die familie as 'n sisteem met subsisteme: "Family 

structure or organization refers to the patterned relationships among family members, and 

can be observed through family subsystems such as the parent-child subsystem". 

'n Volledige gesinsisteem impliseer 'n kontraktuele ooreenkoms, 'n huwelik tussen man 

en vrou, met regte en pligte en verantwoordelikhede en kinders wat 'n huwelik tot 'n gesin 

verruim. Met mense as unieke komponente ontplooi elke gesin tot 'n unieke sisteem 

(Scott 1984:156). 

2.2.2 Die nukleere gesin se funksies 

Adams (1995:111-112) beskryf die funksies van die gesin as liefde, kameraadskap, 

ekonomiese samewerking en sosialisering. Van Schalkwyk (1988:153) se: "Die ware 

gesin woon saam, leef saam, doen saam, glo saam, voel saam en streef saam". Ferreira 

(1994:62) verwoord die stelling so: "Emotional ties, interdependence and loyalty towards 

each other are characteristics ofthe family". 

Pretorius (1988:39) sien gesinsopvoeding as die basis van aile latere opvoeding en die 

gesinsverhoudinge as die basis van aile latere sosiale verhoudinge. Die gesin is die 
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sentrum van die opvoeding, die kemgemeenskap, basisleefgemeenskap, die oersel van -

die gemeenskap, die sentrale en grondleggende opvoedingsmilieu van die kind, boustene 

van die staat en maatskappy, asook die primere opvoedingsituasie en die primere 

saamleefsituasie. 

Die doel van aile volwassenes in die gesin is om te verseker dat al die kinders wat aan 

hulle toevertrou is, opgevoed word om eendag behoorlike en fatsoenlike volwasse mense 

te wees. Die gemeenskap se besondere siening of idee van volwassenheid sal bepaal wat 

as behoorlik en fatsoenlik gesien word. Die idee van volwassenheid word weer deur die 

gemeenskap se lewens- en wereldsbeskouing bepaal (Louw 1989:27). Die opvoedkun

dige funksie van die gesin sluit ook waardes, norme en lewenswyse van die gesin in 

(Van Staden 1987:12). 

Die jongmens het 'n vaste lewensruimte nodig wat syne is en wat hy as sy eie ervaar. Dit 

is 'n ruimte waarbinne hy homselfkan wees en waarin hy kan beweeg. As die jongmens 

nie hierdie ruimte het nie, voel hy bedreig (Pretorius 1988:49). Die huislike milieu is ook 

die gestruktureerde ruimte van waaruit die kind kan eksploreer. Die jongmens het 

behoefte aan liefdevolle sorg wat op 'n tasbare wyse deur ouers uitgedruk word en hy 

verwag dat hy antwoorde op allerlei vrae tuis sal ontvang. Probleemoplossing vind 

sodoende plaas (Pretorius 1988:50). 

Volgens Grobler en O'Niel (in Kruger 1990:22) kan verskeie taakgroepe van 'n gesin 

onderskei word. Daar is take wat gerig is op die bevrediging van die gesinslede se 

basiese behoeftes, soos byvoorbeeld voedsel, klere en behuising. fu aansluiting hierby 

word ook ontwikkelingstake onderskei wat vereis word vir elke lid van die gesin se 

ontwikkelingsfase en vir gesinsveranderinge, byvoorbeeld die bemeestering van sosiale 

vaardighede en aanpassings by die nuwe werksomstandighede van 'n ouer. Daar is ook 

kris-istake wat meegebring word deur onbeplande krisisse, byvoorbeeld siekte, 

werkloosheid en rampe. 
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Die gesin is die samelewingstruktuur wat voorsiening maak vir intieme persoonlike 

verhoudings en vir die handhawing van die emosionele stabiliteit van die volwassenes in 

die gesin (De Waal 1992:31 ). 

Daar is een opsig waarin die gesin deur geen ander instansie vervang kan word nie en dit 

is die vestiging van die sosio-kulturele persoonlikheid van die kind (Engelbrecht et al. 

1982:190). 

2.2.3 Die opvoedingsimplikasies van die nukleere gesin 

Die gesin het sekere opvoedingsimplikasies vir die jongmens, naamlik: 

• Die gesin bied veiligheid en geborgenheid aan die adolessent 

(Van Schalkwyk 1988:154). 

• Die gesin staan hom by, gee raad en help hom reg (Van Schalkwyk 1988:153). 

• Die gesin is 'n oefenskool vir die lewe self (Van Schalkwyk 1988:153). 

• Die gesin is die milieu van vervulde behoeftes (Pretorius 1988:50). 

• Die gesin is 'n gemeenskap vir die aanleervan sosiale deugde (Pretorius 1988:51). 

• Die gesinsmilieu is die antwoord op ervaringe (Pretorius 1988:50). 

• Die gesinsmilieu is 'n lewensruimte (Pretorius 1988:49). 

Verdere opvoedingsimplikasies kan die volgende insluit: 

• Krisistake word hanteer. 

• Die gesin het 'n koesterende en affektiewe funksie. 

• Deur die gesin word die adolessent gelei tot volwassenheid. 

• Die gesin begelei die adolessent na onafhanklikheid. 
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2.3 V ADERLIKHEID IN DIE VOLLEDIGE GESIN 

2.3.1 Kenmerke van vaderlikheid 

Die begrip "vaderlikheid" kan morfologies ontleed word om die betekenis te verhelder. 

Die postmorfeem"-lik" dui op die vergelyking met 'n vader terwyl die postmorfeem 

"heid" op die wese van die vader dui. Vaderlikheid beteken daarom letterlik om wesenlik 

soos 'n vader te wees. Hierdeur word onderskei tussen die biologiese betekenis van die 

vader en die opvoedingsbetekenis van vaderlikheid. Laasgenoemde begrip dui op die 

gemoeidheid van die vader met 'n kind vu wte hy m liefde 

opvoedingsverantwoordelikheid aanvaar (Viljoen 1983:17-18). 

2.3.2 Die vader se rol 

Behalwe dat die vader 'n tweede volwassene of 'n derde party in die gesin is, bring hy 'n 

hele aantal positiewe aspekte na die kind, unieke kwaliteite waaroor die moeder nie 

gewoonlik beskik nie (Popenoe 1996:139). 

Vaderlikheid is die natuurlike persoonlikheidseienskap wat meebring dat die vader met 

empatie teenoor sy kinders reageer (Van Jaarsveld 1983:16). Hy hied ook in bepaalde 

situasies geborgenheid, veiligheid en troos. Popenoe (1996:140) maak die volgende 

opmerking: "Fathers act as protectors of their daughters from child abuse by strangers, 

protectors of their sons from violence, protectors of their wives from rape and assault, 

and protectors of their homes and neighborhoods from intrusion and disorder". 'n Pa moet 

belangstelling toon in sy kind se aktiwiteit, asook meedoen aan sekere aktiwiteite (Lotz 

1983:30 ). Om 'n vader te he, beteken vir die kind onder meer om iemand te he wat hom 

in die wereld inlei. 

Engelbrecht (in LeRoux 1992:55) wys daarop dat die kind hoofsaaklik via die vader 

vanuit die gesin na die bree samelewing geemansipeer word. Hoewel die eerste 

emosionele band met die moeder gesluit word, "beklee die vader as't ware 'n 
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skarnierposisie tussen die lewe in die gesin en die lewe daar buite". Hierdie belangrikheid 

van die vaderfiguur word sterk deur Lamb (1986:16) onderstreep: "Children with highly 

involved fathers are characterised by increased cognitive competence, increased empathy, 

less sex stereotyped beliefs, and a more internal locus of control". 

Deur sy werl<: het die vader 'n wye reeks sosiale kontakte waardeur die gesin as geheel 

direk en indirek baat. Die vader onderhandel gewoonlik namens die gesin met 

gesagstrukture in die gemeenskap. Binne die gesin bring die teenwoordigheid van die 

vader mee dat die kinders nog 'n volwassene ken met menings, aktiwiteite en 

vaardighede wat hul ervaringsveld verbreed en ontwikkel. Hy kan vreugdes wat die 

kinders meebring, deel, sy teenwoordigheid kan konfrontasies wat binne die gesin 

ontstaan neutraliseer of verminder en hy kan vertroosting hied na te1eurstellings. Die 

vader dra of deel verantwoordelikheid vir besluite ten opsigte van huishoudelike en 

gesinsaangeleenthede. Hy is 'n intellektuele, emosionele en seksuele maat vir sy vrou 

(Barry 1982:7). 

Die vader se rol met betrekking tot die versorgmg van sy gesm, sy lyflike 

teenwoordigheid en die simbool van manlikheid wat hy verteenwoordig, mag nie 

onderskat word nie. 'n Pa moet vir homself 'n identiteit in die oe van sy kind gee. 

Daarom moet hy tyd aan sy kind bestee, geduldig teenoor hom wees en belangstelling in 

hom toon (Lotz 1983:30). 

Popenoe (1996:141) maak die volgende stelling in verband met versorging: " ... as 

females most want to be 'cherished' by their mates, males most want to be 'needed' by 

theirs. More than anything else, 'being needed' for a man, involves his ability to provide 

resources". 

Luttig (1983:42) het bewys gelewer dat die vader as geslagsidentiftkasiefiguur vir beide 

die seun en die dogter belangrik is en Barry (1982:8) is van mening dat die vader se 

teenwoordigheid aileen, nie 'n waarborg is dat die seuns 'n aanvaarbare manlike 

identifikasie sal ontwikkel nie; wat werklik tel, is nie die afwesigheid ofteenwoordigheid 
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van die vader nie, maar wel die kwaliteit van sy vaderskap wanneer hy wel teenwoordig 

is. Popenoe (1996: 142 ) wys veral op die belangrikheid van die teenwoordigheid van die 

vader vir die adolessente seun: "Without adult males around, teenage boys will 

necessarily turn excessively to their peers and to the antisocial behavior that male teenage 

peer groups often engender". 

Hetherington (1979:855) stel die vader se rol soos volg: "The father in a nuclear family 

indirectly supports the mother in her maternal role in a number of ways: with economic 

aid, with assistance and relief in household tasks and child rearing, and with emotional 

support and encouragement and appreciation of her performance as a mother. He may 

also play a more direct and active role in shaping the child's behavior as an agent of 

socialization, by discipline, direct tuition, or acting as a model". 

Die rol van die vader kan ook gesien word as die gesagsdraer en die mag in die gesin. 

Hy is fisiek die sterkere, maar moet ook deur sy beroepspesialisering en intellektuele 

ontwikkeling sy kinders leer om die nodige eerbied en gesag in die algemeen te 

ontwikkel. Die ewewig tussen gesag en liefde het 'n verreikende invloed op die kind se 

prestasie en persoonlikheidsontwikkeling (Van Jaarsveld 1983:15). 

Daar moet egter op gelet word dat die vader dikwels me meer die onbetwiste 

gesagsfiguur in die huis is nie. Wat die vader egter aan gesag inboet, kan hy aan 

menslikheid wen deur sy gesagsposisie met liefde, begrip en kennis te beklee 

(Van Staden 1987:170). 

V aders speel 'n geweldig belangrike rol in die lewens van kinders en adolessente. Die 

vader help met karaktervorming, stig van norme en waardes, vorming van verhoudinge 

asook met die uitoefening van beroepskeuses (Lefson 1997:34). 
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2.3.3 Opvoedingsimplikasies van vaderlikheid 

Van Loggerenberg (1992:21-22) sien die vader se funksies soos volg. Hy 

• is verantwoordelik vir die opvoeding van sy kind; 

• hied geborgenheid, veiligheid, empatie en troos; 

• toon belangstelling in sy kind se aktiwiteite; 

• beskerm sy gesin en neem besluite; 

• voorsien in die behoeftes van sy gesin; 

• bepaal die gesin se lewestandaard en status; 

• hied 'n manlike identifikasiefiguur; 

• help met die maak van beroepskeuses; 

• is die gesagsdraer van die gesin; 

• verteenwoordig vir die kind die toekomstige grootmenswereld; 

• vorm die buffer tussen die kind en die wereld; en 

• dien as brug tussen die kind en die gemeenskap. 

Hy kan ook gesien word as 

• 'n maat vir sy vrou; en 

• 'n tweede volwasse persoon in die gesin. 

2.4 MOEDERLIKHEID IN DIE VOLLEDIGE GESIN 

2.4.1 Die kenmerke van moederlikheid 

Wanneer die begrip "moederlikheid" morfologies ontleed word, word die betekenis 

verhelder. Die postmorfeem "-lik" dui op die vergelyking met 'n moeder, terwyl die 

postmorfeem "-heid" op die wese van die moeder dui. Dit gee dus 'n aanduidig van die 

betekenis om wesenlik soos 'n moeder te wees (Barnard 1971:31 ). 
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Buck (1965:72) vat die verhouding tussen moeder en kind soos volg saam: "Mother-love 

can be taken for granted. It serves best for cuts and bruises and falls on slippery floors. 

Mother-love is sheltering arms". 

2.4.2 Die moeder se rol 

Die moeder is die belangrikste bindingskrag in die huis. Sy is die hoofbemiddelaar wat 

via die voorhou en voorleef van norme en gedragskodes aan die sosiokulturele 

persoonlikheid van die kind gestalte help gee. Sy is by uitstek die hoofpersoon in die 

skepping van 'n huislike atmosfeer en klimaat (Engelbrecht et al.1982: 195). 

Die moeder beskerm haar kind teen gevare, terwyl sy hom terselftertyd bystaan in die 

verskuiwing van sy grense van die veilige en bekende ruimte na die onbekende. So 

ontsluit sy die wereld vir haar kind, terwyl sy hom steun om vol vertroue sy wereld te 

gaan ontdek. 

2.4.3 Die opvoedingsimplikasies van moederlikheid 

Die moeder is die een wat 

• hoofsaaklik verantwoordelik is vir die stigting van 'n huislike klimaat en atmosfeer 

(Engelbrecht et al. 1982:195); 

• eerste met die kind in 'n verhouding tree en wat die fondament le vir latere 

verhoudings wat die adolessent stig; 

• die adolessent begelei tot die neem van morele norme en waardes (Engelbrecht et al. 

1982:195); 

• die adolessent help met die keuse van 'n beroep (Engelbrecht et al. 1982: 195); 

• aan die adolessent 'n geborgenheidsruimte en veiligheid bied; 

• as vroulike geslagsrol dien; 

• die adolessent help met die bereiking van 'n lewensfilosofie; 

• simpatieke gesagsleiding bied; en 

• riglyne bied ten opsigte van sosiaal-verantwoordelike gedrag. 
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2.5 DIE ADOLESSENT IN DIE VOLLEDIGE GESIN 

2.5.1 Ontwikkelingstake van die adolessent 

Die adolessent moet die volgende ontwikkelingstake bemeester : 

• Aanvaarding van sy I haar veranderde liggaamlike voorkoms 

• Ontwikkeling van 'n manlike ofvroulike geslagsrolidentiteit 

• Aanknoop van heteroseksuele verhoudings 

• Ontwikkeling van 'n sterk emosionele band met 'n ander persoon 

• V oorbereiding 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 

• Aanvaarding 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 

• V ersekering van ekonomiese onafhanklikheid 

• Ontwikkeling van 'n waardestelsel wat verband hou met 'n realistiese en 

wetenskaplike wereldbeskouing 

• Ontwikkeling van morele begrippe en waardes wat as riglyne vir gedrag kan dien 

• Ontwikkeling van 'n lewensfilosofie 

Uit die aard van hierdie ontwikkelingstake is dit duidelik dat adolessensie gepaard gaan 

met ingrypende veranderinge wat aanvaar moet word, asook noodsaaklike ontwikkelings 

ten opsigte van sekere vaardighede, kennis, funksies en houdings (Louw 1990:396). 
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2.5.2 Liggaamlike en fisiologiese ontwikkeli;;g 

G"""Bdurende die middelbare skoolleeftyd tree liggaamlike veranderinge in wat die gaping 

tussen kind en die volwassene oorbrug (Engelbrecht et al. 1982:75) Die adolessent neem 

hierdie opvallende liggaamlike veranderinge bewustelik waar. Dit gaan dan ook dikwels 

gepaard met gevoelens van sowel verwondering, trots en vreugde as onsekerheid, 

skaamte en weersin (Louw 1990:401 ). Hierdie vinnige verandering mag die adolessent 

laat voel dat hy 'n toeskouer is van sy eie groei en ontwikkeling. Sy seltbeeld en 

interpersoonlike verhoudings word hierdeur bemvloed (Lefson 1997:20). 

Fisieke veranderinge het 'n direkte effek op die adolessent se persoon-wees, soos 

Coleman (1980: 17) aandui: "Perhaps most important of all, however, is the effect that 

such physical changes have upon identity. As many writers have pointed out, the 

development of the individual's identity requires not only the notion ofbeing separate and 

different from others, but also a sense of selfconsistency, and a firm knowledge of how 

one appears to the rest ofthe world". 

2.5.3 Kognitiewe ontwikkeling 

Louw (1990:417-424) is van menmg dat die adolessent se kognitiewe vermoens 

kwalitatief asook kwantitatief ontwikkel deurdat hy intellektuele take makliker en 

effektiewer kan bemeester asook dat die aard van sy denkprosesse verander. Die individu 

word toenemend bewus van homself en ontwikkel die vermoe om oor verskillende 

moontlikhede ten opsigte van die self en van ander persone te dink. Hulle kan onderskei 

tussen die moontlike en werklike en dit kan aanleiding gee tot gemoedskommelinge 

tussen depressie en ontevredenheid of vreugde en geluk. Ferreira (1994:61) is van 

mening dat die adolessent dan geneig is om hul ouers en ook die gemeenskap se 

verwagtinge te bevraagteken en teen norme en waardes te rebelleer. 
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Adolessente is in staat om hipoteses te stel en dit te toets. Hulle kan dus sistematies en 

wetenskaplik dink. Hulle vermoe om inligting te verwerk en te berg het verbeter sedert 

die kinderjare (Louw en Edwards 1993 :564). 

2.5.4 M orele ontwikkeling 

Een van die take van 'n adolessent is om 'n persoonlike waardestelsel te ontwikkel. Hy 

sal dus sekere waardes aanvaar en sekeres verwerp ten einde sy eie waardestelsel te vorm 

(Louw 1990:427). Die adolessent bevraagteken sy ouers se waardes en vergelyk dit met 

die van ander ouers. Hy word nou ook bewus van inkonsekwenthede tussen die waardes 

van sy ouers en hul werklike gedrag. Hy kom dan agter as sy ouers en gesin van die 

normale afwyk (Louw 1990:422). 

2.5.5 Sosiale ontwikkeling 

• Die adolessent se verhouding met sy ouers 

Identiteitsvorming word bevorder deur belonende, versorgende en konsekwente optrede 

van die ouers, waar beide die vader en die moeder persoonlike en sosiaal effektiewe 

rolmodelle is (Louw 1990:466). Die adolessent is op pad om sy eie identiteit te vind en 

ondervind daarom 'n sterk drang om homself los te maak van dit wat hom bind. Om 

selfstandig en onafhanklik van sy ouers te word is dit belangrik dat hy sy ouers meer 

realisties sal sien. Die losmaking van ouerlike ban de moet nie as verwerping gesien word 

nie. Alhoewel adolessente krities ingestel is teenoor hul ouers en gemeenskappe is daar 

baie getuienis dat die meeste jongmense goed met hul ouers oor die weg kom 

(Engelbrecht et al. 1982:88). 

• Die adolessent se verhouding met die portuurgroep 

Die portuurgroep kan gesien word as 'n groep met sy eie waardes en norme of as 'n 

verwysingsgroep wat aan die adolessent 'n geleentheid bied om sy gedrag, probleme, 
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behoeftes en doelwitte te evalueer (Louw 1990:437). Hierdie identifikasie vergemaklik 

sy strewe na onafhanklikheid en die wegbeweeg van sy ouers af In hierdie groep kan 

hulle onderwerpe bespreek wat hulle gewoonlik nie met vrymoedigheid met 'n 

volwassene kan bespreek nie. Die behoefte aan sosiale aanvaarding word deur die groep 

bevredig en dit is heilsaam vir die ontwikkeling van 'n goeie selfbeeld (Engelbrech et al. 

1982:90). 

Die invloed van ouers en vriende op die adolessent blyk eerder aanvullend as in konflik 

te wees. Die portuurgroep sal byvoorbeeld groter invloed he op sake soos verhoudings 

met die teenoorgestelde geslag en kleredrag, terwyl die ouers se mening ten opsigte van 

basiese morele en sosiale waardes groter gewig sal dra (Louw 1990:442). 

• Die adolessent se verhouding met die teenoorgestelde geslag 

Adolessente sien heteroseksuele verhoudings as 'n teken van volwassenheid en gaan 

sodoende verhoudings met die teenoorgestelde geslag aan. Dit is vir die jongmens van 

die uiterste belang om suksesvol te wees op hierdie gebied omdat dit hulle seltbeeld en 

status in die portuurgroep beinvloed (Engelbrecht et al. 1982:92). 

2.6 INVLOED VAN DIE OUERS OP DIE ADOLESSENT 

Identiteitsvorming word tydens adolessensie bevorder deur belonende en versorgende 

optredes van die ouers. Dit vind plaas wanneer die ouers van dieselfde geslag 'n 

persoonlike en sosiaal effektiewe rolmodel is, en wanneer die ouer van die 

teenoorgestelde geslag 'n effektiewe ouermodel is en die rolmodel van dieselfde geslag 

ouer goedkeur. Konsekwente optredes van die ouer teenoor die adolessent bevorder 'n 

gevoel van identiteit by die adolessent (Louw 1990:466). 

Soos reeds hierbo vermeld, bevraagteken die adolessent sy ouers se waardes en vergelyk 

dit met die van ander ouers. Hy word nou ook bewus van inkonsekwenthede tussen die 
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waardes van sy ouers en hul werklike gedrag. Hy kom dan agter as sy ouers en gesin van 

die normale afwyk. Die adolessent streef na onafhanklikheid en wil self besluite neem, 

sonder sy ouers se hulp. Hierdie jongmense debatteer ook graag met hulle ouers en vereis 

dat hul redes verskafvir wat hulle van hom I haar verwag (Louw 1990:422). 

2. 7 DIE BELEWINGE VAN 'N GESONDE OPVOEDINGSKLIMAAT 

Dit word algemeen aanvaar dat liefde, vertroue, begrip, gesag, respek, aanmoediging en 

aanvaarding as boustene vir goeie gesinsverhoudinge dien. Jones (1980:3) is van mening 

dat dit nodig is om tot die besef te kom dat die adolessent se behoeftes baie ooreenkom 

met die van die volwassene: " Adolescents need to be accepted, liked, trusted and treated 

"h " Wit respect .. : . 

Vir die skrywer word 'n gesonde opvoedingsklimaat deur die aanwesigheid van die 

volgende eienskappe gekenmerk: 

2.7.1 Liefde 

Liefde is 'n basiese onderdeel van menslike bestaan. In die nukleere gesin is daar 'n sterk 

liefdesrelasie, 'n behoort tot hierdie groepie, 'n identiteitsbelewing. In die liefderelasie 

ontdek die kind homself en besef hy sy waarde as persoon. Hy leer in die 

gesinsinteraksiesituasie dat liefde gegee en ontvang word (Malan 1982:184). 

Die ouer wat sy kind liefhet, is toegenee tot sy kind en is bereid om opofferinge te maak 

vir sy kind. Die jongeling beleef sy ouers se liefde as sekuriteit, warmte en 

toeganklikheid. Vanuit die geborgenheid wat hy deur sy ouers se liefde beleef, beweeg hy 

uit na andere en is hy in staat om outentieke relasies met sy huisgenote en met ander 

mense te stig. Ware liefde kom neer op aanvaarding van die ander persoon ongeag sy 

voorkoms, tekortkominge en gebreke (Griesel en Jacobs 1991:30). 
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2. 7.2 Vertroue 

Aanvaarding is 'n uitvloeisel van liefde en ly tot wedersydse vertroue. Die kind beleef sy 

ouers se vertroue en aanvaarding as sekuriteit en geborgenheid en daarom poog hy om sy 

beste te lewer en sy ouers se vertroue waardig te wees. Die veiligheid wat die kind 

beleef, gee ook 'n gevoel van stabiliteit. Hierdie kwaliteit atmosfeer kan geskep en 

deurentyd in stand gehou word indien die ouers konsekwent optree en die kind in liefde 

aanvaar (Louw 1989:28). 

Volgens De Waal (1992:29) beteken vertroue vir die kind dat hy met vrymoedigheid op 

sy ouers kan staat maak om in sy behoeftes te voorsien, dat daar gepaste eerlikheid is, 

selfs oor die foute wat die ouer begaan en dat daar vriendelikheid en gesprek is. 

2.7.3 Begrip 

Die ouer se kenverhouding van hulle kinders behels begrip, insig en aanvoeling vir die 

kind se behoeftes aan toenadering, ondersteuning en lei ding. Griese} en Jacobs (1991 :31) 

beweer dat, as daar nie 'n tweerigting gesprek tussen die ouer en kind is nie, die kind 

homself sal terugtrek met die gevolg dat die kind nie sy ouers verstaan of die ouers hul 

kind verstaan nie. 

2. 7.4 Respek 

As gevolg van hul veranderde kognitiewe vermoens verwag adolessente en dring hulle 

daarop aan om soos volwassenes behandel te word. Hierdie jongmense kan nou abstrakte 

konsepte verstaan en poog om hul leefwereld te beheer. Jones (1980: 1 0) maak die 

volgende opmerking in hierdie verband: "It is extremely important to provide adolescents 

with gradually increasing amounts of responsibility. As they move through adolescents, 

young people have an increasing ability and an associated need to understand and control 

their environment. When adults block this need by failing to involve adolescents in the 
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decision-making proses, they create a situation in which adolescents need to experience a 

sense of potency which may be channeled into less socially accepted behaviors" 

Jacobs (in Griesel en Jacobs 1991 :35) sien respek soos volg: "Respek impliseer aktiewe 

besorgdheid en dat die een die beste vir die ander gun. Respek vereis dat jy jy moet bly 

en nie 'n soort afbeeldsel en refleksie van my moet wees nie ... Respek beklemtoon die 

uniekheid van elke mens. Daarom hied dit die geleentheid aan die kind om binne die 

ouerhuis ... self-iemand-te-wees". Om wedersydse respek en vertroue te bewerkstellig, 

moet ouers bereid wees om respek aan bulle kinders te toon (De Waal1992:29). 

2. 7.5 Gesag en dissipline 

Die adolessent het nog 'n groot behoefte aan simpatieke gesagsleiding, maar wil vrylik 

beweeg, binne 'n gesagstruktuur. Dit is daarom nodig om sekere grense en gidslyne vir 

die jongmens aan te dui. In die ouers se straf en teregwysing moet dit duidelik blyk dat 

verkeerde optrede afgekeur word, maar dat bulle die jongeling nie daarom verwerp nie 

(Engelbrecht etal. 1982:89-201). Wathierdie verhouding betref, kom dit daarop neer dat 

die ouer die kind met gesag konfronteer en die kind die gesag moet aanvaar. 'n Kind wat 

sy ouers ken en veilig voel, sal met graagte en selfs met oorgawe sy ouers se gesag 

aanvaar (Louw 1989:29). 

Gesagsuitoefening met insig en begrip is 'n opvoedingsproses, en sinvolle dissipline 

bevorder die kind se gevoel van veiligheid (Griesel en Jacobs 1991:33). Die ouer het nie 

net die reg om gesag uit te oefen nie, maar ook die plig. Opvoedingsgesag moet die kind 

beskerm en vir hom bakens stel op sy pad na volwassenheid. Dit vemietig nooit die kind 

se vryheid nie, maar beskerm dit juis (Pistorius 1981 :65). Ferreira (1994:60) maak die 

stelling: "The setting of rules and regulations and the ways in which discipline and 

punishment are administered lead to the acceptance, rejection or exercise of authority by 

the adolescent". 
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Deur orde, dissipline en bekendheid beleef die jongmens 'n gevoel van veiligheid omdat 

gebeure voorspelbaar is en die jongeling dus nie onseker gelaat word nie. Opvoeders 

moet onthou dat hul eie voorlewing 'n baie groter invloed as enige teregwysing kan he 

(Engelbrecht et al.1982:93). 

2. 7.6 Aanvaarding 

Adolessensie is as gevolg van veelvoudige veranderinge vir die adolessent 'n tydperk van 

konflik en angs in verhoudinge in die gesin sowel as in die portuurgroep. Daarom is dit 

belangrik om verhoudinge te stig wat gekenmerk word deur aanvaarding en waar die 

jongmens weet sy gesin gee vir hom om. Indien die ouers nie in hierdie behoefte van die 

adolessent voldoen nie, mag dit gebeur dat die jongmens hierdie behoefte op 'n minder 

geskikte wyse gaan probeer vul (Jones 1980:6). 

Die ouer wat sy kind aanvaar, respekteer sy kind as persoon, vertrou hom en stel nie 

voorwaardes daarvoor nie (Griese! en Jacobs 1991:36). Pistorius (1981:64) stel dit dat 

die kind ter wille van homself aanvaar moet word en nie ter wille van die eer wat sy 

prestasie vir die ouer mag beteken nie. 

Die stabiele, saamhorige gesin word volgens Pretorius (1988:65) deur die volgende 

eienskappe gekenmerk: 

• Gesinslede kommunikeer waardering teenoor mekaar en bou mekaar psigies op. 

• Hulle bring tyd saam deur en geniet mekaar se teenwoordigheid. 

• Hulle verwerklik verbale kommunikasie. 

• Hulle is intens daaraan toegese om mekaar se geluk en welsyn te bevorder. 

• Hulle steun op wedersydse vertroue by die bantering van gesinskrisisse. 

• Hulle verwerklik 'n godsdienstige leefstyl wat die gesinslede help om meer doelgerig 

te wees en meer geduldig en vergewensgesind teenoor mekaar. 
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2.7.7 Waardering 

Die kind soek aa.nvanklik waardering by die bekendste en belangrikste persone rondom 

hom. Gelukkige, toegewyde en gerigte ouers druk hul waardering op verbale en nie

verbale wyse uit en moedig hulle kinders aan om te eksploreer en om te presteer. Ouers 

speel 'n deurslaggewende rol in die ontwikkeling van die kind se selfwaardering. Die 

adolessent se uiteindelike selfkonsep word in 'n besondere mate bepaal deur die 

waardering wat hy van sy ouers kry. Die adolessent slaag reeds gedeeltelik om sy gedrag 

en persoon selfte waardeer, al is dit baie'vlak en onseker. 

2.8 OPVOEDINGSIMPLIKASIES VAN 'N GESONDE 

OPVOEDINGSKLDdAAT 

Vol gens Louw (1990:442-449) beleef die adolessent in 'n gesonde opvoedingsklimaat dat 

• sy ouers effektiewe rolmodelle is; 

• hy sy idees, waardes en ideale kan ondersoek alvorens hy dit sy eie maak; 

• sy ouers se belang en invloed eerder aanvullend is as in konflik; 

• hy die geleentheid het om onafhanklik op te tree; 

• sy ouers met hom kommunikeer; 

• sy ouers in hom belangstel; 

• sy ouers hom respekteer; en 

• sy ouers hom onvoorwaardelik liefhet. 

2.9 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is klem gele op die volledige of nukleere gesin. Dit is daardie gesin 

waar die vader en die moeder beide aanwesig is. Hierdie gesinstipe se kenmerke, 

funksies en opvoedingsimplikasies is onder andere bespreek. 
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Daar is ook aandag gegee aan die vader en moeder se roUe en kenmerke in die volledige 

gesin. Dit wil voorkom of hierdie rolle en kenmerke aanvullend tot mekaar behoort te 

wees, en nie kompeterend soos in baie gevalle nie. 

Aandag is gegee aan die adolessent met spesifieke verwysing na sy ontwikkelingstake. 

Liggaamlike, kognitiewe, morele en sosiale ontwikkeling van die jongeling is van nader 

bekyk. 

Die ouer se rol in die jongmens se !ewe mag nie onderskat word nie en daarom word daar 

gekyk na die invloed wat ouers op die adolessent het, asook wat kenmerkend is van 'n 

gesonde opvoedingsklimaat. Hier is faktore soos liefde, vertroue, begrip, respek, gesag en 

dissipline van kardinale belang. 

Dit blyk uit die literatuur dat hierdie volledige gesin die unieke geleentheid het om die 

kind vanuit die neswarmte van die spontane, simpatiebelaaide omgewing kennis te laat 

maak met die koue, saaklike klimaat buite die gesin. 
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HOOFSTUK3 

'N LITERATUURONDERSOEKNA DIE BELEWING VAN DIE ADOLESSENT 

IN DIE ENKELOUERGESIN 

3.1 INLEIDING 

Elke gesin wat verbrokkel, asook elke kind in hierdie sisteem, is uniek en daarom is die 

reaksies op egskeiding uniek en onvoorspelbaar (Hetherington en Stanley-Hagan 1999: 

133). Alhoewellede van die gesin verskillende, komplemenrere rolle inneem, is hulle 

aksies nie losstaande en geisoleerd nie. Enige verandering wat plaasvind in een van die 

lede se roUe affekteer al die ander lede van hierdie sisteem (Rosenthal en Hansen 1980: 

73). Wallerstein en Lewis (1998:380) gaan verder deur te se: "Unlike the adult 

experience, the child's suffering does not reach its peak at the breakup and then level off. 

On the contrary, divorce is a cumulative experience for the child. Its impact increases 

over time ... they suffer with loneliness and a serious loss of parenting. The impact of 

divorce gathers force as they reach adolescence, when they are often insufficiently 

supervised and poorly protected". 

Ouers is hul kinders se ankers, hulle voorsien struktuur in die kind se daaglikse lewe en 

selfs wanneer die ouers nie baie goed funksioneer nie, bly die kind aangewese op sy ouer 

vir 'n sekere mate van sekuriteit wat hulle help om hul ontwikkelingstake uit te voer. 

Wanneer een ouer die huis verlaat, kom die kind met ontnugtering tot die besef dat sy 

ouers nie altyd daar gaan wees nie (Buchanan, Maccoby en Dornbusch 1996:4). 

Egskeiding word as een van die mees traumatiese gebeure deur ouers en kinders ervaar 

(Van Staden 1987:5; Louw 1989:177). Scott (1990:94) le veral klem op die psigologiese 

en ekonomiese swaarkry van die kind: "The costs of marital failure are substantial. 

Adults may experience the disappointment of their personal aspirations, and children 

suffer psychological and economic harm". 
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Ouerlike egskeiding kan psigiese kwesbaarhede by die adolessent tot stand bring, soos 

byvoorbeeld: 'n vrees virverwerping en 'n intense vrees virpersoonlike huweliksmisluk

king. 

Daar is 'n aantal interne en eksteme faktore wat die graad van reaksies op die egskeiding 

bepaal. In hierdie gevalle kan hewiger reaksies van die adolessent verwag word. 

Die faktore sluit in: 

• Die komplekse temperament van die adolessent 

• Kumulatiewe stres 

• Gemengde huwelike 

• Hoe-konflik huwelike 

• V erhuising na 'n nuwe omgewing 

• Nuwe skool en vriende 

• V eranderende finansiele situasie in die gesin 

3.2 BELEWINGE AS GEVOLG VAN EGSKEIDING 

"For most children, parental separation means not only the loss of a parent figure from 

the family home, but also changes in family functioning, socio-economic disadvantage, 

housing, maternal depression, parenting stress, and increased exposure to remarriage and 

household reorganization" (Allison en Furstenberg 1989:540). 

Kinders en adolessente is dikwels huiwerig om hul gevoelens aan hul geskeide ouers te 

kommunikeer, omdat hulle verkeerdelik glo dat hierdie oop kommunikasie met hul ouers 

die stres en konflik wat reeds teenwoordig is, sal verhoog. Die bestaande stres en konflik 

sal nie noodwendig verhoog nie, want oop kommunikasie kan die angstigheid wat deur 

die gesinslede ervaar word, verminder en kan ook help om die kind se selfkonsep te 

bevorder, Die ondersteuningsisteem van die kind werk in korrelasie met die wyse waarop 

die ouer se ondersteuningsisteem werk. Met ander woorde: as belangrike ander persone 

bystand en aanmoediging aan die ouer verskaf, sal die sisteem op dieselfde wyse vir die 

kind werk (Stolberg en Anker, 1983 :23-43 ). 
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Vir die meeste kinders beteken ouerlike egskeiding nie aileen dat 'n ouerlike figuur 

verloor word nie, maar ook veranderinge in die gesin se funksionering, sosio-ekonomiese 

agterstand, behuisingsverandering, ouerlike depressie, ouerlike stres en verhoogde 

blootstelling aan moontlike hertroue en huislike herorganisasie. 

Die literatuur dui daarop dat die verskillende belewinge van die adolessent in die 

enkelouergesin wat as gevolg van egskeiding ontstaan, die volgende kan wees: skok, 

skuldgevoelens, woede, verwarring, vrees, onsekerheid, angs, oorbeskerming, sosiale 

verleentheid, gevoel van ontoereikendheid, verwerping, verlies, depressie, teleurstelling 

in sy ouers, onttrekking, asook positiewe belewinge. Hierdie belewinge word vervolgens 

bespreek. 

3.2.1 Skok 

Een van die adolessente in Haycock se hoek "Family Break-up" (1995:12) verduidelik sy 

emosies soos volg: 

''I didn't have any reaction at all. I suppose I was in shock Ijustfelt completely numb all 

over. I didn 't want to move, eat, do anything, talk to anyone. It was very strange". 

Die meerderheid adolessente is werklik geskok wanneer hulle van hul ouers se 

uitmekaargaan hoor. Alhoewel hulle gewoonlik bewus is van die spanning tussen hul 

ouers, ervaar hulle dit as deel van hul alledaagse lewe. Dit is vir die meeste adolessente 

ondenkbaar dat hul ouers, by wie hulle al soveel jaar woon, sal skei (Kalter 1990:31 0). 

Wells (1989:28) noem dat skok baie maal die kind se eerste reaksie is. Sy se kinders weet 

gewoonlik dat daar probleme tussen hulle ouers is, maar die dag as een van die ouers die 

huis verlaat, bly dit 'n groot skok. Die effek wat skok op die kinders kan he, verskil. Dit 

kan as fisiese probleme na vore kom soos naarheid, omgekrapte maag, allergiese reaksies 

of gevoelens van afgestomptheid. 
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3.2.2 Skuldgevoelens 

"When my mum told me that my dad was moving out, I felt really guilty. I new they had 

been having money problems, and I thought, it's probably my fault for always wanting 

new cloths and stuff." (Haycock 1995:12} 

Woede wat nie gewys word nie, kan gesien word as verbloemde skuldgevoelens wanneer 

kinders voel dat hulle die oorsaak van hul ouers se skeiding is. Frydenberg en Lewis 

(1996:95) benadruk dat skuldgevoelens en 'n algemene gevoel van hopeloosheid onder 

die adolessent tot depressie kan hydra. 

'n Interessante waarneming van Studer (1993 :223) is dat adolessente dogters meer 

geneig is om skulgevoelens rondom die egskeiding te erken as adolessente seuns. 

Dit is nie altyd vir die adolessent maklik om te aanvaar dat daar 'n nuwe persoon in sy pa 

of rna se I ewe is en by hom of haar bly nie. Skuldgevoelens kan dus ontstaan omdat die 

jongmens voel hy pleeg verraad teen sy ander ouer (Botha 1999:31). 

3.2.3 Woede 

"I was so angry with my father for leaving. I hated him. I couldn't believe he could be so 

selfish as to leave. It was all right for him going off to a new life" (Haycock 1995:32}. 

Woede is een van die mees opvallende ekspressies van ongemak by die adolessent 

Hierdie woede mag direk tot die ouer, onderwysers, maats of selfs op fisiese objekte 

gerig wees. Fisiese bakleiery, beskadiging of vemietiging van eiendom en verbale 

aggressie is voorbeelde van woede in aksie. Daar is egter ook baie ander gedragsuitinge 

wat kan dien as voertuie vir woede. Die gebruik van alkohol en dwelms, swak skolastiese 

prestasies, stokkiesdraai, diefstal en ander aktiwiteite kan op 'n versteekte wyse die 
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adolessent se manier wees om uiting te gee aan sy woede. Die adolessent is meermale 

selfnie bewus dat dit woede is wat hom dryftot hierdie optrede nie. Die adolessent wat 

so kwaad is vir sy ouer mag, onwetend, hierdie woede inwaarts draai, deur homself te 

probeer seermaak of selfs selfinoordneigings te toon. Wanneer die adolessent besefhoe 

belangrik goeie akademiese vordering of sosiale optrede vir sy ouer is, mag hy 

onbewustelik probeer druip ofbetrokke raak in anti-sosiale gedrag omdat hy weet dit sal 

sleg op sy ouers reflekteer (Kalter 1990:347). 

Dit blyk dat heelwat goed aangepaste adolessente betrokke raak by dinge soos diefstal, 

alkohol- en dwelmgebruik, maar nooit gevang word nie. Daar is ook geen teken van 

ontwrigting in hul huislike lewe, skool ofportuurgroep nie. Wanneer hulle gedrag egter 

van so 'n aard is dat akademiese werk agteruitgaan, vriende verloor word, botsings met 

die gereg plaasvind, fisiese gevaar ingehou word of dat chroniese familiewrywing 

voorkom, is dit 'n indikasie dat hul woede nie net oorspoel in aksie nie, maar dat hul 

oordeel aangetas word. 

Wanneer die "home base" bedreig word, is aggresste die tipiese reaksie van 'n 

adolessent. Hulle mag met hul ouers baklei oor sake soos seksualiteit, uitgaan, en 

huishoudelike verantwoordelikhede. 

Twee negatiewe scenario's is moontlik. Party adolessente, veral die wat reeds probleme 

ondervind, mag betrokke raak in self-vemietigende gedrag soos stokkiesdraai, alkohol

misbruik, dwelms en seksuele uitlewing. Ander emstige probleme soos selfinoord en eet

versteurings mag ook voorkom. Sommige adolessente kies die ander, teenoorgestelde, 

weg. Hulle word die ouer se vertroueling, mede-ouer van die jonger kinders en 

huishoudelike hulp. Alhoewel hulle mag wens om alleen gelaat te word, soek die ouers 

hul geselskap op om hul eie alleenheid te vul. Wanneer die adolessent hierdie weg kies, 

isoleer dit hulle van hul tydgenote en verhoed dit hulle om voort te beweeg (Everett 

1989:93). 
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Ouer kinders gee baie maal hul woede te kenne deur opstandigheid en hulle weiering om 

bevele te gehoorsaam (Callahan 1979:45). Wells (1989:29) is verder van mening dat die 

ouer kind vandalisties kan optree en uiteindelik erge gedragsprobleme openbaar. 

Woede is natuurlik is by die kind wat besef dat sy sekuriteit bedreig word. Omdat die 

kind seergemaak is, wil hy ook ander seermaak. Dit kom tot uiting in hewige rusies of 

selfs weiering om, byvoorbeeld, die nie-inwonende ouer te sien (Willans 1994:91). 

Kinders moet leer dat woede aanvaarbaar is en dat dit op die regte tyd tot uiting kan kom. 

Hulle kan ook kwaad wees vir die ouer wat hulle voel hulle in die steek gelaat het of 

hulle kan voel die toesighoudende ouer spandeer nie genoeg tyd aan hulle nie. Sommige 

kinders kan ook voel dat hulle geen keuse het in wat met hullewens gebeur nie, en dit 

kan daartoe lei dat 'n gevoel van magteloosheid posvat. 

3.2.4 J7erJVarr~ 

Baie adolessente se hulle gaan nooit trou nie. Die liefdesverhoudings en saambly van 

ouers en minnaars skep ook sedelik-normatiewe verwarring (Louw et al. 1989:53). 

Volgens Van Loggerenberg en Roets (1993:109) bevind diejongeling hom soms in '"n 

niemandsland" waar hulle albei ouers se teenwoordigheid verlang. Verwarring kan tot 

depressie lei, veral as die kind nie weet wat die toekoms inhou nie, waar hy gaan bly of 

onbeantwoorde vrae het nie (Wells 1989:57). Hooper (1981:37) se dus tereg: "The fact 

that their parents were no longer available to give them guidelines on sexual behavior and 

outbursts ofrudeness, was confusing". 

Adolessente in stabiele ofvolledige ouerhuise twyfel oor hul eie vermoens om hulselfte 

kan onderhou, heteroseksuele verhoudings te stig en hul eie toekomstige huwelike te laat 

slaag (Imbimbo 1995:759). Hoeveel te meer sal dit nie die geval wees by adolessente 

wat nie die stabiliteit het nie. 
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3.2.5 Somatiese simptome 

Somatiese klagtes is ook redelik algemeen by die adolessent. Hoofpyn, maagpyn, 

preokkupasie met sy liggaam en tamheid kan voorbeelde wees van ongemak. Adolessente 

kan interne konflikte omskakel in fisiese uitsprake, soos dit gewoonlik by die jonger kind 

tot uiting kom. Dit is nodig dat die kind weet sy simptome word as emstig beskou en dat 

daar iemand is by wie hy koestering kan ontvang (Lefson 1997:40). 

Sekere gevaartekens kan hier genoem word: 

• Susbstansiemisbruik (alkohol en/of dwelms) 

• Groot verskille tussen vermoe en akademiese prestasie 

• Skorsing by die skool 

• Promiskue seksuele gedrag 

• Fisiese bakleiery 

• Self-beserende gedrag 

• Ongeluk geneigdheid 

• Moeilikheid met die gereg 

• Wegloop van die huis af 

Daar moet egter genoem word dat die volwassenes onderskeid moet tref tussen normale 

adolessente ontwikkeling en gedrag wat kan dui op probleme. 

3.2.6 Angs 

''My first thought was, "Now what's going to happen? ''I'm really worried that we 're 

going to move out of the house to somewhere else, and I'll have to change school, and 

lose all my friends" (Haycock 1995: 34). 

Met die aanvanklike uitmekaargaan van sy ouers word die adolessent gekonfronteer met 

die vooruitsig dat hy die stabiliteit, ondersteuning en beskerming waaraan hy gewoond 

was en wat 'n gevoel van samehorigheid gebied het, gaan verloor. 
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Die meeste adolessente is onbewus van hierdie vrees, alhoewel hulle dit soms sal 

verwoord as "ek is nou aileen". Die veelvoudige veranderinge wat met adolessensie 

gepaard gaan, lei tot onsekerheid en angstigheid by die adolessent wanneer ouerlike 

ondersteuning minder blyk te word (Kalter 1990:311 ). Die meeste kinders is bang dat 

hulle ouers hulle nie meer liefhet nie (Callahan 1979:45). 

3.2. 7 Sosiale verleentheid 

Volgens Wells (1989:31) kan kinders skaam voel en dink hulle is anders as hulle ouers 

skei. Studer (1993 :223 ) sluit hierby aan deur te se dat adolessente soms verlee voel oor 

hul ouers se skeiding. 

3.2.8 Hulpeloosheid 

'n Vyftienjarige druk sy gevoelens soos volg uit: 

" They asked me who I want to live with. It's like being asked if you want to cut off your 

arm or your leg. Someone has to get hurt. I don 'twant to hurt dad, he s been hurt enough 

-but how can I turn my back on my mum?" (Wells 1989:56). 

Die adolessent voel dat hy geen beheer het oor wat besig is om te gebeur nie en ervaar 

gevoelens van totale hopeloosheid. 

3.2.9 Verwerping 

Volgens (Wallerstein 1985:118) vrees die kind verwerpmg van beide ouers. Die 

jongeling is van mening dat as een ouer hom kan verlaat, kan beide hom verlaat. Hierdie 

gevoelens verminder namate die stabiliteit in die gesin toeneem. In hoe 'n mate hierdie 

vrees gaan verdwyn, sal afhang van die ouers se gedrag voor die egskeiding. 
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3.2.10 Verdriet I Hartseer 

"I cried and cried and cried. I couldn't stop. I just felt so unhappy. I kept thinking 

about all the happy times we had had together and how they were over forever. " 

(Haycock 1995:37) 

Hartseer is gewoonlik aanvanklik teenwoordig en moet as normaal beskou word tensy dit 

vir baie lank aanhou (Lefson 1997:41 ). In aansluiting hierby se Miller en Janosik 

(1980:230): "Children must be allowed to grieve the loss of the divorced parent who is no 

longer at home. Children have a tendency to idealize and blame simultaneously as they 

express confused feelings. Often the situation is incomprehensible to them and they 

search endlessly for answers and explanations". 

In 'n poging om van die pyn, angs, woede en skuldgevoelens ontslae te raak, raak die 

adolessent geirriteerd, selfkrities en huilerig (Van Staden 1987:199). Hierdiejongmense 

is hartseer omdat hulle voel hul kindertyd gaan nou verlore (Imbimbo 1995:759). 

3.2.11 Depressie 

Depressie is nog 'n algemene teken van nood of ellende gedurende adolessensie. Dit kan 

manifesteer as gei:rriteerdheid (of depressiewe gemoed), gevoelens van waardeloosheid, 

konsentrasieprobleme op skool, slegte eetlus (of ooreet), slaaploosheid (of te veel slaap) 

en chroniese uitgeputheid en tamheid. As twee of meer van hierdie simptome byna elke 

dag teenwoordig is vir meer as twee maande, is dit waarskynlik moontlik dat hy ofsy aan 

depressie lei (Kalter 1990:349). Gedagtes oor selfmoord of waar hy homself seermaak, 

kan met tye deel uitmaak van die depressiewe prentjie. Hierdie tonnel-visie laat die 

adolessent voel die enigste manier om die pyn te verlig is selfinoord. Professionele hulp 

moet ontbied word as die adolessent selfinoordgedagtes uitspreek (Kalter 1990:348). 

Gevoelens van hopeloosheid en die onvermoe om dinge te hanteer dra by tot die 

depressiewe sirkel waarin jongmense hulself mag bevind (Fry den berg en Lewis 1996:95; 
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Oster en Montgomery 1995:54). Hierdie situasie kan drasties vererger in 'n ontwrigte 

gesin. Ge et al. (1994:28) stel dit duidelik: "Disrupted parenting practices place 

adolescents at increased risk for developing depressive symptoms". 

Adolessente "gebruik" soms depressie as 'n "wapen" wanneer hulle agterkom dat daar 

gesinsprobleme is. Oster en Montgomery (1995 :63 ), ondersteun deur DeLange (1999:29), 

se onder andere: "One powerful option that teenagers possess if they sense their family 

situation getting strained is to blatantly express severe depressive or suicidal feelings; 

they do this so the parents can clearly see that they are still in their primary role as 

parents". Op hierdie manier trek die adolessent sy ouers se aandag weg van hul 

huweliksprobleme om dit op homselfte vestig. 

Depressie kan die adolessent se hele funksionering be1nvloed en dit reflekteer gewoonlik 

in hul skoolwerk. Hulle voltooi nie opdragte nie en wanneer hulle dit wei voltooi, is die 

werk van 'n lae gehalte. Hulle stel nie belang in hul werk nie, berei nie voor vir toetse 

nie, huiswerk word nie gedoen nie en hul konsentrasie en aandagspan is nie na wense nie 

(Oster en Montgomery 1995 :46). 

3.2.12 Ontkenning 

'1 just kept hoping that, if I waited long enough, mum and dad would sort out their 

differences and get back together again. That's what I want more than anything in the 

world." (Haycock 1995:42) 

Wanneer adolessente ontken dat hul bekommemisse ervaar rondom hul ouers se 

egskeiding, kan dit hul ware gevoelens weerspieel of dit kan wees dat hulle navrae oor 

hul emosies as bedreigend beskou en daarom huiwerig is om hul gevoelens openbaar te 

maak (Frydenberg en Lewis 1996:94). 
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3.2.13 Positiewe belewing 

Geen twee individue ervaar die egskeidingsproses eenders nie. Kinders in gesinne wat 

gekenmerk word deur konflik en aggressie, of 'n doodse gevoelskoudheid, is dikwels 

slegter daaraan toe as wanneer 'n egskeiding die spanningsbron verwyder (Amato et al. 

1995:913). Adolessente beskryfsoms die egskeiding as 'n verligting, as 'n oplossing vir 

die problematiese ongelukkige lewe by die huis. Verskeie adolessente wat so voel, is 

van mening dat hul ouers se egskeiding vir hulself 'n goeie leerskool was ter 

voorbereiding vir die hantering van hul eie toekomstige huwelike (Everett 1989: 156). 

In 'n stu die deur Gonzalez et al. (1995: 173) is daar gevind dat adolessente die groter mate 

van verantwoordelikheid wat hulle na hul ouers se egskeiding ervaar as positiefbeleef 

3.2.14 Verdeelde lojaliteite 

Ouers het dikwels min begrip vir die skade wat hulle berokken wanneer hulle die kinders 

by hul stryd om die verdeling van bates en lojaliteite betrek. Hierdie kind voel verskeur 

tussen die twee ouers wat dikwels openlik kompeteer vir sy liefde en goedkeuring 

(Kriegler 1987:50-53; Barry 1982:8). 

Wallerstein (1991:355) wys daarop dat adolessente, wat voel hulle is tussen hul ouers 

vasgevang, hoer vlakke van depressie, angs en afwykings vertoon. Volgens hierdie stu die 

is dogters, meer as seuns, geneig om in die mid del vasgevang te voel. .Qie adolessent wat 

'n intiemer verhouding met sy ouers (veral met die moeder) het, is minder geneig om 

vasgevang te voel. Buchanan et al. (1996: 1 025) spekuleer dat adolessente wat positiewe 

verhoudings met hul ouers het, miskien minder geneig is om vasgevang te voel omdat 

hierdie ouers meer sensitief is vir hulle kinders se gevoelens. 

Baie kinders voel geforseer om in 'n mindere of meerdere mate tussen ouers te kies. 

Hulle mag voel dat hulle veronderstel is om lojaal te wees teenoor die toesighoudende 

ouer, veral as hierdie ouer opvallend in pyn verkeer of antagonisties is teenoor die ander 

47 



ouer. Hulle voel daarom dikwels verplig om hulp en ondersteuning aan die ouer te hied 

wat swaarkry en om antagonisme teenoor die oorblywende ouer te demonstreer (Schulze 

1990:25-28). Everett (1989:163) het ook gevind dat lojaliteitskonflikte gevoelens van 

woede en depressie aanwakker. Hulle maak ook gebruik van onttrekking en distansiering 

as verdedigingsmeganismes teen emosionele pyn (Hooper 1981 :36). 

Uit die uiteenlopende reaksies en gevoelens van adolessente blyk dit dat egskeiding vir 

sommige kinders beter is as 'n gedurige getwis tussen die ouers. Buchanan, Maccoby 

and Dornbusch (1996: 1 024) het die volgende bevind: "High discord and hostility and low 

cooperative communication between parents predicted more feelings of being caught 

between parents. Adolescents of parents who had disengaged from one another were less 

likely to feel caught than adolescents whose parents were still fighting." Hulle konstateer 

verder tereg dat nie alle adolessente wie se ouers slegte verhoudings het, vasgevang voel 

me. 

3.2.15 Regressie 

Regressie as verdedigingsmeganisme is 'n hanteringswyse van stres. Dit is wanneer 'n 

persoon met 'n emstige psigiese konflik gekonfronteer word en dan na 'n vroeere 

stadium terugkeer en gedrag toon wat by die vroeere stadium pas (Louw et al. 1990:56). 

3.2.16 Swak seljbeeld 

Daar is gevind dat kinders wie se rna na die egskeiding werk, 'n beter seltbeeld 

rapporteer as kinders wie se rna's voltydse tuisteskeppers is (Kurtz en Derevensky 1994: 

149). 

In 'n enkelouergesin is daar dikwels 'n verlaging in die inkomste en daarom kan daar nie 

altyd in alle opsigte aan die kinders se versoeke voldoen word nie, wat daartoe kan lei dat 

die kind uit voel tussen sy maats. Daar kan ook nie aan al die opvoedkundige aktiwiteite 
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deelgeneem word nie, as gevolg van die finansiele implikasies daaraan verbonde - wat 

kan lei tot selfbeeldprobleme by die jongeling (Bynum en Durm 1996:449). 

3.2.17 Swak skolastiese prestasie 

Kurdek et al. (1995:443) het bevind dat adolessente se skolastiese prestasies deur sowel 

hul huislike omstandighede as hul portuurgroep bei:nvloed word. 

In 'n stu die deur Featherstone et al. (1993: 45) blyk dit dat leerlinge uit enkelouergesinne 

swakker skolastiese prestasies behaal as leerlinge uit volledige gesinne. Daar is ook 

bevind dat leerlinge uit enkelouergesinne meer afwesig is van die skool en dat hul gedrag 

as minder positiefbeoordeel word. 

3.2.18 Probleme ten opsigte van geslagsrolidentiflkasie en psigo-seksuele ontwikkeling 

Dogters het hul vaders nodig vir vroulike geslagsrolidentifikasie. Die adolessente dogter 

is geneig om die teenoorgestelde geslag aan die hand van haar vader as rolmodel te 

evalueer (Piek 1980:30). Parke (1981:77) is ook van mening dat vaders belangrik is, 

omdat hulle dogters leer hoe om met die teenoorgestelde geslag om te gaan. Die vader 

stel vir sy dogter 'n norm van 'n manlike ideaal. 

3.2.19 Wangedrag 

"Acting out" van gedrag is meer te siene by seuns uit huise waar die ouers geskei is. 

Dogters is weer meer geneig om hul gevoelens te intemaliseer wat tot uiting kom in 

verskillende vorme van depressie. Hierdie dogters mag vrees om verlaat of verraai te 

word en tree dan op verskillende maniere op, byvoorbeeld: 

• Neem meer as een maat ("lover") op 'n slag. 

• Neem ouer mans omdat hulle van mening is dat ouer mans meer bereid is om tuis te 

bly as jonger mans. 
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• Raak betrokke in onbevredigende verhoudings om hulself te beskerm teen verwerping 

(Wallerstein en Blakeslee 1989:201 ). 

3.3 LANGTERMYN GEVOLGE VAN EGSKEIDING 

In 'n studie wat deur Bums en Dunlop (1999:31-34) ondemeem is, het hulle pro beer 

vasstel hoe die kind tydens, drie jaar later en dan weer tien jaar later oor hul ouers se 

egskeiding voel. Die volgende is bevind: 

Tydens die egskeiding: 

• Hartseer, skok, ongeloofwas die algemeenste emosies. 

• Verligting, woede teenoor die een ouer en 'n behoefte aan ouerlike hereniging was 

ook redelik algemeen. 

Drie jaar na die egskeiding: 

• Hartseer, skok, ongeloof en die behoefte aan ouerlike hereniging het baie afgeneem, 

terwyl verligting en geluk toegeneem het. 

Tien jaar na die egskeiding: 

• Gevoelens van verligting, geluk en ook woede teenoor die een ouer was die mees 

algemene emosies. 

Dit wil dus voorkom asof die aanvanklike gevoelens van skok en ongeloof van korte duur 

is, maar dat woede en verligting aanhou tot in volwassenheid. In 'n ander studie se 

Buchanan, Maccoby en Dornbusch (1996: 1 025) dat die meerderheid adolessente na 

ongeveer drie jaar na die egskeiding goed funksioneer, goeie verhoudinge stig en normaal 

aangepas ts. 

In 'n studie wat deur Dunlop en Bums (1995:383) ondemeem is, kon hulle geen verskil 

vind tussen mans en vroue wie se ouers geskei is en mans en vrou wie se ouers nie geskei 
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1s me. Hulle trek daarom die bestaan van die "sleeper effect", dit wil se die latere, 

uitgestelde reaksie, in twyfel. 

Lisa (Beyers 1999:26) se vier jaar na haar ouers se egskeiding die volgende: "Ek wens 

my ouers het nie gewag tot ek negentien was voor hulle geskei het nie ... dit was so 'n 

verligting toe ons uiteindelik sonder hom met ons lewe kon aangaan. Ek was vir jare 

bitter kwaad vir my pa omdat hy my selfbeeld so 'n knou toegedien het". 

3.4 ONDERSTEUNINGSISTEME 

3.4.1 Ondersteuning deur vriende 

Dit blyk dat adolessente wat deur egskeiding geraak word, dieselfde bevrediging put uit 

vriendskappe en steeds hunker na 'n beste maat, maar hierdie jongmense se verhoudings 

blyk meer sensitief te wees as hul maats wat nie deur egskeiding geraak word nie. 

Openheid, lojalitiet, begrip en erkenning is almal direk verbonde aan ons vermoe om 'n 

ander persoon in ons vertroue te neem. Adolessente van geskeide ouers is minder geneig 

om hul vriende in hul vertroue te neem. Daar kan twee moontlike redes hiervoor wees, 

naamlik dat die inligting as meer intiem en persoonlik beskou word, asook dat hul maats 

moontlik nie dieselfde ervarings meemaak nie en daarom nie sulke intieme inligting kan 

meedeel nie. Dit wil dan ook voorkom asof adolessente wat uit geskeide huise kom 

vriendskappe makliker tot niet sal maak as hulle voel dat hul vertroue geskok word. 

Uit hierdie navorsing wil dit voorkom of ouerlike egskeiding 'n negatiewe invloed het in 

die sin dat dit die adolessent se bereidheid om krisisse te oorkom demp - wat weer die \ 

kans tot 'n suksesvolle verhouding verminder (Guttmann 1993 :9 5-11 0). 

Adolessente met 'n enkelouer-moeder word minder gekontroleer en gemonitor en dit kan 

daartoe aanleiding gee dat die jongeling met die verkeerde portuurgroep identifiseer, wat 

weer aanleiding kan gee tot gedragsprobleme (Kasen et al. 1996:121-150). 

51 



3.4.2 Ondersteuning deur onderwysers 

By wyse van die klasatmosfeer en die verhoudinge wat die onderwyser met sy klas stig, 

kan daar aan baie van die kind se behoeftes voldoen word (Diamond 1985 :45). Miller et 

al. (1999:286) beklemtoon ook die positiewe onderwyser-kindverhouding: "A positive 

teacher-child relationship can affirm a child's sense of safety, security, and self-worth". 

Wanneer die adolessent te kenne gee dat hy/ sy depressief is of wanneer selfmoord

dreigemente of -pogings voorkom, is dit van die uiterste belang dat die skool dit ernstig 

sal opneem. Hierdie adolessent moet ernstig aangeraai word om professionele hulp te 

bekom (Frieman 1997:24). 

In 'n studie van Wanat (1994:639) het sy gevind dat ouers soms voel dat hul kinders deur 

onderwysers gekritiseer word slegs omdat hul van enkelouergesinne afkomstig is. 

Enkelouers rapporteer ook fiustrasie rondom onderwysers wat oningelig is oor belangrike 

inligting wat wei aan die skool beskikbaar gemaak is. 

Onderwysers kan 'n belangrike rol speel in die identifisering van 'n kind wat in nood 

verkeer. Daarom is dit belangrik dat die onderwyser sensitief ingestel sal wees tot alle 

kinders met wie hy /sy in aanraking kom. Die onderwyser kan beide ouers op hoogte hou 

oor hul kind se vordering (Frieman 1997 :24-25). 

3.4.3 Ondersteuning deur grootouers 

Gedurende en na die egskeiding word familielede buite die onmiddellike gesin baie meer 

belangrik vir die kind as tevore. Die gesin gaan deur 'n krisis en verander en daarom het 

die kind die sekuriteit nodig van 'n groter familie. Grootouers is belangrike figure in die 

jongeling se lewe en bulle beskikbaarheid en neutraliteit kan waardevol wees tydens en 

na die egskeiding. Barnes (1999:436) maak die volgende opmerking in hierdie verband: 

"Parents and children may need support from their wider families at time of change". 
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Die grootouers kan stabiliteit bied aan die kind wanneer die ouers nie daartoe in staat is 

nie (Wells 1989:94). 

3.5 FAKTORE WAT DIE ADOLESSENT SE AANPASSING NA DIE 

EGSKEIDING BEiNVLOED 

3.5.1 lnleiding 

Devaris (1995:246) noem die volgende faktore wat gesonde aanpassing vir die adolessent 

moontlik maak: 

• Finansiele stabiliteit in die nuwe gesinseenhede 

• Duidelike gesagstruktuur binne die gesinseenheid 

• Gelyke geleentheid vir besoeke 

• Beskerming teen verbale en fisiese geweld vir alle lede in die nuwe eenheid 

• Genoegsame beskerming aan die adolessent teen enige vorm van afsondering deur 

die ouers 

• Genoegsame toesig oor en ondersteuning aan die adolessent 

• Respek vir die adolessent se behoefte aan tyd en kommunikasie met beide 

huishoudings 

• Aanpasbaarheid by die nuwe gesinsituasie 

Faktore wat die adolessent se aanpassing na die egskeiding bei'nvloed, kan in interne 

veranderlikes en eksteme vemnqerlikes verdeel word. 
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3.5.2 Interne veranderlikes · 

• Ontwikkelingstadium en ouderdom 

Barletta (1997:94-95) is van mening dat ouderdom en psigo-sosiale ontwikk:eling 'n rol 

speel by aanpassing. Hy is van mening dat 'n adolessent geneig sal wees tot self-twyfel, 

skuldgevoelens, "acting-out", vyandigheid, onaangenaamheid, skaamheid en blamering. 

Studer (1993 :223) stem saam dat egskeiding 'n groter invloed op die ouer kind het omdat 

hierdie kind Ianger blootgestel was aan konflik in die familie as die jonger kind. 

• Geslag 

Barletta (1997:94) is van mening dat die geslag van die adolessent 'n rol speel by 

aanpassing. Egskeiding verhoog seuns se kanse tot depressie ten spyte van kwalitatiewe 

ouerlike opvoedingstyle (Simons et al. 1999:1 031 ). 

• Persoonlikheidsfaktore 

Individuele faktore soos die persoonlikheid en die temperament van elke kind, kan 'n 

belangrike rol speel om die negatiewe gevolge van die ouerlike egskeiding in die kind se 

lewe te vererger of as bufferte dien (Cronje 1997:24). 

Dit is nie vir alle adolessente ewe maklik om oor hul probleme en emosies te praat nie, 

maar dit wil lyk asof diegene wat wel uiting gee aan hul emosies, die egskeiding makliker 

verwerk as die jongmense wat nie daaroor wil praat nie. 
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3.5.3 Eksterne veranderlikes 

• Verliese en veranderinge in die omgewing 

Barletta (1997:94) het in 'n studie die mening uitgespreek dat die jongeling bei:nvloed 

word deur sy geografiese omgewing. In baie gevalle is daar 'n verlies aan inkomste wat 

veroorsaak dat, veral die enkelmoeder, na 'n minder gegoede omgewing moet verhuis. 

South et al. (1998:687) maak in ooreenstemming die volgende opmerking: " ... such 

moves are more often than not to neighborhoods of lower economic status and, perhaps, 

higher crime and exposure to deviant peers, poorer schools and other community 

services, and generally greater rates of social dislocation". Die adolessent ervaar hierdie 

situasie baie keer trauma ties. 

• Veranderinge in verblyfreelings 

Moontlik die sigbaarste verandering na die egskeiding is dat die jongmens by een ouer 

woon en nie meer by twee nie. Indien verhuising ter sprake is, bevind die jongeling 

hom/haar in 'n vreemde huis. Die adolessent moet moontlik met 'n kleiner kamer 

tevrede wees of die kamer met 'n gesinsgenoot deel. V erhoogde finansiele druk kan 'n 

addisionele stressor op ouers en kinders wees (Cantor 1983 :9). 

• Verandering van skool 

Die skool is in baie gevalle die jongmens se enigste standvastigheid wanneer sy gesin 

besig is om as gevolg van egskeiding te verander. Wanneer dit dan nodig is om hierdie 

laaste standvastigheid op te gee, mag dit vir die jongmens traumaties wees. Positiewe 

verhoudings wat met onderwysers gestig is, word verbreek. In die nuwe skool moet 

verhoudings opnuut gebou word en sy skoolwerk mag hieronder ly. 
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• Groter verantwoordelikheid 

Gonzalez et al. (1995:173) het gevind dat adolessente wie se ouers geskei is dikwels 

meer verantwoordelikhede bykry, maar dat hulle dit nie as negatief ervaar nie. Tog is 

daar adolessente wat oorlaai voel, omdat hulle dalk moet kosmaak, huis skoonmaak, na 

die kleiner kinders omsien, klere was of self 'n ekstra inkomste verdien. Cantor 

(1983:13) le klem daarop dat die adolessent wei instaat is tot hierdie groter 

verantwoordelikhede wat na sy kant toe kom. Hy (Cantor) se: "Many adolescents are 

capable of assuming the responsibility and can seize the opportunity to develop their 

capacities and feel great self satisfaction, particularly if the early years have provided an 

adequate nurturant foundation". 

• Verandering in gesinsinkomste en lewenspeil 

Die moontlike verlaging in inkomste gee direk aanleiding tot 'n laer lewenspeil. Weer 

eeps is dit veral die enkelmoeder wat hierdeur geraak word. Die adolessent moet in so 'n 

situasie met minder tevrede wees as waaraan hy/sy gewoond was. Daar is byvoorbeeld 

minder geld beskikbaar vir geskenke en sosiale aktiwiteite wat die jongeling wil bywoon 

(Cantor 1983:10). 

• Aanpassing by hertroue van ouers 

"For adolescents in sole-residence arrangements, one of the more consistent predictors of 

good adjustment was having a remarried residential parent" (Buchanan et al. 1996:256). 

Hulle gaan ook verder deur te se dat dit vir die adolessent makliker is om hul ouer se 

nuwe maat te aanvaar as hulle getroud is, as wanneer hulle net 'n verhouding het. 

• Sosiale ondersteuningstelsels 

Wanneer sommige huwelike ontbind word, is dit asof die volwassenes ook wegbreek van 

die skoonfamilies. Dit kan veral in hierdie omstandighede vir die kinders van waarde 
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wees om tyd te spandeer saam met familie. Hierdie grootouers, ooms, tannies sowel as 

neefs en niggies kan ondersteuning bied aan ouer en kind (Cantor 1983:81). 

Die adolessent wat voldoende ondersteuning ontvang tydens en na sy ouers se 

egskeiding, sal die egskeiding makliker verwerk en vinniger aanpas by sy nuwe 

omstandighede. 

3.5.4 Gesinsfaktore wat die adolessent se aanpassing na die egskeiding beinvloed 

• Gesinskonjlik 

Ouerlike konflik blyk adolessente seuns se aanpassing meer negatiefte bemvloed as die 

van adolessente dogters (Buchanan et al. 1996:257). Verder is Barletta (1997:94) en 

Hoffman (1971:400-406) van mening dat die mate van konflik tussen sy ouers die 

adolessent se aanpassing bei:nvloed. Johnston (1994:172) se bevinding is" ... children 

from hostile and aggressive families, as a group, have more adjustment problems than 

normally expected ... ". Sy gaan ook verder en se: "The problem is, however, that 

conflict between spouses tends to erode a couple's capacity to co-operate in the care and 

guidance of children". Een van die belangrikste faktore wat die ado1essent se aanpassing 

beinvloed, is die gesinsituasie waarin hy hom tans bevind. 

Cantor (1983 :8) se dat onopgeloste, kwade gevoelens 'n gespanne atmosfeer skep 

waarbinne kommunikasie nie moontlik is nie. 

• Die ouer se aanpassing 

Wanneer die adolessent ervaar dat sy ouer sukkel met die aanpassing in sy nuwe 

omstandighede, sal dit ook die adolessent se eie aanpassing beinvloed. Wanneer die ouer 

depressiefis, kan daar 'n atmosfeer ontstaan wat die kind depressiefmaak ofwanneer die 

ouer oorangstig is, kan hulle dit aan hul kinders oordra (Cantor 1983:9). 
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• Volgehoue kontak met beide ouers 

Dit is belangrik dat ouers sal onthou, dat alhoewel bulle uitmekaargaan en so hul 

verhouding beeindig, bulle verantwoordelikheid teenoor hul kinders nie daar eindig nie. 

Wallerstein en Blakeslee (1989:39) gaan voort en stel dit soos volg: "The visiting parent 

is a new kind of parent, and there are no proven guidelines for how to maintain this 

relationship successfully". Die nie-toesighoudende ouer het steeds verantwoordelikhede 

teenoor die kinders wat nie agterwee gelaat mag word nie. 

"One cannot minimize the importance of continued interaction between the absent parent 

and the child. An effort to maintain contact appears to have important psychological 

benefits for all concerned even after divorce" (Rosenthal en Hansen 1980:76). Porter en 

Chatelain (1981:519) se: "The upbringing of the children can be shared by both parents, 

each having the opportunity to contribute the uniqueness of his or her sex role in 

parenting the children. It is important to remember that a divorced spouse can still be a 

good parent". 

• Ouer-kindverhouding 

Die belangrikheid van die ouers se bantering van hulle verhouding en moontlike 

egskeiding word deur Hooper (1981 :38) onderstreep: "The better the parents handle 

their relationship and eventually their divorce, the better adjusted their children of any 

age group are likely to be". 

Forehand et al (1997:163) maak die volgende opmerking "... divorce, and its 

accompanying disruption of family procesess, are associated with adolescent adjustment 

difficulties." 

Volgens Oster en Montgomery (1995 :7) is daar min ouers wat die tyd en energie het om 

na hul kind se verbalisering van emosies te luister, veral as die adolessent kwaad en 

omgekrap is. 
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Die kwaliteit van die verhouding tussen die ouer (residensieel en nie-residensieel) en kind 

beinvloed die jongmens se siening oor die huwelik. Ouers se egskeiding verhoog die 

adolessent se gevoelens van onsekerheid en onvoldoende sekuriteit. Onvoldoende 

betrokkenheid van die ouer by sy kind dra by tot verhoogde emosionaliteit by die 

adolessent (Oster en Montgomery 1995:7). 

• Opvoedingstyl van die ouers 

Simons et al. (1999: I 031) is van mening dat kinders wie se ouers skei, aanpassings

probleme kan ontwikkel: " 0 0. parents are less likely to engage in competent parenting 

and are more likely to engage in parental conflict than parents who are married to each 

other''. Hierdie navorsers gaan ook voort deur te se dat seuns, ten spyte van die 

opvoedingstyl, geneig is tot depressie na die egskeiding van hul ouers. 

Harde, ongenaakbare en inkonsekwente ouerlike opvoedingstyle verhoog die risiko van 

negatiewe self-evaluasies en pessimisme by kinders (Ge et al. 1994:38). Mag en 

selfgeldende tegnieke deur vyandige ouers kan ook aggressiwiteit, weerstand teen 

outoriteit, mags gelding teen ander kinders en geeksternaliseerde reaksies teen oortreding 

vir die jongeling tot gevolg he (Malan 1982: 185). 

3.6 SAMEVATTING 

Adolessensie is 'n moeilike periode belaai met groot veranderinge, fisies en psigies. 

Adolessente is geneig om hoogtes en laagtes in hul emosionele lewe te ervaar, wat tot 

gevoelens van onstabiliteit en weerloosheid lei. Hierdie jongmense benodig huislike 

sekuriteit asook 'n sterk waardesisteem en gesinstruktuur. 

Veranderinge of die oorgaan na iets anders is gewoonlik 'n moeilike ervaring vir beide 

ouers en kinders. Selfs as volwassenes sal hulle hul ouers se egskeiding as traumaties 
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beskryf Ten spyte van hierdie ongelukkige ervarings en herinneringe het die meeste 

gelukkige en sinvolle lewens (Hetherington 1993:55). 

Die uitmekaargaan van ouers en die opbreek van 'n gesinstruktuur is nie aileen bepalend 

hoe dit met die kinders na die egskeiding sal gaan nie. Aanpassing word grootliks 

bemvloed deur die dinamiek van daardie sisteem asook die mate van konflik in die gesin

sisteem. Willans (1994:86) is van mening dat: " children are affected more by the way a 

family breaks up, and the way their feelings are handled afterwards, than by the fact of 

the breakdown itself'. ' 
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HOOFSTUK4 

BEVINDINGE UIT DIE EMPIRIESE ONDERHOUDE 

4.1 INLEIDING 

Tydens hierdie studie het die navorser onderhoude gevoer met ses adolessente wie se 

ouers geskei is. Hierdie jongmense is almal tussen die ouderdomme 14 en 16 en 

woonagtig in Gauteng. Drie van die onderhoude is met manlike en drie is met vroulike 

adolessente gevoer. Hierdie jongmense is Afrikaans- of Engelssprekend. Geeneen van 

hierdie adolessente se ouers was tydens die onderhoude Ianger as twee jaar geskei nie. 

Die tydperk van twee jaar is om tweerlei redes gekies: enersyds om 'n deelnemers uit 

dieselfde groep te kry en andersyds om emosies te toets wat nog redelik vars is. 

Die navorser het op onderhoudvoering as navorsingsmetode besluit vanwee die 

aanpasbaarheid van die spesifieke metode. Onsekerhede kan op hierdie manier dadelik 

opgeklaar word. Onderhoudvoering is ook in hierdie navorsing geskik, omdat die 

deelnemers se verbale sowel as nie- verbale gedrag waargeneem kan word. Die navorser 

verkry op hierdie wyse heelwat inligting, wat nie noodwendig na vore sou kom in 

byvoorbeeld vraelyste nie. Om die adolessente die geleentheid te gee om hulle emosies 

self te verwoord, is die nie-direktiewe metode van onderhoudvoering toegepas. 

Deelnemer nommer een was 'n dogter "Susan". Sy was aanvanklik effe gespanne, maar 

het redelik vinnig ontspan en maklik vertel van die gebeure tydens haar ouers se 

egskeiding. Ten tye van die onderhoud was haar ouers reeds 'n jaar geskei en Susan se: 

"Dit gaan nou baie beter". Sy se egter ook dat as sy enige iets kon kies, sou sy wou he 

haar pa moet terugkom. 

Die tweede deelnemer was 'n vriendelike vyftienjarige dogter "Rika". Sy het ontspanne 

voorgekom en maklik gesels oor haar ervaring van haar ouers se egskeiding. 
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"Nicolene" was die derde deelnemer. Sy was merkbaar gespanne en het aanvanklik 'n 

geslote liggaamshouding ingeneem. Sy het met die verloop van die onderhoud ontspan en 

haar ervaringe gedeel. "Nicolene" het vertel dat daar altyd (vandat sy kon onthou) 

spanning tussen haar ouers was, alhoewel hulle 'n front voorgehou het in die 

teenwoordigheid van ander. Sy meld dat haar ouers se egskeiding nie vir haar 'n skok 

was nie en dat dit 'n manier was om uit die "gemors" te kom. 

Deelnemer nommer vier was 'n sterkgeboude seun in Graad 9. "Pieter" het die gebeure 

tydens sy ouers se egskeiding meegedeel in 'n kort, kriptiese styl. Sy liggaamshouding 

was regdeur die onderhoud geslote en dit het voorgekom asof hy sukkel om homself te 

verwoord. 

"Lenn" was die vyfde deelnemer. Hy is 'n vriendelike veertienjarige seun wat spontaan 

oor sy ervaringe gesels het. Lenn het ontspanne voorgekom. 

Deelnemer nommer ses was "Mome". Hy is 'n vyftienjarige seun wat aanvanklik 

gespanne voorgekom het. Sy liggaamshouding was geslote. 

Die doel met hierdie empiriese onderhoude was om vas te stel watter invloed egskeiding 

op die adolessent het. In hoofstuk 3 het die skrywer aandag gegee aan sekere belewinge 

van die adolessent wat deur egskeiding geraak is. In die Iiteratuurstudie is bevind dat die 

adolessent wat hom in hierdie omstandighede bevind, sekere emosies ervaar. Die 

vooropstelling van die empiriese onderhoude was om hierdie belewinge te toets. 

Die ontleding van die onderhoude, aan die hand van die bogenoemde, word vervolgens 

bespreek. 
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4.2 BELEWINGE VAN DIE ADOLESSENT 

4.2.1 Skok 

Skok word hier eerste as emosie behandel, aangesien dit baie maal die kind se eerste 

reaksie is. Alhoewel kinders gewoonlik weet dat daar probleme tussen hulle ouers is, bly 

dit 'n groot skok die dag as een van die ouers die huis verlaat (Wells 1989:28). Hierdie 

bevinding uit die literatuur word ondersteun deur die inligting wat uit die empiriese 

onderhoude na vore gekom het 

Die mate van konflik tussen die ouers was egter ook bepalend van hoe geskok die 

jongmense was met die aanhoor van die nuus dat hul ouers gaan skei. 

Susan meld dat sy geskok was om te hoor haar ouers gaan skei, omdat sy geglo het dat 

hulle 'n goeie verhouding het. Sy het glad nie verwag dat haar ouers sou skei nie. 

Rika, daareenteen, was geskok, ten spyte daarvan dat sy bewus was van die gedurige 

konflik in die huis. Sy se sy het byvoorbeeld skielik suiker in haar koffie begin drink, 

wat vir haar 'n aanduiding was dat sy baie ontsteld was. Dit was ook vir haar skokkend 

dat haar pa kon se dat haar rna nie haar boetie of vir hom liefgehad het nie en dat die 

egskeiding haar skuld is. 

Nicolene was van mening dat haar ouers nooit lief was vir mekaar nie en dat hulle net 

altyd baklei het. Volgens haar het die ouers na buite maskers opgesit, dit wil se 

voorgegee dat daar nie probleme is nie. Sy het egter geweet hoe hulle op mekaar skree 

en was nie regtig geskok of selfs verbaas toe hulle uiteindelik uitmekaar is nie. 

Lenn het ook erge skok ervaar omdat hy nie werklik 'n egskeiding verwag het nie. Hy 

het heelwat gewag gemaak van die feit dat sy pa sy rna so sleg behandel het 
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Mome het gese dat hy sy ouers se egskeiding nie wou aanvaar nie. Sy ouers het besluit 

om nog vir 'n tyd lank saam te woon en dit het hom gehelp om oor die ergste skok te 

kom. 

4.2.2 Onsekerheid 

Die meerderheid van hierdie adolessente het vrae soos die volgende gevra: Hoek om moes 

dit met my gebeur? Wat is die doel van my ouers se egskeiding? Hoekom moes ditjuis 

met hulle gebeur? Dit is almal vrae wat met die onsekerheid verband hou. 

Die onsekerheid het soms daaroor gegaan dat dit vir die jongmens onverstaanbaar was 

dat die een ouer byvoorbeeld die ander ouer verkul het. Die onsekerheid wat by die 

adolessente gevind is, is 'n besliste ondersteuning van wat Miller en Janosik (1980:230) 

in hierdie verband se: "Often the situation is incomprehensible to them and they search 

endlessly for answers and explanations". 

In Susan se geval het sy die volgende gese: " Ek het my rna die hele tyd gevra hoekom hy 

dit gedoen het". Sy kon nie verstaan waarom dit gebeur het nie. 

Vir Rika het die verwyte tussen haar ouers oor onder andere die boetie se dood, haar pa 

se rondlopery, haar pa se werkloosheid, die keuse wat sy moes maak by wie sy wou gaan 

bly, diema se aanname dat syself'n lesbier is, die pa, rna en ouma se drankmisbruik en 

hul onsekere verblyfreelings tydens en direk na die egskeiding tot haar onsekerheid 

bygedra. 

Nicolene het ook baie vrae gevra. Sy se dat sy nie kon verstaan waarom sy deur so iets 

moet gaan nie, alhoewel sy geweet het haar ouers is nie lief vir mekaar nie. 

Pieter se hy was eers bang dat hy nooit weer sy pa gaan sien nie. 
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Lenn meld dat hy nog steeds bang is dat sy pa hulle weer in die steek sallaat, omdat hy 

vir tye verdwyn nadat daar 'n rosie in die huis was. Hy kon nie verstaan waarom sy pa 

hulle kon laat verhuis, net om hulle in die steek te laat nie. Hy meld ook dat hy nie sy pa 

heeltemal vertrou nie. Hy is nie seker dat sy pa dit nie weer sal doen nie. 

Mome was in 'n stadium baie bang dat sy pa sy rna gaan slaan, omdat hy baie kwaad was 

oor sy wou skei. 

4.2.3 Hartseer 

In hoofstuk drie is aangetoon dat ook hartseer een van die emosies is wat by adolessente 

wat deur egskeiding geraak word, gevind word. Daar is verwys na wat Haycock 

(1995:37) se: "I cried and cried and cried. I couldn't stop. I just felt so unhappy. I kept 

thinking about all the happy times we had had together and how they were over forever." 

In die empiriese onderhoude het die jongmense deurgaans bevestig dat hulle deur 'n 

tydperk van uiterse hartseer gegaan het met hul ouers se egskeiding. 

Susan het gese sy het die meeste van die tyd gehuil. Sy het gevoel dat haar pa liewer is 

vir die ander vrou en haar drie kinders as vir haar en haar rna en dat hy haar nie meer wil 

he nie. Sy was hartseer omdat haar pa nie meer by a1 haar sportbyeenkomste was nie en 

omdat hulle nie meer so baie tyd saam kon spandeer nie. Sy het sy aanmoediging en 

teenwoordigheid gemis. 

Rika het ook haar pa se teenwoordigheid geweldig gemis. Sy se dat sy net aileen wou 

wees. Sy voel ongelukkig omdat haar pa haar verwyt omdat sy nie by haar pa wil woon 

me. 

Nicolene was uitgesproke daaroor dat sy baie emosioneel was en dat sy gevoel het 

niemand verstaan haar nie. Sy het haar pa se teenwoordigheid gemis omdat hy darem so 

nou en dan sou vra hoe haar dag was en komplimente aan haar gegee het. Sy se: "Ek was 
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nogal baie 'down"'. Sy het gese sy mis die saamwees van 'n gesin, en om haar eie pa en 

eie rna by haar te he. 

Pieter was ook hartseer en wou aileen wees. Ook hy het gese hy mis sy pa en sou graag 

met sy pa oor dinge wil gesels waaroor hy nie met sy rna kan praat nie. 

Lenn was baie hartseer. Hy se hy het sommer enige tyd begin huil as hy aan sy ouers 

gedink het. Hy was hartseer dat hulle nou in Johannesburg gebly het waar hy niemand 

geken het nie. Hy was veral jammer vir sy rna en meld dat hy hartseer was omdat hy 

gedink het hy (as seun) moes beter vir sy rna kon sorg. Hy het vertel dat sy rna finansiele 

probleme gehad het en dat daar nie meer geld was vir alles wat hy wou he nie. Dit was 

vir hom ontstellend dat sy pa sy rna so kon seermaak. 

Mome meld dat hy hartseer was: "It's like the whole world is falling apart, and you don't 

want to carry on". Hy se hy het gevoel niemand het geweet waardeur hy gaan nie, dat 

almal gedink het hy hanteer dinge goed, omdat hy nie gewys het hoe hy regtig voel nie. 

Inligting wat uit die literatuurstudie in hoofstuk drie verkry is, word deur die empiriese 

onderhoude bevestig. 

4.2.4 Woede 

Soos in hoofstuk drie verwoord, is woede een van die mees opvallende ekspressies van 

ongemak by die adolessent (Kalter 1990:34 7). 

Hierdie bevinding uit die literatuurstudie, word deur die jongmense in hierdie onderhoude 

bevestig. Die jongmense wat deur egskeiding geraak word, ervaar soms kwade 

gevoelens teenoor hul ouers, veral teenoor die ouer wat die huis verlaat, omdat hulle voel 

hierdie ouer laat hulself en die ander ouer in die steek. 
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Susan was baie kwaad vir haar pa. Sy wou aanvanklik nie met hom praat nie en het hom 

vermy deur in haar kamer te bly as hy by die huis was. Sy was kwaad vir hom omdat hy 

vir haar rna gejok het, asook omdat hy 'n ander vrou en kinders gekry het. Sy se: " Dis 

eintlik my pa wat wou skei ... ek het gevoel my pa werk nie reg nie". Sy meld ook dat sy 

en haar pa nie meer so goed oor die weg kom vandat haar ouers geskei is nie. 

Lenn was kwaad vir sy pa omdat hy gevoel het sy pa maak sy rna seer. Hy se: "I felt 

angry with my dad, I couldn't believe that he could do this to my mom". Hy se dat sy pa 

vir sy rna gejok het en dat hy 'n verhouding met 'n ander vrou aangeknoop het. Hy het 

gevoel as of sy pa net sy rna gebruik omdat sy 'n standvastige beroep gehad het en hy self 

sy werk verloor het. Hy was ook kwaad omdat hulle verhuis het na Johannesburg omdat 

sy pa dit wou he en toe laat sy pa hulle so in die steek. Hy se dat hy sy pa geignoreer het 

en glad nie met hom wou praat nie. 

By Mome was daar ook woede. Hy het pront gese dat hy kwaad was vir beide sy pa en 

rna. Hy was kwaad vir sy pa omdat hy vir sy rna gejok het en kwaad vir sy rna omdat sy 

wou skei. Hy se : "I told my mother if they get divorced I won't speak to them again, 

and I will run away". 

Die woede wat die adolessente ondervind het, was hoofsaaklik teen die pa gerig, omdat 

hulle deurgaans gevoel het hy (die pa) dra die meeste skuld vir die egskeiding. 

4.2.5 Verwerping 

Die stelling dat verwerping vir die meeste mense 'n pynlike ervaring is, kan waarskynlik 

sonder teenspraak gemaak word. W anneer ouers uitmekaar gaan, ervaar sommige 

jongmense dat die ouer wat die huis verlaat hulle nie meer wil he nie, of dat die ouer 

hulle nie meer liethet nie. Hulle is bang dat, as een ouer hulle verwerp, die ander een dit 

ook kan doen (Wallerstein 1985:118). Alhoewel adolessente graag onafhanklik wil 

wees, het hulle steeds hul ouers nodig. 
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Slegs een van die deelnemers het spesifiek van gevoelens van verwerping melding 

gemaak. Susan het die egskeiding as 'n persoonlike verwerping ervaar. Sy het gevoel 

dat haar pa haar verruil vir ander kinders, dat sy nie meer vir hom belangrik is nie. Sy 

mis hom en bel hom gereeld, maar dan het haar pa altyd verskonings waarom hy nie kan 

kom kuier nie. Wanneer sy hom wei sien, is dit vir kort rukkies. 

4.2.6 Skuldgevoelens 

Kinders en adolessente voel soms dat dit hulle skuld is wanneer hul ouers uitmekaar 

gaan. Hulle voel dat hulle iets verkeerd gedoen het, of dat hulle meer kon doen om hul 

ouers gelukkig te hou. 

Susan se sy het gedink dit is haar skuld dat haar pa weg is. Haar rna se suster het haar dit 

laat glo. In sommige gevalle is dit die ouer self wat die kind op direkte ofindirekte wyse 

laat glo dis sy ofhaar skuld dat die egskeiding plaasvind. 

Rika se onder andere dat haar pa haar laat voel het die egskeiding is haar skuld. Sy voel 

ook skuldig omdat sy eerder by haar rna wil bly en nie by haar pa nie. Sy voel ook 

jammer vir haar pa omdat sy dink dat hy alles (almal in die gesin) verloor het. 

Nicolene het nie skuldig gevoel oor haar ouers se egskeiding nie, omdat sy geweet het dat 

hulle nie lief was vir mekaar nie. Sy se haar rna het net met haar pa getrou omdat sy uit 

haar ouerhuis wou vlug. 

Pieter het aanvanklik gedink dat sy pa weg wou gaan omdat hy "stout" was. Sy ouers 

het egter aan hom verduidelik dat dit nie so is nie. 

Lenn het skuldig gevoel teenoor sy rna. Hy se dat hy jammer was vir haar en gewens het 

dat hy haar meer kon help. Hy het gevoel dat hy daarin gefaal het om haar te beskerm. 
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In hoofstuk drie is melding gemaak van Studer (1993:223) se waamemmg dat 

adolessente dogters meer geneig is om skulgevoelens rondom die egskeiding te erken as 

adolessente seuns. Volgens die deelnemers aan die empiriese onderhoude wil dit tog blyk 

of adolesente seuns min ofmeer dieselfde mate van skuldgevoelens erken as die dogters. 

4.2.7 Verdeelde lojaliteite 

Ouers gebruik soms hul kinders as 'n middel om mekaar seer te maak. Hulle vra van die 

kinders om boodskappe oor en weer te dra en plaas die kinders op die wyse in die middel 

van hul geveg. Ouers bespreek ook hul griewe met hul kinders en plaas onregverdige 

druk op die kind. 

Rika se pa het op haar gevoel probeer speel en het gese hy is kwaad vir haar omdat sy nie 

by hom wil bly nie. Sy se: " Ek wil nie my pa seermaak nie, en ek wil ook nie my rna 

seermaak nie, maar ek wil by my rna bly ,_ 

Nicolene is van mening dat haar ouers "deur my" baklei. Sy se dat haar rna haar pa met 

haar bespreek en andersom. Hulle sal dinge van mekaar se en dan verwag dat sy dit nie 

moet herhaal nie, maar dan vra hulle haar wat die ander ouer se. Sy se haar pa het 

gereeld gese haar rna "gaan nou teen God se wil" wat haar ongemaklik laat voel het. 

4.2.8 Sosiale verleentheid 

Alhoewel daar baie jongmense is wat in eenouergesinne grootword, is daar steeds 'n mate 

van vrees by die jongmense in hierdie studie dat hulle uitgesonder sal word, dat ander 

minder van hulle sal dink. 

Susan wou nie he ander mense moes weet van haar ouers se egskeiding nie. Sy was bang 

dat diegene wie se ouers nie geskei is nie, sleg van haar sal dink. 
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Rika wou nie he almal moes onmiddellik na die egskeiding daarvan weet nie. Ten tyde 

van die egskeiding het sy vriendinne gehad wie se ouers gelukkig getroud was en daarom 

wou sy nie met hulle praat nie. Sy het egter later ander vriendinne gehad wat in dieselfde 

situasie as sy verkeer het en teenoor hulle het sy vrymoedigheid gehad om te praat. 

Vir Nicolene was die verleentheid baie groot om haar subsidie by die skool te gaan haal, 

maar omdat sy weet dit help haar rna, doen sy dit steeds. 

Lenn het nie 'n rede gegee nie, maar hy kon nie met ander daaroor praat nie: "I didn't 

really feel like I needed friends ... they didn't know what was going on in my life. I was 

just sitting on the stand eating my lunch till the bell rang". 

Die reaksie van die deelnemers is heeltemal in ooreenstemming met wat Wells (1989:31) 

en Studer (1993:223) oor gevoelens van skaamheid en andersheid in hulle studies gevind 

het. 

4.2.9 Swak skolastiese prestasie 

Die meeste van die jongmense se skolastiese prestasies is negatief beinvloed deur die 

skeiding van hul ouers. Hulle vind dat die egskeiding en die gebeure daar rondom hul 

denke oorheers en dat hulle nie die nodige aandag aan hul skoolwerk kan bestee nie. 

Susan het minder opgelet in die klas en haar punte het gedaal. Sy se dit was vir haar 

moeilik by die skool en dat sy baie dae vroeg huis toe gegaan het, omdat sy nie kon 

ophou huil nie. 

Rika kon nie konsentreer en haar aandag op haar skoolwerk vestig nie, haar gedagtes 

was die hele tyd by haar ouers en die egskeiding. Sy is van mening dat sy amper die 

eksamen gedruip het as gevolg van al die probleme tuis. 
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Lenn meld dat hy nie in die klas opgelet het nie. Hy se dat hy nie kon konsentreer op sy 

skoolwerk nie en dat hy nie geluister het wat die onderwysers gese het nie. Sy punte het 

dan ook gedaal. Hy se dat hy hom aan ander kinders by die skool onttrek het, omdat hy 

nie gedink het hy het hulle nodig nie. Hy het gevoel hy aileen het probleme. 

Morne se akademiese prestasie het aanvanklik gedaal. Hy se dat hy nie dinge saam met 

sy klasmaats wou doen nie en dat hy nie meer omgegee het oor sy skoolwerk nie. 

Kurdek et al. (1995:443) het bevind dat adolessente se skolastiese prestasies deur hul 

huislike omstandighede beinvloed word. Hierdie bevinding word deur die inligting wat 

uit die empiriese onderhoude verkry is, ondersteun. 

4.2.10 Positiewe belewinge 

Adolessente beskryf soms die egskeiding as 'n verligting, as 'n oplossing vir die 

problematiese ongelukkige lewe by die huis (Everett 1989: 156). 

Alhoewel die deelnemers aan hierdie onderhoude aanvanklik baie hartseer was oor die 

egskeiding van hul ouers, het die meeste van hulle reeds tot die besef gekom dat dit beter 

vir hulself is dat hul ouers uitmekaar is. In sommige van die gevalle was die konflik in 

die huis so erg dat die adolessente gewens het dat hul ouers liewer moet skei. 

Rika het gese sy is eintlik bly dat hulle geskei is, "want dis nie lekker om by die huis te 

kom as hulle altyd baklei en sulke goed nie ... hulle is nou baie beter vriende". Sy voel 

ook dat daar meer geld is vandat haar pa nie by hulle by is nie. Sy voel dat sy baie meer 

vryheid het, dat haar rna haar meer dinge toelaat. Sy beweer ook dat haar skoolwerk 

weer begin verbeter het nadat haar pa weg is. 

Nicolene was ook van mening dat dit beter is dat haar ouers geskei is, dat dit goed was 

om uit die "gemors" te kom. Sy se: "Ek sien nou weer my rna lag". 
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Pieter het ook te kenne gegee dat die verhouding tussen sy ouers nou beter is as toe hulle 

getroud was. 

Lenn se hy was verlig toe sy pa weg was, omdat hy meer aandag van sy rna kon kry. Hy 

voel dat sy verhouding met sy rna beter is as vroeer. Hy se hy het gewens dat sy rna 

iemand kon kry wat haar verdien. 

Mome se in hierdie verband: "It's not that I am happy, but it is better". Hy se dat dit in 

alle opsigte vir sy rna beter is, omdat sy ouers altyd baklei het. Na die egskeiding kon sy 

van voor af begin. Daar is nou ook meer geld vir dinge wat hy graag wil he. Hy se: " 

there's more money ... now we can get what we need". Hy meld dat sy ouers nog kontak 

het, maar dat hulle nou beste vriende is. Hy vertel ook dat sy ouers hom na 'n psigiater 

geneem het wat hom gehelp het. Dit het vir hom baie verligting gebring. 

Uit die inligting wat van die empiriese onderhoude verkry is, kan ons sien dat ouers se 

egskeiding tog as positief beleefkan word deur die adolessent. Nadat die ergste skok en 

hartseer verby is, beskik die meerderheid adolessente oor die vermoe om te besef dat die 

egskeiding waarskynlik die beste vir aile betrokkenes is. 

4.3 SAMEVATTING 

Die doel met die empiriese onderhoude was om die bevindinge uit die literatuur soos dit 

in hoofstuk drie nagegaan is, te verifieer. Meer spesifiek was dit die doel om belewenisse 

soos skok, verwarring, hartseer, woede, sosiale verleentheid, swak skolastiese prestasie, 

angs, depressie en verwerping by die deelnemers te toets. 

Hierdie empiriese ondersoek bevestig Furstenberg en Teitler (1994:173) se idee dat 

gesinprosesse voor die egskeiding belangrike invloede op die jongmense se welsyn het. 

Die adolessent se aanpassing word deur sowel die dinamiek in die gesinsisteem as deur 

ouerlike konflik beinvloed (Garber 1991:13 2 ). AI die jongmense in hierdie stu die het om 

verskeie redes aanvanklik baie swaar gehad met hul ouers se uitmekaargaan. 
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Van hulle het die egskeiding verwelk:om, terwyl ander daarteen gerebelleer het, maar 

almal was intens hartseer oor die verloop van sake. Ten tye van die onderhoude het hulle 

egter al berus by die gedagte dat hul ouers nie meer saam is nie en verkies hulle meestal 

hul verblyfreelings soos dit is - sonder die een ouer se teenwoordigheid. 
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HOOFSTUK5 

AANBEVELINGSENSLOT 

5.1 AANBEVELINGS TEN OPSIGTE VAN DIE BELEWINGE VAN DIE 

ADOLESSENT IN DIE ENKELOUERGESIN 

Sekere aanbevelings kan na aanleiding van die studie gedoen word wat as riglyne gebruik 

kan word in die volwassene se bemoeienis met die adolessent. Dit is riglyne vir die ouer, 

onderwyser en terapeut. 

5.1.1 Riglyne vir die ouers 

Ouers word aangeraai om: 

• sensitiefte wees teenoor hierdie jongmense en die uitdagings waarvoor hulle te staan 

kom. Ons sien in hierdie studie hoe geskok die meerderheid adolessente was oor hul 

ouers se egskeiding; 

• 'n goeie ouer-kindverhouding te stig; 

• daarop bedag te wees om nie voor die kinders in hewige argumente betrokke te raak 

nie. Onthou hulle is reeds hartseer oor die opbreek van die gesinseenheid; 

• die rol wat die reg en gesondheidsdienste speel aan die kinders te verduidelik, sodat 

dit nie verdere vrees en verwarring skep nie; 

• versigtig te wees om nie die adolessent met ekstra verpligtinge in en om die huis nie 

te oorlaai nie. Van die adolessente, soos ook in hierdie studie, mag dan voel dat hulle 

gedruk word om vinnig groot te word; 
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• oop kommunikasie met hul kinders aan te moedig oor hul gevoelens. Kinders moet 

die vrymoedigheid he om met hul ouers te praat; 

• te luister en te hoor wat die kind se. Luister ook na wat die kind verswyg. 

• seker te maak dat die kind weet dat daar dinge is wat gaan verander: die rna sal 

byvoorbeeld nou gaan werk, daar gaan minder geld wees vir luukshede en die kinders 

sal moet help met werkies tuis; 

• aan die kind te verduidelik dat daar niks is wat hy kan doen om die situasie te 

verander nie. Sommige kinders kan nie die uitmekaargaan van hul ouers aanvaar nie 

en pro beer dan alles in hul vermoe om hulle ouers weer bymekaar te bring; 

• vrese wat die kind mag he te besweer, deur aan die jongeling te verduidelik wat besig 

is om te gebeur asook eerlik te wees oor die toekoms; 

• aan die adolessent te bevestig dat die nie-toesighoudende ouer nog steeds kontak met 

die kind sal he. Waar moontlik moet gereelde besoeke aan die nie-toesighoudende 

ouer gereel word. Dit kan ook waardevol wees om gesamentlike besluite rakende die 

kinders te neem; 

• te poog om dieselfde reels en verwagtinge in beide huishoudings te stel. As die 

kinders weet waar hulle staan, is hulle beter in staat om die trauma van 'n egskeiding 

te oorkom. Struktuur gee vastigheid; 

• die kind daarvan te verseker dat beide ouers hom steeds liefhet. Dit help die kind om 

te hoor dat, alhoewel sy ouers mekaar nie meer lief het en saam wil woon nie, hulle 

hul kinders steeds liefhet. Wanneer die nie-toesighoudende ouer nie verder by die 

kinders betrokke wil wees nie, is dit beter om aan die kinders te verduidelik dat dit vir 

die ander ouer moeilik is om 'n liefdevolle persoon te wees; 

75 



• die kind te laat verstaan dat die egskeiding nie sy skuld is nie. Die meeste adolessente 

in hierdie studie het intense skuldgevoelens ervaar oor hul ouers se egskeiding. Die 

ouers kan vir die kind se dat hulle uitmekaar gaan as gevolg van probleme tussen 

hulle en dat die kind niks verkeerd gedoen het nie; 

• die kind die versekering te gee dat hulle as ouers wel op 'n tyd lief was vir mekaar. 

Dit is nodig dat die kind sal weet dat daar wel goeie tye tussen sy ouers was; 

• die huishouding se roetine so ver moontlik dieselfde te hou; 

• kinders toe te laat om hul gevoelens uit te druk Dit sal help om emosies soos woede 

te verwerk. Die adolessente in hierdie studie was oor die algemeen meer kwaad vir 

hulle pa's, omdat hulle gevoel het hulle (die pa's) is die skuldige partye; 

• rituele wat deel was van die huishouding voort te sit of om met nuwes te begin; 

• te let op eienskappe wat 'n verantwoordelike eenouer kenmerk naamlik: 

Die verantwoordelike eenouer beskik oor 'n vermoe om konstruktief met realiteite om te 

gaan. Ongeag hoe onaangenaam die realiteite, die ouer sal dit nie probeer ontvlug deur 

middel van dwelms, slaap, fantasie of enige ander wyse nie. 

Die ouer is bewus van sy/ haar vermoens en beperkinge en aanvaar dit as sodanig. 

Die ouer neem langtermynbesluite waarvoor onmiddellike gerief en voordele dikwels 

opgeoffer moet word. 

Die ouer is in 'n redelike mate selfstandig en kan self besluite neem. 
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Ten spyte van weerstand en die vrees vir mislukking het die ouer die vermoe om aan te 

pas by omstandighede. In hierdie studie het die moeders se aanpassingsvermoens hulle 

adolessente gehelp om self ook aan te pas. 

Die ouer werk produktief en bereik daarom eindresultate. 

Die ouer het die vermoe om die druk van angs en spanning te verwerk. 

Die ouer het respek vir ander persone, hul regte en geluk. Die ouer se relasie met ander 

persone is gebou op wedersydse respek. 

Hulle wys hulle liefde vir ander persone. 

Ouers word afgeraai om: 

• dreigemente te maak; 

• die ander eggenoot af te kraak of te kenne te gee dat hy of sy nie die kind liefhet nie; 

• die kind te gebruik om informasie in te win oor die ander ouer. Dit laat die jongmense 

voel asofhulle in twee geskeur word deur die mense vir wie hulle lief is; 

• die kind se liefde te probeer koop met materiele dinge; 

• vir die kinders te se hulle sal tussen hulle ouers moet kies; 

• as enkelouer te probeer om 'n rna en 'n pa vir hulle te wees - wees eerder 'n goeie 

ouer; 

• die enkelouergesin as 'n gebrandmerkte, mank eenheid te beskou; 

• te veel verantwoordelikhede aan hul adolessent op te dra; 

• weens skuldgevoelens te veel vryheid toe te laat. 

5.1.2 Riglyne aan onderwysers 

Onderwysers is in die bevoorregte posisie om heelwat tyd saam met die adolessent deur 

te bring tydens skoolure en kan daarom 'n belangrike rol vertolk in die jongmens se lewe 

wat deur egskeiding geraak word. 
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• Wees sensitief en oplettend in u omgaan met hierdie jongmense. 

• Luister wat hulle se en veral na wat nie gese word nie. 

• Indien u vermoed dat een van die adolessente probleme ohdervind, meld dit aan by 

die toepaslike persoon. 

• Wees versigtig om nie negatiewe opmerkings oor ouers of egskeiding te maak nie. 

Soos in hierdie studie, is jongmense soms reeds skaam en baie sensitief oor wat besig 

is om te gebeur en enige negatiewe kommentaar kan hulle verder in hulle dop laat 

kruip. 

• Hanteer aile inligting wat leerders met u deel konfidensieel en verseker die betrokke 

leerder van konfidensialiteit. 

5.1.3 Riglyne aan Beraders 

Die jongmens sal moontlik met meer gemak met 'n objektiewe buitestander praat as met 

sy ouers. 

• Beraders moet die klient help om sy gevoelens te herken wat hy teenoor sy ouers het. 

• Help die klient om gevoelens op meer toepaslike wyses te kommunikeer. 

• Wees bedag daarop dat die adolessent mag voel hy het te veel verantwoordelikheid en 

dat hy van sy kinderjare "beroof' is. 

• Help die adolessent om sterk te staan terwyl hy sy identiteit vorm, alhoewel minder 

rolmodelle beskikbaar mag wees. 

• Die berader kan die adolessent en sy ouer help om konflik situasies op 'n 

konstruktiewe wyse op te los, deur hulle byvoorbeeld aan te moedig om met mekaar 

in gesprek te tree. 
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• Die jongmens sal moontlik met meer gemak met 'n objektiewe buitestander praat as 

met sy ouers. 

• Die berader kan van 'n verskeidenheid terapeutiese tegnieke gebruik maak om die 

adolessent en sy ouers te help. Een so 'n tegniek is byvoorbeeld die lee-stoel tegniek. 

Hier kan ouer en kind van opgekropte emosies ontslae raak en terselftertyd leer hoe 

om gevoelens te verbaliseer. 

• Die berader is ook in die posisie om die eenouer ondersteuning te hied. Tegnieke vir 

streshantering kan byvoorbeeld aangeleer word. 

• Ondersteuning aan die toesighoudende ouer deur hul te help met selfvertroue. 

5.2 BEPERKINGE VAN DIE STUDIE EN MOONTLIKHEDE VIR VERDERE 
NAVORSING 

'n Beperking van hierdie studie is dat daar nie aandag gegee is aan hoe spesifieke 

verskille (byvoorbeeld taal en kultuur) die adolessent se aanpassing na die egskeiding sal 

belnvloed nie. 

Verdere navorsing behoort gedoen te word ten einde wetenskaplike verantwoorde riglyne 

daar te stel wat met gemak deur ouers, onderwysers en terapeute gebruik kan word ten 

einde die adolessente te help. 

Daar behoort ook gelet te word op verskillende taal en kultuurgroepe en hoe hierdie 

verskille die adolessent se aanpassing kan belnvloed. 
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5.3 SLOT 

Soos in hoofstuk een in die vooruitsig gestel, was die doel van hierdie studie die inwin 

van kennis oor die belewing van die adolessent in die enkelouergesin as gevolg van 

egskeiding. Vir almal wat met sodanige jongmense te doen het, is kennis die 

moontlikheidsvoorwaarde vir opvoeding. Die toename in egskeidings en enkelouer

gesinne soos in die media gerapporteer en soos dit uit die literatuur blyk, bring uit die 

aard van die saak mee dat al meer kinders die traumatiese effek daarvan beleef Die 

adolessent is gekies, omdat adolessensie 'n kritieke periode in die vestiging van die 

selfkonsep verteenwoordig. Daar moes noodwendig gekyk word na uitsprake oor 

egskeiding en enkelouergesinne en die invloed wat dit op die adolessent het om tot 'n 

beter begrip van hul belewinge te kom. 

In hoofstuk twee het die klem geval op die volledige gesin, die implikasies van 

vaderlikheid en moederlikheid en die belewing van die gesonde opvoedingsklimaat. Die 

vader se rol met betrekking tot die versorging van sy gesin, sy teenwoordigheid en die 

simbool van manlikheid moet nooit onderskat word nie. Die moeder is weer die 

belangrikste bindingskrag in die huis. Sy is die een wat eerste met die kind in verhouding 

tree. 

Ten einde die belewinge van die adolessent wat deur egskeiding geraak word onder die 

loep te neem, moes nagegaan word watter eienskappe 'n gesonde opvoedingsklimaat 

openbaar. Daar is veral gelet op liefde, vertroue, begrip, respek, gesag en dissipline. 

Uit die literatuur het dit geblyk dat die volledige gesin die unieke geleentheid het om die 

kind vanuit die koesterende omgewing kennis te laat maak met die saaklikheid buite die 

gesin. Dit is bevind dat, selfs wanneer die ouers nie baie goed funksioneer nie, die kind 

op die ouers aangewese bly van 'n sekere mate van sekuriteit. 

Hoofstuk drie bevat 'n literatuurondersoek na die belewinge van die adolessent in die 

enkelouergesin as gevolg van egskeiding. 
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Daar word algemeen aanvaar dat egskeiding as een van die mees traumatiese gebeure 

deur ouers en kinders ervaar word. Aandag is veral gegee aan belewinge soos skok, 

hartseer, woede, verwarring,vrees, skuldgevoelens, onsekerheid, angs, oorbeskerming, 

sosiale verleentheid, gevoel van ontoereikendheid, verwerping, verlies, depressie en 

teleurstelling. Mgesien van die negatiewe belewinge is gevind dat daar ook positiewe 

belewinge voorkom. 

Na aanleiding van die bevindinge uit die literatuur in die vorige hoofstukke, is Hoofstuk 

vier aan empiriese onderhoude en aanbevelings gewy. Onderhoude is gevoer met 

adolessente wie se ouers tydens die onderhoude nie Ianger as twee jaar geskei is nie. Die 

vooropstelling met die onderhoude was om die belewinge van die adolessent wat hom in 

hierdie omstandighede bevind aan die hand van belewinge soos in die literatuur gevind, 

te toets. 

Die ontleding van die onderhoude het die bevindinge in die literatuur korrek bewys. 

Skok as eerste belewing van die egskeiding, en daama hartseer, onsekerheid, woede, 

verwerping en negatiewe bemvloeding van skolastiese prestasie is in 'n mindere of 

meerdere mate deur al die deelnemers ervaar. 'n Persoonlike ervaring uit die onderhoude 

is dat, hoewel die deelnemers tot aanvaarding van die situasie gekom het, die 

uitmekaarskeur van die gesin vir hulle 'n uiters traumatiese ervaring was. 

Die aanbevelings in Hoofstuk vyf is bedoel as riglyne vir die ouer, onderwyser en 

beraders wat noue kontak met die adolessent het. Die waarskynlik mees deurslaggewende 

faktor in die adolessent se aanpassing na die egskeiding is die ouers se bantering van die 

gebeure. Versigtige en vertroulike bantering van die jongmens se emosies deur al die 

betrokkenes is va~ deurslaggewende belang. 
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BYLAAGA 



Onderhoud met Nicolene 

Onderhoudvoerder 

Nicolene 

- Jy vertef vir my rustig wat het gebeur, hoe't jy gevoel... 

- Vandat ek gebore is, vandat ek kan onthou, het my ouers net altyd nie oor die 
weg gekom nie. Hulle het altyd baklei, daar was nooit liefde tussen hulle nie. 
Hulle was altyd lief vir my en my boeties, my 2 ouer boeties, en ... ja ... daar 
was net nie fiefde nie. 

As hulle mekaar sien het hufle net altyd baklei, ons het nooit goed saam 
gedoen as 'n gesin nie, cit was net oooit daar nie. 

In elk gevaf, hulle het.. altwee my ouers is gered. Ons het altyd kerk toe 
gegaan en altyd as ons in die kerk is, sit hulle hierdie maskers op van hulle is 
"happy", en toe hulle uiteindelik uibnekaar uit is, koo niemand dit gfo nie. Hulle 
het altyd so gelukkig saam gelyk, maar in elk geval, ja ... 

Toe ek in St. 5 ~, het cit bale erg begin raak. My rna het in my Ieamer 
ingetrek en hulle het elke liewe aand baklei, dit was rerig nie lekker nie. Kom 
3uur of 4uur, dan weet jy, nou kom die moeilikheid. Hulle het altyd op mekaar 
geskreeu, dit was oooit lekker nie. 

Ok, toe bly ... toe ... ok. Ons het my hele lewe lank in die een huis gebly. Ek was 
so moeg vir afles, en toe se my rna nee, sy gaan 'n woonstel soek, sy gaan 
skei. 

Ek was nogal tevrede daarmee want om uit hierdie gemors uit te kom, en uit 
die huis uit te kom ... dit gaan lekker wees. En ok, op daai stadium het my rna 
iemand anders gesien ook, en hulle het toe 'n woonstel gekry onder in die 
stad, en ja ... ek en my rna het toe getrek. 

Twee maande daama is die egskeiding toe heelternal deur gewees en ek neem 
aan hy het daar gebly. Eers was dit nogallekker, as ek dit so kan stel, want 
daar is nie meer bakleiery nie. My rna begin weer "happier" lyk. .. uhm ... en my 
pa het ook nog heeltyd by my kom kuier en my uitgevat vir 'n roomys. Maar ek 
en hy het nog nooit eintlik 'n verhouding gehad nie, so ek en my rna was aftyd 
"dose". En die ou wat my rna toe gesien het, hy was baie "nire", hy het ons 
altyd rondgery ... dt was tekker. Hy het my altyd kom haal by die skool en 
goeters. 

Toe is ek nou Hoerskoot toe, en dt was ook nog lekker, toe's my rna en hierdie 
ou uitmekaar uit, want hy het sy werk verloor en hy moes getrek het Toe 
begin alles ... 

Ek het ook 'n ou gehad en hy't toe ook met my uitgemaak en ek het my 
boeties ook gemis, want ons het nooit oor die weggekom nie, tot so 2 maande 
voor die ouers geskei is. Toe was ons bale "dose" eintlik gewees, en ek het 
hulle begin mis. My pa was nooit daar nie, en my pa was eintlik die een wat 
altyd gevra het: "Hoe was jou dag?" "Jy lyk mooi vanoggend", jy weet. .. daardie 
klein goecljies ... en my rna het dit nooit gedoen nie, en ek het dit begin mis, en 
alles het net verkeerd begin loop. 

Ek was nogal baie down, ek moes eweskielik groot geworcl het, en al my 
vriendinne was eweskielik kinderagtig vir my. Dit was nogal "bad'' om daar 



Onderhoudvoerder 

Nicolene 

Onderhoudvoerder 

Nicolene 

Onderhoudvoerder 

Nicolene 

deur te gaan. Ek en my rna se verhouding was glad nie meer "dose" gewees 
nie, ons het elke aand baklei. Dit was eintlik net 'n nagmerrie gewees. 

Ek was baie aktief by die kerk gewees, ek was ses dae 'n week by die kerk. Dit 
het my nogal baie besig gehou. Ek het toe na 'n tiener set toe gegaan, ek het 
van voor af my hart vir die Here gegee, en dit het my nogal baie opgebou. 
uhm .. Ek het weer 'n pad begin stap met God, en ja ek het daar deur gekom. 

Uhm, my pa het toe later iemand ontmoet. Hy was baie opgewonde. Hulle is 
toe later getroud, ja, nou hierdie jaar 2 jaar getroud. 

Ek en my rna is verplaas Pretoria toe, baie skielik, vir haar werk. Hulle het 
nogal... hulle het gese julie gaan moet trek Pretoria toe, maar jy het 'n keuse, 
as jy bly, gaan jy nog steeds 'n werk he... moenie ''worry'' nie. En so op die 
laaste 2 weke voor hulle hier moet begin het, toe se hulle nee, as jy nie trek 
nie, moet jy pakket vat. En toe besluit my rna ons gaan trek. Ek het by my pa 
gebly tot die skool klaar is, en ja, hierdie jaar is ek hierso. 

Nou's ek nog verder van my rna af. Ek het nou weer 'n ou gekry wat baie 
"nice" is, en ons gaan nou 'n jaar en 5 maande amper uit Hy bly ook daar in 
Pietersburg. My pa is daar en my een boetie is uit die skool uit, en my ander 
boetiie is nog daar, so dis nog 'n hoek waaruit ek geskeur is. 

Snaaks genoeg het ek en my pa 'n verhouding gebou. Hy bel my gereeld, en 
my rna het hierso iemand ontmoet Hulle trou in Desember, en ek het nou plot 
toe getrek, want sy kinders het nou na ons woonstel toe getrek. Sy leer vir 
matriek, maar dis ook nog 'n hele storie. Om nou weer in te stap in 'n gesin, 
ol<... Die oom se vrou is oorlede 2 jaar terug. En ja ... daar is klaar 3 kinders. En 
nou moet ek eweskielik net instap. En dis nogal baie erg en etc. want. .. ja, dis 
op 2 verskillende manier grootgemaak en ja ... Dis nogal erg. 

Ek is nou geskeur van my rna voel dit, want sy bly nou by die woonstel en ek 
bly op die plot Ons kan nie meer gesels nie, want dit voel asof die oom 
heeltyd by is. 

Hulle gaan vir "marriage rnunselling", en hulle het gese die oom "intrude" in ek 
en my rna se "privacy''. Dis hoe dit voel. Hy vat haar helemal weg van my, ek 
voel nogal aileen, maar ja, ek oorteef. Dit gaan goed eintlik nou, die moeilikste 
nou is Johnny wat daar anderkant bly en ek wat hierso is1 maar nou ja ... 

- Johnny is jou kerel? 

- Ja 

- So ek neem aan julie het eers in Pietersburg gebly. 

- Jal ek is selfs daar gebore, ek bly my lewe lank daar. Ek geniet dit nogal in 
Pretoria. Dit is weg van al die mense wat ek daar ken, dis eintlik 'n nuwe lewe 
"about", dis lekker. 

- Saam met wie bly jy op die plot? 

- Op die oomblik is dit oom Dave, aan wie my rna nou verloof is, en sy klein 
seuntjie, 'n klein "brat'' eintlik. 
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- Hoe oud is hy? Hoekom se jy hy is 'n "brat"? 

- Hy is 14, in Std 6. Hy moet nou grootword, hy is so irriterend, en Madri ... sy is 
nou 17. Sy is dleselfde standerd as ek, ek en sy kom nogal baie goed oor die 
weg, maar sy is nie 'n Christen nie en ek is 'n Christen. 

Daar bots ons nogal baie, en Rika ... sy is die oudste, sy is nou matriek. Die 
laaste oomblikke is sy nogal baie humeurig, met haar eksamens en so aan, 
maar ek en sy is nogal dieselfde. Ons altwee hou van kook. Ons altwee doen 
ons eie ding en so aan. Ek het my kamer lemme1;jie green en pers geverf, en 
sy was nogal ongelukkig daaroor want ek het presies haar kleure gevat. So ja, 
ons is bale dieselfde, uhm ja. Wat moet ek nog se? 

- Jy se jy en jou pa se verhouding was aanvanklik nie lekker nie, vroeer jare? 

- Dit was nie eers daar nie, dit het nie bestaan nie. Hy het my net in die 
oggende skool toe gevat, gese ek lyk mooi in die oggend, gevra hoe gaan dit, 
nie rerig iets anclers nie. Net so ''social" praat Soos ek sal nie vir hom eintlik 
enige iets se wat gebeur het of iets nie. 

- Jy se, nou word dit beter? 

- Ja, ek het hom nogal Janklaas gesien. Ja hy begin my nou te bel, en vertel ek 
hom wat aangaan, dit is nog altyd ... hy preek net altyd vir my en, dit is nogal... 
dit maak nogal seer partykeer. Dit voel of hy my nie ''trust" nie. Dit. .. ja ... 
vandat ek klein ... vandat ek begin ouens "date", en so aan, al hierdie "stupid'' 
goeters ... wat sal jy doen as jy nou swanger raak? En sulke goed. En dit raak 
rerig irreterend. 

- Vertel vir my nog van die tyd van jou ouers se egskeiding, net na dit Wat het 
met jou gebeur? Jy se niemand kon dit glo nie, want hulle lyk so gelukkig, 
maar in die huis weet jy van beter? 

- Ja, ek en my twee boeties. 

- So, hoe het jy dit hanteer? Kon jy met mense praat? Kon jy vir mense se? 

- Toe hulle geskei is ... al wie ek eintlik vertel het is my drie vriendinne op daai 
stadium, en dit was al. Ja ... my 1 beste vriendin, ek en sy is "about'' opgeskeur 
hierdeur, deur die egskeiding ook. Ons was in St. 5 en dadelik toe ons getrek 
het, moes ek "about"... my rna het nie meer na my pa toe gegaan oor die 
finansies nie. Sy het na my toe gekom en my vertel en ja ... 

Ek moes net ewe skielik groot geword het Sy was vir my rerig baie irriterend 
toe, want sy was vir my "immature" en ons kon nie met mekaar gekuier het 
nie. Ek wou eintlik niks met haar te doen gehad het nie. Sy's eintlik die enlgste 
een wat dit geweet het. Die ander mense wat dit gehoor het. het gese: "ek het 
dit nie geweet nie ... ". Jy weet, ek het nie rerig gewys of so iets nie, ja op daai 
stadium, net voor hulle geskei is, ek onthou dit, dit was... my rna het altyd 
gese: "as ek in jou gesig vaskyk dan is my hele dag "gespoif". En sufke "stuff". 
En dis nie rerig lekker nie. 

Ek en my boeties het altyd probeer om uit cfle huis uit te kom, of ons wou nooit 
by die huis gewees het nie, uhm ... My middel boetie ... hy vat dit die swaarste, 
want hy en my pa kan glad nie kommunikeer nie. Hulle kan net nie. 
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Hy is nou baie rebels en as1 uhm ... hy leef net in sy eie klein wereldjie. En my 
pa kan dit nie hanteer nie, want my pa wil he, uhm. .. hy moet se: "ek gaan 
nou soontoe, ek gaan so laat terug wees", en hy wil dit nie doen nie. Hy wil op 
sy eie wees, sy fiets vat, gaan waar hy wil, terugkom wanneer hy wil. Hy wil op 
sy eie wees en my pa "like" dit niks. Ja en hulle baklei altyd en goeters, hulle 
uhm ... ek dink hy vat dit die swaarste op, die egskeiding, want hy voel my rna 
wil hom nie he nie, en goeters. 

Hy's eintlik nog van kleins af die kruis in die huis. Hy's altyd die siekste een. Hy 
vat altyd die moeilikste goeters, so ek dink hy's die meeste seer gemaak, want 
as jy met hom praat - jy kan nie met hom praat nie - hy gebruik altyd die Bybel 
of lets, want dan se hy, as jy vir hom lets se, dan se hy die versie terug ... jy 
weet. Altyd dan keer hy dat jy nie na hom toe kan gaan nie, dit is vir my bale 
eintlik harsteer, want hy vat dit die swaarste. 

- Hoe oud is hy? 

- Hy is nou 18, ja hy het laas maand 18 geraak. Hy's nou nog St. 9, daar In 
Pietersburg, maar uhm ... my rna wil eintlik he hy moet hiernatoe trek, want hy 
en my pa kom glad nie oor die weg nie. 

- En jou ander boetie, hou oud is hy? 

- Hy raak nou 20 hierdie maand, aan die einde van die maand, en ok, hy is by 
Zoe, dis 'n bedieningskool. Ek dink nie rerig hy vat dit so erg op nie, want ag, 
hy was altyd hierdie "hunky" ou en so aan, dit het op 'n stadium gelyk of dit 
hom geraak het want hy het ook gegaan vir "councelling" en goeters, maar nie 
meer nie. 

Die ding wat ek die meeste mis is daai gesin eintlik. Ek mis dit elntlik half, ek 
mis dit om saam te wees. Jou eie pa en jou eie rna by jou. 

Daar is nie rerig 'n rede hoekom hulle geskei is nie. Hulle was net nie net lief 
vir mekaar nie. My rna het al vir my gese toe hulle begin ... ok, sy het getrou, 
want haar ouers het geskei en toe wil sy nie by een van hulle gaan bly nie. Toe 
trou sy met hom, want sy vvou haar eie huis gehad het, haar eie kinders, en 
uhm... So sy het "about" die eerste en beste gevat, en hulle het mekaar nie 
eers 6 maande geken nie. Hulle is toe getroud en my pa moes altyd gegaan 
het na die weermag, en sy kon dit nie verdra om hom net naweke te sien nie. 
Toe het sy net besluit sy gaan, ek weet nie ... Sy het haar net toegernaak, want 
elke naweek as hulle mekaar gesien het, het hulle net baklei en goeters. Toe 
het sy net gese nee, sy gaan nie aangaan hiermee nie, en toe was sy net nie 
meer lief vir hom nie, toe het sy klaar my 2 boeties gehad. 

Sy het eintlik toe sy my klaar verwag het gedink nee, dit gaan nog 'n seun 
wees en sy vvou nie eers seuns gehad het nie, sy wou dogtert;jies gehad het. 
Snaaks genoeg het sy besluit, as ek 'n seun is, gaan sy net haar goed vat en 
loop, al drie by my pa los en net loop. 

En toe ek 'n dogtert;jie is, toe't sy nou weer moed gekry as ek dit so kan stel. 
En sy het eintlik net gewag tot ons uit die skool uit is, dan wou sy geskei het, 
maar toe het sy, toe ek in Stet 5 is, toe kon sy dit nie hou nie. 
Ek is op 'n rnanier nogal bly hulle is uitmekaar uit, ek sien nou weer my rna lag. 
Haar oe is ligter, sy is rerig bale gelukkig, veral nou dat sy weer verlief is. En 
my pa toe hy nou vir Tannie Michelle ontmoet het uhm ... Dis eintlik so snaaks, 
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want my pa sit altyd net op die bank en kyk TV en hy doen nooit niks nie, hy 
sit net daar en kyk TV. 
Maar ek is eintlik baie bly vir hulle, hulle is altwee baie meer gelukkig. 

Ek weet net, so voor hulle, net so voor ek en my rna getrek het, dan het my pa 
my nog elke oggend skool toe gevat Hy het altyd gepreek vir my. My rna gaan 
nou uit God se wil uit, en dit was baie erg vir my om elke oggend dit te hoor, 
en want, uhm. .. Ek was die enigste een wat saam met hom gery het, want my 
twee boeties het fiets gery of iets. Ek kan nie eers meer onthou nie, maar ek 
het dit altyd gehoor in die bakkie, dan het hy dit gese. Dit was nooit rerig 
lekker om daarna te luister nie. 

- Hoekom nie? 

- Elke oggend dieselfde storie. My rna gaan nou teen God se wil, wat's die plan 
nou? My rna vertel my nee, dit en dit gaan gebeur maar moenie vir jou pa se 
nie, dan vra my pa wat is dit, en nou nog eintlik, as my rna 'n verhoging kry of 
"something", "moenie vir jou pa se nie", en my pa vra altyd uit daaroor. En sy 
voel dit is haar lewe en hy hoef niks te weet daarvan nie. En as ek by my pa 
gaan kuier, dan vra hy: "hoe gaan dit met jou rna?", wat gebeur dit, wat 
gebeur dit.. en ja ... dit voel nie reg nie. Eintfik al van kleins af baklei hulle 
"about" deur my. My rna sal vir my iets se, dan wil my pa dit weet. Dan se my 
pa weer iets, dan gaan ek na my rna toe en dan se ek dit. So ... 

- So half of jy in die midclel is, jy word uitmekaar geskeur? 

- Ja so iets. Ek het ook nooit eintfik 'n keuse gehad nie. My rna het net gese: "jy 
kom saam met my". Ek kan nie rerig kla nie, want ek wou uit die huis uit 
gekom het, maar dit was moeilik. Ek het my pa baie begin mis ... jy weet ... 
veral toe ek my rna so baklei het en alles. 

- Jy se jou grootste manier van dit hanteer was jou geloof? 

- Ja. Ja, ek kan dit nie beter se nie. 

- Wat gaan cleur 'n mens se kop as jy aileen is in daai tyd? 

- Daai tyd wou ek net alles vermy. Ek wil nie aileen wees nie. Dis eintfik snaaks, 
ek wil nie aileen wees nie. Ek wil nie by myself wees nie, maar ek wil ook nie 
by mense wees nie. Dis SODS hierdie ... SODS 'n peel water en as iemand 'n 
klippie ingooi is dit net erger, soos as iemand na jou kyk wil jy net uitbars in 
trane. Dis baie emosioneel gewees. Bai~ kere het ek so gevoel. Niemand 
verstaan my nie, niemand weet waarcleur ek gaan nie. Dis nie lekker nie. 

Ek was elke middag aileen gewees in die woonstel. Ek is nogal bly daaroor ... ek 
het altyd net geslaap, of ek het uit die boeke uitgelees, wat ek uitgeneem het, 
en net gelees. 

As ek moes dink nou, ek het my pa gemis, ek wonder hoekom dit gebeur het. 
Hoekom met my? ... wat's die doel daarmee? ... hoekom kon dit nie anders 
gebeur het nie, as ek lees van of tv kyk van hierdie ouers wat bymekaar is. 
Hoekom kon dit nie gebeur het nie, dis seker nie so erg nie? As ek hoor van 
ancler mense, SODs my vriendin wat ook hier was, dit kon seker erger, of SODS 

Johnny se ouers is ook uitmekaar uit, maar daar was baie ''violence" en 
goeters, so .. Dit was nie eintlik so erg vir my nie, SODS ja, ek weet nie hoe om 
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dit te verduidelik nie, dit was baie erger vir hulle. 

Dis nog steeds rnoeilik om daar deur te gaan. As ek nou dink aan daai ruk 
nadat Herman weg is, daai ou wat my rna gesien het, alles was net eweskiefik 
erg. AI of jy in 'n groat gat val. Jy kan met niernand praat nie. Jou vriendinne 
dink jy's klaar oor dit, want as hulle gevra het hoe vat jy dit, dan se ek: "ek is 
nogal bly c:laaroor". Dis toe ek nog bly was daaroor, maar hulle het klaar 
aangeneern jy is oor dit en toe ek nou deur daai diep hartseer gaan, toe was 
hulle net nie daar nie, net aangeneern alles is piekfyn. 

- En jy kon nie rerig met hulle praat nie, want jy het gedink hulle is kinderagtig, 
en jy sit met hierdie swaar ernosies eintlik. 

- Ja, en al waaroor hulle "worry" is wat hufle mOre gaan aantrek, en dis stupid, 
en ja ... dis vir nog altyd so stupid. Maandag besluit hulle wat hulle Vryc:lag gaan 
aantrek, dit is rerig vir my stupid gewees. 

- En nou? Het jy lekker vriende nou? 

- Ja, altwee my vriendinne se ouers is geskei. So ons het al drie iets in 
"common". Ons al drie weet hoe dit voel om efke rniddag wasgoed te was 
aileen, en ja, ons al drie is c:laarso. Ons het elkeen natuurlik 'n "different" 
storie, maar ja. .. my een vriendin was ook hierso... En dan my ander een se 
ouers is geskei toe hulle nog jonk was, en altwee weer getrou en weer geskei 
en weer getroud en weer geskei, so ons altwee weet hoe dit voel, maar ek is 
die enigste een wat aileen saalll met 'n ouer gebly het. Ek het nogal gernis om 
daar fangs iernand te he om rnee te gesels. Nou wens ek weer ek was aileen, 
noudat ek iernand het. Maar ek rnis baie my boeties om die waarheid te se, 
soos ek en Hugo was altyd "dose", hy het nooit gaan klere koop sander my 
nie, want ons srnaak is dieseffde. 

Ek en Golfer het altyd goed oor die weggekorn, want ek soort van verstaan 
hom, en as hy wou praat met my pa het ek horn altyd gehelp, dan verduidelik 
ek vir my pa, want hulle kan net nie kommunikeer nie. Dis eintlik so snaaks 
want as my boetie dit se dan raak my pa kwaad en dan maar "nee, hy bedoel 
dit", en dan "ok" ... so ... ja, eintlik voel ek nogal vir my jonger boetie, hy was 
altyd korter as ek gewees, hy's 2 maande te vroeg gebore en dis .... Ja, dis al 
asof hy nie vir hornself kan opstaan nie. 

- Jy het nou nou gese jy moet wasgoed was? 

- 0 ja. 

- Is dit dinge wat verander met ... is dit deel van die grootword proses? 

- Ja nogal, want jy's gewoond dit word vir jou gedoen, en ewe skiefik is jy aleen 
saam met 'n rna, en daar is nie geld vir 'n ousie nie. Daar is glad nie meer vir 
alles wat jy wou gehad het nie, en nou ewe skiefik. .. ok, ek en my rna het altyd 
beurte gemaak, of soos nou onlangs, voor ek plot toe getrek het, het ons gese 
ok, ek sal vanrniddag al die klere was dan moet jy dit vanaand spoel en 
ophang. Toe het ons altyd sulke goed gedoen, en uhrn, soos ek rnaak kos en 
sy was skottelgoed, sulke goeters. En ja, dis dinge wat baie verander, maar 
van kleins af het ons drie kinders altyd beurte gernaak om kos te maak in die 
aande, maar die wasgoed, daar was altyd 'n ousie wat dit gedoen het. 
Partykeer is jy net Ius om jou kamer vuil te rnaak, maar ja, jy kan ook nie rneer 



Onderhoudvoerder 

Nic:olene 

nie. Daar is niemand agter jou wat skoon maak nie. Wat ek ook altyd gehaat 
het is, nou bly jy in 'n woonstel, jou kamer deel jy met jou rna, jy soek jou 
"privacy" want jy's 'n tiener meisie. Jy kan nie jou musiek hard sit nie want dis 
'n woonstelbl~ en jou rna raas want sy "like" nie jou musiek nie al is dit 
Christelik. Sy "like" nie jou musiek nie, cflt is so snaaks, as ek 'n CD kry, dan 
"like" sy dit niks nie, na so maand dan Is ek rnoeg vir die ding, dan wil sy 
daama luister, in elk geval, en 'n ''jaart''. 

Ek soek. .. ek mis 'n ''jaart", net om te gaan sit op gras en boek te lees, want 
dis 'n woonstel, daar's nie gras nie, en ek mis dit. Ek het dit altyd gemis en ek 
wil 'n troeteldier he, ek het 'n kat;jie gekry toe ons Pretoria toe getrek het ,want 
ons het gebly by ander mense, my oom hulle, toe kon ek 'n kat;jie gekry het, 
en toe ons getrek het na 'n ander woonstel toe, want hulle het ons te veel 
moeilikheid gegee, en toe moes ek die kat;jie weggee. 

Hulle het dit sommer vir my gedoen. Elk geval, uhm ons het baie probleme 
opgetel met die mense, soos die oom het glad nie gehou van Johnny nie, gese 
hy mag nie daar kom kuier nie. Is nogal "funny" ons bly by die oom, maar my 
ou mag nie daar kom kuier nie, ok, en uhm ... ag klomp sulke goed. Soos die 
ousie het altyd klomp stories aangedra wat nie waar was nie, en rerig, die 
atmosfeer daar was rerig nie lekk.er nie. My niggle en nefie was daarso, en my 
niggie oordryf met elke liewe dinget;jie en my nefte is 'n ''tok", rerig irriterend 
en my oom was daar. Dit was rerig nie lekker daar nie, toe trek ek en my rna, 
en hulle het toe geweet ek gaan die kat;jie vir Johnny gee, en uhm, ons het toe 
die week hom daar gelos, want ek sou die week die Vrydag die kat;jie 
Pietersburg toe gevat het. En toe die Woensdag toe vra hulle of ons die kat;jie 
kom haal het, toe se ons nee, toe se hulle die kat;jie is gesteel, en ek glo dit 
nie, veral Ruth oor alles oordryf. As die kat;jie net om die muurt;jie loop en dan 
vir haar ietsie vang deur die draad, dan sal sy haar k*k skreeu, maar ag nee, 
iemand het haar net gevat en geloop ... dit klink nie reg nie. 

Ek neem aan hulle het die kat;jie vir iemand anderse gegee, en ja .. ons het nou 
eintlik glad nie meer kontak met hulle nie, dis nou eintlik alles my pa se farnilie. 
Ons is daar weg, so ek kon nie meer 'n kat;jie kry nie, en nou het ons plot toe 
getrek toe het my rna vir my 'n hondjie, 'n worshondjie gekoop, ek wou al so 
lanka! een gehad het. Ek is nogal bly daaroor, al is hy baie stout. 

- Jy se jy sien nie meer eintlik jou pa se familie nie, is daar nog familie waarmee 
julie kontak het? 

- Uhm ... Ok, daar is my Oupa. My pa se pa, hy vat my nog hier en daar vat hy 
my stasie toe as ek wil Pietersburg toe gaan. Maar ons "like" dit nie eintlik om 
vir hom iets te vra nie want hy wil niks cloen nie, soos in, as hy dit moet doen, 
like hy cflt nie, so ons wit hom nie vra nie, so dis nie lekker nie. 

My rna kry rerig nie baie geld nie. Sy werk vir die bank, maar sy kry rerig nie 
baie geld nie, ek is nie seker hoeveel nie, ek dink dit is so R2500 en dis rerig 
min. So dit hou my en my rna net so klein rukkie. So elk.e einde van die maand 
is dit alles hallo, dan kan ek niks doen nie, dan kry my rna weer geld, ok my 
sakgeld is R20 'n maand, hallo, baie ... Ja, dit was seker, ons grootste probleem 
is geld, ok, ek moes by die skool 'n subsidie vorm gaan haal en sulke goeters. 
Ek kry nou subsidie by die skool, en dit het ek rerig verpes. 
Dis nie lekker om subsidie te gaan haal nie. Maar, ek weet dit help nogal my 
ma, al sukkel ons nog steeds, maar nou onlangs, het hulle nou die plaas 
vetkoop, en my rna het ook nou 'n stuk van die plaas gehad, van my Oupa wat 
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- Hetjou rna die geld gekry, die R20,000? 

- Eers het sy, sy het rerig baie skuld gekry, ek is nie seker nie, maar dit het 
geldink soos R12,000 se skuld, maar kyk sy werk by die bank, so sy kan maar 
bietjie oor die "limit" gaan en so aan, maar nou ja. Toe het sy dit afbetaal. Toe 
het sy vir ons 'n rekenaar gekoop, want ek het een noclig vir rekenaarstudie. 
En ok, nou moet sy nog vir my gaan klere koop soos sy vir my belowe het, en 
sy het vir my 'n worshondjie gekoop, nuwe beddegoed gekoop, ek moet se sy 
het nogal baie uitgehaal vir my die afgelope tyd, nuwe beddegoed, nuwe 
gordyne, verf om die kamer te verf, en ja ... die worshondjie wat nogal duur is, 
en sy het nogal vir my baie goed gekoop. Maar sy moet nog net vir my klere 
koop, dan het sy vir my als gekoop wat sy belowe het. Maar sy raak nou 
bietjie, die geld raak nou eintlik op, maar noudat sy en Oom Dave nou gaan 
trou, sal alles beter wees. 

- Gaan jy by hulle bly? 

- Ja, ek wil, ek weet nie ... ek wil Pietersburg toe trek, maar ek wil ook nie, maar 
ek het nou hierdie skool. Ek "like" Pretoria, ek is mal oor die kerk, dis in 
Hatfield, jy weet. Ek hou van my vriendinne hierso, ek wil nie, ek wit eintlik 
niks soontoe gaan nie, maar ek mis vir Johnny. Maar na hierdie jaar het ons 
eintlik agtergekom dit is regtig moeilik om 'n "long distance" verhouding te he, 
maar ja ... nou weer, ek was die naweek weer Pietersburg toe, en ek gaan nie 
soontoe trek nie. 

Daar is nie 'n manier dat ek weer soontoe trek nie, ek wil nie by my pa bly nie, 
want dis nie lekker daar nie, hy's "boring" as ek dit so kan stet. Dis altyd 
dieselfde daar, dieselfde roetine. My pa is nie 'n "outgoing" persoon nie, hy hou 
nie van ... ok, hy sal sport kyk op die lV en dis dit. Hy sal nie ons uitvat of iets 
nie, hy's "boring", en ek is nie so persoon nie, ek wit uitgaan as ek Ius het en 
sulke goeters. 

So ek wil nie rerig daar gaan bly nie, want dit gaan "boring" wees by my pa, en 
ek en hy het ook nie die beste verhouding nie. Soos ek jou at gese het. Maar 
ja, Johnny wil eintlik graag he ek moet soontoe trek, en die skoof daar mis ek 
nogal eintklik baie. Ek is nie mal oor die skoal hier nie, maar, verder "like" ek 
Pretoria, ek hou baie van Pretoria. Uhm, waaroor het ons nou eintlik gepraat 
voor dit? 

- Ek is bly jy is, dat jy ten minste nou, alhoewel jy miskien nie so baie met jou 
rna sal deel nie, dat jy darem dit klink asof jy darem kan gesels. 

- Ja, ek en ou my het nou steeds 'n goeie verhouding, ons gesels nog steeds oor 
die meeste, die laaste tyd is dit nou biet;jie moeilik, maar ons doen gewoonlik. 
Ons het 'n goeie verhouding ek en my rna, ons voel dieselfde oor baie dinge. 
Soos 'n ander keer ... my rna was ongelukkig gewees oor 'n "stupid" ding, en ek 
vra toe wat is fout, en hulle verduidelik toe die situasie, en ek se toe presies 
wat my rna so rukkie tervore gese het, ons dink dieselfde. Ek is baie lief vir my 
rna, en ek is baie gelukkig vir haar dat sy nou "happy'' is. 

- Wat sal jy ... , jy het gese jy sou dit graag anders wou gehad het, jy sou graag 
die gesin wou gehad het? 
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- Ja, as my rna en pa lief was vir mekaar sou dit lekker gewees het. Ek voel nou 
so. Ek sal nooit skei nie, ek wil gelukkig wees. Ek wil nooit skei nie. 

- Is dit wat jy by hulle geleer het? 

- Ja, ek wil nie so gesin he waarin ek was nie, daar was nie liefde nie, hulle was 
nie lief vir mekaar nie. Ek wil 'n gesin he waar, soos se Saterdag, wil ek se 
kom ons gaan uit op die "town" en ons gaan "fun" goeters doen as 'n gesin 
saam wat ons nooit gedoen het nie. 

Wat ek kan onthou het ons as 'n gesin een keer saam uitgeeet. En ons het een 
keer gaan saam piekniek hou, maar dan was dit saam met ander rnense. Ons 
was nog net op een keer in ons hele lewe op 'n gesin vakansie, Ubertas toe, 
maar dit was saam met my oom hulle, maar dit was net voor hulle geskei is, 
dis eintlik snaaks, dit was net net voor hulle geskei is. 

Net voor ek en my rna getrek het, seker so maand daarna het ons getrek, nee, 
ek dink ons het dieselfde maand nog getrek, dis eintlik snaaks, dis ons eerste 
vakansie saam as gesin. Toe het hufle nog saam gebly in die plekkie, seker net 
om voor te gee. 

As ekke trou wil ek baie vakansies hou, die ding wat ek graag sou wou gehad 
het is eintlik gesinstyd, dis vir my baie belangrik nou. Waarvan ek hou noudat 
ons in hierdie, noudat ons weer in hierdie gesin gaan wees, ... elke Maandag is 
daar 'n praat;jie ding aan, dan kan elkeen se wat hulle voel, se wat pia hulle en 
al daai goeters, ek hou nogal daarvan, ons hou nou vanaand weer. Ek is bly 
daaroor, al die goed wat jou pia kan jy se, jy hou dit nie vir jouself nie. 
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Onderhoud met Rika: 

Rika - Dit was 1997. 
Ek het 'n kleinbroer gehad, hy was toe 2 jaar. Hy het 'n hartprobleem gehad, 
toe's hy dood. Ek dink my rna hulle blameer mekaar vir die storie, want hulle 
moes masjiene afsit en goed. Ok, hy was die Vrydag dood. Hulle het toe begin 
baklei. Hulle het nooit eintlik saamgestaan om dit te verwerk nie, maar voor 
die tyd het hulle ook baklei, maar ek weet nie altyd waaroor nie, en hmm ... toe 
het my pa my rna begin verneuk. 

5y het hom een keer by 'n "stripclub" gekry en sulke goed, en hy was dan 
hartseer en so, en hy het laat die aand daar kom staan en vloek en sulke 
vieslike goed. 

Ek en my pa was altyd "dose" gewees en goed, dan het ek maar altyd 'n deur 
vir hom oopgernaak as my rna hom uitgesluit het, as hy my wakker gerrtaak 
het. 

Dit was nou venede jaar toe hulle se hulle gaan skei. Dis eintlik nie verlede jaar 
nie ... einde 1999, toe se hulle vir ons, nee, hulle gaan nou skei, en hmm, toe 
vra hulle nou by wie ons wit bly, en ek se vir my pa nee, ek wil by my rna bly. 
My pa het my gevra, toe was hy nou baie "upset" met my en hy was baie 
ongelukkig, omdat ek en hy altyd "dose" was. 
Natuurlik enige iemand sal by hulle rna wil bly, selfs seuns ook, .n toe het my 
suster ook so gese, toe moes ons nog 'n week wag. My ma-hulle het mos saam 
'n huis gekoop. Toe my rna nou trek moes ons nog 'n week daar bly, toe het 
hy vir my baie moeilikheid gegee, toe het ek als vir my rna vertel en het hulle 
baie baklei. Toe ons nou daar getrek het, toe bly ons nou by my rna se suster 
vir 'n tyd lank, toe bel hy ook my rna en hy vloek haar oor die telefoon, en hy 
se net altyd slegte goed. 
Toe se my rna vir hom sy's 'n lesbian, daar's 'n ander vrou, net sodat hy haar 
moet uitlos. 

Toe begin hy met my, omdat ek en hy altyd "dose" was, en oor ek naaste aan 
my rna is, toe begin hy met my so te rnaak, en my oor die telefoon sleg se ... nie 
eintlik vir my nie, maar vir my rna vir my, dan maak dit seer. 

Ek weet nie .... toe's hulle geskei, rt:}aar daar was niks hofsake nie. 
Hulle is nou vriende, wat eintlik snaaks is, my pa kom kuier partykeer vir ons, 
en my rna laat hom die heel naweek daar slaap, maar in aparte kamers en so. 

Hy en my suster was nooit "dose" nie, hulle het altyd baklei, mens sal nie se sy 
was eintlik my pa se kind nie, maar nou dat hulle geskei is, is hulle twee na 
aan mekaar. 

Ek en my rna was ook nooit naby aanmekaar nie, omdat my pa altyd my suster 
afgekraak het, het my rna haar altyd bygestaan. Nou praat ek en my rna baie 
meer, maar van die geskeeuery af het ek en my rna ook baie baklei - veral oor 
my ou, vera! as sy nou bietjie gedrink het saam met haar vriende. 
En nou dat sy nie meer so baie uitgaan nie, baklei ons ook nie meer nie. 
Nou dat my suster ook nie meer by ons bly nie, dit is net ek en sy in die huis, 
nou's ons baie "dose", sy's my beste vriendin en so. 
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In die begin toe hulle gese het hulle gaan skei, was dit vir my 'n groat skok 
gewees. Ek drink noait swart koffie sander suiker nie, maar ek het sommer 2-3 
lepels val koffie gedrink, en ek kon vir dae lank nie slaap nie, want ek het 
daaraan gedink. Maar as ek nou daaraan dink is ek eintlik bly dat hulle geskei 
is, want dis nie lekker om by die huis te kom dat hulle altyd baklei en sulke 
goed nie. Ek dink dit is net beter. Hulle is nou baie beter vriende. My pa se vir 
my hy is nag baie lief vir my rna, maar hulle sal nie weer bymekaar uitkom nie, 
want my rna huil nie meer oar hom nie, nie op daai manier nie .... net sy is nie 
meer lief vir hom nie. 

- Ek weet nie wat om nag te se nie ... 

- Jy se dit was aanvanklik 'n skok gewees en jy't bale gehuil en jy't koffie gedrink 
en ... maar nou's jy bly. Watter emosies gaan nag deur 'n mens, vandat jy 
aanvanklik uitvind, en in die aanpas periode, wat gebeur met 'n mens dan? 

- Dit was 'n groat skok vir my. Ek weet nie, ek kon nie eintlik konsentreer nie. Ek 
wou heeltyd geweet het hoekom, maar eintlik was alles daar voor my, want ek 
het geweet hy verneuk my rna. Dit werk net nie uit tussen hulle nie. 
Ek dink die groat rede is nag steeds omdat my broer cloocl is en nie een van 
hulle kan dit verwerk nie. Daar is nou nag dae waar my rna daaroar huil, ek 
weet nie eintlik van my pa nie. 

Vandat hulle geskei is, was ek nag net een naweek by hom, want ek wit net nie 
na hom toe gaan nie. Nie dat ek telik is of lets nie, want hy ... want sy rna drink, 
en hy bly by sy rna, en sy drink nogal baie erg, en dan kan hy maar vir ons 
kom kuier, so.... Ek weet nie.. dit is net moeilik, maar ek het nou geleer om 
daarmee saam te leef. 

Ek dink dit is baie beter, ek sal nie nou daarmee saam kan leef as hulle nou 
weer bymekaar moet kom nie, want dit gaan net erger wees. 

- Hoe leer 'n mens om aan te pas? 

- Ek weet nie ... ek het my self sterk gemaak om te se .. ek het al die goed wat 
tussen in gebeur het bymekaar gesit en besef dit is beter so. Soos wat ek oar 
my broer se dood gekom het, het ek maar net aangegaan, net daarvan 
vergeet. By die skoal, niemand praat daaroor nie, ek kan met niemand daaroar 
praat nie, maar omdat my vriendinne omtrent in dieselfde situasie is as ek, het 
dit my oak gehelp om daarmee saam te leef en so. 

- So jy het vriende gehad met wie jy die egskeiding kon deurpraat? 

- Ja, omdat hulle deur dieselfde is as ek. 

- Jy se jy kon nie konsentreer nie, wat beteken dit? 

- Soos in my skoalwerk en so, ek kon nooit al my aandag vestig op my werk nie, 
net altyd daaraan gedink en so. 

- Watse ander ondersteuning het jy gehad behalwe die .... ? 

- My rna het ons bale jammer gekry, vir my en my suster, omdat sy weet dit is 
kart na my broer se dood. Dis alles net so op een slag. 
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Sy het ens baie gehelp, sy het ens baie bygestaan, sy probeer nou nag haar 
beste om die lewe, om net dinge beter te maak en so. Sy wil nie he ens moet 
so groat word soos sy groat geword het nie, en nou probeer sy net haar beste, 
sy het ens baie gehelp. 

My pa was nie altyd daar nie, in die begin was dit maar erg vir hom, want ek 
meen, hy het al vier verloar, ek en my suster, my rna en my broer. Eintlik dan 
almal verloar. So, hy het nie eintlik ens baie bygestaan nie. Hy het ens net 
meer afgekraak. Nou staan hulle ens altwee by, ens praat nie eintlik meer 
daaroor nie, partykeer noem ek dit nag, dis net soos iets van die verlede wat 
nooit weer sal wees nie. 

- Dink jy jy het nag nodig om daaroor te praat? 

- Nee, ek weet nie, ek dink nie so nie. Dit is nou vir my snaaks om daaroor te 
praat want ek is nie gewoand meer daaraan nie, ek is gewoond aan die lewe 
wat ek nou Jeef. Partykeer wens ek nag dit was dat hulle alma! nag daar is, 
maar dit is maar omstandighede. So nee, ek weet nie, ek dink nie so nie. 

- Jy se jou ouers is geskei in 2000 - Februarie, en jou klein boetie, wanneer is 
hydood? 

- In 1997, ja, toe ek in St. 4 was. 

- En daai tyd, was dit sleg? 

- Ooh ja, dit was, dit was eintlik 'n baie aaklige jaar vir my. 

My pa se broer het oak so biet;jie met my en my suster gelol en so en dit was 
oak 'n groat storie. Ek dink dit was oak een van die redes hoekom hulle uit 
mekaar uit is, want ens het 'n hofsaak oar daai gehad die begin van die jaar. 

Hulle se toe vir ens my broer moet hospitaal toe gaan, want anders as hy ses 
is dan sal hy tog moet gaan, want hy sou 'n hartoperasie gehad het. Toe in die 
teater dis alles ok, toe hy uitgekom het, toe weet ek nie wat het verkeerd 
gegaan nie, ek en my suster mag hom nie gesien het nie, omdat ens biet;jie 
jonk was, en hmm, toe moes hy in so kamer gebly het. 
Daai Vrydag aggend toe se hulle nee, ek en my suster moet hom sien, want hy 
het nie meer baie tyd oar nie, want hy het op rnasjiene geleef. 
Toe gaan ons, en daai aand toe ens by die huis kom, toe bel hulle my rna, sy 
was gebreek gewees, sy wou nag altyd 'n seun gehad het, my pa oak. 

Hulle het selfs gedink ek moet 'n seun wees, hulle het my groat gemaak as 'n 
''tomboy'' eintlik. Maar nou ja... maar dit was nogals erg gewees, en my ma
hulle kan dit nie verwerk nie. Selfs nou as my rna aileen is en daar's party 
liedjies wat sy luister ... begin sy net te huil - dis erg, ek weet nie ... 

- En jy se dis waar alles begin het? 

- Ja, ek dink so, ek dink dis waar alles begin het omdat hulle altwee nou die kind 
verloar het, omdat hulle altwee so graag 'n seun wou gehad het, en nie een 
van hulle het eintlik daaroor gepraat nie, hulle het dit net by hulle self gehou. 

- Jy het gese jou pa het jou ma gebel, dan vloek hy vir haar en vir jou ... 
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- Ja, ek dink dis eintlik van "kwaadgeid", toe se hy vir my... hy het net hard 
gepraat en vera! met my. Hy het gemaak of dit my skuld is, dit het later vir my 
gevoel asof dit my skuld is, dat hulle uitmekaar uit is. 

Die manier hoe hy aangaan en hy het al vir my suster gese dis haar skuld al 
baie keer, en dit het hapr ook gebreek, want mens kan nie met dit leef nie. 
Jy weet dis nie jou skuld nie, maar dan hou hulle aan en so. My rna het ook 
altyd vir hom gese dis nie ons skuld nie, dis net wat hy gedoen het. 

En uhm ... dinge wat hy, hy was net ongelukkig omdat my rna nie met hom 
wou praat nie, en omdat hy weet ekke was altyd "dose" teen hom en nou is ek 
en my rna "doser" en so. Nou probeer hy my afkraak sodat ek moet breek en 
my rna hom jammer kry, en hom terugvat of so iets, ek weet nie, maar ek dink 
nie dit was "spitefulgeid" of kwaadgeid of so iets nie. 

- se vir my, jy het geskeur gevoel tussen jou twee ouers? 

- Ja, eintlik, want uhm ..... ek het nie geweet wat om te doen nie, want ek wil nie 
my pa seer maak nie, en ek wil ook nie my rna seer maak nie, maar ek weet ek 
wil by my rna bly, want my rna kan meer vir my doen as my pa. 

My pa het nie op daai oomblik wetk gehad nie, dis ook een van die hoofredes. 
Hy ... hy hou nie 'n werk baie lank nie, my rna moes vir ons gesorg het en sulke 
geed. My rna het net moeg geraak daarvoor, en ek weet ek moet net by my 
rna gaan bly, want dit is beter by haar, ek kan nie sonder haar nie ... 

- Orndat sy vir jou kan sorg? 

- Ja, daar is dinge wat sy vir my kan doen wat hy nie kan doen nie. 

- Wat was die slegste van jou ouers se egskeiding? 

- Daai week toe ons daar moes bly, daai laaste week, die dinge wat hy vir my 
se ... dan se hy vir my nee, my rna het vir hom gese, net om hom weg te hou, 
dat sy't hom nie liefgehad nie, want dis nou al die 2de keer wat hulle geskei is. 
Toe ek 'n babatjie was, is hulle die lste keer geskei. 

Toe trou hulle na 'n jaar of wat weer in die hof. Toe skei hulle nou weer. Toe 
se hy vir my nou nee, sy kon nie my broer liefgehad het nie want sy't hom 
nooit liefgehad nie. Dit het my en my pa baie ver uitmekaar uitgebr1ng, want al 
die dinge wat hy vir my se en hy probeer my so breek met at die geed wat hy 
vir my se. Ek het hom net geignoreer, en my rna net gehelp huis skoonmaak 
en so. Terwyl sy by die werk was natuurlik, het hy dit vir my gese, en dan se 
ek dit vir my rna, dan begin hy baklei met ... dan begin hulle twee te baklei en 
begin hy op my skreeu en dis net groot stories weer daar. 

Ek dink dit was daai week, en na die egskeiding papiere en goeters, waar hy 
haar so gebel het en so. Maar ek is bly dit is nou beter, dit is beter as hulle 
vr1ende is as vyande. 

- Wat het jy gedoen as dinge te veel geword het? 

- Ek het net altyd na my kamer toe gegaan en kamerdeur toegemaak en by 
myself gewees. 



Onclerhoudvoerder 

Rika 

Onderhoudvoerder 

Rika 

Partykeer het ek Bybel gelees en so, en hm, en kyk net na my boetie se foto's, 
en net met myself, ek en my suster het mekaar baie bygestaan, ons het baie 
gepraat en.. of ek en sy gaan uit, en... net kafee toe "stuff', net om weg te 
kom van alles af. 

Maar ek was maar net eintlik by myself en saam met haar, ek en my 
vriendinne het nie baie tyd saam spandeer daai tyd nie, want ek wou nie eintlik 
saam met hulle wees nie, ek wil nie gehad het hulle moes alles weet wat ek 
deurgaan nie. 

- Hoekom nie? 

- Want ... my .... dit was nou in die Laerskool, my Laerskool vtiendinne se ouers 
was gelukkig en ek wil nie he hulle moet sien hoe dit eintlik is nie. 

Toe ek in die Hoerskool kom, verlede jaar, toe kry ek nou hierdie vriendinne. 
En hulle is dieselfde as ek, so ek kan meer saam met hulle wees as saam met 
my ander van die Laerskool en so aan, want ek wil net nie he hulle moet 
daardeur gaan nie, dit sien en so nie. 

- Vertel my van jou suster, waar bly sy nou? 

- Sy bly in Vanclerbijlpark, dit was eintlik ... ek weet nie hoekom het sy dit gedoen 
nie, sy het hierdie ou Morne, en toe, het. ... dis eintlik "embarrassing" .... 

My rna het hulle gevang op die "job" die een middag, die Vrydag middag. 
Ek was nie daar en so nie, ek was by een van my vriendinne, en toe kom my 
rna vroeg, en toe vang sy hulle, en toe se sy nee, hulle mag mekaar vir 2 
maancle nie sien nie, want sy was hartseer gewees, en ongelukkig en so, en 
uhm ..... toe't my suster seker kwaad geraak, ek weet nie. 

Toe se sy die Maandag vir my rna, nee, toe baklei my rna met haar daai 
Vrydag, oor ek nou laat is, en my rna's "opgestress", dis net groot stories, en, 
toe se my rna nee sy moet by Morne gaan bly en so. 

My rna het dit eintlik bedoel omdat sy kwaad is, en toe Maandag aand, toe vra 
hulle vir my rna of was sy ernstig, toe se sy nee, sy was nie ernstig nie, sy was 
net kwaad. 

Toe die Woensdag, toe los my suster vir haar 'n briefie, nee sy gaan nou by 
Morne bly en daar's niks wat my rna kan doen nie, klomp sulke goed, en my 
rna moet nie haarself blameer nie. 
Toe kry my rna dit die oggend voor sy werk toe was, en heeldag was sy seker 
"sad", ek weet nie, ek was by die huis gewees, ek het nie eers daarvan geweet 
nie. 

Ek het daai Woensdag gehoor toe Morne haar kom haal het, dit was 10 minute 
voordat hy gekom het, toe se my suster vir my rna, nee, wat dink sy van die 
brief? 

Toe het my rna net niks gese nie, want sy laat dit nie toe nie, en toe Morne 
daarkom toe vat my suster haar goed en wil sy net loop, en toe se sy vir my 
rna "bye", sy't my nie eers "bye" gese nie, toe uhm ..... toe wil sy loop toe se 
my rna sy gee nie haar goedkeuring nie, wat sy nou doen doen sy by haarself. 
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Want my suster is ... , ek weet nie hoekom is my suster uit die skool uit nie, 
maar sy het my rna belowe sy gaan rnatriek doen deur die pos en so, maar ek 
twyfel of dit nou ooit gaan gebeur. 

Sy is nou St. 9. So ... ek weet nie ... en uhm, toe huur hulle 'n woonstel in ... ek 
weet nie ... hier anderkant Danville of "somewhere". Toe hoor ek nee hulle 
gaan nou trek, hulle was een middag hier toe ek van die skool afkom, toe hoor 
ek nee, hulle gaan trek Vanderbijlpark toe, en nou bly hulle daarso. Blykbaar 
het hulle 'n woonstel nou daar of so. 

Dit was ek dink die 12de, nee die lOde Julie hierdie rnaand, het dit nou alles 
gebeur. Ek weet sy kom nie nou die naweek nie, maar volgende naweek nou 
deur, want my rna het nou heelternal, so se sy, "afgeskryf'', en sy's 
seergernaak, nou gaan sy vir my pa kuier die naweek. Dan gaan ek haar seker 
maar so sien. 

My rna het intussen nog nie een keer met haar gepraat nie, ek het al 'n paar 
keer, my rna is net kwaad. 

My rna het vir my gese ek moet vir my suster se dat my suster is dood in haar 
oe, so... daarso is daar nou baie ''tense" daarso, maar deur hulle twee se 
stories het ek en my rna nou baie "closer" gekom, omdat my rna haar nou 
eintlik verloor het, nou gaan sy nou maar aan oor my. Nie dat ek dit ooit sal 
doen aan haar nie. 

My pa het nou niks daarvan geweet nie, en toe hy nou uitvind toe's hy nou 
baie kwaad. Nie eintlik vir my rna nie, want my rna was te bang om vir hom te 
se, toe vind hy dit nou uit, my rna vertel hom dit een Saterdag, daai Saterdag, 
en toe's hy baie ongelukkig en so aan, en wou hy haar net heeltyd bel. 
Blykbaar het sy hom die Maandag gebel, en ek weet nie wat hulle vir rnekaar 
gese het nie, maar ek weet hulle twee is nou nader aan rnekaar. 
So, die hele storie het hulle darem nader aan mekaar gebring.... ook net 'n 
biet;jie. 

- Want jy se hulle het nie eintlik 'n goeie verhouding gehad nie? 

- Nee. 
Soos ek dit kan verstaan het hul1e, lank voor ek en my suster gebore is, het my 
rna 'n ander ou gehad, wie se naam is Christo. Nou blykbaar het hy nou - my 
pa, eendag vir my rna gese dit is nou my suster se pa, en my rna weet mos 
nou dit is nie waar nie, en miskien het hy seker geglo dis nie sy kind nie, ek 
weet nie ... 

Ekke was soos 'n "tomboy"' gewees, toe ek nou gebore is het hulle mos gedink 
ek is 'n seun, en toe was hulle baie "disappointed" toe ek 'n rneisie is. 

En toe my broer nou dood is, dit het aan hulle gevat, rerig, want die enigste 
seun wat hulle nou het is nou dood. 

- Wat was vir jou die slegste van alles? 

- Ek weet nie, daar was so baie slegte goed. 

My broer se dood en uhm, het ons alma! baie geraak, nou nog. 
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Ek kan nie eintlik se ek is bly dat hulle uitmekaar uit is nie, maar ek kan ook 
nie se dat ek nie bly is nie, want op 'n manier is ek baie baie bly dat hulle 
uitmekaar uit is, want dis ok nie lekker as hulle so baklei nie, en hulle baklei 
nou omtrent nooit nie. 

My pa was altyd hierdie harde man gewees, nou's hy baie sagter. Hy is .. Hy 
baklei nie meer met ons nie, hy is net vriendelik, dis beter as hy so is, so, ek 
weet nie eintlik wat is die slegste nie, maar ek dink dis my broer se dood, daar 
waar alles begin het. 

Met die begrafnis kon hulle nie eintlik mekaar bygestaan het nie, want almal 
was om hulle gewees en dit was net nie lekker nie. 

My rna kon nie ons eintlik ondersteuning gegee het toe nie, want sy kon nie 
eers haar self gehelp het nie, sy het amper in die malhuis beland, so ... en my 
pa kon ons so klein bie1;jie ondersteuning gegee het, maar ... ek weet nie. 

Ek weet my pa het vir my rna gese as enige iets verkeerd gaan met my en my 
suster dan sal hy haar blameer vir dit, soos as ek se nou maar uit die skool 
uitgaan of "something" soos dit. .. soos my suster. 

Ek weet nie of hy haar nou blameer vir dit nie, maar .... soos wat sy nou 
gemaak het. 
Omdat ek en my sussie nie by my pa wou gebly het nie, toe se my pa dit nou 
vir haar. 

- So jou ouers se verhouding is beter, jy en jou rna se verhouding is beter, en jy 
en jou pa se verhouding is ook beter? 

- Ja 

- En jou sussie en jou rna se verhouding is beter? 

- Ja, almal se verhoudings is eintlik beter behalwe nou my rna en my suster, en 
my rna en my pa is nou goeie vriende. 
Hulle gaan partykeer nog saam uit, maar as hy nou geloop het, dan se my rna 
vir my, hy irriteer haar so eintlik, maar sy hou dit maar uit, want sy weet ons 
kan hom dan anders nie sien nie. 

Sy wil nou nie he ons moet van hom wegdwaal nie en so, want ons wil nie 
eintlik na hom toe gaan nie - as gevolg van sy rna. 

So, ek kan se alma! se verhouding is beter, ek en my suster het ook, wat my 
rna ook gebreek het, baie baklei, soos in baie, hulle was maar 11 rnaande 
uitmekaar uit, en daar het nie 1 dag verby gegaan wat ons nie baklei het nie. 
Maar nou dat ons so weg van mekaar af is ..... sy het my een keer gebel, ons 
weet nie eintlik wat om vir rnekaar te se nie, so ek dink dit gaan ons ook 
"doser'' bring, oor ons mekaar nie elke dag sien nie en so ... 

- Hoe het die dinge in die huis verander sedert jou pa weg is? 

- Hoe bedoel jy? 

- Soos wat was anders in die huis? 
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- Daar was meer geld vir ander dinge. 

My rna moes altycl vir ons gesorg het. Daar was dae dat daar nie kos in die 
huis was nie, my rna moes maar iets uitkrap om te eet, toe my pa nog daar 
gebly het. 

My rna se as hy geld gekry het, het hy net altyd aan homself gedink. 

My rna het so rukkie terug vir my gese hy het daai tyd R15,000 gehad wat hy, 
ek weet nie wat hy verkoop het nie, o ja, hy het by sy ou werk, het die 
begrafnis mense, die grafsteen of so iets, het vir my pa werk aangebied of so 
iets, toe los hy sy ou werk, toe kry hy R15,000 daarso bonus, maar ons het 
nooit daarvan gesien nie ...• maak nie saak nie. 

Ons het gesukkel, ons het nie kos gehad en so nie. 
My pa het ons nie gehelp daar nie, hy het al die geld net gaan uitdrink of op 
homself gespandeer, en my rna dink dit is selfsugtig om al daai geld net te vat 
en hy sien ons sukkel. 

So dit het nou baie beter gegaan, nou nog dink my pa net aan homself, so 
"once in a while" gee hy vir ons geld, RlO of so, maar dis nie baie nie. 

So ek kan se dit het beter gegaan, ek en my rna lewe nou baie lekker, ons eet 
die lekkerste goed wat ons kan kry. 

My rna probeer nou alles vir my gee, sy gee vir my vryheid omdat ek en my 
suster nie baie vryheid gehad het nie, want my pa was mos maar kwaterig en 
so. Nou gee sy vir ons baie vryheid, ons kan gaan net waar ons wil, sy wil 
darem net weet waar en so ... 

Daar's nagte wat sy aileen by die huis sit, wat ek en my suster gaan "jol" en 
so, dan kom ons eers 2uur 3uur in die oggend terug, en my rna worry nie, 
want sy weet dit is wat ons wil he, daar het dit ook verander, en dit is net 
lekkercler. Die huishouding, alles. 

Daar's soveel goeters wat my rna wou koop, wat my rna vertoor het as gevolg 
van my pa, soos meubels en goed. Ons het nou weer begin opbou, tny rna het 
nou weer alles van voor af gekoop, sy kort nog net haar eie meubels, ons leen 
nou by haar suster. 

- Ek is bly dit gaan goed met julie, dit klink so. 

- Ja. 

- En met die skoolwerk nou? 



Rika - Ja, dit gaan nogals goed, ek is mos nou in St. 8, en ek het alles op HG, 
behalwe nou Wiskunde, dis biet;jie moeilik. 
Ons het mos nou rapport gekry, ek het maar met 2% afgekom met die 
eksamen, ek het 57% gehad vir my gemidcleld, nou het ek 55%. My rna dink 
dis goed, my pa dink ook dis goed. 

Noudat ek daarvan praat, dit was verlede jaar. Ek dink die 2de kwartaal, het 
alles aan my gevat. Ek kon nie konsentreer nie, toe het my punte baie gedaal. 
Ek het daai eksamen omtrent gedruip, en my rna verstaan as gevolg van die 
egskeiding en alles. 

Ek het maar daarmee saam gewerk, nou kom dit weer op, ek dink cftt het nou 
beter gegaan. 




