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OPSOMMING 

Sosiale diskoerse kan moontlik 'n bepalende invloed op 'n individu se manier van !ewe he_ 

Hierdie studie bring enersyds, deur van die narratiewe gespreksbenadering gebruik te maak, 'n 

aantal diskoerse na vore wat op vyf wit Afrikaanssprekende mans in die Ned Geref Gemeente 

Vereeniging-Oos se manier van !ewe 'n invloed gehad het of neg het Die diskoerse wat deur 

die studie navore gebring word is: (a) 'n man is as broodwinner die primere versorger in die 

gesin; (b) 'n man is doelgerig en op sukses gefokus; (c) 'n man is dominant en aggressief; (d) 

'n man fokus nie op emosies en verhoudings nie en (e) 'n man verander nie makfik nie_ 

Andersyds toon die studie ook dat mans ten spyte van die sosiale diskoerse wat moontlik 'n 

invloed op hul lewens ken he, self alternatiewe wyses van manwees ken ontwikkel en dus nie 

noodwendig dienooreenkomstig die sosiale diskoerse hoef te leef nie_ 



SUMMARY 

Social discourses may have a decisive influence on an individual's way of life. By means of a 

narrative conversational approach, this study introduces a number of discourses that had or still 

have an influence on five white Afrikaans-speaking men in the Dutch Reformed Congregation 

Vereeniging-East. The discourses are: (a) a man is as breadwinner the primary provider for the 

family; (b) a man is goal-oriented and focused on success; (c) a man is dominant and 

aggressive; (d) a man does not value emotions and relationships and (e) a man does not 

change easily. On the other hand the study indicates that men are able to develop alternative 

ways of being men in spite of social discourses influencing them. 
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1. BEPLANNING 

1.1 Die doel van die navorsing 

My doel met hierdie studie is tweeledig: 

a) Om vas te stel of (en indien wel, in watter mate) sosiafe diskoerse 'n invloed het op die wyse 

waarop vyf wit Afrikaanssprekende mans, fede van die Ned Geref Gemeente Vereeniging

Oos, manwees verstaan en uitleef. Sosiale diskoerse is volgens Weingarten (2000) 

normatiewe gestruktureerde opvattings binne 'n bepaalde historiese, sosiafe of institusione!e 

konteks oor hoe bepaalde dinge behoort te wees. Sosiale diskoerse is ook gewoonlik 

ingebed in verhoudings, tekste en institusies en is eerder die resultaat van sosiale faktore as 

individuele idees. 

b) lndien die sosiale diskoerse waaraan hulle blootgestel was, wel 'n invloed het op hoe hierdie 

mans hul manwees verstaan en uitleef, wif ek graag bepaal of die betrokke mans 

a!ternatiewe sienings van manwees kon ontwikkel. 

U, die leser, wonder dalk wat my gemotiveer het om hierdie studie aan te pak. Orie faktore het 

my oortuig om die vrae hierbo oor manwees te vra: 

a) Deur my eie waarneming kom ek al hoe meer agter dat mans deesdae al hoe onsekerder 

oor hul rol in die samelewing raak. Hierdie onsekerheid skep op sy beurt weer probleme op 

intrapersoonlike sowel as op interpersoonlike vfak. 

b) In die pers word vrae gevra oor die invloed van mans se lewenstyl op die Suid-Afrikaanse 

samelewing. Bewerings word gemaak dat die wyse waarop mans in Suid-Afrika hul 

manwees uitleef 'n ernstige bedreiging vir die samelewing inhou. 

c) Literatuur van onder andere Michael White (1992:33-52) waarin hy verskillende maniere 

van manwees bespreek. 

In die volgende paragrawe gaan ek aantoon hoe elk van hierdie faktore 'n bydrae gelewer het 

om my te motiveer om hierdie studie aan te pak. 
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1.2 Motivering vir die navorsing 

1.2.1 My eie waameming 

Ek hoor die laaste tyd in gesprekke met mans in die gemeente dat hulle deesdae 'n 

toenemende ongemak, ontevredenheid en onsekerheid rondom hul eie identiteit beleef. Hulle 

kla veral dat: 

{a) hulle nie meer, soos in die verlede, van alles rondom hulle seker is nie. Dit is nie meer 

noodwendig so dat mans altyd die sekuriteit van 'n vaste betrekking, 'n pensioenfonds en 'n 

mediese fonds geniet nie. Daarvan getuig die talle werklose mans waarmee ek elke dag in 

my eie omgewing in aanraking kom. Die toedrag van sake gee daartoe aanleiding dat mans 

nie meer in staat is om hulle gesinne, soos in die verlede, goed te versorg nie. Dit laat hulle 

moedeloos, onseker en ontoereikend voel; 

{b) hulle sommige dinge nie meer, soos hulle in die verlede gewoond was, kan beheer nie. 'n 

Hele paar mans het teenoor my laat blyk dat dit deur hul opvoeding in hul ingebed is dat 'n 

man alleenseggenskap in sy omgewing, soos byvoorbeeld sy huisgesin, moet he en dat die 

huidige stand van sake, waar vrouens en kinders medeseggenskap het, hulle nie meer in 

beheer laat voel soos in die verlede nie. 

Ek het hieroor nagedink en gewonder of die veranderinge in die politieke, arbeids· en 

sakewereld en veranderinge in die gesprek oor die huwelik nie moontlik iets hiermee te doen 

kan he nie? 

1.2.1.1 Veranderinge in die politieke, arbeids- en sakewereld 

a) Veranderinge in die politiek 

Tot en met die eerste demokratiese verkiesing in Suid-Afrika was dit 'n aJgemeen aanvaarde 

feit dat blanke Afrikaanse mans die land regeer het. 'n Onlangse telefoniese onderhoud met 

Wissing (2000), 'n werknemer in die Kantoor van die Staatspresident van Suid-Afrika, het 

bevestig dat 'n enkele vrou as minister in die kabinet eers in die laat tagtiger jare van die vorige 

eeu aangestel is. Die verskynsel het groter momentum na die eerste demokratiese verkiesing 

in 1994 gekry. Ek wonder of alle mans wat aan die gedagte gewoond was - dat blanke Suid

Afrikaanse mans hoofsaaklik vir die regering van die land verantwoordelik was - dit kan 

hanteer dat meer vrouens en mans van alle rassegroepe tans in die politiek posisies beklee 

wat voorheen uitsluitlik vir blanke mans gereserveer was? 

12 



b) Veranderinge in die arbeids- en sakewereld 

Die arbeids- en sakewereld in Suid-Afrika het die afgelope sewe jaar ingrypend verander. Daar 

is myns insiens, twee faktore wat hiertoe aanleiding gegee het: 

i) Die afgelope paar jaar word meer klem op die aanstelling van veral vrouens en swart mans 

in die arbeidsmark gele. 

ii) As gevolg van globalisering moes al hoe meer maatskappye rasionaliseer om dit te kan 

bekostig om met die plaaslike en intemasionale markte mee te ding. 

Al hoe meer blanke mans het as gevolg van hierdie twee faktore werkloos geraak. Dit het 

daartoe aanleiding gegee dat 'n man nie meer noodwendig die (enigste) breadwinner in 'n 

gesin is nie. 

Beide die veranderinge in die politieke en die besigheids- en sakewereld het myns insiens 

daartoe gelei dat mans nie altyd meer, socs in die verfede, sekerheid oor die toekoms het en 

oor die seggenskap in hulle omgewing beskik nie. Mans wat di! beleef, meet myns insiens 

gestimuleer word om anders na manwees te kyk om s6 nuwe betekenis daaraan te heg. 

1.2.1.2 Veranderinge in die gesprek oor die huwelik 

Deur jare heen is die persepsie in die gemeenskap en die kerk geskep dat die man in die 

huwelik, die hoof van die vrou is, socs blyk uit die volgende aanhaling uit die klassieke 

huweliksformulier van die Ned Geref Kerk: 

U moet u man liefhe en eer en aan horn gehoorsaam wees in alle sake wat 
reg en billik is, net socs die liggaam aan die hoof en die gemeente aan 
Christus onderdanig is. 

U meet nie oor u man heers nie. Adam is immers eerste gemaak, daama Eva 
as 'n hulp vir horn. En na die val het God aan Eva en deur haar aan die hele 
vroulike geslag gese: 'Na jou man sal jy hunker, en hy sal oor jou heers.' 
Hierdie verordening van God moet u nie teestaan nie, maar u meet die gebod 
gehoorsaam en die voorbeeld navolg van die heilige vroue wat op God 
gehoop het en aan hulle mans onderdanig was, net socs Sara aan haar man 
gehoorsaam was. 

(Handboek by die Erediens 1988: 106) 

Die afgelope paar jaar het al hoe meer mense enersyds die vrou se onderdanigheid aan die 

man begin bevraagteken en andersyds die gelyke vennootskap tussen man en vrou binne die 

huwelik begin beklemtoon. Volgens Nicol (1992:2) is die 'tradisionele' huweliksmodel met sy 

onbuigsame gesagsorde, stereotipe rolle en 'geslote kommunikasie' besig om plek te maak vir 

'n huweliksverhouding waarin kameraadskap eerder as gesag voorop staan. 

Dit is myns insiens vir sommige Suid-Afrikaanse mans wat aan die gedagte gewoond is dat die 

man seggenskap oor sy vrou het, 'n moeilike aanpassing. Sommiges weier nog om dit te 



aanvaar, soos Nicol {1992:3) tereg opmerk: 'Die mans is in die meeste gevalle nie gereed 

daarvoor nie en weet nie hoe om dit te hanteer nie .' Hierdie verandering in die gesprek oor die 

huwelik kan moontfik daartoe aanleiding gee dat mans dit beleef dat hulle hul 

al/eenseggenskap in die huwelik ver1oor het en dat hulle sogenaamde manwees bedreig word. 

Dit maak alternatiewe maniere van manwees noodsaakliker. 

'n Tweede faktor wat my aangespoor het om hierdie studie aan te pak, is die vrae wat deesdae 

in die pers oor die invloed van mans op die Suid-Afrikaanse samelewing gevra word. 

1.2.2 Vrae oor die invloed van mans op die Suid-Afrikaanse samelewing 

Die vrae oor die invloed van mans op die Suid-Afrikaanse samelewing kan myns insiens in 

twee kategoriee verdeel word: 

1.2.2.1 Vrae oor mans se siening van vrouens 

Op Kersdag 1999 was daar 'n saamtrek van die 'Women on Farms-projek' op die Braak in 

Stellenbosch. Die doel van die saamtrek was om te fokus op die kwessie van onderhoud vir 

enkel-vroue. Hierdie gesprek het daartoe gelei dat mans se siening oor vrouens ter sprake 

gekom het. 'n Man wat hierdie saamtrek bygewoon het, het as volg daaroor verslag gedoen: 

As daar nou een iets is wat die baas op die plaas gemeen het met sy jong of 
klong dan is dit die minagting vir die jong of klong se "meid" of vrou. Seksuele 
teistering, aanranding en geweld is algemeen - van die kant van sowel baas 
as klaas. 

Di! lyk asof die menswaardigheid wat die baas van die jong of klong 
weerhou, deur die einste jong of klong van die vrou weerhou word wanneer 
laasgenoemde tuis kom. 

{Esack 1999:14) 

Die Wet op Gesinsgeweld, Wet No. 116 van 1998 ( Staatskoerant 30 Des 1999). omskryf 

gesinsgeweld as fisiese mishandeling, seksuele mishandeling, emosionele, verbale en 

sielkundige mishandeling, ekonomiese mishandeling, intimidasie, teistering, agtervolging, 

beskadiging van eiendom, betreding en enige ander oorheersende of mishandelende gedrag. 

Alhoewel di! moontlik is dat vrouens ook gesinsgeweld kan pleeg, wonder ek of di! nie 'n 

misdryf is waaraan hoofsaaklik mans hulself skuldig maak nie? Oil laat my verder wonder of dit 

moontlik is dat sosiale diskoerse oor manwees dalk hierop 'n invloed kan he? 

14 



1.2.2.2 Vrae oor manwees, aggressie en geweld 

'n Rubriekskrywer van 'n Afrikaanse koerant het onlangs Suid-Afrikaanse mans in die 

algemeen as 'n bedreiging vir die toekoms van die land bestempel omdat mans volgens horn, 

met hul lewenstyl verantwoordelik is vir die vlaag van misdaad en maatskaplike verbrokkeling in 

Suid-Afrika: 

Of die land se mans dit nou wil erken of nie, die bewyse is daar vir alma! om 
te sien: ons spesie is die oog van die storm wat die maatskaplike 
verbrokkeling aandryf wat die hedendaagse samelewing kenmerk en teister -
net soos dit die geval was in die konflikte van die verlede. 

Ons (die mans) kom uit alle gemeenskappe en klassegroepe: ons is swart en 
wit; ons is ryk en arm; ons is geletterd en ongeletterd; ons is macho en 
minder macho. 

Ons is in 'n wesenlike oorlog gewikkel met onsself, ons naastes en ons 
mede-landsburgers. Kortom: ons is buite beheer en waarskynlik 'n groter 
bedreiging vir die land se kanse om 'n leefbare en voorspoedige toekoms vir 
sy kinders te verseker as al die ander vraagstukke en uitdagings saam. 

(Jeffreys 1999: 15) 

Vir Jeffreys (1999:15) is dit die kombinasie van gierigheid en mededinging in mans se 

leefwereld wat hul tot die wandade aanspoor. Hy sien die huidige lewenswyse van mans in 

Suid-Afrika as 'n krisis wat die potensiaal het om die land te verswelg, maar hy sien ook in die 

krisis 'n uitdaging aan mans om a/tematiewe sienings van /ewe te ontwerp: 'Dit is die nuwe 

totale aanslag of struggle wat ons eenvoudig gesamentlik moet pak en wen. Niks minder nie as 

ons en ons kinders se toekoms is op die spel' (Jeffreys 1999:15). 

Die Australiese sangeres, Judy Small, vra in 'n lied geskryf na aanleiding van die moord op 

veertien vroulike studente aan die Universiteit van Montreal gedurende Desember 1989, ook 

vrae oor die verband tussen manwees en geweld: 

Why is it always men who resort to the gun, the sword and the fist? 
Why does gunman sound so familiar while gunwoman doesn't quite ring 
true? 
What is it about men that makes them do the things they do? 

(Small 1998:5) 

Hierdie vrae oor die invloed van mans se manier van !ewe op die samelewing het my laat 

wonder oor die moontlikheid van 'n alternatiewe manier van lewe vir mans en my verder 

aangespoor om hierdie studie aan te pak. 

'n Derde faktor wat my aangemoedig het om hierdie studie aan te pak, is die denke van 

Michael White oor die multidimensionele aard van 'n mens se lewe. 
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1.2.3 Die multidimensionele aard die lewe 

Michael White (2000:36-39) is van mening dat daar nie net een verhaal oor 'n mens se lewe 

bestaan nie, maar eerder 'n veelvoud van verhale. Alhoewel dit soms kan lyk asof daar net een 

verhaal op 'n bepaalde stadium op die voorgrond kan wees, is die ander verhaal of verhale 

reeds in die beskrywing van die verhaal op die voorgrond, aanwesig: ' ... a singular description 

can be considered to be the visible side of a double description. It is that which is on the other 

side of singular descriptions of experiences of living - that which is on the other side of what is 

being discerned, and upon what this discernment depends - that I am here referring to as the 

"absent but implicit"' (White 2000:36). Hierdie siening van White het my laat wonder of daar nie 

moontlik by mans reeds, sonder dat hulle dit se, alternatiewe wyses van manwees aanwesig is 

as die wat hulle uit sosiale diskoerse geleer het nie? Dit het my finaal gemotiveer om hierdie 

studie aan te pak. 

Vervolgens stel ek die kernvraag in die studie aan die orde. 

1.3 Die kernvraag in die studie 

Die navorsingsdoel. soos in 1.1. uiteengesit noodsaak my om die volgende kernvraag in die 

studie te vra: 

1.3.1 Kernvraag 

Die kernvraag in die studie is ook, soos die doel van die navorsing, tweeledig van aard: 

1.3.1.1 Hoe is vyf wit Afrikaanssprekende mans in die Ned Geref Kerk Vereeniging-Oos se 

lewe ten opsigte van manwees deur sosiale diskoerse be'invloed? 

1.3.1.2 Bestaan daar dalk reeds by hulle, in die lig van wat hulle uit ander sosiale diskoerse 

oor manwees geleer het, alternatiewe wyses waarop hulle hul manwees verstaan en uitleef? 

Om hierdie kernvraag te beantwoord gaan ek van die narratiewe gespreksbenadering van 

White en Epston (1990) gebruik maak om die gesprekke in hierdie verband te voer. Sien 

hoofstuk 2 vir 'n bespreking van die narratiewe benadering. 

Dit is belangrik om. voordat ek verder gaan, my self eers te omskryf. Wie ek is en wat my 

konteks is, gaan 'n bepalende invloed op die navorsing he, soos ek aanstons sal verduidelik. 
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1.4 Selfomskrywing 

1.4.1 Ek is 'n inter-subjektiewe binnestaander 

Navorsing, soos hierdie, wat ten doel het om nuwe teoriee en ander moontlikhede te ontwikkel 

en waarin daar van onderhoude as navorsingsmetode gebruik gemaak word, is volgens 

Garbers (1996:291) kwalitatief (sien 2.7.1.2) van aard. Die kwalitatiewe aard van die studie 

verander my posisie as navorser van 'n buitestaander na 'n intersubjektiewe binnestaander 

soos Garbers (1996:292) en Clandinin en Connelly (1994:418) se: The relations between 

researcher and field range from being a neutral observer to fully becoming part of the life of the 

participants ... .' Ek is dus 'n subjektiewe deelnemer binne hierdie navorsing. Daarom kan 

hierdie navorsing nie objektief wees nie en sal dit 'n tipiese konstruktivistiese (sien 2.2.2) 

karakter he waarvan ekself tot 'n groot mate, soos Clandinin en Connelly (1994:416) se, die 

grense bepaal: 'In the study of experience it is the researcher's intentionality that defines the 

starting and stopping points.' Volgens White (1992:40) kan geen kennis of navorsing in elk 

geval objektief wees nie, want kennis word binne 'n bepaalde omgewing ontwikkel. Die 

omgewing waarbinne die kennis ontwikkel word, bepaal die kennis: 

An objective knowledge of the world is not possible; that knowledges are actually 
generated in particular discursive fields in specific cultures at specific times, and 
that it is impossible for persons to avoid complicity in the production of their 
accounts of the world. 

(White 1992:40) 

Omdat ek in hierdie studie kwalitatief te werk gaan en werk met verhale wat mense oor sekere 

van hul belewenisse vertel, gaan my eie konteks en omgewing wat ek in die volgende 

paragraaf gaan bespreek, volgens Clandinin en Connelly (1994:418) beslis 'n bepaalde invloed 

op hierdie studie en sy inhoud he: '. .. in personal experience methods we must acknowledge 

the centrality of the researchers' own experience: their own tellings, livings, relivings and 

retellings_' 

1.4.2 My geskiedenis en konteks 

Volgens Heitink (1993:150) is elke teorie en daarom elke stuk navorsing ingebed in die konteks 

waarbinne die navorser funksioneer en het die bewuste en onbewuste voorveronderstellings 

van die navorser 'n invloed op die navorsing. Daarom is dit belangrik om my eie geskiedenis en 

konteks kortliks le skets. Dit sal u, die leser, in staat stel om die navorsing beter te verstaan. 

Ek is 'n middeljarige, heteroseksuele man wat in 'n middelklas Afrikanerhuis gedurende die 

vyftiger-, sestiger- en sewentigerjare groot geword het. Ek is getroud en het twee kinders, 'n 

17 



seun (14) en 'n dogter (12). Die opset in my gesin van oorsprong was tipies patriargaal. Ek het 

geleer dat die blanke Afrikaner man die dominante figuur in die samelewing is. Ek is gewoond 

aan die feit dat mans die hoofrolspeler in die samelewing is. Dit is hulle wat gewoonlik besfuit 

hoe dinge gedoen word. Tog was dit vir my in sommige opsigte moeilik om altyd s6 op te tree. 

Ek het veral as tiener en jong volwassene oor hierdie siening begin wonder, maar was te bang 

om daaroor te praat. So het dit gebeur dat ek nie al die dinge gedoen het wat mans gewoonlik 

doen nie - om rugby te speel, te jag en saam om 'n paar biere te kuier terwyl daar oor seks 

en rugby gepraat word. Dit het my as tiener en jong volwassene baie vereensaam want daar 

was min ander mans wat soos ek gedink het. Selfs as dienspligkapelaan in die Suid-Afrikaanse 

Weermag kon ek my moeilik vereenselwig met die leefwereld van die ander soldate. Ek het 

verkies om in een van die militere hospitale. as deel van die psigiatriese span, soldate te help 

wat nie psigies binne die sisteem kon volhou nie. 

Vanaf 1984 tot 1992 was ek predikant in 'n gemeente van die Ned Geref Kerk. Pas na my 

aanstelling in die gemeente het ek, na aanleiding van die rol wat veral ouer predikante in die 

betrokke ring van die kerk gespeel het, begin om die ampshierargie in die kerk en die 

'dominante gesag' van die predikant te bevraagteken. Ek het hierteenoor, as alternatief, die 

algemene priesterskap van die gelowige begin beklemtoon (Cloete 1998:44-98 & 182-234). Na 

aanleiding hiervan moes ek heelwat kritiek en persoonlike verguising, veral vanuit die manne

kultuur op die dorp, verduur. As persoon is ek in die proses tot 'n mate gemarginaliseer. Dit het 

my baie spanning besorg wat my vir 'n lang tyd lamgele het. Tot vandag toe is die letsels van 

onsekerheid, minderwaardigheid en verwerping wat dit meegebring het, nog in my !ewe 

sigbaar. 

Ek is sedert 1993 predikant in die Ned Geref Kerk Vereeniging-Oos. Sedert my aankoms in die 

gemeente het ek die ruimte gehad om die hierargiese gesag van die predikant stukkie vir 

stukkie te dekonstrueer en die gemeente volgens die algemene priesterskap van die gelowige 

te herstruktureer (Cloete 1998:235-271). 

Dit was juis die ontdekking van postmoderniteit wat my aan die begin van 1999 finaal die 

vryheid gebied het om gemaklik te voel met die feit dat ek 'tradisionele' sieninge bevraagteken 

en gedurig op soek is na alternatiewe moontlikhede. Juis na aanleiding hiervan het ek die 

moed bymekaar geskraap om krities na my eie lewenstyl as man te begin kyk en die vraag te 

vra of daar nie, soos met die hierargiese amp van die predikant, 'n altematief is nie. 

Nadal ek nou die navorsingsdoel, die faktore wat aanleiding tot die navorsing gegee het, die 

navorsingsvrae bespreek het en my eie geskiedenis en konteks omskryf het, kan ek die 

verloop van die navorsing uiteensit. 
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1.5 Verloop van die navorsing 

Hier volg 'n kort uiteensetting van die hoofstukke wat vir die res van die navorsing beplan word. 

1.5.1 Vertrekpunte 

In hoofstuk twee gaan ek my epistemologiese, praktiese teologiese en pastoraal-terapeutiese 

vertrekpunte asook my navorsingsmetode uiteensit. 

1.5.2 Sosiale diskoerse en manwees 

Voordat ek die moontlike aanwesigheid van altematiewe sieninge van manwees kan bespreek, 

is dit noodsaaklik dat ek eers sal kyk a) wat die invloed van sosiale diskoerse op individue kan 

wees en b) wat die sosiale diskoerse is wat vyf wit mans in die Ned Geref Gemeente 

Vereeniging-Oos ten opsigte van hul manwees be"invloed het. Oit gaan ek in hoofstuk drie 

doen. 

Ek gaan naas die kennis wat uit die literatuur na vore kom ruim gebruik maak van die kennis 

wat uit die gesprekke met my mede-navorsers na vore gekom het, om hierdie navorsingsvrae 

te beantwoord. 

1.5.3 Alternatiewe sieninge van manwees 

Nadat ek die invloed van sosiale diskoerse op manwees bespreek het, gaan ek in hoofstuk 

vier fokus op die moontlike bestaan van altematiewe sieninge van manwees. In hierdie 

hoofstuk gaan ek aan die volgende vrae aandag gee: 

a) Wat is die faktore wat aanleiding gee tot die ontwikkeling van 'n alternatiewe siening van 

manwees? 

b) Wat is die verskillende aspekte van so 'n alternatiewe siening of sienings van manwees? 

Soos in hoofstuk drie gaan ek gebruik maak van a) kennis in die verband wat uit die literatuur 

na vore kom en b) kennis uit gesprekke wat ek met mans in die verband gaan voer. 

1.5.4 Refleksie op ons belewenis van die navorsing 

Om die navorsing sinvol af te sluit gaan ek in hoofstuk vyf op die kemvraag (sien 1.3.1) van 

die studie reflekteer om aan te dui of die studie wel in sy doe! 'geslaag' het al dan nie. Ek gaan 



oak in hierdie hoofstuk aandui watter moontlike implikasies hierdie studie kan inhou vir die 

gemeente waarbinne hierdie navorsing gedoen is. die res van die kerk, samelewing en 

·navorsingsgemeenskap. By hierdie refleksie wil ek graag my mede-navorsers betrek. 
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2. VERTREKPUNTE EN METODOLOGIE 

2.1 lnleiding 

In hierdie hoofstuk verduidelik ek my epistemologiese, teologiese. prakties-teologiese en 

pastoraal-terapeutiese vertrekpunte. Ek bespreek eek my navorsingmetodologie. My 

epistemologiese vertrekpunt kom eerste aan die beurt. 

2.2 My epistemologiese vertrekpunt 

Deist (1984:54, 173) definieer epistemologie as die filosofiese nadenke oor wat wetenskaplike 

kennis is, hoe 'n mens daartoe kom en wat die kriteria en beperkinge daarvan is. In hierdie 

paragraaf gee ek my eie siening van wat ek as wetenskaplike kennis beskou en hoe ek glo 'n 

mens daartoe kom. 

My epistemologie word deur twee aspekte be"invloed: 

a) Die objektivistiese oorsprong van kennis teenoor die konstruktivistiese oorsprong van 

kennis. 

b) Die sosiale konstruksie diskoers. 

2.2.1 Die objektivistiese aard en oorsprong van kennis 

In hierdie studie, met sy kwalitatiewe (sien 2.7.1.2) karakter. gaan ek ender andere poog om 

vas te stel of en indien wel, wat mans oor manwees uit .sosiale diskoerse leer. Ek het 'n 

vermoede dat sommige sosiale diskoerse oor manwees in hoofsaak as die objektivistiese bron 

van kennis met betrekking tot manwees beskou word en derhalwe manwees oor die algemeen 

in die samelewing be"invloed. Daarom is dit noodsaaklik dat ek eers die terme objektivisme en 

modernisme en die moontlike invloed daarvan op die gesprekke wat ek in die verloop van die 

studie met my mede-navorsers gaan voer, bespreek. Die term objektivisme kom eerste aan die 

beurt. 

2.2.1.1 Die herkoms en betekenis van objektivisme 

Die objektivistiese model van kennis het as resultaat van die Verligting van die agtiende eeu 

(Brueggemann 1993:1) tot stand gekom. Filosowe soos Descartes. Hobbes, Locke en 
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Rousseau het tot die slotsom gekom dat die menslike verstand oor die vermoe beskik om 

kennis te bekom (Ward 1997:xviii). Dit was veral die denke van die Britse filosoof, John Locke, 

wat aanleiding gegee het tot die feit dat die epistemologie in die Westerse wereld 'n 

objektivistiese karakter gekry het. Kennis kom volgens horn tot stand as die buitewereld 'n 

afdruk van homself op die blanko verstandelike vermoe van die individu maak (Efran. Lukens & 

Lukens 1988:28). Dit wil se, die menslike verstand beskik nie oor die vermoe om self kennis te 

genereer nie, maar is van sy omgewing afhanklik om die kennis aan horn te verskaf. 'n Mens is 

net 'n reisiger wat die kennis wat reeds bestaan, ontdek en versamel: 'Thus the images of the 

objectivist can be thought of as "discoveries" about the outside world' (Efran, Lukens & Lukens 

1988:28). Selfs Isaac Newton, een van die vaders van die moderne wetenskapsmetodiek, is in 

die verband deur ender andere Rene Descartes be"invloed. Oil het daartoe gelei dat die 

natuurwetenskappe binne die Westerse konteks 'n sterk objektivistiese karakter dra (Ward 

1997:xviii). 

Die objektivistiese model van kennis degradeer die individu tot 'n passiewe navolger van die 

reeds bestaande en beskikbare (objektivistiese) kennis. Dit bied aan die individu min ruimte om 

die kennis wat ontdek word le bevraagteken. Op skool en universiteit het ekself min ruimte 

gehad het om die objektivistiese kennis wat ek aangefeer het, te bevraagteken of om kreatief 

en anders daarmee om te gaan. Maturana en Varela (1992:18) bevestig my vermoede dat die 

objektivistiese kennismodel min ruimte laat vir kritiese vrae en die ontwikkeling van alternatiewe 

waarhede: 'We tend to live in a world of certainty, of undoubted, rock-ribbed perceptions: our 

convictions prove that things are the way we see them and there is no alternative to what we 

hold as true. This is our daily situation, our cultural condition. our common way of being 

human.' 

Een van die uitstaande kenmerke van hierdie model is dat kennis 'n betroubare en vaste stel 

reels is waarvolgens die werklikheid gemeet en beoordeel kan word (Brueggemann 1993:2-3). 

Hierdie model word, volgens Brueggemann (1993:4), onder andere ook aan manwees 

gekoppel, wat die indruk laat dat mans diegene is wat oor die objektiewe kennis beskik en 

daarmee mag en beheer oor hul omgewing mag uitvoer. Hierdie epistemologiese model is vir 

Brueggemann (1993:4-5) niks ander as 'n (manlike) paging van mense om mag oor ander 

mense of organismes te verkry nie: 'Thus the new intellectual hegemony of male certitude 

(unencumbered by the body) fostered a political-economic hegemony, whereby the 

"disinterested," "objective" ones at the center could dominate the margin. That "objective" 

control was supremely masculine in its perception and domination ... .' 

Vervolgens bespreek ek die term modernisme om die agtergrond waarteen objektivisme gesien 

behoort te word, meer verstaanbaar le maak. 



2.2.1.2 Modernisme: die bree agtergrond van objektivisme 

Objektivisme moet gesien word teen die bree agtergrond van modemisme wat deur Ward 

(1997:xvii) as volg beskryf word: ' ... modernism is linked to specific conceptions of time, space, 

and substance ... .' Modernisme beklemtoon die outonomie en die soewereiniteit van die 

menslike rede en het sy oorsprong, volgens Ward (1997:xxiii), in die werk van Pico della 

Mirandola (1480) wat op sy beurt weer deur die lslamitiese filosoof Averroes (1250) be"invloed 

is. Vir Ward is die ontwikkeling van die Gutenberg-drukpers (1520) en die kerkhervorming van 

Luther (1517) belangrike bakens in die totstandkoming van modemisme omdat die geskrewe 

woord met die koms van boekdrukkuns normatiewe waarde gekry het en modernisme daardeur 

'n hupstoot gegee is. 

Met die kerkhervorming het die reformatoriese beginsels die modernistiese maatstaf geword 

waaraan die christelike lewe gemeet is. 86 het die kerkhervorming oak momentum aan 

modernisme gegee. Ward (1997:xx) beskryf die modernistiese wereldbeskouing as volg: 'The 

world is not gifted and given, but an accumulation of entities owned or waiting to be owned, 

property to be arranged, labelled, evaluated (according to the market and demand) and 

exchanged.' Volgens Ward (1997:xxiv) het die metafisika, ' ... the rational science of Being, in 

which being is composed of individual bodies existing in ontological relationship with each 

other ... ', die modernistiese wetenskapsbeskouing bemagtig. 

Laastens bespreek ek die moontlike invloed van objektivisme en modemiteit op manwees. 

2.2.1.3 Die moontlike invloed van moderniteit en objektivisme op manwees 

Volgens Hoffman (1990:5) het objektivisme die volgende twee belangrike resultate opgelewer: 

a) Die ontwikkeling van 'stuurkunde' of kubernetika na die Tweede Wereldoorlog wat dit 

moontlik gemaak het om geleide missiele en vuurpyle met sukses oar 'n afstand te vuur. 

b) Die rekenaarwetenskap waarvolgens intelligensie kunsmatig geskep en beheer kan word. 

Wetenskaplikes het na die Tweede Wereldoorlog begin om hierdie beginsels van eksterne

sistemiese beheer ook op lewende organismes toe te pas, soos Hoffman (1990:5) se: ' ... living 

and non-living entities may be governed by error activated feedback loops.' 

Die huidige mediese model en sielkundige sisteemteorie wat op gedragsverandering van buite 

deur medikasie of terapie gerig is, het myns insiens hieruit ontstaan. Volgens hierdie model is 

die medikus of terapeut die neutrale kundige en die kundige wat alleen oor die kennis beskik 

van wat die pasient/klient makeer en oak weet wat die regte behandeling is of die een wat weet 



hoe om dit wat die pasient'klient vertel korrek te interpreteer, ongeag die pasient'klient se eie 

interpretasie of belewenisse (Hoffman 1990:8-10). 

In die lig hiervan sou ek wou beweer dat objektiwiteit en moderniteit moontlik daartoe 

aanleiding gegee het dat daar net een (objektiewe) beskrywing van manwees bestaan. So 'n 

siening sou impliseer dat 'n neutra/e kundige, soos 'n pastorale terapeut, hierdie 'objektiewe' 

beskrywing gebruik om 'van buite af mans te probeer beTnvloed om te voldoen aan die 'een 

objektiewe beskrywing van manwees'. Die gevolg van hierdie siening kry gestalte in die woorde 

van Freedman en Combs (1996:21): 'The "objectivity" of the modernist worldview, with its 

emphasis on facts, replicable procedures, and generally applicable rules, easily ignores the 

specific, localized meanings of individual people.' 

Teenoor objektivisme en modernisme staan konstruktivisme met sy postmodeme agtergrond. 

Omdat hierdie studie onder andere gaan fokus op altematiewe sienings waarvolgens mans hul 

manwees kan uitleef, is dit noodsaaklik om konstruktivisme en postmodemisme as altematief 

op objektivisme en modemisme, kortliks te verduidelik. Oil is juis konstruktivisme en 

postmodernisme wat ruimte maak vir '[the] specific, localized meanings of individual people' 

(Freedman & Combs 1996:21) en vir alternatiewe sienings van manwees. 

2.2.2 Die konstruktivistiese aard en oorsprong van kennis 

2.2.2.1 Konstruktivisme: 'n beskrywing 

Teenoor objektivisme is kennis volgens die konstruktivistiese epistemologie iets wat deur die 

organisme, tydens sy/haar interaksie met die omgewing, self geskep word: 'At root 

constructivism simply represents a preference for the Kantian model of knowledge over the 

Lockean. The 19th century philosopher Immanuel Kant, one of the pillars of the Western 

intellectual tradition, regarded knowledge as the invention of an active organism interacting with 

an environment' (Efran, Lukens & Lukens 1988:28). 

So gesien is konstruktivisme die antitese van objektivisme en beskryf die term 'n totaal ander 

wyse waarop 'n mens tot kennis kan kom. Dit laat die vraag ontstaan oor die agtergrond 

waarteen hierdie groot epistemologiese verskuiwing plaasgevind het. Daarom is dit nodig om 

die postmodeme agtergrond van konstruktivisme te bespreek. 



2.2.2.2 Die postmodeme agtergrond van konstruktivisme 

a) Die terme postmodernisme en postmoderniteit 

Soos objektivisme teen die bree agtergrond van modernisme gesien moet word, moet 

konstruktivisme teen die bree agtergrond van postmodernisme en post-strukturaliteit gesien 

word. Die term postmodernisme is volgens Ward (1997:xxiv) kritiek teen modernisme en 

verteenwoordig terselfdertyd 'n fi/osofiese standpunt. Terwyl postmodemiteit, daarteenoor, 'n 

aanduiding van 'n periode in die geskiedenis, 1970 en verder, is. Dit is vir my belangrik om 'n 

onderskeid tussen hierdie twee terme te maak aangesien dit maklik gese kan word dat 

postmodemisme 'n nuwe saak is, terwyl dit 'n filosofiese standpunt is wat soos uit die volgende 

paragraaf sal blyk, myns insiens ten minste 2000 jaar oud is. 

b} Postmodernisme 

Postmodemisme, 'n filosofiese standpunt, word deur Ward (1997:xxv-xxvi) in die voetspore van 

die filosoof Lyotard, gesien as: 

i) 'n Ongelowigheid teenoor die meta-narratiewe van die modemisme, 

ii) 'n bevraagtekening en herdink van die moderne, 

iii) 'n paging om anderkant die moderne te dink en te ontdek wat buite rekening gelaat 

of vergeet is in die totstandkoming van die moderne, 

iv) 'n besig-wees met die ander toneel of alternatief wat deur die moderne genegeer is 

en 

v) 'n besinning oor die oorsprong van die moderne. 

Ward (1997:xxvi) is van mening dat postmodernisme die metafisika uit sy moderne groef gelig 

het en alternatiewe denke moontlik gemaak het, soos blyk uit die volgende aanhaling: 

I have suggested so far two tasks that postmodern philosophical thinking 
undertakes. First is the overcoming of metaphysics as conceived in modernity 
as the correlation of Being and reasoning (the thinking through and therefore 
intelligibility of all that is). Second is the thinking of difference - that which is 
repressed in order that the modern might be constituted as the new, the 
novel. Postmodernism reminds modernity of its own constructed nature; the 
arbitrariness and instability of its constructions. 

In aansluiting by Ward definieer Herholdt (1998:215) postmodernisme as volg: 'Postmodernism 

is a serious effort to restore the loss of meaning that is attributed to modernism.' 

86 gesien, sou 'n mens 'n saak daarvoor kon uitmaak dat selfs Jesus Christus 'n postmodernis 

was, omdat Hy anders as sy tydgenote (onder andere die Fariseers), wie se denke deur die 

normatiewe beskouinge (byvoorbeeld die interpretasie van die wet) van daardie tyd gevorm 

was, gedink het (Neethling, Stander & Rutherford 2000:15). Postmodernisme het egter in die 



onlangse tyd (1930 en verder) meer as ooit tevore op die voorgrond getree en hierdie tydvak 

staan derhalwe bekend as postmoderniteit Om te voorkom dat hierdie twee terme verwarring 

veroorsaak, bespreek ek vervolgens die term postmoderniteit. 

c) Postmoderniteit 

: Ward (1997:xxiii) dui aan dat postmoderniteit, 'n tydvak, in die laat dertigerjare jare van die 

twintigste eeu aangebreek het toe Arnold Toynbee met die term vorendag gekom het. Die 

tydvak het verdere beslag gekry met die publikasie van Robert Venturi se werk in 1966. Die 

studente onluste in 1968 in Parys het 'n verdere hupstoot aan die momentum van hierdie 

tydvak verleen. Op 15 Julie 1972, toe die Pruitt-lgoe-behuisingsprojek, die werk van die 

beroemde Franse argitek Le Corbusier, in St Louis afgebreek is omdat die (modernistiese) 

ontwerp daarvan dit onbewopnbaar gemaak het, het postmoderniteit finaal beslag gekry as 'n 

fase waarin die idees voortspruitend uit modemiteit bevraagteken sou word. 

Heidegger en Nietzsche (Ward 1997: xxiv) het deur hul werk bygedra tot die einde van die 

modernistiese tydvak en die begin van die postmodernistiese tydvak ingelui. Hulle het in hulle 

soeke na 'n alternatief, op taal gefokus as die hoofweg waarlangs die altematief wat deur die 

modernisme buite rekening gelaat is, bereik kan word. Soos Anderson en Goolishan 

(1988:377) tereg se: ' ... it is through language that we are capable of forming the shifting 

communities of meaning to which we belong and that are for us the intersubjective realities in 

which we exist.' 

Vervolgens bespreek ek die term konstruktivisme as die wyse waarlangs, binne die 

postmoderniteit, alternatiewe sienings geskep word. 

2.2.2.3 Konstruktivisme: 'n alternatief 

Vroeg in die sewentigerjare het 'n paar wetenskaplikes in reaksie op die objektivisties

strukturalistiese kubernetika 'n alternatiewe stuurkundige standpunt teenoor die van die 

ingenieurs en robotdeskundiges ingeneem. Hierdie 'alternatiewe' standpunt sou as post

strukturalisties en konstruktivisties beskryf kon word. Onder hierdie wetenskaplikes was 

Bateson, Von Foerster (Hoffman 1990:5), Maturana (Hoffman 1990:5), Varela (Hoffman 

1990:5) en Von Glasersfeld (Hoffman 1990:5). Hulle het beweer dat lewende sisteme nie 

objekte is wat ekstern beheer kan word nie, maar dat hulle oar die vermoe beskik om as 

onafhanklike wesens self te skep. Lewende sisteme het die unieke vermoe om las te breek uit 

die voorspelbare gang van hul eie sistemiese samestelling, geskiedenis en omgewing. 

Hoffman (1990:5) stel dit myns insiens duidelik: 'According to this second-order cybernetics, 

living systems were seen not as objects that could be programmed from the outside, but as 

self-creating, independent entities. They might be machines, but they were as von Foerster put 
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it, non-trival machines, meaning that they were not determined by history nor did they follow 

any predictive path.' 

Die verskil tussen 'n objektivistiese en 'n konstruktivistiese epistemologie is dus dat 'n 

objektivis dink dat hy/sy die enigste geldige weergawe van die werklikheid in die vorm van 

' kennis ontdek het. 'n Konstruktivis daarteenoor erken die feit dat hy/sy 'n aktiewe en 

subjektiewe rol gespeel het in die totstandkoming van 'n alternatiewe siening van die 

werklikheid deur sy/haar eie waarneming en belewenisse (Efran, Lukens & Lukens 1988:28) en 

dat daar moontlik nag ander alternatiewe naas syne/hare gekonstrueer kan word. 

Kelly (soos aangehaal deur Efran, Lukens & Lukens 1988:28) was die eerste sielkundige wat 

hierdie konstruktivistiese uitgangspunt aan die einde van die sestigerjare op 'n 

persoonlikheidsteorie van toepassing gemaak het: 'I must make this clear at the outset I did 

not find this theory lurking among the data of an experiment, nor was it disclosed to me on a 

mountain top, nor in a laboratory. l have, in my own clumsy way, been making it up ... .' 

White (1998:13) se vertrekpunt in die narratiewe terapie vind ook sy oorsprong in die post

strukturalistiese, konstruktivistiese denke as hy/sy se dat menslike wesens aktiewe, 

interpreterende wesens is wat kennis genereer deur hul interaksie met hul omgewing. 

This is to propose that human beings are interpreting beings - that we are 
active in the interpretation of our experiences as we live our lives. It's to 
propose that it's not possible for us to interpret our experience without access 
to some frame of intelligibility, one that provides a context for our experience, 
one that makes the attribution of meaning possible. 

Binne die konstruktivisme bestaan nie !anger een absolute ononderhandelbare waarheid nie. 

Daar kan dus meer as een weergawe van die werklikheid wees, sander dat een daarvan 

noodwendig 'verkeerd' is, soos Parry en Doan (1994:10) dit stel: 'A delegitimized, postmodern 

world is a place without any single claim to a truth universally respected, and a growing 

realization that no single story sums up the meaning of life.' Die implikasie hiervan vir my studie 

is dat daar, met betrekking tot manwees, nie net een ononderhandelbare waarheid bestaan 

nie, maar dat daar moontlik nog ander konstruksies daarvan kan bestaan. 

' 
Vervolgens bespreek ek die tweede faktor wat my epistemologiese vertrekpunt bepaal, die 

sosiale konstruksie diskoers. 

2.2.3 Die sosiale konstruksie diskoers 

Volgens die konstruktivistiese epistemologie word kennis. soos ek reeds aangedui het, deur 'n 

mens se interaksie met sy/haar omgewing ontwikkel. Daar is dus nie een korrekte, objektiewe 

weergawe wat die realiteit binne ·n bepaalde sosiale omgewing ten voile omskryf nie. 
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Benewens die konstruksies van syfhaar omgewing wat die individu vir hom-lhaarself in 

interaksie met sylhaar omgewing skep, is daar nag 'n ander wyse waarop kennis tot stand kom. 

Mense in dieselfde sosiale omgewing konstrueer deur middel van taal oak gesamentlik 'n 

weergawe van die werklikheid: We live with each other, we think with each other, we work with 

each other, and we love with each other. All this occur in language' (Anderson & Goolishian 

1988:377). S6 skep mense nie net gesamentlik hul leefwereld nie, maar hierdie sosiale 

konstruksies bepaal oak hul manier van lewe: 'We live and take action in a world that we define 

through descriptive language in social intercourse with others' (Anderson & Goolishian 

1988:377). 

Hierdie ko-konstruksie van hoe sekere aspekte van die lewe in 'n bepaalde omgewing gesien 

behoort te word, is 'n sosiale diskoers soos Drewery en Winslade (1996:35) dit definieer: 'A 

discourse is a set of more or less coherent stories or statements about the way the wor1d 

should be.' Hoe daar dus in 'n bepaalde omgewing oar die !ewe en die verskillende aspekte 

daarvan gepraat word, bepaal of skep die wyse waarop mense in daardie omgewing leef en 

dink (Anderson & Goolishian 1988:378; Gergen 1985:267). Mense in 'n bepaalde omgewing 

skep gesamentlik in taal sosiale diskoerse (White 1998:1) wat volgens hulle die waarheid oor 

sekere aspekte of persone saamvat. Hierdie diskoerse, as maatstawwe van normaliteit, het op 

hulle beurt weer die mag (sien ook 3.2.2 ) om die mense wat dit geskep het, se lewenswyse en 

denke te bepaal (White 1998:19-20; Drewery & Winslade 1996:35-35). Vir Gergen (1985:267) 

bepaal mense self, oor jare heen deur sosiale interaksie, die wyse waarop hulle hul omgewing 

verstaan. Die proses waardeur mense hul omgewing verstaan word dus bepaal deur 

kommunikasie binne verhoudings en nie deur kragte in die natuur nie. 

Die mag van 'n sosiale diskoers kan 'n onderdrukkende uitwerking in 'n persoon se lewe he 

indien hylsy nie aan die geko-konstrueerde waarheid oor 'n bepaalde saak in 'n spesifieke 

omgewing voldoen nie (White 1998:19). So 'n persoon kan dan in die lig van die sosiale 

diskoers voel dat hylsy 'n mislukking is en dat hylsy nie aan die sosiale verwagtings voldoen 

nie (White 1998:30). 'n Sosiale diskoers in 'n omgewing kan myns insiens die konstruktivistiese 

pogings van 'n individu om sylhaar eie unieke identiteit te konstrueer, inhibeer of totaal 

vernietig. 

'n Sosiale diskoers veronderstel egter nie tydlose waarhede nie. 'n Sosiale diskoers kan 

verander en verandering kan in 'n omgewing plaasvind as die sosiale diskoers deur prosesse 

soos kommunikasie, onderhandeling, konflik en retoriek in die gemeenskap verander. Gergen 

(1985:268) merk in hierdie verband tereg op: 'The degree to which a given form of 

understanding prevails or is sustained across time is not fundamentally dependent on the 



empirical validity of the perspective in question, but on the vicissitudes of social processes 

(e.g., communication, negotiation, conflict, rhetoric).' 

Die potensiaal om te verander le juis in dit wat nog nie oor 'n bepaalde saak gese is nie 

(Anderson & Goolishian 1988:378-379). Gergen (1985:266-267) voer aan dat wanneer mense 

in 'n bepaalde sosiale konteks, konstruktivisties gesien, daartoe sou kom om die herkoms van 

'n sekere vanselfsprekende waarheid (sosiale diskoers) in die gemeenskap te bevraagteken, 'n 

alternatiewe sosiale diskoers daaroor tot stand kan kom. Op sy beurt kan hierdie 'nuwe' sosiale 

diskoers 'n teenvoeter vir die 'tradisionele' siening oor die spesifieke saak raak. Die implikasie 

hiervan is dat mense in 'n bepaalde konteks dus self sieninge oor 'n bepaalde saak, soos 

manwees, kan verander deur sosiaal konstruktivisties anders te praat en s6 kan die !ewe in die 

bepaalde konteks veranderword. 

In die lig van konstruktivisme en die sosiale konstruksie diskoers wil ek myself graag 

epistemologies verantwoord. 

2.2.4 Epistemologiese voorkeur 

Ek handhaaf die standpunt dat kennis deur 'n individu gekonstrueer word deur sy/haar 

interaksie met sy/haar omgewing. Verder is ek ook van mening dat mense gesamentlik 

diskoerse konstrueer oor wat binne 'n bepaalde omgewing ten opsigte van 'n bepaalde saak 

'normaal' of 'aanvaarbaar' sou wees. Hierdie sosiale diskoerse het mag om mense se lewens 

te bepaal en kan 'n individu se eie gekonstrueerde uniekheid onderdruk of versteek. Eweneens 

kan mans, in hul interaksie met hul omgewing, self nuwe maniere skep waarop hulle hul 

manwees kan uitleef as altematief op die heersende sosiale diskoerse oor manwees. 

Aangesien hierdie studie van prakties-teologiese aard is, is dit nodig dat ek my ten opsigte van 

my teologiese sowel as my prakties-teologiese vertrekpunte verantwoord. 

2.3 My teologiese vertrekpunt 

My teologiese vertrekpunt plaas my binne 'n postmoderne teologie (Herholdt 1998: 215-229) 

vanwee die feit dat dit onder andere van die veronderstelling uitgaan dat God se wil nie iets is 

wat passief deur die mens ontdek en geleef moet word nie, maar dat die mens deur sy/haar eie 

kreatiewe denke, in samewerking met God, 'n inset kan !ewer in die plan wat sy/haar !ewe 

bepaal (Herholdt 1998:217). 



2.3.1 Postmodeme teologie: 'n mens is mede-skepper van jou lewe 

'n Postmodeme teologie verleen erkenning aan die feit dat 'n mens deur keuses, in 

vennootskap met God, 'n aktiewe rel in die verloop van sy/haar eie lewe en die gebeure in 

sy/haar omgewing kan speel, soos Herholdt (1998:217) tereg opmerk: 

The will of God is thus not a predetermined decision that Christians need to 
discover in a passive mode of obedience. Christians, and for that matter all 
people, are afforded the right to some human input that co-determines the 
"plan· for their lives_ Many choices are possible, but in the variety of options 
we are guided by God as creative partcipant of our lives. Humans need not to 
plug in to a blueprint that renders their own efforts and creative potential 
sterile, but are co-creators_ 

In hierdie studie wil ek vra of dit noodwendig so is dat mans hul manwees volgens die meer 

bekende sosiale diskoerse m6et leef? Kan hulle nie self, as vennote van God, altematiewe 

sieninge van manwees skep en daarvolgens leef nie? Die postmodeme teologie bied die 

ruimte hiervoor en daarom kies ek laasgenoemde as my vertrekpunt. 

'n Volgende rede vir my keuse van 'n postmodeme teotogie as teologiese vertrekpunt, is die 

feit dat waarhede binne 'n postmodeme teologie relevant tot 'n bepaalde konteks is. 

2.3.2 Postmodeme teologie: waarhede het 'n bepaalde konteks 

Dit is 'n belangrike vertrekpunt binne 'n postmodeme teologie dat daar nie tydlose, 

onveranderlike, gesaghebbende en objektiewe waarhede is nie (Herholdt 1998:220). Die 

'waarheid' is relevant tot 'n bepaalde sosiale konteks waarbinne die voorveronderstellings van 

die teoloog oak 'n rol speel. Hierdie studie handel oar altematiewe maniere van manwees en 

daarom is dit vir my belangrik om 'n teologiese vertrekpunt te handhaaf wat my die ruimte bied 

om te se dat die 'waarheid' (die meer bekende sosiale diskoers) oar manwees nie tydloos, 

gesaghebbend, onveranderlik en objektief is nie. Herholdt (1998:224) stel dit treffend: 

'Postmodernism teaches that there is not a fixed body of theological truth available that needs 

to be communicated from generation to generation. The onus is rather on every generation to 

discover meaning for themselves by means of methaphoric reference.' 

In hierdie verband wil ek in hierdie studie vanuit 'n postmodemistiese teologiese vertrekpunt 

saam met 'n aantal and er mans. 'n paging aanwend om eietydse en altematiewe betekenis aan 

manwees te heg. 

Vervolgens bespreek ek my eie prakties-teologiese vertrekpunt deur verskillende prakties

teologiese benaderings te bespreek. 
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2.4 My prakties-teologiese vertrekpunt 

Op grand van die literatuur (Gerkin 1986; Heitink 1993 en Wolfaardt 1992) wat ek in die 

verband gelees hei, is daar vyf prakties-teologiese benaderings (daar mag dalk meer wees) 

wat ek vir die doeleinde van hierdie studie kortliks wil bespreek, te wele, die normatiewe 

benadering, die hermeneutiese benadering, die handelings-wetenskaplike benadering, die 

kontekstuele benadering en die korrelatiewe benadering. Telkens sal ek aandui wat my eie 

mening, in die lig van hierdie sludie, oor elkeen van hierdie benaderings is. 

2.4.1 Die normatiewe benadering 

Die Skrif is binne die normaliewe benadering die enigste kenbron vir die praktiese teologie 

(Pieterse 1990:250). Hierdie benadering het sy wortels in die dialektiese teologie van onder 

andere Karl Barth. Praktiese teologie is volgens hierdie benadering dus in hoofsaak die 

toepassing van teologiese konseple en teoriee in die praktyk, sonder inagneming van die 

praktyk (Heitink 1993:167). Die praxis word dus in hierdie benadering uitgesluit, soos Van der 

Laan (1982:216) dit stel: 'De werklijkheid en de concrete praxis komen geen moment echl in 

beeld.' Die gevaar hiervan is volgens Heitink (1993:167) ' ... dat men blijft sleken in exegese en 

dogmatiek en aan een hermeneutische en empirische doordenking van de theorie-praxis relatie 

niet toekomt'. In Suid-Afrika staan hierdie stroming bekend as die konfessionele of 

diakoniologiese benadering (Pieterse 1990:250). 

Ek vind myself nie binne hierdie benadering tuis nie aangesien die teorie nie die praxis in 

praktiese teologie kan uitsluit nie. Die praxis moet die ruimle he om die teorie te infiltreer en te 

omvonn en andersom. Volgens hierdie stroming, wat myns insiens sy wortels in die moderniteit 

het, kan daar meestal net een korrekte, objektiewe waarheid aangaande 'n bepaalde saak 

wees en dit moet sonder inagneming van die praktyk gekommunikeer word. Dit laat vir my geen 

ruimte om die insette uit die praktiese geloofservaring van gelowiges by die vorming van 'n 

alternatiewe prakties-teologiese teorie, soos byvoorbeeld oor manwees, in te sluit nie en is 

daarom nie bruikbaar vir die doeleindes van hierdie studie nie. 

2.4.2 Die hermeneutiese benadering 

Binne die hermeneutiese benadering word die hermeneutiek aangewend om dit vir die 

pastorale beroep makliker te maak om normatiewe beginsels te kommunikeer. Deur gebruik le 

maak van die metodes en tegnieke van die sosiale wetenskappe word nuwe hermeneutiese 

modelle ontwerp wat die pastorale beroep in sy kommunikatiewe handelinge kan help (Heitink 

1993:167) 
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'n Belangrike ontwikkeling binne hierdie benadering is dat die teorie deur die praxis be"invloed 

word. al is dit net ten opsigte van die metode van oordrag (Heitink 1993:168). Hierdie 

benadering fokus myns insiens in hoofsaak op die oordragproses van normatiewe beginsels 

deur die pastorale beroepslui, soos Heitink (1993:198) opmerk: 'Deze stroming denk sterk 

vanuit het beroepsvoorbereidend aspect van de theologische opleiding en vanuit de 

uitoefening van een theologisch beroep binne het kader van de opbouw van de gemeente.' 

Hieruit is dit duidelik dat hierdie benadering nie soseer die klem laat val op die feit dat praktiese 

teologie op die handelinge van a/le gelowiges behoort te fokus nie en daarom is die 

hermeneutiese benadering nie heeltemal geskik vir die doeleindes van hierdie navorsing nie. 

Hierdie navorsing fokus ender andere op die altematiewe wyses waarop mans hul manwees 

kan verstaan en het dus nie soseer met die oordragproses waarby die pastorale beroepslui 

betrokke is, te doen nie. 

2.4.3 Die handelings-wetenskaplike benadering 

Binne die handelings-wetenskaplike benadering word naas die Skrif ook die handelinge van 

gelowiges om die evangelie te kommunikeer, bestudeer. Die Bybel word as norm erken maar 

kennis uit die praktyk praat ook saam. Skrif en praktyk word beide wetenskaplik en empiries 

ondersoek en vorm 'n bipolere vennootskap in die vorming van nuwe teoriee (Pieterse 

1990:250). 

Die navorser of ondersoeker is binne hierdie benadering eerder 'n toeskouer as 'n deelnemer, 

soos Heitink (1993:169) dit stel: 'De empirisch-analytische stroming is primair gericht op 

onderzoek en verkiest hierbij het toeskouwersperspectief boven de deelnemersperspectief.' 

Die navorser doen as toeskouer dus 'n empiriese ondersoek, ontleding en ordening van mense 

se godsdienstige oortuigings en opvattings. Die navorser se insig en bevindinge speel 'n groat 

rol in die vorming van die nuwe !eerie en die navorsingsobjekte kry nie noodwendig die status 

van mede-navorsers nie (Heitink 1993: 168-169). Vir die doel van hierdie studie is dit egter 

belangrik dat die sogenaamde 'navorsingsobjekte' die posisie van mede-navorsers (sien 2.7.4) 

sal inneem. Daarom is hierdie benadering ook nie ten voile geskik vir hierdie studie nie. 

2.4.4 Kontekstuele benadering 

Hierdie stroming gaan verder as die hermeneutiese benadering in die opsig dat die huidige 

praxis ten voile inwerk op die prakties-teologiese proses. Pieterse (1990:251) beskryf dit as 

volg: 
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In hierdie benadering verkry die praxis of konteks 'n dominante rol in die 
prakties-teologiese proses, en daar word baie gebruik gemaak van 'n 
dieptekennis van die situasie waarin die praktiese teologie bedryf word. 
Praktiese teologie word bedryf met die oog op die transformasie van die 
gegewe situasie {die wereld). Die gerigtheid is eerder op die wereld as op die 
kerk en sy werk. 

Die benadering het volgens Heitink (1993: 170) sy oorsprong in die polities-kritiese perspektief. 

Binne hierdie konteks word praktiese teologie as 'n bevrydende wetenskap beoefen wat die 

huidige praxis en die gepaardgaande teorie deur die bril van die navorser en die deelnemers 

aan navorsing, krities analiseer, beoordeel en in reaksie daarop nuwe handelinge voorstel om 

sodoende 'n nuwe bevryde praxis te ontwikkel (Heitink 1993:170). Die Bybel word binne hierdie 

benadering fundamenteel of selektief gebruik as 'n bron wat verandering aanmoedig (Pieterse 

1990:251). 

'n Belangrike beklemtoning binne hierdie stroming is dat die objek (wie of wat ondersoek word) 

mede-navorser word. Mede-navorsers se kennis oar die saak wat ondersoek word, word ten 

voile in berekening gebring. Die ondersoeker en dit wat ondersoek word staan dus nie meer in 

'n subjek-objek verhouding nie, maar eerder in 'n subjek-subjek verhouding. So word die 

objektiewe buitestaander-posisie van die navorser waarbinne hy/sy die een is wat weet en/of 

interpreteer, verruil vir 'n vennootskap tussen die 'objek' en die 'subjek' van die navorsing. 

Saam ondersoek en ontleed hulle die huidige teorie in die lig van die huidige praxis en ontwerp 

hulle 'n nuwe praxis (Heitink 1993: 171 ). 

Die tweede belangrike winspunt binne hierdie stroming is die inagneming en ontleding van die 

invloed van die huidige teorie op die praktyk. Magsverhoudings (soos sosiale diskoerse) wat 'n 

onderdrukkende rol in die individu se lewe kan speel, word nagevors (Heitink 1993:171). 

Die aard van die prakties-teologiese navorsing binne hierdie benadering is kwalitatief van aard 

en dit gaan nie net bloat om die insameling van kennis nie, maar juis om 'n bevrydende 

alternatief vir die huidige (dalk onderdrukkende) praxis daar te stel. 

As gevolg van bogenoemde winspunte in hierdie benadering voel ek tuis hierin en sou ek di! 

deel van my prakties-teologiese vertrekpunt in hierdie studie wou maak. 

2.4.5 Korrelatiewe benadering 

Binne die korrelatiewe benadering word klem gele op die feit dat die boodskap van die Bybel 

aangevul en verryk word deur die insigte en perspektiewe van ander wetenskappe (Wolfaardt 

1992:9). 'n Korrelatiewe interafhanklikheid tussen teologie en ander wetenskappe ontstaan 

deurdat eksistensiele vrae binne 'n bepaalde situasie gevra word en teologiese (of geloofs-) 

antwoorde gesoek word. Die taak van die praktiese teologie is dan juis om die korrelasie 
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tussen die situasie, geloof en die Bybel te akkommodeer (Wolfaardt 1992:10). Binne hierdie 

proses is die Bybel die bron, maar hierdie boodskap word verryk en uitgebrei deur die 

lewenservaring van mense en die bydrae van ander wetenskappe (Wolfaardt 1992:10). fn 

hierdie verband waarsku Kotze (1992:16) dat as die Bybel die enigste objek van studie vir 

teologie word, alle ander bronne waaruit ons kennis van God kan verkry, verlore gaan. So word 

praktiese teologie dan 'n wetenskap waarbinne kommunikasie (korrelasie) tussen teologie, 

ander wetenskappe en die ervaringsveld van mense plaasvind (Van Wyk 1995:86-88) om 

sodoende meer kennis van hulle eie geloofservarings te kry. Praktiese teologie is dus die 

werkswinkel waarbinne die verskillende gespreksgenote gesprek veer deur vrae te vra en 

vanuit 'n geloofsperspektief antwoorde te seek oor die praxis. 

In hierdie verband is Fire! (1987:260) van mening dat die konteks waarbinne die Bybel gelees 

word, daartoe aanleiding kan gee dat die leser vrae oor die status quo kan vra en in die lig van 

Bybel en ander inligting waaroor hy/sy mag beskik, nuwe antwoorde kan begin seek. Dit kan lei 

tot gesprek of kommunikasie met ander binne sy/haar geloofsgemeenskap en sodoende kan 'n 

alternatiewe praxis geko-konstrueer word. Dit pas op sy beurt weer in by konstruktivisme en die 

sosiale konstruksie diskoers wat ek reeds bespreek het. Sosiale diskoerse kan dus vanuit 'n 

geloofsperspektief bevraagteken word en nuwe diskoerse kan vanuit 'n geloofsperspektief 

gekonstrueer word. Dit vind plaas binne die werkswinkel van die praktiese teologie. 

Vir Gerkin met sy narratief-hermeneutiese siening van praktiese teologie (1986:22), vind 

praktiese teologie sy doe! en taak aftyd midde-in praktiese situasies wat dringend om 'n 

geloofsantwoord vra (1986:60). Die vrae wat gevra word om antwoorde te kry, word bepaal 

deur die konteks; die betekenis wat aan die gebeure geheg word en die christelike 

geloofstradisie (Gerkin 1986:22). Hierdie proses geskied volgens Gerkin (1986:60) meestal te 

midde van 'n snelle lewenstempo. Hierdie (geloofs-) antwoorde kan myns insiens, in die lig van 

postmoderniteit, veelvuldig van aard wees en selfs van situasie tot situasie verskil. So raak die 

taak van praktiese teologie nooit afgehandel nie. 

Heyns en Pieterse (1990:29) omskryf die studieveld van die praktiese teofogie as alle konktete 

handelinge wat deur individue of groepe in die kerk en die samelewing, in die diens van die 

koninkryk van God, verrig word. In die lig hiervan word hierdie reeds bree definisie van Heyns 

en Pieterse (1990:29) nog verder verbreed deur, soos Roux (1996:49) dit stel, die gesprekke 

tussen mense oor geloof en die betekenis daarvan in 'n bepaalde konteks in te sluit. Die 

'konkrete handelinge' van Heyns en Pieterse (1990:29) word in terrne van Roux se definisie 

verbreed om die taa/handelinge van individue of groepe wat saam praat oor hulle lewe voor 

God in terme van dit wat hulle in die Bybel lees, dit wat and er wetenskappe se en dit wat hulle 

in hul omgewing beleef, in te sluit. 
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Gerkin (1986:22) huldig die standpunt dat mense in hul belewenis van 'n bepaalde situasie 

betekenis daaraan heg wat deur 'n taalhandeling of verhaal (narratief) beslag kry. 'n lndividu of 

gemeenskap se lewensverhaal word deur 'n aantal sulke narratiewe saamgestel wat dan dien 

as 'n verwysingsraamwerk of verklaring vir die rede hoekom sekere dinge gebeur en wat die 

betekenis daarvan is. 'n lndividu of gemeenskap interpreteer nie net dit wat gebeur in terme 

van hierdie groter narratief nie, maar handel eek in terme van hierdie narratief (interpretasie 

van gebeure), socs Gerkin (1986:22) dit stel: 'Interpretation not only precedes human action; 

human actions are themselves expressions of interpretations.' 

As praktiese teologie dan die werkswinkel is waarbinne verskillende gespreksgenote die ruimte 

het om lewensvrae vanuit 'n geloofsperspektief te bespreek, is di! in die lig van Gerkin 

(1986:22) se benadering eek moontlik dat die verskillende gespreksgenote vir mekaar kan vra 

of daar nie ander betekenisse aan bepaalde gebeurtenisse gekoppel kan word nie. So kan 

alternatiewe taalhandelinge (narratiewe) met betrekking tot 'n bepaalde gebeurtenis of 

gebeurtenisse plaasvind. Di! kan mense of gemeenskappe in staat stel om nuwe verhale te 

vertel wat, in die lig van bogenoemde aanhaling, tot 'n nuwe lewe kan lei. Di! is op hierdie punt 

waar die praktiese teologie en die narratiewe gespreksbenadering wat ek aanstons in meer 

detail sal bespreek, myns insiens mekaar ontmoet en ineenvloei. In hierdie verband sou ek van 

korrelatief-narratiewe praktiese teologie wou praat. 

2.4.6 My praktiese teologiese voorkeur 

Vir die doeleindes van hierdie studie kies ek as praktiese teologiese voorkeur 'n kombinasie 

tussen die kontekstuele en korrelatief-narratiewe benaderings binne praktiese teologie. Die 

kontekstuele benadering neem die onmiddellike. moontlike bedreigende konteks (in hierdie 

geval die manier waarop mans !ewe) ernstig op en seek na 'n bevrydende altematief. Die 

korrelatief-narratiewe benadering wil in reaksie op 'n eksistensiele vraag in 'n gesprek tussen 

die boodskap van die Bybel, narratiewe van mense en inligting uit ander wetenskappe, seek na 

geloofsantwoorde op vrae wat in die alledaagse lewe ontstaan. In die geval van hierdie studie 

draai die vraag random alternatiewe wyse(s) waarop mans sinvol kan leef om God effektief in 

die wereld te verteenwoordig en 'n einde te maak aan die krisis wat die gewelddadige optrede 

van sommige mans veroorsaak. 

2.5 My pastoraal-teologiese vertrekpunt 

Alvorens ek my pastoraal-teologiese vertrekpunt bespreek sou ek baie kursories die 

verskillende opvattings of perspektiewe op pastorale sorg, socs Heitink (1998) dit beskryf, wou 

noem en telkens aandui in watter mate die spesifieke benadering vir die doeleindes van hierdie 
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studie geskik is al dan nie. Daarna gee ek 'n opsomming van my eie pastoraal-teologiese 

vertrekpunt. 

2.5.1 Verskilfende perspektiewe in pastorale sorg 

2.5.1.1 Die klassiek-individuele benadering 

Die klassiek-individuele benadering het volgens Heitink sy wortels in die Joodse en Griekse 

tradisies (1998:28-32). Binne die Joodse tradisie is daar geen onderskeid tussen siel en 

liggaam nie en sien God persoonlik om na elke mens deur hom/haar liefdevol as herder te help 

om die regte weg te volg. Binne die Griekse tradisie met sy dualistiese onderskeid tussen 

liggaam en siel, is dit die verantwoordelikheid van die individu om self te sorg vir sy/haar siel 

deur toe te sien dat sy/haar verstand die ander twee komponente van die siel (begeertes en 

emosies) beheers. Die oogmerk is om sodoende deel te word van die goddelike. Seide hierdie 

tradisies is bepalend vir die klassieke benadering ten opsigte van pastorale sorg binne die 

christelike tradisies soos blyk uit Heitink (1998:32) se definisie: 'Op bijbelse gronden wil ik 

pastorale zorg in deze lijn omshrijven als zorg voor heel het /even van de mens, onder een 

geestelijk perspectief, de re/atie tot God die /even geeft.' 

Die subjek van die pastorale sorg binne hierdie benadering is die pastor wat die individu 

versorg. Die trefwoorde volgens Heitink (1998:28) binne hierdie benadering is pastoraat en 

sielsorg. 

Hierdie benadering pas nie by hierdie studie nie aangesien die klem hier nie op die pastor val 

nie, maar eerder op die vaardighede van gelowiges om alternatiewe leefwyses te konstrueer. 

Die benadering wat volgende aan die beurt kom, maak juis 'n bietjie meer ruimte in die opsig 

dat die rol van gelowiges in die terapeutiese proses meer klem kan kry. 

2.5.1.2 Die gemeentelike benadering 

Baie vroeg in die christelike tradisie het die pastoraat 'n gemeentelike en gevolglik 'n kerklik

amptelike karakter gekry met die klem op paraklese wat as troos, aansporing en vermaning 

verstaan kan word (Heitink 1998:32-33). Deur die aktiwiteite van die gemeente word individue 

en groepe getroos, gemotiveer en vermaan. Voor die reformasie het die bieg wat in die 

Middeleeue verpligtend vir elke gelowige was en die amp van die priester 'n belangrike rol in 

die paraklese gespeel. Die hervorming het die klem op die algemene priesterskap van die 

gelowige geplaas en so het die onderlinge pastoraat begin posvat (Heitink 1998:34). Binne die 



Calvinistiese tradisie was huisbesoek en tug die werktuie van die pastoraat. Die pietisme en 

metodisme het weer die klem op groepspastoraat laat val. 

Volgens Heitink is die onderlinge pastoraat in die gemeente die grondvorm van die pastoraat 

en lei tot die opbou van die gemeente (Heitink 1998:34)_ Vir horn is pastoraat net pastoraat as 

dit in gemeenteverband geskied (Heitink 1998:13). Telkens wanneer die ampshierargie baie 

sterk in die kerk na vore kom soos voor en na die hervorming, ly die onderlinge pastoraat en 

die opbou van die gemeente daaronder (Heitink 1998:34). 

Hierdie benadering pas in 'n groter mate by hierdie studie_ Die ondersteuning wat mans wat 

alternatiewe wyses geskep het om hul manwees te kan uitleef, moontlik aan mekaar kan bied, 

is belangrik. Hierdie benadering maak dit moontlik om byvoorbeeld so 'n ondersteuningsgroep 

vir mans in 'n gemeente tot stand te bring. 

2.5.1.3 Die wysgerig-antropologiese benadering 

Onder die wysgerig-antropologiese benadering val alle vorms van geestelike versorging en 

hulp aan mense buite die ruimte van die kerk en gemeente (Heitink 1998:35) opdat hulle die 

sin van hulle lewens beter kan verstaan. 'Buiten de kerk spreken we als regel niet van 

pastoraat, maar van geestelijke versorging' (Heitink 1998:35). Geestelike versorging sou ook 

vanuit die konteks van ander religiee soos die Joodse geloof, Islam. ensovoorts kon geskied. 

Mense in nood word dus vanuit 'n bepaalde tradisie wat nie noodwendig die christelike hoef te 

wees nie, ondersteun en gehelp om die krisis te deurleef_ 

Hierdie benadering bied aan my die ruimte om 'n dee! van my eie pastoraal-terapeutiese 

vertrekpunt te verantwoord: Hoewel ek vanuit christelike geloofsperspektief pastoraal

terapeuties funksioneer, beperk ek nie my werk net tot christene nie. 

2.5.1.4 Die spiritueel-mistagogiese benadering 

Volgens die spiritueel-mistagogiese benadering word individue bege/ei om 'n religieuse 

ervaring met God te he_ Binne hierdie benadering tot die pastoraat is geloof alleen oortuigend 

as dit gepaard gaan met 'n eg-religieuse ervaring (Heitink 1998:38). Hierdie benadering is vir 

my persoonlik onaanvaarbaar aangesien dit ruimte vir gelowiges laat om sommige ervarings as 

'eg' en ander as 'oneg' te bestempel, of om sommige ervarings meerderwaardig bo ander te 

stel. Dit kan daartoe lei dat gelowiges mekaar se verhoudings tot God aan religieuse ervarings 

kan meet en dat sommiges dan nie so na aan God is soos ander nie. Verder kan hierdie 

benadering daartoe lei dat mense wat probleme ervaar dalk gekritiseer kan word dat hul 

verhouding met God nie in orde is nie_ Binne die narratiewe gespreksbenadering pas 
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veroordeling en blaam glad nie (Morgan 2000:2) en dit maak hierdie benadering dus nie 

bruikbaar vir die doeleindes van hierdie studie nie. 

2.5.1.5 Die sielkundig-terapeutiese benadering 

Vir Heitink {1998:39) is die trefwoorde in die sielkundig-terapeutiese benadering geeste/ike 

gesondheid en pastora/e beraad. Met die term geestelike gesondheid bedoel hy geestelike 

versorging en begeleiding binne die konteks van pastorale sorg. Hy onderskei tussen 

psigoterapie en sielkundige hulpverlening aan die een kant en pastorale hulpverlening of sorg 

aan die ander kant (Heitink 1998:40). Laasgenoemde het elemente van professionaliteit 

waarby sielkundige elemente ingesluit kan wees maar dan vanuit 'n geloofsperspektief waarby 

die gemeente of kerk betrokke is. Hy definieer pastorale sorg as volg: 'De professionele 

pastorale zorg noem ik pastoraat als hulpverlening. Hieronder versta ik dat een pastor een 

helpende relatie aangaant met mensen om - in het licht van het evangelie en in verbondenheid 

met de gemeente van Christus - met hen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen' 

(Heitink 1975:75). 

Heitink sien pastorale beraad as die gemeente se betrokkenheid by die mens in 'n krisis. Die 

fokus in pastorale beraad val op genesing, begeleiding, versoening en bystand (Heitink 

1998:41). Daarom het pastorale beraad 'n terapeutiese dimensie om mense te help waar 

psigiese probleme op geloof 'n invloed kan he. Derhalwe kan die pastoraat gebruik maak van 

sielkunde en psigoterapie en soos in die geval van hierdie studie, van die narratiewe 

gespreksbenadering. Pastorale beraad is dan ' ... de hulp binne de context van geloof en kerk 

aan mense geboden word! om in deze behoefte te voorzien' (Heitink 1998:41). Hierdie 

benadering maak dit vir my moontlik om die narratiewe gespreksbenadering as wyse van 

hulpverlening in die pastoraal terapeutiese proses te betrek. 

2.5.2 Opsomming 

My pastoraal-terapeutiese vertrekpunt vir hierdie studie is vanuit die gemeentelike benadering, 

die wysgerig-antropologiese benadering en die sielkundige terapeutiese benadering waar ek 

myself sien as 'n professionele persoon wat binne die konteks van 'n bepaalde gemeente, 

gemeentelede deur middel van die narratiewe gespreksbenadering versorg en begelei in die 

proses van geloofsgroei. My oogmerk is om hulle pastoraal-terapeuties help waar hul lewens 

en verhoudings vasgeloop het en om hulle te help om alternatiewe te vind soos Kotze en Kotze 

(2001 :9) tereg opmerk: 'Pastoral therapy becomes co-research with people in search of 

alternatives .... ' In die proses leer gelowiges ook hoe hulle mekaar kan ondersteun en help. 
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Alhoewel ek, soos hierbo aangedui, vanuit 'n christelike geloofsperspektief pastoraal

terapeuties funksioneer, werk ek nie eksklusief met Christene nie. Hierdie uitgangspunt maak 

dit vir my moontlik om ook met mense met ander godsdienstige benaderings as die christelike, 

pastoraal-terapeuties gesprek te voer vanuit die konteks van hulle godsdienstige oortuigings. 

Voorts bespreek ek die narratiewe gespreksbenadering as wyse waarbinne ek pastoraal

terapeuties funksioneer. 

2.6 Die narratiewe gespreksbenadering 

Ek bespreek die narratiewe gespreksbenadering onder die volgende opskrifte, Verha/e: die 

vertrekpunt, Die probleem, 'n Altematief is moontlik en Die verhouding tussen die terapeut en 

die k/ient. Telkens sal ek aantoon hoe die narratiewe gespreksbenadering binne die konteks 

van hierdie studie inpas. 

2.6.1 Verhale: die vertrekpunt 

Die narratiewe gespreksbenadering se vertrekpunt is dat mense hul spesifieke lewenservarings 

binne hul eie breer verstaansraamwerk interpreteer (White1998:13) en in taal beskryf (White & 

Epston 1990: 27). So konstrueer (sien die bespreking van konstruktivisme by 2.2.2) 'n individu 

self die verhaal van sy/haar !ewe (White 1998:216). Hierdie beskrywing het weer 'n bepalende 

invloed op die betrokke individu se !ewe soos White (1998:14) opmerk: · ... we live by the stories 

that we have about our lives, that these stories actually shape our lives, and that they 

"embrace" our lives.' 

Die breer verstaansraamwerk wat die vertrekpunt vir 'n individu se interpretasie van sy/haar 

lewenservarings is, word volgens White (1998:16) deur die sosiale omgewing gekonstrueer 

(sien 2.2.3) en word die dominante ideologie wat alle mense in die spesifieke sosiale omgewing 

oor dieselfde kam wil skeer (White 1998:17-18). Hierdie sosiaal-gekonstrueerde vertrekpunt 

(bekend as 'n sosiale diskoers - sien definisie by 1.1) bepaal hoe 'n individu behoort te wees 

en speer 'n bepalende rol in die wyse waarop 'n individu sy/haar lewenservaring interpreteer en 

die verhaal van sy/haar !ewe saamstel. So kan die sosiale diskoers oar manwees die breer 

agtergrond vorm waarteen mans manwees verstaan. 

Die verhaal of verhale wat moontlik 'n bepalende invloed op 'n individu se lewe kan he, mag 

deur die sosiale omgewing en deur die individu self geskep word: 

a) 'n lndividu tree 'n paar keer op 'n bepaalde wyse op. Die insidente word binne die sosiale 

omgewing met mekaar verbind en gemeet aan hoe ander mense in die omgewing met 
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betrekking tot die algemeen optree. Daar word besluit of die optrede van die individu binne 

die sosiafe omgewing aanvaarbaar is of nie en wat die moontlike rede(s) vir die betrokke 

individu se optrede mag wees, sander om met die persoon self 'n gesprek te voer. So word 

daar dan deur die sosiale omgewing 'n verhaal oar die persoon geskep en dit word dan die 

sosiaal gekonstrueerde 'waarheid' oar die individu se lewe, soos Morgan (2000: 11) in die 

volgende voorbeeld aandui: 

The Craxto family sought my assistance when one of the members of the 
family, Sean, was caught stealing. As I heard about the problem of stealing, 
Sean's parents expalined: 

We are reafly worried about Sean because he is stealing and we 
have tried to stop him but he just won't. He's always been a 
problem child from the time he was little. He didn't get much 
attention when he was a small boy because Anne [his mother] was 
ill. Since then he always gets in trouble at school. He didn't toilet 
train himself and is always starting fights with his brothers. Now he's 
stealing to get people to notice him. 

Within this story, Sean's stealing was interpreted as meaning he was 'attention 
seeking'. This particular meaning (or dominant plot) occured through a gathering 
together of many other events in the past that fitted with this interpretation. As 
Sean more and more came to be seen according to this story, more and more 
events which supported the story of 'attention seeking' began to be selected out, 
and the story was told and re-told. As more events were added to this plot, the 
story of Sean as an 'attention seeker' became stronger. 

Hierdie sosiaal gekonstrueerde verhale bevat volgens Morgan (2000: 12) gewoonlik nie 'n 

volledige beskrywing van 'n individu se lewe nie en ignoreer betekenisse wat die individu 

self aan sy/haar gedrag of lewenspatroon sou kon koppel. Die verhale word in die sosiale 

omgewing hanteer as die waarheid oor die persoon. 

In hierdie opsig kan 'n man wat verkies om anders op te tree as die sosiaal gekonstrueerde 

'normale' optrede vir 'n man, binne sy omgewing verkeerdelik as 'abnormaal' beskou word 

en gevolglik gemarginaliseer word. 

b) Die betrokke individu oar wie die storie in die sosiale omgewing ontstaan het, kan as gevolg 

van hierdie onvo//edige beskrywing sy/haar lewe dienooreenkomstig begin leef. Die persoon 

interpreteer dan sy/haar lewenservarings in die lig van hierdie onvolledige beskrywing en 

begin om sy/haar identiteit in die lig hiervan saam te stel. In hierdie proses word eenvoudige 

en onvolledige verklarings vir 'n individu se optrede gegee, sander om ander moontlike 

faktore wat op hom/haar 'n invloed kan he, in ag te neem. Sean, in die voorbeeld hierbo, se 

gewoonte om te steel word na aanleiding van die sosiaal-gekonstrueerde storie oar sy lewe 

gesien as aandag-soekery. Ander moontlike oorsake van sy gedrag word buite rekening 

gelaat. So kan die betrokke individu 'n magtelose gevange van die sosiaal-gekonstrueerde 

storie oar sy/haar lewe word en bly. Onvolledige beskrywings van mense se lewens het die 
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gewoonte om, as dit eers posgevat het, te help om n6g meer inligting te vergader wat 

hierdie beskrywing verder ondersteun (Morgan 2000: 14). S6 verkly onvolledige verhale oar 

mense 'n gesagvolle posisie. Dit is inderdaad soos die Franse filosoof, Foucault (1980:87) 

se, kennis en mag is twee verwante sake. Deur kennis word mag verk.ry en mag produseer 

weer meer kennis (White & Epston 1990:21). Die verhaal (kennis) wat in 'n individu se lewe 

die dominante rol speel, het dus mag om sy/haar lewe te beheer en die verhaal (kennis) 

verder uit te bou (White & Epston 1990: 18-27). 

In hierdie verband kan 'n man wat anders optree en as gevolg daarvan deur die sosiale 

omgewing verk.eerdelik as sogenaamd 'abnormaal' gemarginaliseer word, dienooreenkomstig 

hierdie onvolledige beskrywing van horn begin optree. 

Die volgende belangrike aspek in die narratiewe gespreksbenadering is die ontstaan van 

probleme wat vervolgens aan die beurt kom. 

2.6.2 Die 'probleem' binne die narratiewe gespreksbenadering 

My eie konstruksie wat ek op grand van my eie lewenservaring en studies gevorm het, is dat 

probleme (veral in verhoudings) dikwels in mense gesetel is en moonUik op 'n onderliggende 

patologie kan dui. Daarom beleef ek dit as 'n uitstaande kenmerk. van die narratiewe 

gespreksbenadering dat die probleem nie in 'n individu gestel is nie, maar eerder 'n 

selfstandige entiteit is (White & Epston 1990: 38). As 'n mens dan nie die probleem is nie, waar 

kom probleme dan vandaan? 

2.6.2.1 Die ontstaan van 'n probleem 

Binne die narratiewe gespreksbenadering kan probleme in mense se lewens, myns insiens, op 

twee maniere ontstaan: 

a) 'n lndividu staan ender die mag van 'n sosiale diskoerse in sy/haar omgewing, wat 

gewoonlik bepaal hoe 'n individu in daardie omgewing behoort te leef (White 1998: 115) of 

wat oak kan bepaal wat die betrokke individu se identiteit in die omgewing is, socs in die 

geval van Sean hierbo. Die betrokke persoon kan egter verk.ies om anders oar 

hom/haarself te dink, maar die sosiale diskoers bied aan hom/haar nie die ruimte daarvoor 

nie. So kan 'n individu dan in reaksie hierop toegee aan die sosiale diskoers en probeer om 

teen wil en dank in te pas by die sosiale diskoers of hy/sy kan die sosiale diskoers 

opponeer. Probleme word uit beide van hierdie keuses gebore. In die eerste geval word die 

individu se identiteit deur die sosiale omgewing bepaal, terwyl hy/sy eintlik 'n ander identiteit 

sou verk.ies. Dit kan van die individu 'n gevangene binne sy/haar eie sosiale omgewing 
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maak. In die tweede geval word die individu binne die gemeenskap gebrandmerk as 

iemand wat 'anders' is en moontlik word hy/sy gemarginaliseer (White 1998: 119). So kan 'n 

man die gevangene word van 'n sosiale diskoers oar manwees in sy omgewing, teiwyl hy 

eintlik 'n ander identiteit sou verkies. As hy sy andersheid uitleef, loop hy die risiko om deur 

die sosiale omgewing verwerp te word omdat hy nie by dominante diskoers oar manwees 

aanpas nie. 

b) 'n lndividu kan 'n aantal ervarings met mekaar verbind en hieruit 'n storie oor hom-/haarself 

saamstel wat later 'n bepalende invloed op sy/haar identiteit en gedragspatroon kan he, 

socs Morgan (2000:7) in die volgende voorbeeld aandui: 'I could have a story about myself 

as a "good driver". This means I could string together a number of events that have 

happened to me whilst driving my car. I could put these events together with others into a 

particular sequence and interpret them as a demonstration of me being a good driver.' Hoe 

meer soortgelyke voorvalle aanmekaar geheg word, hoe sterker en hoe kragtiger raak die 

storie in die persoon. Morgan (2000:6) se in hierdie verband: 'Throughout this process, the 

story thickens, becomes more dominant in my life and it is increasingly easy for me to find 

more examples of events that fit with the meaning I have reached.' Sou die persoon in die 

voorbeeld hom-/haarself as 'n swak motorbestuurder beskou, ken die proses waartydens 

hy/sy die identiteit verkry het, min of meer soortgelyk aan die in die voorbeeld verloop het. 

Op dieselfde manier kan veral 'n man wat verkies om anders as die ander mans in sy 

omgewing te leef, die identiteit wat die omgewing aan horn. as gevolg van sy andersoortige 

optrede, toeken, aanvaar en sy identiteit en sy manier van lewe daarby aanpas. 

2.6.2.2 Die probleem is nie in 'n mens gesetel nie 

Een van die uitstaande kenmerke van die narratiewe gespreksbenadering is dat die individu nie 

die probleem is nie, maar dat die probleem 'n identiteit van sy eie het. In die narratiewe 

gespreksbenadering word die probleem en die identiteit van die persoon wat deur die probleem 

geteister word, dus geskei (O'Hanlon 1994:24). Hierdie proses staan bekend as 

eksternalisering, soos Morgan (2000:18) aandui: 'A narrative therapist listens to these 

descriptions and is interested in engaging in a conversation to situate the problem away from 

the person - to externalise it.' In aansluiting hierby definieer White en Epston (1990:38) 

eksternalisering as volg: 

Externalizing is an approach to therapy that encourages persons to objectify 
and, at times to personify the problems that they experience as oppressive. 
In this process, the problem becomes a separate entity and thus external to 
the person or relationship that was ascribed as the problem. Those problems 
that are considered to be inherent, as well as those relatively fixed qualities 
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that are attributed to persons and to relationships, are rendered Jess fixed 
and less restricting. 

Volgens Morgan kan a/le probleme soos byvoorbeeld gevoelens, probleme in verhoudings 

tussen mense en in kulturele en sosiale praktyke ge-eksternaliseer word (Morgan 2000:20-21; 

27). 

Wanneer 'n probleem ge-ekstemaliseer is, kan dit selfs 'n naam gegee word (Morgan 2000:19) 

en die geskiedenis, planne, modus operandi, ondersteuningstrukture, voorkeure en doelwitte 

van die probleem kan in samewerking met die narratiewe terapeut deur die persoon 

gekonstrueer word. Dit is belangrik dat die naam wat aan die probleem gegee word, moet pas 

by die persoon se belewenis van die probleem aangesien di! die persoon in staat stel om te 

beskryf hoe die probleem hom/haar teister (Morgan 2000:23). 

In hierdie verband sou mans die sosiale diskoers oor manwees wat hul Jewenswyse bepaal, as 

die probleem ken identifiseer sender om hulself daarvoor te blameer. Tog sou hulle oak 

verantwoordelikheid neem vir dade wat hulle ender invloed van die probleem gepleeg het. 

Die vraag sou gevra kon word oar hoe probleme binne die narratiewe gepreksbenadering 

aangespreek word? Die antwoord le, socs Morgan (2000:14) di! stel, in altematiewe verhale as 

moontlike teenvoeter vir probleme: 'Just as various thin descriptions and conclusions can 

support and sustain problems, alternative stories can reduce the influence of problems and 

create new possibilties for living.' 

2.6.3 'n Alternatief is moontlik 

Die waarde van die narratiewe benadering le myns insiens veral in die feit dat alternatiewe of 

nuwe verhale oor mense se lewens gekonstrueer word, socs uit die volgende aanhaling blyk: 

Minimal or contemplated changes as examples of the strength of the 
dominant story or as an indication of the emergence of a new story. This 
focus is based on the assumption that human beings are never still. Even 
microscopical shifts in thinking or behaviour are seen by the narrative 
counsellor as a source of material to be worked with. 

(Monk et al 1996:15-16) 

Alternatiewe of nuwe verhale word gekonstrueer deur juis te seek na unieke vaardighede of 

gebeure in die individu se lewe wat nie deur die probleem aangetas of beinvloed is nie. Morgan 

(2000:2) se tereg: It [narrative therapy] views problems as separate from people and assumes 

people have many skills, competencies, beliefs, values, commitments and abilities that will 

assist them to reduce the influence of problems in their lives.' Hierdie unieke eienskappe en/of 

gebeure word opgestapel om die persoon in staat le stel om 'n altematiewe identiteit vir horn-
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/haarself te ontwikkel en 'n alternatiewe storie oor sy/haar lewe saam te stel (Morgan 2000:78). 

Dit kan daartoe bydra dat die invloed van die probleem op die individu se lewe verminder. 

Om erkenning te verleen aan die alternatiewe identiteit en/of storie wat die persoon in die 

proses ontwikkel het, kan van briewe van erkenning. sertifikate. opsommings van die sessies 

(videos. bandopnames of verbatim verslae en so meer) gebruik gemaak word (Morgan 

2000:85). 

Op hierdie manier kan mans begelei word om hulle eie uniekhede aan te wend om die 

lewenswyse le leef wat hul self verkies, met inagneming van die etiese implikasies daarvan, 

ongeag dit wat die sosiale diskoers oor manwees voorskryf. 

Ten slotte bespreek ek die verhouding tussen die terapeut en die klient binne die narratiewe 

gespreksbenadering. 

2.6.4 Die verhouding tussen die terapeut en die klient 

Volgens White (1995:66) daag die narratiewe gespreksbenadering die terapeut uit om sy/haar 

posisie as 'kundige' te verruil vir die van 'n 'onkundige'. Die terapeut kan nie van buite af 

bepaal wat die klient se probleem is of wat die aard daarvan is en wat hy/sy te doen staan nie. 

'Therapists never presume they "know" how the problem works' (Morgan 2000:28). Die klient 

beskik immers nie net oor die kennis aangaande die probleem nie. maar weet ook wat sy/haar 

unieke vaardighede is waarmee die probleem teengestaan kan word (Morgan 2000:51-58). Die 

oplossing vir die probleem le dus nie in die terapeut se vermoens nie, maar in die klient se 

unieke vaardighede en sy/haar sosiale ondersteuningsnetwerke, soos O'Hanlon (1994:23) dit 

stel: ' ... we no longer saw the therapists as the source of the solution - the solutions rested in 

people and their social networks.· 

Die klient en die terapeut raak dus in 'n gespreksverhouding met mekaar betrokke waarbinne 

die klient die een is wat oar die kennis aangaande die probleem en oor die kennis aangaande 

sy/haar unieke vaardighede beskik. Seide terapeut en klient. op seek na nuwe betekenis, blaai 

saam deur die bladsye van klient se lewenservaring (White 1998:66). Later sal dit duidelik na 

vore kom uit grepe uit die gesprekke (sien hoofstukke drie en vier) wat ek met mans gevoer het 

hoe hierdie aspek van die narratiewe gespreksbenadering in hierdie studie beslag kry. 

2.7 My navorsingsmetodologie 

My navorsingsmetodologie sou ek graag ender die volgende twee hoofpunte wou bespreek 

naamlik. die aard van my navorsing en die navorsingsmetode wat ek gaan gebruik. 
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2.7.1 Die aard van my navorsing 

In die lig van my epistemologiese en teologiese vertrekpunte wat ek reeds bespreek het, is my 

navorsingsmetodologie ook postmodern. Daarom gee ek 'n beskrywing van hoe ek 

postmodeme navorsing sien. 

2. 7 .1.1 Postmoderne navorsing 

Binne die modeme idioom fokus navorsing daarop om sentrale waarhede of meta-narratiewe 

oor 'n spesifieke saak, soos byvoorbeeld manwees, aan die lig te bring (Jennings & Graham 

1996: 169). Hierdie sogenaamde sentrale waarhede, 'discourse of truth' soos Foucault 

(1980:93) dit noem, word volgens horn binne elke sosiale omgewing as normatiewe 

magshefboom gebruik om onder andere individue se lewens bepalend te be"invloed: 

... in any society, there are manifold relations of power which permeate, 
characterise and constitute the social body, and these relations of power 
cannot themselves be established, consolidated nor implemented without the 
production, accumulation, circulation and functioning of a discourse. There 
can be no possible exercise of power without a certain economy of 
discourses of truth which operates through and on the basis of this 
association 

Foucault (1980:93) 

Weingarten (2000) sluit hierby aan: 'Any discourse reflects and constructs a specific world 

view.' Met die Foucault-aanhaling hierbo in gedagte, word die 'specific world view' waarvan 

Weingarten praat myns insiens onder andere gevorm deur die sentra/e waarhede oor 

spesifieke sake wat uit moderne navorsing spruit. Dit laat my wonder of sommige sosiale 

diskoerse waarvan die sentra/e waarheid miskien deur 'n aantal navorsingsprojekte ondersteun 

word, dalk nie oor meer geldigheid en daarom ook oor meer mag in die sosiale omgewing 

beskik nie. My vermoede word versterk deur Weingarten (2000) wat beweer dat sommige 

diskoerse meer dominant as ander is en daarom as natuurlik of vanse/fsprekend beskou word. 

Hoe meer diskoerse ontstaan waardeur mag moontlik in mense se lewens uitgeoefen kan 

word, hoe groter is die aanvraag vir ncig kennis of waarhede waardeur bykomende diskoerse 

geskep kan word. 'We are subjected to the production of truth. This is the case for every 

society .. .' (Foucault 1980:93). 

Hierteenoor is die vertrekpunt van postmodeme navorsing dat daar nie finale antwoorde en 

sentrale waarhede oor spesifieke sake bestaan nie; die 'waarheid' oor 'n spesifieke saak is 

relatief tot die konteks en daarom beklemtoon postmodeme navorsing eerder 'n veelvoud van 

moontlikhede (Jennings & Graham 1996:169). Postmoderne navorsing fokus nie daarop om 

45 



antwoorde op spesifieke vrae te vind nie - soos dit in moderne navorsing die geval is nie -

maar eerder om krities vrae te vra oor die sentrale waarhede (antwoorde) en meegaande 

(dominante) diskoerse wat 'n uitvloeisel van die moderne navorsing is. Jennings en Graham 

(1996:170) stel dit so: 'But the thrust of postmodern thought starts from a different 

understanding of reason - a rationality that is based not on finding answers to problems but of 

"problematising" answers. ' 

Op grond hiervan kan gese word dat die doel van postmoderne navorsing onder andere is om 

sosiale diskoerse, byvoorbeeld die oor manwees, te ontleed. 'Discourse analysis involves the 

careful analysis of the mechanisms by which dicourse is produced and maintained, that is 

analysis of texts, relationships and institutions, to identify patterns of meaning, contradictions 

and meanings' (Weingarten 2000). So is die doel van hierdie studie, soos reeds aangedui, nie 

om 'n sogenaamde 'normatiewe antwoord' te kry oor wat manwees 'nou eintlik' beteken nie, 

maar om eerder vas te stel wat die invloed van sosiale diskoerse op mans is en of mans 

alternatiewe wyses van manwees kon ontwikkel. 

Vervolgens is hierdie studie, soos ek reeds kortliks aangedui het, kwalitatief (sien 1.4.1) van 

aard. 

2.7.1.2 Kwalitatiewe navorsing 

Navorsing volgens 'n postmoderne benadering het, soos ek reeds in die vorige paragraaf 

aangetoon he~ ten doel om kritiese vrae oor die invloed van sosiale diskoerse op individue te 

vra. Om binne die konteks van hierdie studie te vra na die invloed van sosiale diskoerse oor 

manwees op mans, is dit nodig dat ek my met die verhale of vertellings van mans se 

belewenisse van manwees besig hou. Navorsing wat onder andere van (lewens-) verhale as 

navorsingsmetode gebruik maak, is volgens Denzin en Lincoln (1994:2) kwalitatief van aard: 

Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of 
empirical materials - case study, personal experience, introspective, life 
story, interview, observational, historical, interactional, and visual texts - that 
describe routine and problematic moments and meanings in individuals' lives. 

Verhale is volgens Clandinin en Connelly (1991 :258) een van die mees primere wyses waarop 

mense nie net hul belewenisse van die wereld kan weergee nie, maar ook daarop kan 

reflekteer. Deur hierdie proses van vertel en oorvertel van hul belewenisse leer mense nie net 

iets van die lewe nie, maar vind persoonlike groei en verandering ook plaas {Clandinin & 

Connelly 1994:418) en word verhale as sulks 'n vorm van opvoeding. Die verhaalmatige 

karakter van hierdie studie sou die navorsingsproses kon tipeer as narratiewe navorsing wat op 

'n kwalitatiewe wyse gedoen word (Clandinin & Connelly 1991 :259). Narratiewe navorsing het 

ten doel om toegang te verleen tot dit wat mense ervaar het en dit wat hulle uit die navorsing 
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geleer het - 'Narrative as research method is, therefore. less a matter of the application of a 

scholarly technique to understanding phenomena than it is a matter of "entering into" the 

phenomena and partaking of them. Narrative is part of the phenomena of educational 

experience' (Clandinin & Connelly 1991:260). 

2.7.2 My navorsingsgesprekke 

In hierdie navorsing maak ek gebruik van 'research interviews' (Clandinin & Connelly 

1994:420). Die onderhoude wat ek met my mede-navorsers voer, word met 'n bandmasjien 

opgeneem en woordeliks getranskribeer. Selektiewe snitte daaruit word in die navorsingsteks. 

veral in hoofstukke drie en vier gebruik. 

Volgens Clandinin en Connely (1994:420) bepaal die fokus van die navorser die vrae wat hy/sy 

vra en dit het weer 'n invloed op die reaksie en antwoorde van die medenavorses tydens die 

onderhoud(e). Daarom is dit belangrik dat u as leser vooraf moet weet dat ek in die gesprekke 

met my mede-navorsers doelbewus op soek is na (a) die rol van sosiale diskoerse oor 

manwees in hulle lewens en (b) getuienis dat hulle altematiewe vir hierdie invloed(e) kon 

ontwikkel. 

2.7.2.1 Fokus op sosiale diskoerse 

Soos ek reeds aangedui het, vermoed ek dat sosiale diskoerse 'n invloed het op die manier 

waarop mense lewe. Gee (1991:xix) maak die opmerking: 

Discourses are ways of behaving, interacting, valuing, thinking, believing, 
speaking, and often reading and writing that are accepted as instantiations of 
particular roles by specific groups of people, whether families of a certain 
sort, lawyers of a certain sort, bikers of a certain sort, business people of a 
certain sort, churches of a certain sort, and so on through a very long list. 

Ek poog in hierdie studie om in gesprek met mans vas te stel wat die invloed van sosiale 

diskoers/e oar manwees op hulle het of gehad het (Jennings & Graham 1996: 172) en hoe dit 

elk van hulle se lewenstyl be'invloed het of nag steeds be'invloed (Jennings & Graham 

1996:174). Ek sou ook graag by die mans wat saam met my aan die navorsing deelneem wou 

verneem of hulle dalk altematiewe vorme van manwees kon konstrueer. 

2.7.2.2 Die inhoud van die gesprekke 

In 'n navorsingsprojek soos hierdie met 'n kwalitatiewe karakter, is die verhouding tussen die 

navorser en die mede-navorsers van so 'n aard dat die navorser ten voile deel kan raak van die 

lewens van die mede-navorsers (Clandinin & Connely 1994:418). Ek voorsien derhalwe die 
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moontlikheid dat ek as navorser tydens die verloop van 'n gesprek so betrokke kan raak by die 

verhale wat my mede-navorsers vertel, dat ek dalk by tye tydens die gesprekke die 

navorsingsdoel uit die oog kan verloor en vrae kan vra wat nie regtig op die navorsing 

betrekking het nie. Daarom wil ek vooraf 'n aanduiding gee van die vrae waarop ek tydens die 

onderhoude wil fokus, sodat indien ek afdwaal, die vooraf geformuleerde vrae my weer op 

koers kan plaas. Dit is egter ook vanselfsprekend dat hierdie vrae met die kernvraag (sien 

1.3.1) in verband sal staan. Hier volg die vrae: 

a) Wat het die omgewing waarbinne jy opgegroei het jou oar manwees geleer? 

b) Wat leer jy uit die omgewing waarbinne jy nou funksioneer, oor manwees? 

c) Op watter wyse het dit [(a) en (b)) op jou 'n invloed gehad? 

d) Het jy 'n behoefte om as man 'n alternatiewe lewenstyl te ontwikkel? lndien wel, hoekom 

dink jy het jy so 'n behoefte? 

e) Kan jy weerstand bied teen dit wat jou omgewing jou van manwees geleer het? 

f) lndien wel, hoe kan dit gebeur of hoe het dit al in die verlede gebeur? 

g) Hoe sou jou alternatief lyk? 

Uit die aard van die saak sal hierdie vrae nie in elke gesprek net so gebruik word nie. Volgens 

Clandinin en Connelly (1994:417) ontsluit narratiewe navorsing 'n onbeperkte aantal 

moontlikhede en verhale en dit is nie altyd vir die navorser ewe maklik om altyd in gesprekke 

met die mede-navorsers gefokus te bly nie. Nogtans sal hierdie vrae in mindere of meerdere 

mate die rigting van elke gesprek bepaal. Uit die woordelikse weergawe van elke gesprek sal 

dit duidelik wees hoe die gesprek afgestem is op die onderskeie navorsingsvrae. 

My verantwoordelikheid as navorser is om as 'n intersubjektiewe deelnemer (sien 1.4.1) in die 

gesprekke wat ek met my mede-navorsers gaan veer, ruimte te skep waarbinne hulle kan vertel 

hoe hulle deur sosiale diskoerse in hul manier van !ewe as mans be"lnvloed is en hoe hulle dalk 

moontlike alternatiewe ontwikkel het. Sodoende kan die navorsing ook daartoe lei dat ons (ek 

en my mede-navorsers) ans aanspreeklikheid teenoor ons omgewing nog verder kan ontwikkel 

(Anderson & Goolishian 1988:385). 

Al die navorsingsgesprekke is woordeliks getranskribeer sonder om enige taalkundige 

veranderings aan te bring, ten einde die oorspronklikheid daarvan te behou - ' ... in personal 

experience methods we must acknowledge the centrality of the researchers' own experience: 

their own tellings, livings, relivings, and retellings' (Clandinin & Connelly 1994:417). Om hierdie 

gesprekke as bylae by hierdie studie aan te heg sou nie prakties uitvoerbaar wees nie, 

aangesien dit etlike bladsye beslaan. Dit is een van die redes waarom die gesprekke in die 

bronnelys opgeneem is (vir 'n verdere rede sien 2. 7.4). 'n Kopie daarvan is egter op aanvraag 

by my persoonlik beskikbaar. 
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Elke mede-navorser het skriftelike toestemming verleen dat daar 'n bandopname van die 

gesprekke gemaak mag word en dat di! later getranskribeer mag word. In Bylaag A vind u 'n 

voorbeeld van die skriftelike toestemming wat die mede-navorsers ingevul en onderteken het. 

Die oorspronklike toestemmingsbriewe publiseer ek nie as deel van hierdie studie nie, 

aangesien ek graag die identiteit van my mede-navorsers wit beskerm. Die name wat in die 

teks vir die navorsers gebruik word, is skuilname van hut eie keuse aangesien anonimiteit 'n 

baie belangrike etiese verantwoordelikheid in postmoderne navorsing is (Clandinin & Connelly 

1994:422). 

Dit is belangrik dat u as leser kennis neem dat my interpretasie van die gesprekke en die wyse 

waarop ek die inhoud daarvan in die navorsingsteks gaan gebruik, deur die verhouding tussen 

my en die mede-navorsers bepaal word. Cladinin en Connelly (1991:418) verwoord hierdie 

verhouding so: 

Researcher relationships to ongoing participant stories shape the nature of 

field texts and establish the epistomological status of them .... What is told, 

as well as the meaning of what is told, is shaped by the relationship. The 

field text created may be more or less collaboratively constructed, may be 

more or less interpretive, and may be more or less researcher influenced. 

In die lig hiervan stel ek voor dat u in gedagte hou dat die verhouding tussen my en my mede

navorsers en die atmosfeer van die gesprek bepalend mag wees vir die wyse waarop ek 

betekenis aan aanhalings uit die gesprekke heg Waar nodig sal ek egter poog om 'n bieljie 

meer agtergrond te verskaf soda! u die betekenis wat ek aan die bepaalde snit uit 'n onderhoud 

heg, beter kan verstaan. 

Ten slotte sou ek 'n aanduiding wou gee oor hoe ek tot die keuse van my mede-navorsers 

gekom het. 

2.7.3 Die keuse van my mede-navorsers 

Ek het my mede-navorsers op twee maniere gekies: 

a) In my werk as pastorale terapeut binne gemeenteverband (sien 2.5.2) kry ek soms met 

mans te doen wat as gevolg van gebeure in hulle lewens genoodsaak word om 'n nuwe 

lewenstyl as man aan te leer. Op hierdie wyse het ek twee van my mede-navorsers, Anton 

en Oawie by hierdie studie betrek. Met Anton het ek drie gesprekke gevoer en met Dawie 

het ek een gesprek gevoer. 
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b) Oor jare heen het ek deur my betrokkenheid in die gemeente besef dat daar mans is wat 'n 

ander lewenstyl verkies. Omdat ek nuuskierig was oor die rede hiervoor, kon ek nog drie 

mede-navorsers, Jan, Riaan en Chris by die studie betrek wat die totale aantal mede

navorsers op vyf te staan bring. Met laasgenoemde drie mede-navorsers het ek elk een 

gesprek gevoer. 

Ter voorbereiding tot die gesprekke het ek vir elke mede-navorser vooraf 'n afskrif van die 

beplanning van die navorsing gegee, soos u dit reeds in hoofstuk een gelees het. 

2.7.4 My verhouding tot my mede-navorsers 

Ek verwys na die mans wat aan die studie deelneem as 'mede-navorsers'. Clandinin en 

Connelly (1994:418) se oor die verhouding tussen die navorser en die diegene wat aan die 

navorsing deelneem, ' ... when we come together in research projects, all of us begin to live and 

tell a new story of our collaborative work together.· Binne die narratiewe gespreksbenadering is 

die klient die kundige en die terapeut die 'onkundige'. soos ek reeds (sien 2.6.4) verduidelik 

het. Die mans wat aan hierdie navorsing deelneem is dus vanuit hierdie hoek gesien - die 

kundiges oor hulle verskillende sieninge en belewenisse van manwees. Daarom is dit nog 'n 

rede hoekom ek die gesprekke wat tussen ons plaasgevind het as bronne vir hierdie studie 

beskou en dit in die bronnelys as sodanig insluit (sien 2. 7.2.2 vir nog 'n rede). 

In hoofstuk drie gee ek aandag aan hoe vyf wit Afrikaanssprekende mans, in die Ned Geref 

Kerk Vereeniging-Oos, se lewens ten opsigte van manwees deur sosiale diskoerse be"invloed 

is. 
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3. SOSIALE DISKOERSE EN MANWEES 

3.1 lnleiding 

Hoe is vyf, wit. Afrikaanssprekende mans in die Ned Geref Kern Vereeniging-Oos se /ewens 

ten opsigte van manwees deur sosiale diskoerse beinv/oed? Dit is die navorsingsvraag wat in 

hierdie hoofstuk aan die orde kom. Twee sleutelwoorde in die bespreking van hierdie vraag is 

invfoed en sosia/e diskoerse. 

Ek gee kortliks aandag aan twee wyses waarop sosiale diskoerse mans se lewens kan 

beinvloed as 'n breer agtergrond van die moontlike invloede van sosiale diskoerse op 

individue. 

3.2 Die moontlike invloed van sosiale diskoers op manwees 

Die eerste aspek wat ek in hierdie verband na vore wil bring, is dat 'n sosiale diskoers moontlik 

gesien kan word as die ware kennis oor 'n spesifieke saak. 

3.2.1 Sosiale diskoerse kan as die ware kennis voorgehou word 

Truth is a thing of this world .. . it induces regular effects of power. Each 

society has its regime of truth, its "general politics" of truth: that is, the types of 

discourse which it accepts and makes function as true .... 

(Foucault 1980:131) 

Die verskynsel dat 'n sosiale diskoers wetenskaplike of waarheidstatus (Foucault 1980: 118) in 

'n gemeenskap kry, kan daartoe lei dat 'n sosiale diskoers sig kan voordoen as die ware kennis 

of waarheid oor 'n bepaalde saak - in hierdie geval oor manwees. Die moontlikheid bestaan 

eweneens dat manwees deur sosiale diskoerse tot 'n aantal tydlose kemwaarhede gereduseer 

word (White 1992 36). 

Van hierdie diskoerse het hulle oorsprong in die modemistiese denke wat die dominante 

denkpatroon in die Westerse samelewing is (White 1992:35-36) en wat onder andere daarop 

roem dat dit die ware en objektiewe kennis oor manwees sou wees. Omdat van hierdie sosiale 

diskoerse ender andere aantoon dat mans 'n meerdere posisie in die gesin en samelewing 
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beklee, kan dit moontlik 'n verklaring wees vir die hierargie in die samelewing waarbinne mans 

die botoon voer (White 1992:37). Verder kan van hierdie sosiale diskoerse moontlik ook 

daartoe aanleiding gee dat mans kan dink dat hulle in hul eie heiligdom mag leef waar hulle bo 

kritiek verhewe is en nie noodwendig vir hulle dade verantwoordelikheid hoef te aanvaar nie -

juis omdat die sosiale diskoers bepaal dat mans die belangrikste persone in die samelewing is 

(White 1992:37). Dit kan ook daartoe lei dat die mening van ma's, dogters en vroulike 

metgeselle nie altyd in ag geneem word nie. Alternatiewe vorms van sensuele, seksuele en 

ander intieme wyses van kommunikasie kan moontlik ook so uitgesluit word omdat dit binne die 

geldende sosiale diskoerse as onvoldoende of onbeduidend afgemaak kan word. 

In die lig van die bogenoemde argument kan dit moontlik wees dat sosiale diskoerse nie net 

daarop aanspraak maak dat dit die ware kennis is oor manwees is nie, maar dat sosiale 

diskoerse ook oor mag kan beskik om mense en gemeenskappe se lewens te bepaal -

' ... persons' lives are made up according to these knowledges and practices which are in fact 

specifying for a life. For all persons living in specific cultures, these dominant modes of life and 

thought come to reflect the truth about authenticity, and about identity' (White 1992:40). 

Dit bring my by 'n moontlike tweede belangrike faktor met betrekking tot die invloed van die 

sosiale diskoerse op die lewenstyl van mans - die gedagte dat sosiale diskoerse dalk oor mag 

beskik om mense se lewens te beheer. 

3.2.2 Sosiale diskoerse kan mag he 

Sosiale diskoerse as 'n vorm van waarheid of kennis kan as 'n voertuig van mag gebruik word 

om mense se lewenstyl te bepaal (Foucault 1980:98). Foucault (1980:93) maak die opmerking, 

' ... we cannot exercise power except through the production of truth'. 

Mag het vir Foucault (1980:90) 'n tweeledige betekenis. Eerstens is dit vir horn 'an organ of 

repression' (1980:90) wat op mense uitgeoefen kan word om hulle denke oor 'n saak in 'n 

bepaalde rigting te dwing. Tweedens definieer hy mag as ' ... the way in which relations of 

forces are deployed and given concrete expression ... ' (1980:90). Mag word volgens Foucault 

(1980:98) uitgeoefen ' ... through a net-like organisation ... which circulates ... or functions in 

the form of a chain.' In hierdie kettingaksie van magsuitoefening is individue onder andere die 

agente: ' ... individuals . . . are always in the position of simultanenously undergoing and 

exercising this power .... In other words, individuals are the vehicles of power, not its point of 

application' (Foucault 1980:98). Nie net mense word deur Foucault (1980:98) as individue 

gesien nie, 'n (sosiale) diskoers kan ook as individu 'n voertuig van mag wees. 'In fact, it is 

already one of the prime effects of power that certain bodies, certain gestures, certain 



discourses, certain desires, come to be identified and constituted as individuals' (Foucault 

1980:98). 

Tweedens gee ek aandag aan die sosiale diskoerse oor manwees wat 'n invloed op my mede

navorsers se lewens gehad het. 

3.3 Sosiale diskoerse wat manwees be"invloed 

Die eerste sosiale diskoers wat uit my gesprekke met my mede-navorsers na vore gekom het 

en wat volgens hulle 'n invloed op manwees het, is die diskoers dat 'n man die broodwinner en 

primere versorger in die huis is. 

3.3.1 'n Man is as broodwinner die primere versorger in die gesin 

Volgens Jenkins (1990:39) het die man 'tradisioneel' die verantwoordelikheid om in sy gesin se 

ekonomiese behoeftes te voorsien: 'According to traditional gender roles, the male has the 

responsibility of the economic provider.' Anton sluit hierby aan as hy vertel hoe hy as seun van 

nege met sy pa se begrafnis reeds kennis gemaak het met hierdie sosiale diskoers. As die man 

as broodwinner en primere versorger van sy gesin wegval, word dit die verantwoordelikheid 

van oudste of enigste seun, selfs al is hy nege jaar cud. 

Anton: 

Johan: 

Anton: 

Johan: 
Anton: 

Ek dink dit is 'n baie moeilike een, maar ek dink eerstens is hy ingebore. 
Tweedens is hy in jou agtergrond. Jy weet jy is vroeg blootgestel - ek is vroeg 
blootgestel om iets te bereik. My pa is oorlede toe ek nege jaar oud was. Op 
daardie stadium het ens 'n besigheid gehad, 'n kafee en 'n kruidenierswinkel en 
ons het 'n plaas gehad. Daar was 'n melkboerdery op die plaas en ek het die 
middag by die huis gekom en dan gaan ry ek veertien kilometer plaas toe en 
dan gaan boer ek en die aand dan doen ek huiswerk - daardie tipe van ding. So 
daar was 'n altyd 'n ... dit is in my ingebore en dit is verder ook ondersteun 
deur hierdie ... maar ek moet dinge doen ... ek moet die gesin aan die gang 
hou. 
Hoar ek jou reg as jy se daar was redelik baie pressure op jou van jou 
omgewing se kant af dat jy jou gesin moet onderhou? 
Ek dink so. Dit is ... jy weet die oomblik na die begrafnis dan kom die mense 
en hulle se vir jou: "Hoar hier, jy is nou die man in die huis. Jy moet nou kyk 
najou ma-hulle. Hulle gaan op jou staatmaak." 
Kan jy dit nog onthou dat die ouens dit vir jou gese het? 
Ja, albei my ma en my pa se gesinne was redelik groat. Hu!le was nege kinders 
aan elke kant en daar was baie kontak tussen die broers en susters en daar was 
maar altyd vir jou gese jy moet die gesin help. Dit was maar 'n ding wat gekom 
het. Dit was 'n baie sterk dryfveer in my. 

(Anton 2000a) 
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Ouidelik het Anton van kindsbeen af die sosiale diskoers van 'die man as broodwinner in die 

gesin' as 'n 'dryfveer' ervaar. Ek keer aanstons terug na hierdie metafoor wat hy gebruik. 

Baie gou na sy pa se dood het Anton. onder die invloed van die diskoers, as enigste seun die 

rol van broodwinner by sy pa oorgeneem. Dit het horn egter van sy sorgelose kinderjare beroof: 

Johan: 

Anton: 

Hoe lank na sy dood het jy begin bev..us word van hierdie pressure wat op jou 
is om dinge te doen' 
Dit was feitlik onmiddellik. Die boerdery was ·n melkboerdery. Ek het soggens 
vroeg opgestaan en gaan kyk dat daar gemelk word en dan het ek alles aan die 
genade oorgelaat totdat ek die middag weer teruggekom het. Jy weet my 
susters was daardie tyd besig om volwasse vroue te raak en hulle het 
boyfriends gehad en so-aan en dan het hulle byvoorbeeld gese: "Start die 
generator, die boyfriend kom." As hulle dan klaar was het hulle gese: "Stop die 
generator, ons gaan nou slaap." Daai tipe van ding. Dit was maar normale eise 
wat die vrou ook maar verwag van die man. Oaar word op 'n sekere manier 
gedink, net die man kan dit doen. 'n Vrou sal dit nie gaan doen nie. 

(Anton 2000a) 

Uit Anton se vertelling blyk dit dat sommige mans van kindsbeen af, ongeag hulle ouderdom of 

omstandighede, onder invloed van hierdie sosiale diskoers gekom het. Anton het geen ander 

keuse gehad nie. Hy moes gewoon sy !ewe so inrig dat hy die primere versorger van sy gesin 

kon wees. Lee (1991:38) beaam Anton se ervaring: ' ... my socialisation had strongly reinforced 

the stereotype of the male breadwinner, developing a career which would provide me with a 

sound base on which to build my self image, while at the same time providing a reasonable 

income for the family .' 

Anton vertel verder hoe hierdie diskoers later. toe hy vir die eerste keer in sy !ewe oar 'n groat 

som geld beskik het, selfs 'n invloed gehad het op die wyse waarop hy die geld spandeer het: 

Johan 

Anton: 

Anton, toe jy nou ouer geword het - jy het nou vertel hoe jy in jou gesin hierdie 
druk beleef het dat jy die man in die huis was en hoe daar dan bepaalde 
verwagtings aan jou gestel was - toe jy ouer geword het, wat het die omgewing 
waarin jy toe gekom het, wat het dit jou geleer oar man wees? 
Niks meer nie. Die uitsette moes net meer sterker word. Jy moes op jou eie 
voete staan. Jywas altyd, as jy afgedwaal het, as jy by die werk was en jy het 
nie gedoen wat vereis is van jou nie, \Vas daar penalties. Jy is half in die ding in 
gedwing. Ek onthou van die goed is goeie goed en van die goed is nie goeie 
goed nie van wat met 'n mens gebeur. Ek was byvoorbeeld op die grens 
gewees en met dit bet ek 'n redelike kontant opgebou en ek het op daardie 
stadium vir die Spoorwee gewerk en toe ek terugkom - hierdie senior klerk, 
toe ek die dag vir horn wys hier is my tjek en hy se vir my laat ek sien en hy vat 
die tjek so en hy sit dit in sy sak en hy loop en ek se vir horn vandag gaan ek 
vir my 'n kar koop. Na so 'n ruk lui die telefoon en die ou se vir my: "Hier 
kom nou-nou 'n ou om jou te kom optel. Jy moet dan vir jou 'n standplaas 
koop, jy gaan nie daardie geld mo rs nie." Hy het my gedwing om 'n standplaas 
te koop. Dit was een van die beste dinge wat met my gebeur het, maar 
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weereens, ek het gekonformeer om te sorg. Dit was al weer 'n fase van 
jongman na 'n huis. 'n Mens kan nie daaroor kla nie, dit was 'n wyse besluit 
finansieel, maar ek dink die konformering na wat verwag word van jou, want 
daar is 'n verwagting van die mense random jou dat jy iets sal koop vir hierdie 
familie wat gaan kom. 

(Anton 2000a) 

Nog later in sy lewe het die sosiale diskoers dat 'n man vir sy gesin moet sorg, op horn die 

invloed gehad dat hy sy ma by hulle in die huis geneem het. Op sy beurt het dit weer 'n invloed 

gehad op sy verhouding met sy vrou en op haar lewensruimte binne hulle huwelik: 

Anton: Ons was drie kinders, my twee susters en ek. My oudste suster was agt jaar 
ouer as ek en my jongste suster was vyf jaar ouer as ek. Ek was die baby in die 
huis - ek en my ma was dus na hulle getroud is, vir 'n redelike tyd tot ek 
getroud is, alleen in die huis en ek het gesorg vir haar, want daar is altyd vir my 
gese: "Jy sal vir jou ma moet sorg totdat sy die dag doodgaan." Ek dink dit is 
waar my huwelik die grootste skade gekry het, want vir drie/vier jaar na ons 
getroud is, het my ma by ons gebly. My ma, omdat ek die jongste kind was, se 
band met my was baie nou. Lewensruimte was baie min en tot vandag toe nog 
het sy nog nie my vrou aanvaar nie. Alhoewel my vrou probeer het om in te 
skakel was sy nooit geleentheid gegee nie. Dit het ook verwydering tussen my 
en my ma veroorsaak. Ons kom die laaste tyd goed klaar, maar daar is nie 
daardie baie noue band tussen ons nie. 

(Anton 2000a) 

Nog 'n mede-navorser, Dawie vertel hoe die diskoers dat 'n man die broodwinner behoort te 

wees dit vir horn en sy gesinslede sake bemoeilik het toe hy dit nie meer kon wees nie. Hy 

vermoed sy kinders vind dit moeilik om horn te aanvaar omdat hy nie meer die broodwinner is 

nie. Hulle leef in 'n samelewing waarbinne hierdie diskoers dat 'n pa noodwendig die 

broodwinner moet wees, dominant of algemeen is: 

Johan: 

Dawie: 

Johan: 

Dawie: 

Kan dit dalk wees dat dit een van die dinge is wat ons uit die omgewing oor 
manwees leer, 'n man is 'n ou wat finansieel vir sy gesin moet kan sorg? 
Ek dink die samelewing - daar het nog nie · n verandering daaroor plaasgevind 
me. 
Dit klink vir my of jy wil se, as ek nie by daardie prentjie kan inpas nie, dan het 
ek moeilikheid. 
Ek self het moeilikheid, want ek het self so groat geword. Ek het groat 
geword met 'n sterk bewustheid van ... dit is amper een van die eerste vrae wat 
my skoonpa my gevra het toe ek gevra het om te trou: "Sal jy vir haar kan 
sorg?" So ek het ook so groot geword, · n dee! van my manlikheid word 
gemeet of ek vir my gesin kan sorg, maar spesifiek of ek vir hulle kan sorg met 
aardse goed wat uit geld uit kom. Gaan jy 'n huis he? Gaan jy 'n kar of twee 
he, gaan jou kinders klere he, gaan hulle kos he, waar gaan jy bly en jy word 
daaraan gemeet. Ek en sy het baie in die verlede daaroor gepraat, miskien 
gestry en baie keer verskil. Ek dink ek is meer op finansies ingestel as sy wat 
daarop neerkom dat, dit was vir my in die verlede, dit is dalk nie meer so erg 
nie, dit was vir my in die verlede belangriker om finansieel goed na hulle te 
kyk. As ek se dat dit nou nie meer so belangrik is nie is dit nie dat ek sukkel 
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Johan: 

Dawie: 
Johan: 
Dawie: 

Johan: 

om dit te doen dat dit nie belangrik is nie, dit is omdat ek ook agter gekom het 
dat dit nie al is waaroor die !ewe gaan nie, om in 'n fancy huis te bly en in 'n 
fancy kar te ry of dit nie, maar daai druk is definitief op my, die heeltyd. Ek 
ervaar dit nog. En ek weet nie of dit werklik gaan weggaan nie. Ek dink dit sou 
makliker gewees het as hulle dit kon help hanteer het. 
Hoe dink jy, jy se dit sou makliker gewees het as hulle dit kon help hanteer. 
Hoe dink jy sou hulle jou kon help om dit te hanteer? 
Ek weet nie of hulle dit sou wou do en nie. 
Maar afgesien van die feit of hulle dit sou wou doen ... 
Want ek dink hulle is ook in 'n samelewing waar dit miskien vir van hulle 
maats snaaks is dat die pa baie by die huis sou wees, maar die ma werk vas, 
waar dit in ander huishoudings net omgeruil is en ek weet nie of hulle ... Hoe 
sou hulle my kon help? 
Hoor ek jou reg as jy se, maar hulle eintlik nog in hierdie omgewing, as hulle 
by hulle pelle kom, sien hulle dit werk nog so by hul!e pel!e - pa sorg en ma 
speel 'n sekondere rol in die finansiele versorging van die gesin. 

(Dawie 2001) 

Dit is nie net die man wat deur hierdie diskoers be"lnvloed word nie. Uit hierdie diskoers leer die 

ander lede in die gesin ook wat die rol is wat 'n man in die gesin behoort te vervuf. As hy dit 

vanwee omstandighede nie kan doen nie, benadeel dit die wyse waarop hy in die gesin 

aanvaar word. 

Selfs toe Dawie, nadat hy opgehou het om voltyds te werk, meer van die ander take in hul 

huishouding oorgeneem het, kon hy nie die kritiek uit die rigting van die sosiale diskoers dat 'n 

man die broodwinner behoort te wees, ontduik nie: 

Dawie: Ja, ek dink ans kan dalk daaroor praat. Ek het weer op haar spesifiek - baie 
mense het al vir haar gese - en nou is dit interessant, terwyl ek 'n werk gehad 
het, waar ek R6 000 die 25''0 van die maand in my bankrekening gehad het, het 
baie mense al vir haar gese, jy is baie gelukkig om 'n man te he wat jou so baie 
help soos hy en van daai selfde mense het nou dalk al hulle opinie verander, 
van daai selfde mense het dalk nou 'n issue met my, want dit was nice terwyl 
ek agt of tienduisend rand 'n maand verdien het en ek kon nog hierdie goed in 
die huis doen, nou verdien ek nie meer hierdie geld nie, maar ek doen tog 
steeds hierdie goed, trouens ek doen dalk nog meer van hierdie goed, nou werk 
dit nie meer so bright nie, want nou belewe ek dit dat hierdie selfde mense 
begin my nou sien as of 'n swakkeling of 'n ou wat nie committed is nie of nie 
sy verantwoordelikhede nakom of wat nie. En dit is baie moeilik om daai goed 
te ven11erk, dit is asof as jy met party van hierdie mense in 'n kuiersituasie asof 
jy, uit my belewenis - ek net met hulle oppervlakkig kan kuier, want dit is asof 
hulle, hulle het 'n ander waardeoordeel oor my gekry. 

(Dawie 200 l) 

As 'n man dus nie meer, soos die diskoers voorskryf, die broodwinner kan wees nie, is hy nie 

sosiaal aanvaarbaar nie - selfs al leef hy sy betrokkenheid by die huishouding op ander 

maniere uit: 
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Dawie: Die eerste rol van die samelewing se nog steeds, die man moet 'n groot tjek 
bring, of by nou die eerste broodwinner is of die tweede, daaroor het die 
samelewing al konsensus - in sekere gevalle kan Ma net so 'n groot tjek bring, 
maar Pa sorg nog steeds, maar die feit as Pa nie begin sorg nie, dan is dit 'n 
probleem. 

(Dawie 2001) 

Uit Anton se opmerking kan afgelei word dat hierdie sosiale diskoers, dat 'n man die 

broodwinner is, waarskynlik kan lei tot die siening dat 'n man nie noodwendig homself met take 

rakende die huishouding hoef besig te hou nie: 

Anton: Ek dink ans verwag 'n vrou moet in die kombuis wees en 'n man moet uit 
wees om te werk. Dit is iets wat so was toe my ma-hulle jonk was en daar is 
nie blootstelling of leiding dat dit moet verander nie. Dit word mos as 
vanselfsprekend aanvaar - dit is hoe dinge gedoen moet word en dit is klaar. 

(Anton 2000a) 

Seuns kan deur hierdie diskoers so beinvloed word dat hulle selfs afsydig staan teenoor ander 

seuns wat wel take in die huishouding verrig. Oawie vertel van sy maats se reaksie op sy 

betrokkenheid as seun by die huishouding: 

Ja, baie van my maats was byvoorbeeld snaaks daaroor, snaaks is in terme van, 
hulle het my nie verwerp daaroor nie, maar hulle sal eenkant op 'n stoel sit, 
terwyl ek die huis skoonmaak. Die minderheid ouens het gese gee vir my ook 
'n besem of 'n mop of kan ek jou help afdroog terwyl jy die skottelgoed was. 
Hy sal dalk op die kroegstoeltjie gaan sit by die eettafel en gesels, maar dit was 
nie vir my 'n issue dat hy net met my gesels nie, want hy gee nog aandag aan 
my. So lank hy verstaan dit is werk wat ek moet doen en klaar maak en hy kan 
daarmee saamleef is dit vir my aanvaarbaar. 

(Dawie 200 I) 

Dawie se maats het skynbaar uit hierdie sosiale diskoers afgelei dat 'n man homself nie met 

sulke werk besig hou nie. 

Dit kan moontlik gebeur, soos my mede-navorsers beweer, dat hierdie sosiale diskoers oor 

manwees mans bei"nvloed om die breadwinner in die huis te wees en om hulle van kleins af 

aan te moedig om hulself besig te hou met aktiwiteite wat met 'n broodwinner in verband 

gebring kan word. As 'n man nie hierby inpas nie, loop hy die risiko om soos Dawie se, 'n 

randfiguur te word: 

. . . ek dink nie die samelewing is reg om my te hanteer nie, of ek reg is vir die 
samelewing is seker 'n ander vraag, maar die samelewing is nie reg vir my nie. 
Ek dink daar is baie meer mans daarbuite in hierdie posisie as wat 'n mens 
besef. 

(Dawie 200 I) 

Hierdie diskoers gee myns insiens aanleiding tot 'n verdere diskoers: 'n man moet doelgerig en 

suksesvol wees, soos Jenkins (1990:39) dit opsom: 'According to the traditional gender roles, 
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the male has the responsibility of the economic provider. He must perform, achieve and 

compete in the outside world of work.' 

3.3.2 'n Man is doelgerig en op sukses gefokus 

Uit my gesprekke met my mede-navorsers het geblyk dat die sosiale diskoers wat bepaal dat 'n 

man die primere versorger in die gesin is, kan lei tot 'n verdere diskoers, naamlik dat 'n man, 

om die breadwinner te wees, altyd doelgerig en op sukses gefokus meet wees. 

Anton (2000) verwys na 'n 'inwendige dryfveer' wat van kleins af, deur die sosiale omgewing in 

'n man ingebou is om doelgerig voort te gaan, sander om dit wat om horn gebeur toe te laat om 

sy optrede te beinvloed. 

Anton: My onvermoe om werklik alle emosies uit te leef. As ek dit kan kwalifiseer, dit 
is of iets 'n mens jaag. Jy word aangedryf deur 'n inwendige dryfveer. Jy 
probeer om die laagtepunte te vermy en daarmee vermy jy dan oak die 
hoogtepunte in jou !ewe. 

(Anton 2000a) 

Hierdie dryfveer om doelgerig en suksesvol te wees sodat jy vir jou gesin kan sorg, se Anton, 

bestaan alreeds in die diskoers waarmee 'n seuntjie in sy ouerhuis kennis maak. Asof dit nie 

genoeg is nie, maak hy baie gou daarmee in die breer sosiale omgewing kennis, socs blyk uit 

die volgende aanhaling: (Hierdie aanhaling het ek reeds by 3.3.1 in 'n ander konteks gebruik, 

maar vanwee die ryk betekenis daarvan, pas dit oak hier. Sien veral die sinsnede wat ek in die 

laaste sin kursief gedruk het.) 

Johan: 

Anton: 

Se jy dan jy het nie tyd vir die oueraand nie, jy gaan rugby kyk, maar as jy daar 
kom is dit ook nie oplossing nie? Kon jy al 'n bietjie dink oor hierdie dryfveer 
wat maak dat jy die !aagtepunte in jou !ewe mis? Wat dink jy is hierdie 
dryfveer? 
Ek dink dit is 'n baie moeilike een, maar ek <link eerstens is hy ingebore. 
Tweedens is hy in jou agtergrond. Jy weet jy is vroeg blootgeste! - ek is vroeg 
blootgestel om iets te bereik. My pa is oorlede toe ek nege jaar oud is. Op 
daardie stadium het ons 'n besigheid gehad. 'n kafee en 'n kruidenierswinkel en 
ons het 'n plaas gehad. Daar was 'n melkboerdery op die plaas en ek die het 
die middag by die huis gekom en dan gaan ry ek veertien kilometer plaas toe en 
dan gaan boer ek en die aand dan doen ek huiswerk - daardie tipe van ding. So 
daar was 'n altyd 'n ... dit is in my ingebore en dit is verder ook ondersteun 
deur hierdie ... maar ek moet dinge doen ek moet die gesin aan die gang 
hou. 

(Anton 2000a) 

Die diskoers dat 'n man doelgerig en suksesvol meet wees, het Anton nie eers toegelaat om 

oar sy pa se dood te treur nie. Hy moes as seun fokus op dit wat gedoen moes word om die 

gesin aan die !ewe te hou: 
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Johan: 

Anton: 

Hoe lank na sy dood het jy begin bewus word van hierdie pressure wat op jou 
is om dinge te doen? 
Dit was feitlik onmiddellik_ Die boerdery was 'n melkboerdery. Ek het soggens 
vroeg opgestaan en gaan kyk dat daar gemelk word en dan het ek alles aan die 
genade oorgelaat totdat ek die middag weer teruggekom het 

(Anton 2000a) 

Anton is ook van oortuiging dat dit juis hierdie diskoers is wat moontlik aanleiding tot sy 

haastige en doelgerigte geaardheid gee, sonder dat hy dit noodwendig besef het: 

Johan: 

Anton: 

Johan: 

Anton: 

Wanneer het jy hieraan begin dink? Wanneer was jy regtig hiervan bewus 
gewees dat jou omgewing pressure op jou sit om die man in die huis te wees? 
Ek dink ek het dit altyd instinktief geweet, maar ek het dit nooit kon vertolk of 
verklaar of geweet waar kom dit vandaan nie, maar dit was altyd daar, ek is 
altyd haastig. Ek dra nooit 'n horlosie nie en ek was nog nooit laat vir enige 
afspraak nie_ Ek was kwart voor vier vanmiddag hier. 
So jy se die dryfveer kom eintlik al van nadat jou pa se dood af toe die ouens 
vir jou begin se het: "Jy is nou die man in die huis." 
Ja! 

(Anton 2000a) 

Hier is 'n baie goeie voorbeeld van hoe iemand, deur sy verhaal te vertel, in staat gestel kan 

word om met ander oe na homself en sy lewenservarings te kyk, ' ... to re-engage with personal 

history on new terms' (White 2000:36). Anton begryp nou, dalk vir die eerste keer, dat sy 

haastige natuur afkornstig is van die diskoers dat 'n man doelgerig en suksesvol rnoet wees. 

Ook in die beroepswereld het Anton hierdie diskoers dat 'n man doelgerig en suksesvol moet 

wees, teegekom: 

Johan: 

Anton: 

Anton, as ons kyk na jou onlangse ervarings in die beroepswereld, wat het 
daardie omgewing vir jou gese oor manwees? 
We!, ... dit is baie eenvoudig: "Achieve or you are out I" Bereik wat jy moet of 
jy is uit. Daar is nie genade nie_ Daar is nie ompaaie nie_ Daar is nie weer 'n 
kans nie. 

(Anton 2000a) 

Wanneer 'n man dan wel doelgerig en suksesvol optree, soos wat die diskoers voorskryf, word 

nog meer take en verantwoordelikhede op sy skouers gelaai, totdat dit byna ondraaglik word: 

Anton: Hoe meer jy doen, hoe meer wil hulle deur jou gedoen he_ So daar is altyd druk 
op jou, maak nie saak of dit van jou gesin, van die samelewing, van die werk is 
nie, dit is altyd daar. 

(Anton 2000a) 

Dawie vertel hoedat dit vir sy pa 'n ononderhandelbare feit was dat sy drie kinders 

universiteitsgrade moes verwerf. Nogtans is sy suster tog toegelaat om kollege toe te gaan: 
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Dawie: My pa was baie uitgesproke dat ons universiteit toe moes gaan. Hy kon nie 
universiteit toe gaan nie, want hy is standerd agt uit die skool uit, dit was 'n 
moeilike tyd, dit was net na die depressie of die Tweede Wereldoorlog se einde 
of wat en hy was in 'n groot gesin waar ses seuns was en 'n klomp van die 
seuns moes gaan werk. So in 'n gesin van nege was daar net een wat 
universiteit toe gaan en dit was waarskynlik die jongste seun gewees. So dit 
was 'n gegewe dat ons universiteit toe gaan. Uit die aard van die saak moes jy 
toelating kry daarvoor en dit was nooit 'n ding wat onderhandel is nie, wil jy 
universiteit toe gaan nie? Ek kan nie onthou dat enige een van ons drie kinders 
nie wou gegaan het nie. Of dit is omdat ons so gemould is, as 'n kleipot 
gevorm is, dat jy sou gaan dit weet ek nie, want ek onthou ek wou gaan en ek 
weet my broer wou gaan, my sussie is na 'n onderwyskollege toe. Ek dink 
ironies genoeg, van die drie van ons is sy die een wat die maklikste by my pa 
verbygekom het deur nie te werk nie. 

(Dawie 200 I) 

Ek wonder of dit dalk kon wees dat dit nie vir Dawie se pa so belangrik was dat sy dogter 'n 

universiteitsgraad moes behaal, juis omdat sy nie 'n seun was op wie die druk so groot sou 

wees om as broodwinner van haar gesin suksesvol en doelgerig te wees nie? lndien dit so is, is 

dit net neg 'n aanduiding van hoe bepalend hierdie sosiale diskoers dat 'n man noodwendig 

doelgerig en suksesvol moet wees om sy gesin te kan versorg, vir mans se Jewens oor die 

algemeen is. 

Jan vertel hoe hy, op skool met sy deelname aan rugby kennis gemaak het met die sosiale 

diskoers dat 'n man doelgerig en suksesvol meet wees: 

Johan: 
Jan: 
Johan: 
Jan: 

Johan: 
Jan: 

Wat het rugby te se oor manwees. 
Ook die hardste en die taaiste .. 
Jy gaan vir jou doe! en ... 
Om daai drie te druk - maak nie saak of die ander ou seerkry nie. Dit is die 
persepsie wat ek gekry het, as daai ou voor jou inkom, dan hardloop jy horn uit 
die aarde, so hard as wat jy kan, of hy nou seerkry ... as hy seerkry is dit sy 
probleem, dit is die persepsie wat ek van rugby gekry het, jy sal horn nie 
probeer side-step of horn probeer vermy of so iets nie ... 
Jy gaan deur horn' 
Jy gaan deur horn, as die ou 'n sterk ou is en jy weet hy is 'n sterk hardloper, 
gaan hy deur jou en hy probeer om daai ou te 1Nys, maar kyk, luister moenie 
volgende keer voor my inkom nie, wees versigtiger, dit is basies die persepsie 
wat ek van rugby het. 

(Jan 2001) 

Selfs in 'n sport soos rugby word hierdie diskoers dat 'n man doelgerig en op sukses gefokus 

meet wees, ongeag die ska de wat hy dalk in die proses aan homself of aan andere kan aanrig, 

ondersteun. As ek soms tydens terapeutiese sessies na die verhale van vrouens oor wat hulle 

mans hul aandoen luister en ek kyk na die gedrag van rugbyspelers op die veld, kan ek nie 

anders as om die ooreenkomste raak te sien nie. Soos rugbyspelers soms, ongeag die 

negatiewe resultate van beserings, 'n pad deur hul teenstanders hardloop, so kan sommige 
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mans. myns insiens fisies en verbaal 'paaie' deur hul vrouens loop. My standpunt in die 

verband word ondersteun deur Mclean (1992:6): 'Team sports and military service continue to 

be widely valued as ways of turning boys into men. They provide the essential ingredients of 

violent competition, the willingness to inflict pain on others in order to win ... .' 

Die sosiale diskoers dat 'n man doelgerig en suksesvol moet wees gee op sy beurt, myns 

insiens, weer aanleiding tot 'n volgende diskoers: 'n man is, om doelgerig en suksesvol te kan 

wees, dominant en aggressief. 

3.3.3 'n Man is dominant en aggressief 

Jordaan (2001 :5) voer aan dat mans se 'biologiese gereedheid' vir aggressie, vyandigheid en 

woede bevorder word deur 'eeue oue patriargale kulturele opvattings en opvoedkundige 

praktyke'. Pease (1997:79) verwys hiema as 'the institutionalisation of male dominance over 

women and children in the family, and the extension of male dominance over woman in 

general'. Die faktore besorg al lank aan mans 'n 'krygerpsige' wat bepaalde eise stel oor 'ware 

manlikheid'. Booyens (2001 :3) beweer dat dit selfs uit die kykers se voork.eure van die 

deelnemers aan die onlangse TV-reeks, Big Brother, baie duidelik is dat daar in die Suid

Afrikaanse samelewing van mans verwag word om aggressief en dominant te wees. Mans 

soos Bradford en Ferdinand in die reeks wie se lewenstyl vir my bra aggressief en dominerend 

lyk, is uiteraard gewild in die breer sosiale omgewing: 

'Oor die internet is Brad en Ferdi kop aan kop op die gewildheidsleer met 
28% van die stemme elk. Die gewildheid van die woestaards onder die 
Adamsgeslag behoort eintlik vir niemand 'n verrassing te wees nie. Dit wys 
bloat watter hoe premie daar in Suid-Afrika op aggressiewe manlike gedrag 
of veglus geplaas word. Dis nie vergesog om te beweer die twee tjommies se 
gewildheid spruit uit Suid-Afrika se oorheersend patriargale kultuur nie. Jy 
kan Brad byna hoarse: "Bru, ek skiem daai chick dog toe sy kan my tune, toe 
wys ek haar wie's baas." (Die taal van manne wat nie twee keer sal dink 
voordat hulle die vuiste inle nie.) 

(Booyens 2001 :3) 

Soos ek reeds aangetoon het (2.2.1.1) beweer Brueggemann (1993:2,3) dat mans binne die 

sosiale omgewing beskou word as diegene wat oor die 'objektiewe' kennis beskik en derhalwe 

beheer oor hulle omgewing mag uitoefen. 

Jan, 'n gewese boer op 'n familieplaas, vertel hoe die omgewing waarbinne hy grootgeword het 

horn wou leer dat 'n man, om doelgerig en suksesvol te wees, noodwendig dominant en 

aggressief moet wees: 

Johan: Ja, hoe het jy grootgeword? Hoe !ewe 'n man? Wat is die ... 
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Jan: 

Johan: 
Jan: 

Ek het grootgeword in die opsig dat die man die dominante persoon moet 
wees, die sterk persoon moet wees het en die situasie in die omgewing waarin 
ek grootgeword het, selfs aggressief en ... jy moet altyd sterk en aggressief 
basies wees. Met die werkers, om die werk gedoen te kry of as jy . . . in die 
opset waarin ek basies, om jou werk gedoen te kry. 
Jy het geboer? 
Ek het geboer, en in die boerdery situasie, selfs met diere moet jy altyd ... jy . 
moet die leiding neem, jy moet hulle inkeer kraal toe of jy moet hulle vang en 
brandmerk, wat amper 'n ... partykeer 'n wrede. pynlike operasie is. Jy mag nie 
wys jy kry seer of jy is jammer vir hulle nie. as dit gedoen moet word, moet jy 
horn vat en brand en klaarkry en dan moet die volgende een vat. 

(Jan 2001) 

Toe ek horn vra watter betekenis die twee woorde dominant en aggressief vir horn inhou, het 

hy as volg geantwoord: 

Johan: 

Jan: 
Johan: 
Jan: 

Johan: 

Jan: 

Wat beteken die woord dominant vir jou? Watter betekenis heg jy daaraan as jy 
die woord gebruik, waaraan dink jy dan? 
OK, miskien meer oorheersend, wat gese word, is wat gedoen word. 
Dit is die wet. 
Dit word so gese en dit word so gedoen, daar is nie 'n spekulasie oor ander 
moontlikhede nie. 
Aggressief, watter betekenis hou dit vir jou in die konteks waarin jy dit 
gebruik? 
Aggressief is, jy moenie sag ... jy moenie toegee aan druk van antler ouens nie. 
Nie aggressief in die opsig van gewelddadig, maar jy moenie toegee aan druk 
en die emosie van ander ouens wat 'n invloed op jou mag he nie, jy moet altyd 
die sterkere wees. 

(Jan 2001) 

So leer hierdie sosiale diskoers vir ons as mans dat ons woord wet is en dat jy nie toegee aan 

'n ander persoon nie, soos Smith (1992:18) opmerk, ' ... "real" men should in fact not listen but 

should know what to do and should have the answers'. 

Volgens Smith (1992:18) kan die diskoers dat 'n man 'n dominante en aggressiewe geaardheid 

behoort te he, daartoe aanleiding gee dat 'n man in beheer van die mense met wie hy 

saamleef se lewens wil wees. 'Those in "superior" roles have traditionally been attributed 

ownership rights over those in "subordinate roles" and have been seen as entitled to greater 

privilige and deference and respect from "subordinates'" (Jenkins 1990:35). White (1992:36) 

sluit hierby aan deur te se dat hierdie sosiale diskoers mans aanmoedig om vrouens, kinders 

en lede van ander rasse te onderdruk en te mishandel en selfs as minderwaardig te beskou. 

So vertel Chris hoe hy dit beleef het dat sy pa die werkers op die plaas fisies bygedam as hulle 

'ongehoorsaam' was: 

Chris: Al wat ek kan dink, Johan, is toe ek kleiner was, kyk my pa-hulle het hierdie 
ouens verskriklik geslaan en kan dit tot vandag toe onthou en hoekom onthou 
ek dit? Dit het my daai tyd seergemaak, dit is al wat ek kan dink. Ek het net 
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Johan: 
Chris: 

besef wat hier aangaan is nie reg nie. Hoekom ek so gedink het van kleintyd af 
weet ek nie, ek het wonderlike maatjies gehad met hierdie ouens en as daar iets 
verkeerd was in hulle, ek weet die een tot vandag toe onthou ek die een, hoe is 
hy geslaan en ... 
Wat het hy gedoen? 
Hy het saam met sy skelmpie tussen die wingerd, toe hy moes werk en die 
wingerd natlei, toe le en wip hulle toe vang my pa hulle, ek dink nie daai man 
het ooit weer gewip nie. Nee, hy het moeilik, maar daai tyd het ek gesien bier is 
dan my maatjie, ek speel met sy kind en dan slaat my pa my pel se pa, as jy 
verstaan wat ek bedoel, die swartetjie is my pel en nou slaan hy my pel se pa, 
dit is nie vir my reg nie. Hoekom moet dit gebeur? 

(Chris 2001) 

Vroeer (sien 1.2.2.1) het ek gevra of dit moontlik is dat sosiale diskoerse oor manwees dalk 'n 

invloed kan he op die verskynsel dat dit hoofsaaklik mans is wat gesinsgeweld pleeg. In die fig 

van die voorafgaande argumentering lyk dit of dit wel moontlik is dat die sosiale diskoers dat 'n 

man dominant en agressief behoort te wees, mans kan 'aanmoedig' om selfs gewelddadig 

teenoor lede van hul gesinne op te tree. 

Booyens (2001:3) beweer dat die media in Suid-Afrika ook aandadig is aan die verdere uitbou 

van hierdie sosiale diskoers dat 'n man dominant en aggressief behoort te wees deur mans wat 

so optree as helde te beskryf. Die persepsie word geskep dat dit in orde sou wees as hulle 

ander sou marginaliseer, soos in die geval van Bradford tydens die onlangse televisiereeks, 

Big Brother. Dalk kan daar eerder in die toekoms in mediaberigte meer kritiese vrae oor die 

verband tussen manwees, aggressie, geweld en sosiale diskoerse gevra word. 

Riaan vertel die teenoorgestelde, naamlik hoe hy van kleins af juis deur sy gesin van oorsprong 

aangemoedig is om nie as man dominant en aggressief te wees nie: 

Johan: 

Riaan: 

Riaan, ek het gewonder hoe het jy, toe jy hoofstuk een deurgelees het, hoe het 
jy begin dink oor manwees, of terwyl jy dit gelees het, wat het spesifiek oor 
manwees deur jou kop gegaan? 
Manwees, as ek uit my eie konteks moet se, ek sou se dat aan die een kant dat 
manwees in my geval half anders is as andere in die sin dat ek het nie 
grootgeword in 'n omgewing wat manwees wou gesien het as 'n vreeslike 
dominante ... daai soort van agtergrond gewees. In my geval was my ma dalk 
meer die vuurvreter as wat my pa die vuurvreter was. Ek het ook gesit met 'n 
oupa wat, hy was in die tagtig gewees en die liedjies van horn wat opgeneem is 
in die F AK, was romantiese liedjies. daai soort van konteks wat ek mee groot 
geword het. My ma het byvoorbeeld in die grootword gese ek was die enigste 
seun in die huis, en sy het gese my sussies is sulke sagte goedjies, jy mag hulle 
nie seermaak nie. Die beleid in ons huis was gewees as ek enigsins met my 
susters baklei en hulle seermaak, kry ek eers pakslae en daarna word die vrae 
gevra. Dit was nie geduld dat ek rof optree teenoor my susters nie, dit was die 
soort van agtergrond waarin ek grootgeword het, wat miskien anders mag 
wees as in ander mans se geval. So as ek nou gelees het, van hierdie stellings is 
natuurlik nou vir my, wat is die woord, baie kragtig gestel, baie sterk 
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negatiewe Stellings, seker wat hulle in Engels se 'sweeping statements', 'n 
mens kan jou nie regtig verdedig daarteen nie, behalwe om elke persoon op sy 
eie te ontleed. 

(Riaan 2001) 

Hierdie opmerkings bevestig my vermoede (sien 1.2.3) dat daar, sonder dat dit gese word, ten 

spyte van die sosiale diskoerse oor manwees, reeds alternatiewe wyses van manwees binne 

die sosiale omgewing bestaan en dat seuns ooreenkomstig hierdie 'alternatiewe' grootgemaak 

kan word. Meer hieroor in hoofstuk vier. 

Chris maak ook melding van die sosiale diskoers dat 'n man die hoof van die huis is en dat sy 

vrou en kinders daarom aan horn gehoorsaam moet wees en horn soos slawe bedien. Hierdie 

opvatting strek verder as die huis - dit geld ook by die werk: 

Ek sou definitief so se Johan, want die manier hoe ons grootgeword het, want 
ons het grootgeword as die man is die hoof van die huis en as hy die hoof van 
die huis is, die blanke man, hy slaan die kitaar by die werk enige werksopset is 
hy in beheer en as 'n ou net probeer besef dit het verander.. _ 

(Chris 200 I) 

Chris vertel dat een van sy vriende se vrouens daadwerklik as sy slaaf optree. Chris dink sy is 

nie die enigste vrou wat so leef nie: 

W eet jy as ek nou eerlik moet wees is hulle miskien nie so erg soos ek nie, 
maar ook tot 'n mate. As ek nou hierdie vriend van my vat Jan, hy sal sit en sy 
vrou doen letterlik alles. Hy is definitief die hoof van die huis en hy slaan die 
kitaar en sy is die slaaf, sy bedien horn in totaliteit. Ek se nie dit is verkeerd nie, 
glad nie, daar is baie mans wat so opereer, want die vrou het dit so aanvaar en 
hulle is gelukkig. 

(Chris 200 I) 

Chrisse woorde 'Ek se nie dit is verkeerd nie, glad nie ... ' is egter 'n illustrasie van die mag wat 

'n sosiale diskoers in 'n individu se lewe kan he (sien 3.2.2) soos Colley (1991:26) ook aandui:' 

Patriarchal structures and beliefs continue to pervade many people's thinking and acting ... .'. 

Jenkins (1990: 35) se juis dat die idee dat die man die status as hoof van die gesin het, deur 

die gesin voortgedra word. Dit kan in huishoudings van baie wit Afrikaanssprekendes gesien 

word_ Die man aan die kop van die etenstafel weerspieel hierdie stelling_ Chris se stelling dat 

dit nie verkeerd is nie, is 'n aanduiding van hoe 'n groot invloed hierdie diskoers moontlik op wit 

Afrikaanssprekende mans kan he. 

Lupton (1991 :48) meen dat mans oor die algemeen onder die indruk is dat hulle hul vrouens 

besit net soos wat hulle 'n motor besit: 'I suspect that many women can remember that 

unspoken competition between them and their boyfriend's car - a competition in which they 

often must have come out second best.' In hierdie konteks is dit te verstane as mans hulle 
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vrouens oorheers, want 'n mens behoort tog in beheer van jou besittings te wees. Lee 

(1991 :37 & 39) vertel hoe hy as man as't ware gekondisioneer was dat 'n vrou aan die manlike 

wil ondergeskik behoort te wees. Enige toegewing wat hy moontlik aan diegene oor wie hy 

veronderstel was om te heers sou maak, sou sy manwees skaad. Volgens McLean (1992:5) is 

dit die wesenlike van die patriargale struktuur dat mans vrouens as hul eiendom beskou. Binne 

hierdie struktuur is vrouens daar om kinders in die wereld te bring, seksuele plesier te verskaf, 

emosionele geborgenheid te skep en by te dra tot mans se status in die samelewing. 

Gesien in die lig van die sosiale diskoers dat 'n man dominant en aggressief behoort te wees, 

is dit dalk verstaanbaar dat sommige mans (a) selfs gewelddadig kan raak wanneer ander nie 

noodwendig na hulle luister nie en om hierdie rede oak (b) onsensitief vir hul eie en andere se 

emosies kan raak. Hieruit spruit 'n volgende sosiale diskoers, naamlik dat 'n man nie fokus op 

emosies en verhoudings nie. 

3.3.4 'n Man fokus nie op emosies en verhoudings nie 

Jan vertel dat hy op skoal, toe hulle kleilat gespeel het, nie net agtergekom het dat 'n man nie 

huil as hy seerkry nie, maar oak alles in sy vermoe doen om die ander seer te maak as hy die 

kleilat gooi: 

Jan: 

Johan: 

Jan: 

Die outjies wat altyd die rofste gespeel het ... het cowboys en crooks gespeel, 
mekaar geskiet en mekaar gejaag en gevang en vasgemaak en as jy gevang en 
vasgemaak is, moes jy dit kon vat ... net 'n man kan dit vat. Dan het jy kleilat 
gespeel, as die klei jou tref en jy huil dan is jy 'n sissie dan speel jy nie verder 
nie, as daai klei jou tref byt jy op jou tande en jy gaan aan en dit is maar hard 
en die ou wat die kleilat in die hand het, wat die gooi werk doen, probeer om 
die ander ou raak te gooi, hy probeer regtig om daai ou ... te skiet. 
Aan die een kant as die klei jou tref mag jy nie huil nie, rnaar aan die ander kant 
as jy die klei gooi, gooi jy om dood te gooi. 
Jy gooi om seer te maak ... jy gaan voluit vir die twee dinge, die een jy moet 
daai emosie onderdruk en die ander jy moet sorg dat jy die target tref. 

(Jan 2001) 

In die verband se McLean (1992:5): 'I believe that our society has initiated its boys extremely 

effectively - and this initiation consists of systematic abuse and desensitisation, that prepares 

them to abuse in return.' 

Later op die plaas het Jan agtergekom dat 'n man nie emosie wys nie: 

Johan: 
Jan: 

Jy kan nie toelaat dat emosie 'n rol speel niery 
Nee, nie daar in daai opsig nie en in baie opsigte in die boerdery kan emosie 
oak nie ... as jy met jou werkers werk en hulle het dalk ... kry dalk swaar - jy 
kan vir hulle dinge doen, maar jy moenie - die au persepsie, jy moenie betrokke 
raak nie ... 
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(Jan 2001) 

Oat die breer samelewing dit van 'n man verwag om min of geen emosie te toon as hy moeilike 

en wrede take moet verrig, is ook duidelik uit die bekommemis wat geheers het toe 'n groot 

hoeveelheid manlike soldate vanwee militere aktiwiteite tydens die Tweede Wereldoorlog 

emosioneel in duie gestort het. Gedurende die laaste jare van die negentiende eeu, toe al hoe 

meer vroulike onderwysers op die voorgrond getree het en pa's al hoe meer afwesig begin raak 

het, is die Boy Scout-beweging gestig as poging om die 'tradisionele' manier van manwees in 

stand te hou (Mclean 1992:4). 

Oat 'n man se vernloe om toepaslik op emosies te reageer, ontken word deur hierdie sosiale 

diskoers oor manwees is duidelik uit die feit dat Anton erken dat hy sukkel om emosioneel 

toepaslik op omstandighede om horn te reageer: 

Johan: 

Anton: 

Johan: 
Anton: 

Anton wat dink jy nadat jy die navorsingsvoorstel wat ek vir jou gegee het, 
gelees bet? Wat bet jou lus gemaak om dee! te neem? 
Wei, die probleme wat in my !ewe voorkom en wat om my voorkom, dit wat 
ek byvoorbeeld in die koerant lees, 'n berig wat laas Sondag in die Rapport 
verskyn bet, dit bet my laat besef daar is 'n probleem, die probleem is werklik. 
Die probleem vat aan my, dit is nie iets waarvan ek lees nie, ek is dee! van 
daardie probleem en ek bet besef ek kan regtig leiding kry om die probleem aan 
te spreek. 
As jy praat van die probleem, hoe sou jy die probleem noem ofbeskryf7 
My onvermoe om werklik alle emosies uit te leef 

(Anton 2000a) 

Anton vertel hoedat hierdie onvermoe om emosioneel te reageer en op verhoudings te fokus, 

voortspruit uit die druk om sy doel te bereik . Hy vertel hoe dit sy empatiese vernloens en 

interpersoonlike verhoudinge geraak het: 

Wei, as ek nou hierdie gebeure vat wat met my gebeur bet, - dit is nie alles my 
toedoen nie, maar ek bet besef hierdie ... OK, jy weet as 'n ou net teruggaan, al 
hierdie druk meet erens uitkom - moet erens gekanaliseer word, en 'n mens 
seek iets waarop jy dit kan uitgee, anders sal jy soort van jou verstand af gaan 
en jy neem toevlug tot dinge wat jy nie meet nie en drank was myne. En jy 
moet erens uiting gee en hoe verder, hoe harder jy probeer bet om sukses te 
behaal, hoe meer onsensitief bet jy vir jou geluk gehad, hoe minder bet jy 
probeer hoe meer jy probeer bet om daai !ewe gelyk te maak, hoe 
ongevoeliger het jy geraak vir dinge om jou, vir jou gesin se behoeftes, vir jou 
eie behoeftes. Ek gaan oorsee, ek gaan vir 'n doe! oorsee, om marknavorsing 
te doen en daai tipe van ding, dat ek so min belangstelling daarin bet, ek wil al 
weer na die volgende ding toe gaan. Ek is nie meer ... jy word gejaag, hierdie 
dryfveer wil jou net vorentoe, jy leef oppervlakkig, jy gaan nie in en ontdek 
jouself, jou gesin en die mense om jou nie. Vriende, ek het nie vriende nie. 

(Anton 2000a) 
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Anton vertel verder hoe hy sy onvermoe om die emosionele behoeftes van byvoorbeeld sy 

gesinslede raak te sien, te laat ontdek het: 

Ek hoef nie eers te dink nie, ek weet wat die goed is wat ek gemis het en nou 
het jy 'n behoefte daaraan met hierdie konfrontasie wat jy nou het. Nou besef 
jy . . . en ongelukkig omdat die man emosioneel is nie, is hy nie ingestel op 
hierdie goed nie en sien hy nie hierdie goed raak nie totdat vir horn gese word 
en gewoonlik se die vrou dit as dit te laat is en die mense om jou wil jou nie 
seermaak nie. Daai raad kom altyd te laat, waar - the water under the bridge is 
verby. Ek kan nie vyf en twintig jaar se goed terugbring nie. Die skade is 
gedoen. 

(Anton 2000a) 

'n Mens kan hierdie toedrag van sake verstaan. veral as jy in ag neem wat Smith (1992:18) in 

die verband se: 

Just sharing an experience or simply relating or connecting, which is often 
what women ask for in relationships, can be seen by men, or felt by men 
unconsciously, as a sign if inadequacy or weakness, leading to a felt need to 
respond harder by saying what has to happen and how the problem can be 
solved by action. 

Deur sy onvermoe om op emosie te reageer, het Anton nie net die behoeftes van die mense 

om horn misgekyk nie, maar het hy ook sy eie liggaam misbruik en sy 'selfbeeld' beskadig: 

Ja, as ek net een aspek kan vat. Ek het geen respek vir my ... 'n lae seltbeeld. 
Ek het geen selfrespek gehad nie. My liggaam - ek het my liggaam misbruik. 
Ek het net tot die besef gekom ek moet dit verander en as jy kan iemand vra 
wat regtig 'n gewigsprobleem het, as jy horn vra hoe moeilik dit is om jou 
gewig te verander en op die stadium - ek het nie 'n probleem nie. Ek het 2. 8 kg 
in 'n week verloor, verlede week. 

(Anton 2000a) 

Smith (1992:18) merk in die verband op dat 'n man, onder invloed van hierdie sosiale diskoers, 

sy emosie probeer wys deur die probleem op te los. (Jenkins 1990:39) beaam hierdie siening: 

This traditional role prescribes an avoidance of intimacy, nurturance and 
relationship responsibilities by the male. He is not required to be emotionally 
expressive but expected to be calm and cool in any crisis so that he can take 
the lead, solve problems in a rational way and not let feelings get in the way. 
He may be a man of actions rather than words. He is expected to be tough 
and competetive. He must also be guarded and defensive and not make 
himself vulnerable by taking emotional risks in which he "lays himself open" or 
"gives himself away". 

Nog 'n sosiale diskoers wat manwees bepaal is die diskoers dat 'n man nie maklik verander 

nie. 
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3.3.5 'n Man verander nie maklik nie 

Colley se dat mense en veral mans nie maklik verander nie (1991:27). Anton het aangedui dat 

hy met die idee grootgeword het dat 'n man nie maklik verander nie, soos blyk uit die volgende 

uittreksel uit een van ans gesprekke: 

Anton: 

Johan: 
Anton: 

Johan: 

Anton: 

Johan: 
Anton: 

Ek dink daar word aanhoudend druk uitgeoefen, druk om te verander en 'n 
man verander nie maklik nie, hoe ouer hoe minder verander hy. 
Hoekom sou dit wees dat 'n man nie maklike verander nie? 
Ek dink enige mens stribbel tee as daar verandering plaasvind wat nie uit eie 
inisiatief kom nie, want weer eens, die man wil altyd die leier wees. Hy wil die 
voorpunt neem met die besluite. 
Kan dit dalk wees dat die omgewing waarbinne ens groat geword het, ens 
geleer het dat as 'n man verander is hy nie 'n man nie? 
Ja, as ens kyk na hoe ens in die verlede na 'n homoseksuele gekyk het as 'n 
voorbeeld. Nie om te se of dit reg of verkeerd is nie, daar is nie met hulle of 
van hulle gepraat toe ek 'n kind was nie. My ouers het dit nie bespreek nie. 
Hulle was non-existent? 
Hulle was non-existent en tot nou toe is daar neg baie teen homoseksuele en as 
jy gaan kyk, as jy 'n peiling kan doen tussen mans en vrouens, hoe hulle 
gesindheid oor daai tipe man is, dan gaan jy vind dat die man baie meer 
daarteen is as die vrou, want hy konformeer nie, want 'n man is 'n sterk ding 
en hy wys nie. Cowboys don't cry, especially not in front of the horses? 

(Anton 2000a) 

Vir 'n man om te verander of om anders oor 'n spesifieke saak te dink, is 'n teken van swakheid 

veral as in ag geneem word dat Smith (1992:18) se dat van mans verwag word om alles te 

weet en vir all es 'n oplossing te he. Lee (1991 :37) sluit oak aan by die feit dat 'n man nie maklik 

verander nie: 'I was still tied into the model of masculinity which was premised on man's 

superiority over woman, and hence any concession to those over whom I was supposed to 

exert power was an open admission of weakness, and a challenge to my masculinity.' 

Ek wil die sosiale diskoerse oar manwees wat 'n invloed op die lewens van my mede-navorsers 

gehad het. vervolgens deur middel van 'n diagram uitbeeld. 
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3.3.6 Uitbeelding van sosiale diskoerse oor manwees 

Die mag wat die verskillende sosiale diskoerse oor manwees deur hul samehang in my mede

navorsers se lewens uitoefen, het my onwillekeurig aan die woorde van Foucault (1980:98) laat 

dink: 'Power must be analysed as something which circulates, or rather as something which 

only functions in the form of a a chain .... Power is employed and excercised through a net-like 

organisation·. Daarom kies ek die metafoor van 'n ketting waarvan die skakels 'n sirkel vorm om 

die verskillende sosiale diskoerse oor manwees wat ek in hierdie hoofstuk bespreek het, uit te 

beeld. 

Ek sou graag hierdie hoofstuk as volg wou saamvat: 

3.4 Samevatting 

'n man is doelgerig 
en 

op sukses gefokus 

SOSIALE 
DISKOERSE 

WAT'N 
INVLOED OP 

MANWEES 
HET 

In hierdie hoofstuk het ek gepoog om die sosiale diskoerse oor manwees en die invloed 

daarvan op my mede-navorsers, soos ek dit kon aflei uit die verhale wat hulle vertel het, te 

bespreek. Ek het probeer aandui dat van hierdie diskoerse deur internasionale skrywers en 

navorsers ondersteun word. Hierdie diskoerse mag dus moontlik ook in ander dele van die 

wereld aangetref word wat 'n sterker karakter daaraan mag verleen. Voorts het ek ook getoon 
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dat hierdie diskoerse tog 'n beduidende invloed in die lewens van rnede-navorsers gehad het 

en nog het en dat van hulle as't ware van kleins al deur hierdie diskoerse begelei is om hulle 

lewenstyl dienooreenkomstig aan te pas. Desnieteenstaande het dit uit ons gesprekke na vore 

gekom dat van my rnede-navorsers. ten spyte van dit wat hulle uit die sosiale diskoerse oor 

manwees geleer het, tog altematiewe wyses vir rnanwees kon ontwikkel. Hierdie stelling 

bespreek ek graag in hoofstuk vier. 
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4. ONTWIKKELING VAN ALTERNATIEWE SIENINGE VAN 

MANWEES 

4.1 lnleiding 

Bosch (1991 :420) maak die opmerking: There is no single way to witness to Christ. .. .' Aan die 

hand hiervan sou ek wou aanvoer dat daar dalk nie net een manier van manwees moontlik is 

nie. Soos wat Bosch (1991 :420) oor die evangelie se 'We cannot capture the evangel and 

package it in four or five "principles"', eweso kan manwees nie deur sekere sosiale diskoerse 

volledig omskryf word nie. Daar is moontlik alternatiewe wyses van manwees wat reeds 

bestaan. Volgens Foucault (1980:81-82) is daar diskoerse, 'subjugated knowledges', wat 

'buried and disguised' bestaan omdat hulle deur ander (sterker) diskoerse, om een of ander 

rede, as onvoldoende en ontoereikend afgemaak word. 

My oogmerk met hierdie hoofstuk is dat sommige van die 'verhulde' of 'onderdrukte' sosiale 

diskoerse oor manwees, soos dit in die navorsingsgesprekke na vore gekom het, kan herleef. 

In navolging van Pease (1997:55) se opmerking, ·1 believe there are alternative directions 

which we as men can explore', reken ek dat kritiek op van die meer bekende (en 'aanvaarde') 

sosiale diskoerse nodig is. Foucault (1980:82) se opmerking is hier van belang: 'I also believe 

that it is through the re-appearance, of . . these disqualified knowledges, that criticism 

perfonms its works.' Deur krities na bestaande diskoerse te kyk, kan alternatiewe wyses van 

manwees moontlik in perspektief kom. 

Soos ek reeds aangedui het, maak konstruktivisme (sien 2.2.2.3) en die sosiale konstruksie 

diskoers (sien 2.2.3) dit moontlik om 'n alternatiewe siening van manwees te ontwikkel. Die 

sosiale diskoerse wat ek in hoofstuk drie bespreek het. is nie noodwendig die enigste 

bepalende invloed in mans se lewe nie (White 2000 36). Binne die ruimte van die narratiewe 

gespreksbenadering kan mans moontlik tot die ontdekking kom dat hulle self reeds 

alternatiewe wyses van manwees geskep het: 'It is also in the space that is provided by double

or multi-storied conversations that people have an opportunity to step into the alternative 

identity conclusions' (White 2000:41 ). So het Chris aan die einde van ons gesprek besef dat hy 

as man eintlik al lankal anders leef as wat die sosiale diskoerse oor manwees wil voorskryf en 

dat hy reeds 'n alternatief ontwikkel het: 

Chris Dit het my net \.veer 'n bietjie laar dink. ck (lag), ek besef nie ek is so 
anderster nie. maar ek. dis maar ek . toe jy nou vir my vra hoekom is jou 
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manwees so anders as die gewone blanke Suid-Afrikaanse man, ek het nog 
nooit so daaroor gedink nie, ek nog nooit mooi gaan stilsit en gevra, maar 
Chris, hoekom doen jy wat jy doen nie, ek is, my hele !ewe is op my Christelike 
beginsels gebaseer, soos ek jou se, jy weet ook, ek is maar 'n stoutgat so nou 
en dan, ek drink sou nou en dan te veel bier en dan sing ek so nou en dan 'n 
vuil liedjie en ek vertel 'n vuil grap, dis ek, dis hoe ek nou maar is, maar as jy 
mooi gaan stilsit oor die goed en jy wonder, dan sien 'n mens hoe die Heer my 
lei om 'n verskilletjie te maak in my wereldjie waar ek !ewe en net 'n bietjie te 
gaan sit en te wonder, maar hoekom dit so is, het my laat dink en dalk kan ek 
nou na vanrniddag 'n bietjie verder dink oor die goed ... 

(Chris 2001) 

Hierdie uittreksel illustreer wat Clandinin en Connelly (1991 :418) se: 'Therefore, difficult as it 

may be to tell a story, the more difficult but important task in narrative is the retelling of stories 

that allow for growth and change.' 

Mans hoef nie langer te volstaan by die sosiale diskoerse wat neig om voorskriftelik vir hulle 

lewenstyl te wees nie. Hulle kan self aktief betrokke wees by die totstandkoming van 

alternatiewe wyses van manwees wat moontlik nuwe gedragswyses tot gevolg kan he (White 

1992:41). Mans kan deur interaksie met hulle omgewing, vir hulself 'n nuwe manier van lewe 

saamstel wat nie noodwendig deur die oorheersende diskoerse oor manwees be'invloed word 

nie. Dit maak die verhaal (narratief) van elke individuele man wat vir homself 'n nuwe manier 

van lewe gekonstrueer he!, 'n belangrike bron van navorsing. 'These personal narratives are 

not reflections of lives as they are lived, but narratives that are actually constitutive of life; they 

are not stories about life, but stories that have real effects in the shaping of lives and 

relationships' (White 1992:41 ). 

Die eerste aspek wat ek beskryf, is faktore wat volgens my mede-navorsers, 'n altematiewe 

manier van lewe by hulle laat ontwikkel het. 

4.2 Faktore wat die ontwikkeling van alternatiewe sieninge van manwees 

stimuleer 

Patterson (1992: 42) beweer dat mans hulp nodig het om alternatiewe maniere van lewe aan te 

kweek: · ... men need bridges to help them ... which are structurally supporting, and which help 

a man to dig deep into himself to find a different way of being.' Tydens die gesprekke met my 

mede-navorsers het van hierdie 'bridges' (of faktore) waama Patterson verwys wat hulle 

'toegang' verleen het tot of gehelp het om altematiewe sieninge van manwees te konstrueer, in 

sig gekom. Een van die faktore is die blootstelling aan praktyke - voortspruitend uit sommige 

van die sosiale diskoerse oor manwees - wat daartoe lei dat mense gemarginaliseer word. 
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4.2.1 Blootstelling aan marginaliserende praktyke 

In hoofstuk drie het ek aangetoon dat die een van die sosiale diskoerse oar manwees mans 

moontlik kan aanmoedig om aggressief en dominant te wees. Chris beskryf hornself as 'n 

'ontsettende sensitiewe ou' (Chris 2001) wat 'wonder of ek nie baie van my ma se goed by 

haar geerf het nie.' (Chris 2001), wat 'nag altyd 'n sagte plek gehad het vir die ouens wat swaar 

kry, wat 'n ander kleur is' (Chris 2001). As kind het Chris swart maatjies gehad vir wie hy baie 

lief was. Chris vertel dat die praktyk dat sy pa dominant en aggressief teenoor die plaaswerkers 

opgetree het en hulle soms fisies aangerand het, horn van kleins dwars in die krop gesteek het. 

Chris: Al wat ek kan dink, Johan is, toe ek kleiner was, kyk my pa-hulle het hierdie 
ouens verskriklik geslaan en kan dit tot vandag toe onthou en hoekom onthou 
ek dit? Dit het my daai tyd seergemaak, dit is al wat ek kan clink Ek het net 
besef wat hier aangaan is nie reg nie. Hoekom ek so gedink het van kleintyd af 
weet ek nie, ek het wonderlike maatjies gehad met hierdie ouens en as daar iets 
verkeerd was in hulle, ek weet die een ... tot vandag toe onthou ek die een, hoe 
is hy geslaan en ... 

(Chris 200 I) 

Chris vertel hoe ontnugtering deur hierdie praktyk wat voortspruit uit die sosiale diskoers dat 'n 

man dominant en aggressief is, horn by die punt gebring het waar hy besef het dat hy 'anders' 

is. 

Chris: Ek het eintlik regs groot geword en ons het op die plaas ouens geslaan, clan 
weet jy nie hoekom slaan jy horn nie, jy slaan maar vir in geval hy dalk oormore 
... (lag). Ek het net agtergekom hoe ouer ek geraak het, veral op skool het ek 
dit nie noodwendig agtergekom nie, maar in die army het ek besef ek is 
anderster, nie skeef nie, maar ek is liberaal, om een of ander rede is ek 'n 
liberale ou, ek het in die army begin besef dit wat gebeur in die land is nie 
heeltemal reg nie, maar ek is tot vandag toe spyt dat ek nooit iets daaraan 
gedoen het nie. So ek clink my hele lewensuitkyk is dat elkeen 'n mens -
ongeag wat se kleur hy is en hoe hy lyk - voor God is ans alma! eenders en dit 
het my, daai liberale uitkyk gegee. 

(Chris 2001) 

Die sosiale diskoers dat 'n man dominant en aggressief behoort te wees wat 'n bepalende 

invloed op Chris se pa se lewenstyl gehad het, het nie net die plaaswerkers die slagoffers van 

geweld gemaak nie, maar het oak veroorsaak dat sy ma baie keer die lydende party was: 'Ek 

en my ma het in 'n stadium in 'n woonstelletjie met twee sulke vertrekkies in Upington gebly en 

ans het nie geld gehad nie, sy het pensioen-geldjies gekry ... ' (Chris 2001). lets van hierdie 

dilemma waarin Chris se ma haar bevind het, word weerspieel deur Isherwood en McEwan 

(1993:17) se opmerking: 'Women have been marginalized in church and society.' Pease 

(1997:115) is egter van mening dat blootstelling aan die onderdrukte(s) juis 'n kragtige 

motivering kan wees om 'n alternatiewe siening van manwees te ontwikkel: 'Empathy for the 

oppressed and the ability to imagine yourself in another person's position can be a powerful 
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motivating force for relinquishing opressor roles.' Die swaarkry saam met sy ma, het Chris se 

deernis teenoor die partye wat ender die gevolge van die betrokke sosiale diskoers gely het. 

aangewakker en sy behoefte om 'anders' te wees verder laat groei. Chris se opmerking 

hieronder bevestig Pease (1997:54-55) se siening: 'In fact some research has demonstrated 

that boys who are without a father or are closer to their mother are psychologically and 

emotionally healthier, adhere to less patriarchal stereotypes and are more responsive to 

change': 

Chris: Vir my die belangrikste ding ... is om nederig ook te wees en ek faal baie keer, 
maar dis amper vir my, my hoeksteen in die !ewe om nederig te wees in alle 
opsigte, baie keer die onderdaan te wees, dis ok goed so, die Here was dit baie 
keer gewees. So dis amper vir my die belangrikste ding en daarmee saam, as 'n 
ou nederig is, dan het jy dalk respek vir mense ... 

(Chris 2001) 

Dit is duidelik dat Chris 'n onvergenoegdheid ontwikkel het in die sosiale diskoers dat 'n man 

dominant en aggressief behoort te wees. Moontlik het hy terselfdertyd, sender dat hy daarvan 

bewus was, ook in opstand gekom teen wat Isherwood en McEwan (1993:32) noem: 'A 

theology which tells people that it is 'good' to suffer, to be a victim, to make sacrifices ... _' Chris 

se opmerking, ' ... ek is tot vandag toe spyt dat ek nooit iets daaraan gedoen het nie .. .' (2001) 

verwys nie na 'victim' of 'sacrifices' nie, maar eerder na 'n gewaarwording socs vertolk in die 

Belydenis van Belhar: ' ... [om] aan verdruktes reg [te] laat geskied .. .' (Botha & Naude 1998:4) 

en '. .. (te) getuig en [te] stry teen enige vorm van ongeregtigheid soda! die reg aanrol socs 

watergolwe, en geregtigheid socs 'n standhoudende stroom; dat die kerk as eiendom van God 

moet staan ... teen die ongeregtigheid en by die veronregtes .. .' (Botha & Naude 1998:5). G'n 

wonder dat die Belydenis van Belhar, sedert sy ontstaan in 1982 binne die NG Kerk met sy 

hoofsaaklik manlike, hierargiese ampstruktuur soveel reaksie ontlok het nie. Die Belydenis 

spreek myns insiens die onreg aan wat veral blanke mans, ender die invloed van die sosiale 

diskoerse oor manwees, in die verlede ander mense aangedoen het. Ten opsigte hiervan het 

Chris as wit man gekies om 'anders' te wees deur sensitief te wees vir en te reageer op die 

belewenisse van die wat ly. Chris se 'andersheid' herinner my aan wat Ackermann (1998:355) 

se woorde: 'God ... has a special interest and care for the opressed and marginalized ... .' 

Jan vertel van sy voortdurende innerlike konflik as gevolg van die siening dat 'n man dominant 

en aggressief behoort te wees: 

Johan: 

Jan: 

Johan: 

Is daar nog redes hoekom jy besluit het om te verander, om weg te beweeg van 
hierdie tradisionele sienswyse van manwees, na iets anders. 
Ja, weet jy Johan, ek voe! in myself daar is nag redes. Ek <link amper nie
christelik of nie-menslik, jy is altyd in konflik met jou medemense, met jou 
familie - hoofsaaklik jou vrou en jou kinders, die die naaste aan jou. 
Hoekom se jy altyd met jou vrou0 
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Jan: 

Johan: 

Jan: 

Sy is die naaste aan jou, dit is tog die persoon met wie jy altyd of die meeste 
kommunikeer en die meeste dinge in die huis moet bespreek en uitleef en 
saamleef, so jy kan nie altyd net jou siening laat geld nie en as dit so basies 
was, dit bring spanning en konflik. 
Hoor ek reg as jy se dat die feit dat 'n ou altyd j6u siening wou handhaaf het 
konflik veroorsaak met die persoon die naaste aan jou en dit is jou vrou. 
Definitief .. 

(Jan 2001) 

Seide Chris en Jan was ontnugter nadat hulle aan die marginaliserende praktyke 

voortspruitend uit sommige van die sosiale diskoerse oor manwees. blootgestel is. Hulle 

ontnugtering was een van die faktore wat daartoe aanleiding gegee het dat hulle op 'n 

effektiewe, maar nie-geweldadige wyse, daarteen in opstand gekom het en begin het om 'n 

alternatiewe manier van manwees te ontwikkel. Onbewustelik het beide gestalte gegee aan 

Isherwood en McEwan (1993:17) se gedagte: 'To protest is the way to deal with the situation, 

forcefully but non-violently ... .' Hierdie is ook 'n illustrasie daarvan, soos ek alreeds beredeneer 

het (sien 4.1), dat die narratiewe gespreksbenadering die ruimte kan skep waarbinne 'n mens 

kan ontdek dat 'n alternatiewe manier van !ewe alreeds ontwikkel het. 

Nog 'n faktor wat 'n rol gespeel het in die ontwikkeling van 'n alternatiewe siening van 

manwees by my mede-navorsers is die Bybel en geloof in God. 

4.2.2 Die Bybel en geloof in God 

Binne die christelike geloofstradisies is en was die Bybel '[t]he main source for the past' 

(Isherwood & McEwan 1993:37). As bron vir Christene het die manlike eienskappe van God in 

die Bybel (Keane 1998:121) al meer prominensie gekry. Die sosiale diskoers, dat 'n man 

dominant en aggressief behoort te wees, is in so 'n mate op God van toepassing gemaak dat 

gelowiges God as 'n patriarg sien aan wie sy ondergeskiktes onderdanig behoort te wees. 

Ackerman (1998:357) het die vinger op die pols - ' ... the Bible reflects the patriarchal ways of 

the society in which the biblical writers lived ... '. Isherwood en McEwan (1993:38) ondersteun 

hierdie siening: 'God as male is the mirror image of a patriarchal society in which leaders of the 

tribes are men, who rule and judge.' In hierdie verband kan daar met reg van 'n patriargale 

teologie gepraat word (lsherwoord & McEwan 1993:39) wat op sy beurt as 'n sogenaamde 

Bybelse grondslag vir die sosiale diskoers oor manwees kan dien. Daarmee is die deur geopen 

vir allerhande dominerende en diskriminerende praktyke in die samelewing. 

However, we can only acknowtegde here the fact that discrimination on the 
grounds of race, sex and class was and is a reality within Christian history -
for example, until the nineteenth century slavery was accepted as God-given; 
sexism was seen in exclusion of women from decision-making processes in 
the church since the second century; classism was perpetuated by the 
Church with its notions of nobility, clergy and laity. 
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(lsherwoord & McEwan 1993:15) 

In die lig hiervan sou 'n mens moeilik kon glo dat die Bybel juis een van die faktore is wat my 

mede-navorsers gehelp het om 'n alternatiewe wyse van manwees te konstrueer. Tog he! dit 

gebeur, soos Overduin (1974:92) tereg se: 'Wij kunnen er toe komen door echt te luisteren na 

Gods Woord.' Miskien is dit aan die ander kant nie so ongelooflik dat die Bybel 'n rol gespeel 

het in die totstandkoming van alternatiewe nie - 'Christianity has shown itself capable of 

change, of shedding dearly held views when progress in science and society at large has 

shown a particular theological tenet to be wrong' (Isherwood & McEwan 1993:35-36). Chris het 

di! immers bemeester om sekere sosiale diskoerse oor manwees soos byvoorbeeld die in 

hoofstuk drie, as hermeneutiese sleutel te gebruik om God se karakter te verstaan. Die Bybel 

kon horn derhalwe help om raak te sien dat Christus nederig is - ' ... christen-wees as man, is 

om nederig ook te wees .. .' (Chris 2001). Keane (1998: 134) ondersteun Chris se belewenis 

van Christus as rolmodel. Vir Keane is Christus as rolmodel 'n belangrike faktor wat horn help 

om op 'n ander manier man te wees: 'Theologians are also suggesting that Christ is the role 

model par excellence for man for he is indeed the "New Man".' 

Riaan is oortuig dat die Bybel 'n belangrike faktor is wat horn gehelp het om as man 'n 

alternatiewe lewenstyl te ontwikkel: 

Riaan: Natuurlik is dit nou 'n baie bree terrein wat 'n mens nou oor praat, die feit dat 
'n mens jou naaste moet liefhe soos jouself ... die barmhartige Samaritaan is vir 
my persoonlik 'n gelykenis wat vir my baie kragtig is, wat dit demonstreer. 

(Riaan 200 I) 

Anton glo dat die feit dat hy as man 'n alternatiewe manier van manwees gekies het, onder 

andere die gevolg daarvan is dat God in horn werk. 

Anton: Vir my spesifiek is dit dat die Here werklik in my begin werk het. Hy het my 
[ewe begin verander en dit is nie 'n ding wat oornag gebeur het nie. Dit het 
stap vir stap gekom en elke keer het ek iets anders gesien en iets anders geleer; 
iets anders ondervind. 

(Anton 2000b) 

Hierdie bewuswording van die teenwoordigheid van God in 'n mens se !ewe noem Shawchuck 

en Heuser (1993:119) spiritualiteit: 'Spirituality is the means by which we develop an 

awareness of the loving Lord in our lives.' Hierdie 'ontmoeting' met God was dus 'n faktor wat 

Anton gehelp het om oop te wees vir 'n nuwe perspektief op manwees. Shawchuck en Heuser 

stel dit so: 'The encounter with God means coming to an interior of complete openness to 

whatever God may wish to give of God's self to us' (1993:75). Keane (1998:134) praat van die 

'beeld' van God ('Imago Dei') wat in elke mens. ook in mans, sigbaar moet wees. 
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Oat Anton oak nie sekere sosiale diskoers oar manwees as hermeneutiese sleutel gebruik om 

God te verstaan nie, kan duidelik gesien word in die feit dat God se (onvoorwaardelike) liefde, 

in plaas van patriargale gesag en dominansie, horn opgeval het. Dis juis wat horn gehelp het 

om anders oar manwees te dink: 

Anton: Daar is een sentrale tema en dit gaan daaroor dat God my eerste liefgehad het 
en toe ans nou die aand die video kyk - jy weet - ek het die eerste keer na jou 
toe gekom en vir jou gese ek het hierdie - die Here het my gevra waarvan is ek 
seker in my lewe, nou die aand het ek eers besef wat daardie vraag werklik 
beteken toe hulle gese het jy moet alles sien teen die kruis, en dan sien jy 
hierdie ding is seer, dit is nie lekker nie, maar wat se betekenis het dit? Die 
kruis staan daar, die Here het sy Seun vir ans gestuur, Hy het gesterf en dis 
waar die verandering plaasgevind het. Daar het Hy ans losgekoop, hierdie ding 
is iets wat gaan verbygaan, in watter rigting hy ookal gaan - die Here sal altyd 
daar wees. Ek kan nie, waar ek altyd na die probleem gekyk het, kyk ek nou 
deur die probleem, want agter die probleem is daar iets wat my nader aan __ _ 

(Anton 2000b) 

Anton se gedagte sluit aan by wat Nouwen (1992:99) oar God se in die lig van die Bybelse 

verhaal van die verlore seun en Rembrandt se uitbeelding daarvan: 

He is, indeed, God, in whom both manhood and womanhood, fatherhood and 
motherhood, are fully present. That gentle caressing right hand echoes for 
me the words of the prophet Isaiah: "Can a woman forget her baby at the 
breast, feel no pity for the child she has borne? Even if these were to forget, I 
shall not forget you. Look, I have engraved you on the palms of my hands." 

God se onvoorwaardelike en versorgende (moederlike) liefde is vir Anton 'n belangrike anker 

terwyl hy nie meer as man, socs die sosiale diskoers voorskryf, die breadwinner van sy gesin 

kan wees nie: 

Johan: 

Anton: 
Johan: 

Anton: 

So verstaan ek jou reg as jy se die feit dat God jou liefhet en dat Hy eerste 
inisiatief geneem het om na jou uit te reik laat jou voe! ... gee vir jou eie 
waarde. 
Ja ... 
Terwyl jy eintlik in hierdie situasie sit waarin jou eie waarde jou ontneem word, 
want jy kan nou nie meer so maak soos wat van jou verwag word nie. Jy kan 
nie meer as man sorg soos wat van jou \'erwag word nie. 
Dit is reg, want die eise is nag daar, jy moet nag rekenings betaal, jy moet nag 
leef, maar .. _ en dit is nie maklik nie, dit plaas jou altyd ender druk, maar dit is 
al asof ek net - as daardie situasie kom dan gaan sit ek net en ek gaan net weer 
terug en ek se maar wat, waarvan is ek seker. As ek nie van die Here seker is 
nie, wat gaan ek dan met my !ewe doen. Uit eie krag kan ek nie vir my 'n werk 
skep nie, jy weet soos om werk te soek - ek het seker 3 0 of 40 aansoeke al 
ingesit en dan kom daar net 'n briefie - ek kom nie eers by 
personeelagentskappe verby nie. 

(Anton 2000b) 
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Die Bybel en geloof in God is oak in Jan se lewe 'n faktor wat horn gehelp het om anders oar 

manwees te dink. Jan se ervaring eggo Bosch (1990:17) se verstaan van geloof: ' ... faith can 

never be a religion of the staus quo. Dynamic change is to be expected since God is a dynamic 

being, engaged in the active direction of history.' 

Jan: Baie gebed en wat ek gehoor het uit die Woord en deur Sondae kerk toe te 
gaan ... ek het baie gehoor en baie geluister en gedink dit is wat fout is, dit is 
wat ek nie wil wees nie, dit is wat ek eerder kan wees. 

(Jan 2001) 

Die Bybel en die prediking daarvan kan mans help om anders oor manwees te dink, veral as 

sekere sosiale diskoerse oar manwees nie as hermeneutiese sleutel gebruik word om God 

beter te begryp nie. Dit is duidelik uit die volgende uittreksel uit 'n gesprek tussen my en Jan: 

Jan: 

Johan: 

Jan: 
Johan: 
Jan: 

Johan: 
Jan: 

Johan: 

Jan: 

Johan, die derde rede waarvan ek netnou van gepraat het, moes ek eintlik 
eerste genoem het. Dit is basies my christenskap en my deelname in die kerk. 
Hoekom se jy dit? Hoekom se jy jou christenskap ... watter invloed het dit 
gehad, wat het jy daar geleer of gehoor? Hoe het jou christenskap jou 
belnvloed om hierdie verandering te maak? 
Johan, eerste, ek het nou nie aanhalings uit die Bybel nie ... 
Nee, dit is nie nodig nie! 
Eerste 'n mens wit nie, soos ek dit sien, 'n mens moet in harmonie met jou 
medemens probeer wees en die Bybel leer jou nie om aggressief te wees nie of 
nie dominant te wees nie. Jy kan met ander metodes dieselfde doe! bereik. 
Jy hoef nie baasspelerig te wees nie. 
Jy hoef nie baasspelerig te wees nie om jou doe! te bereik nie, jy kan in 
samewerking jou doe! bereik of in rustige gesprek. 
Is daar miskien een figuur uit die Bybel uit of een insident wat vir jou dalk 'n 
... of is dit nie spesifiek 'n insident of 'n figuur nie, maar net die algemene 
boodskap van die Bybel? 
Ek dink basies die algemene boodskap en dit kom hoofsaaklik uit 'n hele 
klomp preke wat vir my baie beteken het in daardie opsig, Johan. 

(Jan 2001) 

Hierdie woorde van Jan was vir my, wat soms moedeloos raak oor my eie prediking, 'n 

bemoediging. Dit het net weer bevestig dat die Bybel en die Christelike geloof nie noodwendig 

faktore hoef te wees wat sekere sosiale diskoerse oor manwees, soos in hoofstuk drie 

bespreek verder bevestig nie. Prediking kan dus ook 'n faktor wees om te help om anders oor 

manwees te dink. 

Nog 'n faktor wat volgens een van my mede-navorsers 'n rol gespeel het in die ontwikkeling 

van 'n alternatiewe siening van manwees is 'n lewenskrisis. 

4.2.3 'n Krisis 
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Sosiale diskoerse kan. omdat hulle oor mag beskik, mense so be'invloed dat die opvatting mag 

ontstaan dat om die sosiale diskoerse na te leef, 'normaal' is - ' ... we are subject to power 

through normalizing •truths" that shape our lives and relationships' (White & Epston 1990:19). 

Myns insiens kan dit gebeur dat mans hul gedragswyses, aangespoor vanuit sekere sosiale 

diskoerse oor manwees, as 'normaal' beskou sender om aan die moontlike (negatiewe) 

uitwerking daarvan op ander te dink_ Waar dit gebeur kan ·n krisis 'n man daartoe bring om sy 

eie gedragswyse(s) en die aanleidende sosiale diskoers(e) in oenskou te neem, soos met 

Anton die geval was. Hy het net voor ens eerste gesprek 'n aantal krisisse be!eef. Hy het sy 

werk as bestuurder van 'n groot fabriek verloor; sy seun was in 'n emstige ongeluk betrokke en 

sy vrou het horn verfaat vir 'n ander man. Hierdie krisis was 'n keerpunt in sy lewe wat horn 

gedwing het om buite die parameters van die sosiale diskoers oor rnanwees te dink: 

Anton: Ek dink dit vat 'n 180° ommeswaai om hierdie ding te doen, want ek glo nie 
dit gebeur maklik nie. Ek dink dit moet met 'n krisis ... daar moet 'n rede wees 
vir omdraai, 'n drastiese ommeswaai en dit gaan net, dit is nie net 'n flash en 
dit gebeur nie, daar moet 'n motivering wees en ek dink die vrou ... want as 
iemand luister daar is darem regtig baie probleme in baie gesinne en 99% is dit 
die man se optrede, die manier hoe hy die vrou hanteer, hoe hy haar waarneem, 
hoe sy horn ervaar as 'n werklike maat, want dit is waar die grootste 
tekortkoming kom in die man is dat hy nie 'n werklike maat vir sy metgesel is 
nie. Hy is 'n voorsiener en dit is al wat hy is_ 

(Anton 2000c) 

Dawie was kort voor ons gesprek in 'n gesinskrisis betrokke waartydens die lede van sy gesin 

aangedui het dat hulle nie meer !anger met sy manipulerende houding ken saamleef nie. Dit 

het Dawie gemotiveer om by hierdie navorsing betrokke te raak. 

Pease (1997:74) het die mening dat dominante konstruksies van rnanlikheid ons beperk om na 

ons eie optrede te bekyk. Daarom is dit te verstane dat 'n krisis soms eers nodig is voordat 'n 

mens tot ander insigte oor jouself korn en 'n alternatiewe lewenstyl oorweeg_ Dit word bevestig 

deur wat Overduin (197 4:92) se: 'Er was een sterfbed nodig om in dit opzicht tot geestelijke 

volwassenheid te komen.' 

Anton meen dat 'n man nie sy lewenstyl sal verander as hy nie gedwing word nie: 

Anton: Ek glo nie enige mens kry dit net uit sy eie reg nie, daar moet 'n krisis wees. 
Daar moet 'n verandering wees en niemand verander as hy nie gedwing word 
om te verander nie_ 

(Anton ZOO Ob) 

In hoofstuk een (1.2) het ek aangevoer dat faktore soos die veranderinge in die politiek en die 

arbeids- en sakewereld, veranderinge in die gesprek oor die huwelik en vrae oor die invloed 

van mans op die Suid-Afrikaanse samelewing, moontlik by mans 'n gevoel van ongemak, 

ontevredenheid en onsekerheid kan ontlok. Sommige mans kan moontlik hierdeur in 'n 
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'bestaanskrisis' gedompel word. Na aanleiding van Anton en Dawie se verhale, hoef dit egter 

nie noodwendig die geval te wees nie. Soveel te meer as Bosch (1990:4) se siening oor 'n 

krisis as ' ... the end of one world and the birth of another, in which much of what people used to 

think and had to be redefined', in ag geneem word. 'The end of one world' kan 'n 'deur' tot 'n 

alternatiewe siening van manwees word. Hier kan praktiese teologie as 'n bevrydende 

wetenskap (sien 2.4.4) 'n belangrike rol speel om die huidige praxis (van manwees) en 

gepaargaande teorie (sekere sosiale diskoerse) deur die bril van die navorser en mede

navorsers krities te analiseer en 'n nuwe bevrydende praxis (altematiewe sieninge van 

manwees) te ontwikkel (Heitink 1993:170). 

'n Volgende belangrike faktor wat 'n belangrike rol speel in die proses om 'n altematiewe wyse 

van manwees te konstrueer, is die konteks waarbinne 'n man leef. 

4.2.4 Die konteks 

In hoofstuk drie het ek aangetoon dat die invloed van sosiale diskoerse moontlik daartoe kan 

lei dat individue 'n lewenswyse wat deur 'n sosiale diskoers waaraan hulle in die gesin, by die 

skoal en in die breer sosiale konteks blootgestel was, kan navolg. Ek het ook in hoofstuk drie 

aangetoon dat mans moontlik uit die blootstelling aan sosiale diskoerse binne hulle konteks 

kan leer om op 'n bepaalde manier man te wees. 

In die totstandkoming van altematiewe sieninge van manwees kan 'n man se konteks 

eweneens ook 'n groat rel speel, socs die geval was met Chris. Sy blootstelling aan sy ma se 

voorbeeld gedurende sy kinderdae was egter in teenstelling met 'n gangbare sosiale diskoers 

oor 'n man se roJ in die huis. Nogtans het dit 'n belangrike rel gespeeJ in die ontwikkeling van sy 

siening dat dit belangrik is dat 'n man betrokke moet wees in die huishouding. 

Chris: Ek is baie lief vir kook. Meeste van die aande wonder ek maar oar die kos. Ek 
se vir Marie, die handdoeke is nou 'n bietjie min, ons moet handdoeke koop en 
die beddegoed lyk nie lekker nie, kom ons koop beddegoed. Ek het nog nooit 
so daaraan gedink nie ek wonder ek was nou, ek is die vierde seun en ek is vyf 
jaar na die derde broer gebore, toe is ek dertien jaar alleen die babatjie voor die 
sussie gekom het, ek wonder of ek nie baie van my ma se goed by haar geerf 
het nie. Kyk ans is maar deur 'n baie moeilike tyd op 'n stadium in my !ewe, 
my pa se drankprobleem en toe was ek en my ma baie nou bymekaar en baie 
keer was dit net ek en sy in die huis, die ander broers was in die koshuis 
gewees so hulle weet die helfte van die goed nie wat gebeur het nie. En dit, 
daai ding kan dalk so ingevleg wees, my ma is netjiese mens, sy is 'n tipiese 
huisvrou en ek hou daarvan ek hou van goed wat my ma gedoen het, kosmaak, 
kyk na die klere, maak seker die huis is netjies, kyk of daar genoeg groceries is. 
Dit kan dalk daarvandaan af kom, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Ek is 
'n huisman, ek is 'n tipiese huisvrou waar die vrou vervang moet word met 'n 
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man .. Ek sal baie lekker by die huis bly en die huishouding doen en Marie werk, 
baie lekker. 

(Chris 2001) 

Sy ma se voorbeeld het op Chris se alternatiewe siening van manwees nog 'n verdere 

uitwerking gehad. Hy was blootgestel aan sy pa en broers se dominante en aggressiewe 

gedrag teenoor die werkers op die p!aas, terwyl sy ma die voorbeeld aan horn gestel het om 

ander te dien. Oat dit 'n faktor was wat die ontwikkeling van 'n alternatiewe siening van 

manwees by horn aangehelp het, blyk uit die volgende aanhaling waar hy aantoon dat hy kies 

om 'n man te wees wat ander dien, in plaas daarvan om dominant en aggressief te wees. 

Chris: Dit het definitief 'n invloed, verseker, my ma was altyd, hoe kan ek se, die 
server, nooit sy slaaf gewees nie, ook met sy drankprobleem het my pa baie 
keer drooggemaak, sy het horn altyd gemaklik laat voe!, sy wou horn altyd net 
geplease het . . . dit is amper my lewensuitkyk, ek wil net probeer goed doen, 
ek weet ek word partykeer kwaad en dan se ek verkeerde goed en so, maar dit 
het ek by my ma geleer, dit is definitief speel dit 'n rol, ek weet nie hoe 'n 
groot rol nie, maar ek dink redelik groot, versekerl 

(Chris 2001) 

Riaan dui ook aan <lat sy pa en oupa nie die tipiese dominante figure was nie en dat dit 

aanleiding gegee het tot die feit dat hy manwees anders kon konstrueer: 

Riaan: Manwees, as ek uit my eie konteks moet se, ek sou se dat aan die eenkant dat 
manwees in my geval half anders is as andere in die sin dat ek het nie 
grootgeword in 'n omgewing wat manwees wou gesien het as 'n vreeslike 
dominante ... daai soort van agtergrond gewees In my geval was my ma dalk 
meer die vuurvreter as wat my pa die vuurvreter was. Ek het ook gesit met 'n 
oupa wat, hy was in die tagtig gewees en die liedjies van horn wat opgeneem is 
in die F AK, was romantiese liedjies, daai soort van konteks wat ek mee groot 
geword het. 

(Riaan 2001) 

Selfs die feit dat Riaan horn bevind het in 'n grater omgewing waarbinne geweldsmisdade 

teenoor vrouens ongehoord was en die gepaardgaande sosiale diskoers gevolglik in 'n minder 

mate 'n invloed op horn kon he, kon moontlik 'n alternatiewe lewenstyl by horn aanwakker: 

Riaan: As 'n mens nou met die skadukant van die !ewe te doen het, as 'n mens nou 
sien die gevolge van waar pa vir ma geslaan het soort van ding ... dit is nie iets 
wat ek in die omgewing waarin ek grootgeword het, glad nie mee te doen 
gehad het nie, glad nie geken het nie. 

(Riaan 2001) 

Riaan glo ook dat die altematiewe lewenstyl wat hy as man leef, moontlik op sy drie dogters 'n 

invloed gaan he: 
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Johan: 

Riaan: 

Kan dit dalk wees dat daar 'n groot stuk waarheid in steek, dat hoe 'n pa leef, 
dat 'n dogter kan se, maar dit is hoe 'n man behoort te wees? 
Dit mag seker so wees, mens sal seker vir hulle spesifiek moet vra, maar ek sou 
dink dat dit seker so mag wees, 'n mens hoor we! van etlike gevalle wat 'n 
dogter natuurlik weet wat sy nie wil he, dit is definitief, dit wil sy nie he nie. 

(Riaan 2001) 

Dawie bevestig ook dat sy gesin van oorsprong beslis 'n invloed op horn gehad het - dat dit vir 

horn makliker is om in sekere opsigte 'n ander siening van manwees te vorm as wat die sosiale 

diskoerse oor manwees (soos in hoofstuk 3 bespreek} wil voorskryf: 

Dawie: Ek het grootgeword in 'n huis waar seuns gewerk het Ons het tuinwerk 
gedoen, maar ons het ook binne huiswerk gedoen. Ek het bitter min wasgoed 
en daai tipe goed gedoen. Ek het skottelgoed gewas, ek het vloere gewas, ek 
het huis help aan die kant maak. So dit was vir my nooit moeilik om dit in my 
gesinslewe te doen nie, want ek kon dit doen. Ek is nie daai man wie se hande 
stomp is nie, hy weet nie om dit te doen nie, so uit daai agtergrond was dit vir 
my altyd makliker om dit te doen. Selfs toe hulle baie klein was, toe hulle in 
doeke was, was dit nie vir my vreemd om ons kinders se doeke skoon te maak 
of hulle bad of om hulle te versorg nie. 

(Dawie 2001) 

Jan se omgewing het verander. Hy het sy plaas verkoop en stad toe getrek, waar hy in 

vennootskap met sy vrou 'n besigheid begin het. Op die plaas was hy in 'n sosiale omgewing 

waar sekere sosiale diskoerse (soos in hoofstuk 3 bespreek) oor manwees 'n baie groot 

invloed op horn gehad. In sy nuwe omgewing, die stad en die besigheidswereld, is hy gedwing 

om anders na manwees te kyk: 

Johan: 

Jan: 

Jy het nou-nou gese, Jan, by die aanvang van ons gesprek, as jy nou lees wat 
ek daar in hoofstuk een skryf oor manwees, dan is jy nie meer by hierdie, wat 
jy nou se, hierdie oersiening of tradisionele siening, as ek die woord dan net so 
'n bietjie kan verander, jy is nie meer daar nie, jy is so halfpad oppad weg 
daarvandaan af Wat het jou laat besluit om weg te beweeg van hierdie 
tradisionele siening van manwees. Hoe het dit gebeur dat jy begin beweeg het 
weg daarvan, want dit is hoe ek jou no gal sien en dit is hoekom ek jou genooi 
het vir die gesprek, omdat jy 'n ou is wat vir my lyk asof jy anders leef as die 
antler mans. Hoe het jy begin weg beweeg van daai siening afl 
Johan daar is basiese redes: Die eerste is deur omstandighede wat verander het. 
Ek is uit die boerdery-omgewing uit. 

(Jan 2001) 

In die stad, 'n nuwe omgewing, het hy geleer om anders na manwees te kyk as op die plaas: 

Jan: Ek het nooit voorheen die foute raakgesien nie en as 'n ou in 'n ander 
omgewing is, dan sien jy die foute makliker raak 

(Jan 2001) 

Hy het selfs met nuwe oe na sy vrou en die mense om horn begin kyk: 
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Jan: Dit hou definitief verband daarmee Johan, want ek het op gelyke voet beweeg 
met haar en die antler mense wat ek mee besigheid gedoen het. Dit was nie 
meer 'n baas-werker verhouding nie, wat jy altyd met jou ... 

(Jan 2001) 

'n Man se konteks en selfs die verandering daarvan kan dus een van die belangrike faktore 

wees wat horn help om krities na manwees te kyk en selfs anders daaroor te begin dink as wat 

sekere sosiale diskoerse, wil voorskryf. In hierdie verband kan mans wat dalk belangstel om 

alternatiewe sieninge van manwees te ontwikkel moontlik deur (doelbewuste) veranderinge in 

hul konteks aan te bring, in hul paging om anders oar manwees te dink, aangehelp word. 

Om self verantwoordelik te wees en 'n besluit te neem is nag 'n faktor wat 'n rol kan speel om 

mans aan te moedig om 'n alternatiewe verstaan van manwees te ontgin. 

4.2.5 Eie verantwoordelikheid 

Jenkins (1990:60ev.) is daarvan oortuig dat eie verantwoordelikheid en die vermoe om self 

verantwoordelikheid te neem vir die wyse waarop 'n man sy manwees uitleef, een van die 

belangrikste faktore is wat 'n man kan help om anders te leef as wat die meer bekende sosiale 

diskoerse voorskryf. Chris vertel hoe hy self, doelbewus so 'n besluit geneem het om sy vrou te 

aanvaar soos sy is: 

Chris: Kyk, 'n ou baklei mos maar baie as jy jonk getroud is en dan probeer 'n ou 
mos maar jou vrou verander, wat seker die verkeerdste ding is wat 'n au kan 
doen - aanvaar haar soos wat sy is. So ek het op 'n punt gekom wat ek gese 
het, ek gaan nie meer daaroor kla nie, ek kla nou omdat ons kinders het en ek 
probeer hulle verhoed dat hulle is soos Michelle se swakpunte is. 

(Chris 2001) 

Ek is oortuig dat as meer mans krities oor sosiale diskoerse oor manwees wil dink en self 

verantwoordelikheid vir hulle eie lewenstyl wil neem en in die verband besluite neem soos 

Chris, dat daar minder geweld en wandade in Suid-Afrika en die wereld gepleeg sal word. 

Praktiese teologie met sy kontekstuele en korrelatief-narratiewe benaderings (sien 2.4.6) kan in 

hierdie verband mans aanspoor om die moontlike bedreiging wat hul optredes, aangehits 

vanuit sekere sosiale diskoerse oor manwees, vir die Suid-Afrikaanse samelewing inhou, krities 

te beskou. Terselfdertyd kan praktiese teologie, deur 'n gesprek tussen die boodskap van die 

Bybel, narratiewe van mense en inligting uit ander wetenskappe te bemiddel, mans bystaan om 

die insig te ontwikkel om self verantwoordelikheid te neem en om manwees nie net 

alternatiewelik te sien nie. maar ook dienooreenkomstig op te tree. So kan mans gehelp word 

om self die verantwoordelikheid te neem om God effektief in die wereld te verteenwoordig en 'n 

einde te maak aan die krisis wat die gewelddadige optrede van sommige mans veroorsaak. As 

Chris dit kon bemeester glo ek dat ander wit Afrikaanssprekende mans oak hierin kan slaag. 
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Vervolgens bespreek ek die verskillende aspekte van 'n alternatiewe lewenstyl vir mans, soos 

di! uit die gesprekke met my mede-navorsers na vore gekom het 

4.3 Die verskillende aspekte van 'n alternatiewe lewenswyse 

Een van die aspekte ten opsigte van 'n alternatiewe lewenstyl vir mans wat na vore gekom het 

uit die gesprekke met my mede-navorsers, is selfrespek en respek vir ander. 

4.3.1 Respek vir self en ander 

Die sosiale diskoerse dat 'n man die primere versorger van sy gesin moet te wees en daarom 

te alle tye, doelgerig en suksesvol behoort te funksioneer, kan daartoe lei dat mans minder 

daarop ingestel is om hulle eie liggame met respek te bejeen. 'At the same teem the dominant 

constructions of masculinity dictate that men's bodies ought to be similar to that of a smoothly 

running machine. As such many men maintain this outlook in the face of warnings that the 

machine will not take it' (Pease 1997:38). Hierdie siening van mans rakende hul eie liggame 

kan selfs, volgens Pease (1997:39), daartoe aanleiding gee dat 'they will be less sensitive to 

all-is-not-well signals'. As hierdie sosiale diskoerse daartoe aanleiding kan gee dat mans 

moontlik respek vir hu!le eie welwese verloor, kan dit ook daartoe lei dat hulle respek vir ander 

se welwese verloor. Voeg hierby nog die invloed van die sosiale diskoers dat 'n man dominant 

en aggressief behoort te wees (sien 3.3.3) en derhalwe ander nie noodwendig met respek hoef 

te behandel nie, dan is dit moontlik dat baie mans in hul optrede 'n gebrek aan respek vir 

hulself en vir ander kan openbaar. Respek vir jouself en vir ander is egter een van die 

belangrike aspekte waardeur gelowiges God in die alledaagse !ewe kan verteenwoordig 

(Cloete 1998:59). 

Die sosiale diskoerse (sien 3.3.1 en 3.3.2) dat 'n man suksesvol en die broodwinner behoort te 

wees, kan 'n man soos Anton wat werkloos geraak het, selfs ontoereikend en waardeloos laat 

voel en moontlik daartoe aanleiding gee dat hy respek vir en aanvaarding van homself verloor 

en horn ook aan sy omgewing onttrek. Anton het in teenstelling hiermee respek vir sy eie 

menswees behou deur nie sy manwees te meet aan die feit dat hy werkloos is nie. Sy 

werkloosheid is wel 'n leemte in sy lewe, maar dit is nie iets wat sy manwees so aantas dat hy 

niks meer van homself dink nie. Hy het soveel selfrespek en selfaanvaarding dat hy nog die 

energie het om selfs by die kerk, by ander mense en sosiale aktiwiteite betrokke te raak: 

Anton: 

Johan 

Ja, goed wat heeltemal vir jou 'n ander beeld gee ... en dit as jy hierdie mikro
goeters begin ontdek, dan begin hierdie prentjie vir jou ook verander. 
Wat is die mikro-goed wat jy raakgesien het of wat jy begin raaksien het, of 
wat jy beleef1 
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Anton: Dat daar werklik net twee dinge in my !ewe is wat verkeerd is, my huwelik en 
my werkloosheid. Wat anders? Dit was andersom gewees, jy weet 'n ou kyk ... 
al is jy getroud jy kan ook alleen wees. Dit is werklik net daardie twee dinge. 
En 'n positiewe ding wat gebeur, ek begin mense al meer ken ek raak aktief by 
die kerk betrokke, ek raak aktief by antler dinge betrokke. Ek is lid by die gym, 
jy weet, ek kom maklik met mense oor die weg, mense aanvaar my maklik. 

(Anton 2000c) 

Overduin (1974:25) se in die verband dat dit belangrik is dat 'n man homself, soos Anton dit 

beleef het, nie net moet ken nie maar homself ook aanvaar. Dit dra by tot sy psigiese 

volwassenheid: 

In de laaste geval zijn we al een stap verder dan alleen zelfkennis, hier is 
reeds sprake van ze/faanvaarding. Tot de psychische volwassenheid behoort 
dus, dat een mens zichself aanvaardt zoals hij is met een bepaald aantal 
gaven en met het gemis van bepaalde talenten. In een woord: 
zelfaanvaarding van je mogelijkheden en begrensdheden. Niel opscheppen 
over de mogelijkheden en je niet wegschamen om je begrensdheden. 

Spoedig het hierdie selfrespek en selfaanvaarding van Anton verder uitgekring en het hy 

empaties teenoor al hoe meer mense, selfs onbekendes en 'ondergeskiktes', begin optree: 

Anton: Nee verseker, ek kan dit in baie fasette van my !ewe sien. Jy weet, soos ek vir 
jou se, as ek stap, daar is nou al soveel swartes. Hy werk in 'n tuin, by werk 
vandag bier en more daar en net om vir die ou te se: "More" - dit is rerig nie 
net jou gesinslewe nie. Daar is nie net die blankes nie, daar is al die mense. As 
jy net 'n bietjie empatie bet met iemand, as net vir horn se, "More", dan kan jy 
sien hoe verander die ou se !ewe, dan kan jy sien hoe verander die ou se 
houding, by bet nie meer daai afgesonderde - en ek dink dis, dis - onmiddellik 
voe! hy beter, ek voe! beter. Hy het vir my more gese, hy het nie net verby 
gestap en my geignoreer nie. Net 'n bietjie erkenning vir alma! rondom jou. Dit 
was moeilik gewees in die verlede, ek bet altyd eers gewag dat by my groet, 
nou groet ek horn eerste en dit vat niks van my af nie, dit laat my eintlik goed, 
baie goed voel en dit verander horn ook. 

(Anton 2000c) 

Riaan het geleer om na alma! om horn met respek te kyk, soos Dowsett (1991:23) se: 

' ... learning to see men in a different light; not as potential rivals, not as dangerous competitors 

for pursued goals, not as potential killers.' 

Riaan: Ek sou se, jal Ek net nou nooit, daai woorde het 'n mens ... maar persoonlik 
skryf ek dit hoog aan as 'n mens enige persoon, as dit 'n straatveer is, dat 'n 
mens enige persoon met respek behandel. 

(Riaan 200 l) 

Riaan se ondervinding is dat respek wederkerig en reproduserend van aard is. Wanneer hy 

dus mense, ook 'ondergeskiktes' met respek behandel, behandel hulle horn ook met respek. 
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Dit is oak duidelik dat sy oupa se voorbeeld in die opsig vir Riaan 'n groat aansporing is. Dit het 

horn moontlik gehelp om die verantwoordelikheid te neem om andere met respek te behandel: 

Johan: 

Riaan; 

Johan: 

Riaan: 

Wat het jy al beleef wat in mense se lewens gebeur as jy hulle met respek 
behandel? Het jy al interessante dinge beleef dat wanneer jy 'n au met respek 
behandel dat daar iets nuuts oopgaan in sy !ewe' 
Ek sou se dit is maar altyd wederkerig, mens vind dat selfs moeilike mense 
uiteindelik met tyd, na 'n paar maande of'njaar of so, vind 'n mens uiteinde!ik 
dat, daar ontwikkel tog maar 'n goeie verhouding tussen mekaar. 
Wat jy wil se; as daar respek is dan is die kanse dat daar 'n goeie verhouding 
kan ontwikkel, is dan baie goed. 
'n Staaltjie wat ek jou kan vertel van my oupagrootjie, Petrus, wat my oupa my 
vertel het, is dat hy eendag op die plaas gestaan het en die kleurlinge kom toe 
verby die aand en elke keer as die kleurling kom dan het die oubaas horn nou 
gegroet en dan het hy nou sy hoed vir horn afgehaal en toe het my oupa nou vir 
horn gevra hoekom doen hy dit en dit het toe daarop uitgekom dat hulle doen 
dit vir horn en hy ... hulle doen dit vir mekaar en dat daar respek is en dit het 
op my oupa 'n baie groat indruk gemaak, dat sy pa daardie respek betoon het 
aan die eenvoudigste mense op die plaas. Jy weet ek het gese reg aan die begin, 
dit kom eintlik maar ... jy is seker bevoorreg as dit in die loop van 'n mens se 
!ewe kom. 

(Riaan 2001) 

Vir Chris is dit oak belangrik om andere te respekteer en dit is vir horn een van die belangrike 

aspekte in sy paging om op alternatiewe wyse man te wees, al is dit nie altyd ewe maklik in 'n 

multi-kulturele omgewing nie: 

Chris: 

Chris: 

Vandat ek by die technikon begin het, ek sou nooit se ek is die ideale christen 
nie, ek het oak maar baie leemtes en dinge, maar ek het altyd dit probeer 
uitleef, ek het altyd alma! vriendelik probeer greet, ek het altyd probeer help, 
ek altyd 'n geselsie aangeknoop, ongeag hoe die ou lyk wat sy velkleur is en ek 
het altyd probeer regverdig wees in al my benaderings wat ek gehad het. 

(Chris 2001) 

Ek dink jy slaan die spyker op die kop, ek respekteer die mens vir wat hy is, 
ongeag hoe hy lyk, dit kan baie moontlik wees, want as ek sien in ons tipiese 
werksopset, kyk ons is maar hoofsaaklik swart wat administrasie aan betref, so 
ek het baie met hierdie ouens te doen. dit kan baie waar wees, want ek 
respekteer horn vir wat hy is, ek probeer altyd van my kant af 'n nederigheid 
openbaar en nie vir die ou se, hier is ek hierdie wit beer en ek sal nou vir jou 
wys hoe word dit gedoen nie, ek leer van hulle ook en dan kom ek agter as jy 
daai benadering het, dan kyk hulle op na jou. Ek het nou die dag ons direkteur 
finansies, dit is 'n ouerige man, ek raai nou maar, seker so fifty three, daar rond 
- ek moet nou versigtig wees - en ek en hierdie au het twee meetings gehad en 
ons het 'n vergadering met die rektor gehad nou twee weke terug en ek moes 
'n aanbieding doen en hier na die vergadering, hier draai die au terug, die nuwe 
direkteur, hy het nou net hier aangekom en hy wil net vir my se, die manier wat 
ek dit gedoen het en toe kom ek agter hierdie ou kyk op na my onmiddellik, die 
manier hoe ek horn ontmoet het, heel aan die begin, ek het opgesien na horn, 
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ons het dieselfde posvlak, maar by is ouer as ek en by het 'n baie sensitiewe 
pos, direkteur finansies is na die rektor seker die belangrikste pas en ek het 
horn met baie respek behandel van dag een af en tot op 'n dag toe kom se die 
ou vir my, maar weet jy ek wil net weer vir jou se, well done, jy be!ndruk my, 
die manier hoe jy die goed doen en ek dink dit is maar die benadering wat ek 
tot die mense ook het en ek het toevallig, ek weet nie of jy dit dalk gekyk bet 
nie, op KykNET bet hulle een middag of aand met 'n oud diplomaat gepraat, 
hulle was so 'n paar ouens wat gesels het, toe gaan dit oor boekom emigreer 'n 
mens en hierdie is 'n blanke man en hy is die direkteur by buitelandse sake in 
een of ander ... toe se hy jy moet binne verander en dis ... ek dink ek bet nag 
altyd daai begeerte gehad om te verander en omdat ek uitgereik het en 'n 
liberale tipe ou was, maar ek bet binne verander. .. 

(Chris 200 I) 

Chris se respek vir andere moedig horn ook aan om ruimte te maak vir ander bevolkingsgroepe 

se kulturele gebruike: 

Chris: Ek dink 'n ou moet probeer ... hierdie goed wat jy bier skryf Johan, baie keer 
bet ek oak al in my !ewe al gevoel soos Eugene Terreblanche al baie keer 
gedoen bet, maar dan dink ek met my hart as · n stoere boer wil ek sing, ek is 
nog steeds trots op die volkslied, op die ou een, maar ek sing die hierdie nuwe 
een met net soveel oorgawe, maar my brein se baie keer vir my, Chris vergeet 
daai goed, dit was goeie dinge, probeer dit . . amper wil ek se marginaliseer, 
maar vergeet van dit, die tye het verander, probeer vrede maak daarmee, dit is 
baie moeilik partykeer. Ons bet nou 'n studentjie verloor wat dood is aan 
kanker, natuurlike oorsake en ok, sy het 'n pilletjie of iets gedrink, ek weet nie 
of jy gelees het nie? Toe is daar nou 'n memorial service vir haar en ek het dit 
gaan bywoon en hulle, dit was hoofsaaklik swart studente, omtrent 90% swart 
studente, dit is 'n blanke student wat toe nou dood is, haar ouers was daar en 
hierdie ouens het 'n hele program uitgewerk, op hulle eie, die studenteraad, 
baie netjies gedoen en al hulle liedjies omtrent 50 % van die liedjies het hulle in 
swart tale gesing, hulle het baie liedjies gesing, party se wysies kom ek agter ek 
ken hulle, maar weet jy dan voe! 'n ou baie alleen, dan staan jy daar blanke 
man, jy kan nie hierdie taal praat wat die mense om jou praat nie, dan voe! ek 
nog partykeer, dan vra ek ook vir die Here, veral met die gradeplegtighede en 
diplomaplegtighede, hierdie ouens joe-joe-joe en dit is nie my kultuur nie, ek is 
nie daaraan gewoond nie, dan worstel ek baie, dan is hierdie veranderinge, dan 
sit ek met 'n konflik en dan seek liewe Here wil U regtig he ek moet by hierdie 
instansie wees . . 'n ou voe! baie keer baie alleen. Ons het nou vanmiddag 'n 
vakbondvergadering gehad, nou ons vakbond is omtrent 50% blank en 50% 
swart en alles wat die ou in Engels se, interpreteer 'n swart man in Sotho, dan 
terwyl hulle praat en partykeer het hulle gesprek, dan besef jy dit het verander, 
dit het ontsettend baie verander en ek moet baie eerlik wees, daai situasie sit 
nogal druk op my, dit stres my, om een of ander rede, nie omdat dit nie my 
kultuur is nie, maar ek voe! nie altyd \velkom in so 'n forum as hulle, hulle taal 
begin praat en as hulle, hulle daai jeeee hulle doen dit baie keer by die 
gradeplegtighede, dis chaos en ons is mos nou gewoond aan statige 
gradeplegtighede, deesdae bestaan daar nie meer so iets nie. Al wat ek vir 
myself gese het, Chris verwerk dit op jou eie manier, maak vrede daarmee. 

(Chris 200 l) 
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Sy respek vir andere moedig horn ook aan om te probeer om met mense wat 'n ander taal as 

hy praat, in hul eie te taal te kommunikeer, selfs al ken hy net 'n paar woorde van die ander 

taal. Dit maak volgens Chris vir horn 'n nuwe wereld as wit man in Suid-Afrika oop: 

Johan: 
Chris: 

Johan: 

Chris: 

Hoe verwerk jy dit op jou eie manier7 

Dit bly tot vandag toe nog op my senuwees werk, maar wat ek al reggekry het, 
ek se nou al vir my kollegas, aanvaar dit op jou manier, probeer dit vir jou 
regverdig en se maar ek is nou by die technikon, ons is 90% anderskleurig, 
eintlik is ons 'n swart technikon. hier is jy as witman en jy is hier om 'n verskil 
te maak, anders sou jy nie daar gewees het nie, hier is 'n sekere rol vir jou en 
hierdie goed wat jou pla, daar is nie so baie wat 'n ou pla nie, maar hierdie 
bepaalde voorbeeld wat ek nou vir jou gese het. Joe, ek worstel maar op my 
eie manier daarmee, ek het nie spesifieke strategiee wat ek ... wat ek nou al 
doen ek klap nou al saam hande as hulle hande klap, ek probeer ... ek probeer 
nie my waardes oorboord gooi nie, maar ek probeer ook vir hulle wys dat ... ek 
probeer uitreik en se, weet jy ek kan nie jou taal praat nie, jou kultuur is vir 
my vreemd, wat ek baie in die gange doen ek groet elke swarte wat ek sien, 
groet ek dumela, en partykeer dan val hy op sy rug of hy se ook good morning 
of van die swartes sal my in Afrikaans groet wat hier en daar Afrikaans kan 
praat. Dit is 'n ding wat ek nou al aanvaar het, ek probeer vir hulle se ek kan 
net dit se en ek groet daai dumela, wenna hoekaai, daai gesprekkie en daar 
stop ek, maar dit is vir my 'n bietjie van ... ek se vir die ou ek kan net dit doen, 
ek kan saam met jou hande klap, maar moenie die res van my verwag nie. Ons 
het, wanneer ons fakulteitsvergadering het, die rektor se altyd viva Gauteng 
Technikon, ek weet tot vandag toe nog nie wat dit beteken nie, dan dreun daai 
saal, dan se alma[ agter horn nou aan en nou die dag met ons eerste 
fakulteitsvergadering toe sit al die eerstejaars daar, ses honderd van hulle, en 
ek ... hier kom hierdie blanke mannetjie hi er op en hier sit hierdie ouens en ek 
se viva engineering viva, en het hulle dit nou geniet, onmiddellik daai ou simpel 
dingetjie van my kant af het hierdie ou dalk laat besef maar hierdie ou wil ook 
uitreik, hy wil graag met ons probeer, nie hande vat nie, nie toenadering soek 
nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. So ek probeer op daai manier sonder om 
my waardes oorboord te gooi, pro beer ek wat baie keer ... hoekom ek dit 
probeer doen, 'n ou wat Afrikaans praat, 'n swarte, ek het vir horn onmiddellik 
om een of ander rede sommer baie respek, ek het onmiddellik toenadering tot 
hierdie ou, ek se weet jy hy praat my taal, ek kan my met horn vereenselwig en 
ek dink hulle dink ook baie keer so. 
Ek sit nou net en wonder, jy het netnou gese, gepraat oor die feit dat, soos ons 
vir mekaar gese het, dit kan dalk wees die feit dat jy besluit het jy gaan respek 
he vir ander mense, gemaak het dat jy op ·n ander manier kan manwees. Nou 
sit ek en wonder of hierdie respek wat jy vir ander mense het jou nie ook juis 
help om selfs respek te he vir die swartkultuur al verstaan jy daar min van en al 
laat van hierdie kultuur-handelinge jou ongemaklik voe!. 
Ek dink dit is tipies wat dit is Johan, ek respekteer hierdie ou met sy 
omgewing, met sy manier van grootword en gaan nooit my manier van 
leefwyse op horn probeer afdwing nie, dit is nie wat ek sal doen nie, maar ek 
sal vir horn probeer op my manier vriendelik wees en dalk leer hy iets by my. 

(Chris 2001) 
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Hierdie aspek van Chris se altematiewe wyse van '(wit) rnanwees' in Suid-Afrika, kan myns 

insiens baie hoop en perspektief vir ander mans bring. S6 kan Suid-Afrika vir die hele wereld 

wys dat as mans dit kan regkry om hulself en ander te respekteer, mense uit verskillende 

kulture en rassegroepe suksesvol kan saarnleef. Gabbett (1991:31) se tereg: 'Men are 

priviliged as well as oppressed under patriarchy but, by giving up their power, men can reject 

their own oppression and find greater humanity for themselves and others.' 

Soos ek reeds aangedui het, is respek vir jouself en andere een van die belangrikste aspekte 

waardeur mense deur hul lewenstyl, God in die alledaagse !ewe kan verteenwoordig. Wanneer 

mans respek vir hulself en andere vanuit 'n geloofsperspektief (sien 4.2.2) soos dit die geval in 

hierdie studie is, openbaar, kom hulle hul verantwoordelikheid teenoor die sosiale omgewing 

vanuit 'n geloofsverhouding met God na en is hulle inderdaad God se verteenwoordigers in die 

wereld. 

Dit aanvaarden van zichself, zijn positie, zijn mogelijkhede, zijn 
begrenzingen, zijn kansen, zijn medemensen enz. is wel van grate 
menselijke en sociale waarde, maar behoeft neg geen teken van de 
geestelijke volwassenheid te zijn. 
De geestellijke dimensie is pas aanwesig, wanneer men zichzelf met weinig 
of veel talenten aanvaart als mens Gods, die verantwoordelikheid aflig 
gerenoveer in Skepper en daarom oak gerenoveer in medemense. 

(Overduin 1974:129) 

'n Volgende aspek van 'n altematiewe lewenstyl vir mans is 'n bereidheid om in vennootskap 

met ander te werk en hulle te vertrou. 

4.3.2 Bereidheid om in vennootskap met ander te werk en hulle te vertrou 

As ek die totaalbeeld van sosiale diskoerse oar rnanwees wat ek in hoofstuk drie bespreek het 

bekyk, wonder ek of dit nie die indruk by 'n man kan laat ontstaan dat hy 'king of this foresf 

(Pease 1997:48) meet wees en gevolglik onafhanklik van ander meet kan funksioneer nie. 

Gebeur dit nie mag dit dalk deur andere 'n as 'n teken van 'swakheid' gesien word Smith 

(199222) reken egter dat dit vir mans nie net belangrik is om te leer om in vennootskap met 

ander te werk en hulle te vertrou nie, maar dat dit selfs 'n nuwe vryheid vir hulle kan meebring: 

There can be an encouragement for men to start to think collectively. Also, to 
be able to allow feelings of powerlessness or inadequacy in relationships 
without lying that to identity and an urgency to do something can in itself, be 
very freeing for men, and prevent an escalation of control and alienation. 

Shawchuck en Heuser (1993:255) reken dat hierdie vermoe om kollektief te dink en 

vennootskappe te stig ' ... come more naturally to women, because they come from the feminine 

within us'. Volgens Shawchuck en Heuser (1993:225) se op vatting is hierdie vermoe 'n aspek 
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wat buite die sosiale diskoers wat mans be'invloed, staan. Riaan probeer iets van die 

vennootskapsidee in sy verhouding met sy vrou nastreef. 

Riaan: A5 Wilma nou hier sou kon sit agter 'n geslote deur sal sy dit dalk ondersteun, 
dat ... 'n mens altyd probeer om saam 'n op lessing in 'n probleem te kry. 

(Riaan 2001) 

Riaan gee nie net erkenning aan haar vroulike intulsie nie, maar aanvaar dit dat sy hulle soms 

daarmee lei. 

Riaan: Ja, ek sal dikwels vir haar vra wat se haar vroulike intuisie vir haar, wat is haar 
rerige opinie wat sy nou se. Ons pro beer byvoorbeeld as ons nou kar koop, dan 
probeer ons nou by die reeling hou, ek kies die kar en sy kies die kleur. ... 

(Riaan 2001) 

Na aanleiding van Riaan se opmerking het ek gewonder of dit moontlik kan wees dat die 

vennootskap tussen hulle so kan ontwikkel dat dit dalk kan gebeur dat sy in die toekoms die 

fabrikaat van 'n nuwe motor bepaal en hy dalk oor die kleur kan besluit? 

Selfs in sy verhouding tot ander mans dink Riaan in terme van vennootskappe: 

Riaan: Ek sou se ja, ek probeer regtig in my optrede teenoor antler mans tog maar die 
hele gedagte van uitbrei van besluitneming, van saam besluit neem, probeer 
saamkom vir die beste oplossing en as dit nie anders kan nie as 'n mens dan se, 
ok dis hoe dit gaan wees, maar as dit enigsins kan lyk of 'n mens nie op 'n 
onderhandelde situasie kan uitkom nie, waarby alma! inkoop en waarmee alma! 
gelukkig is nie. 

(Riaan 2 00 l) 

Riaan se vermoe om as bestuurder vennootskaplik te dink en te werk is volgens Helgesen 

(1993:55) baie uitsonderlik en 'n erkenning van sekere eienskappe wat by vrouens aangetref 

word - waarsonder mans nie behoort te funksioneer nie: ' .. emphasizing interrelationships, 

working to tighten them, building up strength, knitting loose ends into the fabric, it is a strategy 

that honors the feminine principles of inclusion, connection ... '. 

Wanneer Riaan sy bestuurstyl beskryf, is sy bereidheid om met ander in 'n vennootskap saam 

te werk ('n oopdeur-verhouding) en hulle te vertrou. opvallend: 

Riaan: As ek nou dink aan my bestuurstyl wat ek nastrewe, wat ek vir myself gese het: 
die drie goed is 'n oopdeur-verhouding met my mense en dat ek altyd 
entoesiasties meet wees en die derde is dat ek my mense moet vertrou. Per 
implikasie moet hulle my ook kan vertrou .. 

(Riaan 200 I) 

Riaan se bestuurstyl bestaan daaruit dat die mense vir wie hy as bestuurder verantwoordelik is, 

enige tyd met horn kan praat en dat hulle bewus is van wedersydse vertroue. Juis deur hierdie 

interafhanklike vennootskaplikheid bereik hulle saam hul doelwitte op 'n ander manier as wat 
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die aggressiewe en dominerende styl wat deer vorm die sosiale diskoerse van manwees 

voorskryf. Smith (1992:22) verwys na 'strength coming through connectedness rather than 

"control", or development through allowing our vulnerability rather than through isolation'. 

Chris sien sy verhouding met sy vrou as 'n vennootskap waarbinne hy bereid is om dikwels 

terug te staan sodat sy besluite neem waarmee sy haarself kan vereenselwig: 

Chris: 

Johan: 

Chris: 

Dit is 'n moeilike ene, ek dink, ek kan nie se omdat ek nie alleen die besluit wit 
neem nie, maar ek is altyd so bang omdat ... ek is 'n ontsettende sensitiewe ou, 
dat ek dalk 'n besluit neem en Michelle sal dalk se dit is maar reg, net om my 
tevrede te stel. As ek enigsins twyfel oar 'n ding sal ek eerder vir haar vra dat 
sy dit voorstel en ek kan my daarmee vereenselwig, dan voe! ek sy voe! oak 
dee! van dit. 
So dit is vir jou belangrik dat sy oak gelukkig meet voe! oar 'n besluit en nie 
net ja se omdat jy die man is nie, sy meet oak ... 
Verseker, sy meet haar oak kan vereenselwig daarmee. Dit is hoekom, die 
liewe Heer weet oak mos maar watter man, watter vrou moet kry ensovoorts, 
maar ek dink tipies Michelle, sy het eintlik 'n baie sterk persoonlikheid. Ek 
dink nie sy oordonder my nie, maar ek staan partykeer terug dat sy die leiding 
neem. Ek sien my nie as 'n swakkeling in daai opsig nie, maar ek dink dit werk, 
dit lyk of dit werk, as 'n ou self die rolle partykeer kan omruil, soos dit vir my 
lyk. 

(Chris 200 I) 

Hierdie houding van Chris om bereid te wees om die tradisionele rolle tussen horn en sy vrou 

om te ruil, staan teenoor die dominante en aggressiewe lewenstyl wat die sosiale diskoerse oar 

manwees vir mans as 'hoof van die huis' voorskryf. Overduin (1974:23) is van mening dat 'n 

man wat dit kan bemeester, volwasse is: 'De volwassene heeft een fijngevoeligheid om te 

weten, waarmee, waarom en waarin hij onverzettelijk of toegeeflijk meet zijn.' Hierdie siening 

bied 'n alternatief op die sosiale diskoers wat beweer dat 'n man onveranderlik (sien 3.3.5) is. 

Chris is van oortuiging dat die feit dat hy mense van ander bevolkingsgroepe as vennote sien 

en dat hy hulle vertrou, nuwe sin en betekenis in sy !ewe gebring het. Hy reken as hy dit kon 

bemeester, kan ander mans dit oak doen: 

Johan: 

Chris: 

Wat dink jy sal gebeur as spesifiek meer blanke mans soos jy kan dink in Suid
Afrika? Wat dinkjy kan die impak daarvan wees op ans omgewing? 
Jig Johan, hierdie diplomaat he! nou die dag so in my kraal gepraat en daai ou 
is, kom ans se hy is vyf en vyftig. Dit moes vir horn moeiliker gewees het om 
hierdie goed te aanvaar as wat dit vir my is. Ek voe! net dat ons is hier met 'n 
doe! en dis hoekom ... dis hoekom ek se . ek nie se ek sat nooit emigrering 
oorweeg nie, ek dink daaraan, ek kyk daarna, alma! kyk daarna, maar die Here 
het ans hier gesit met 'n doe!, en as Suid-Afrika ons nag nooit nodig gehad het 
nie, het hy ans nou nodig, en daar is swartes wat dit besef Ek sou se 50% plus 
swart mense in hierdie land besef ans het die blanke mans nodig. Daar is wette 
wat teen ons diskrimineer, wat baie hartseer is, maar ek dink as jy bereid is om 
hierdie paradigm shift te kan maak, as ek dit so se, om te se, man ans was in 
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daai bedeling, dit was nie reg nie. Ek is bereid om hierdie nuwe challenge te vat 
en ek weet ek gaan my kop nou en dan stamp en daar gaan 'n radikale swarte 
na my toe kom en vir my se jy is 'n wit boer net omdat jy wit is ... weet ek jy 
diskrimineer teen my, dit gaan kom en dink die manier wat jy jou uitleef ... ek 
dink in my ou klein omgewingtjie, jy weet nou self wat met my gebeur het, het 
'n klomp swart ouens vir my gese, maar weet jy ongeag jou velkleur, ons 
aanvaar jou, ons wil graag he jy moet die leiding neem, want die manier ... en 
as ek dit kon regkry, nie ek nie, die Heer se genade en liefde en baie 
ondersteuning van julle alma!, maar as ek dit kon regkry, kan 'n ander ou dit in 
sy omgewing ook regkry en ook hierdie verandering regkry. 

(Chris 2001) 

Volgens Elmore en Maxwell (1999:16) was Kissinger, 'n voormalige minister van buitelandse 

sake in die VSA, van mening dat die disharmonie en stryd in die wereld die gevolg is van die 

gebrek aan vennootskappe tussen mans. Met all es wat tot dusver gese is in gedagte, is dit dalk 

nie 'n aanname om te meen dat daar baie meer harmonie en samewerking in Suid-Afrika en 

die res van die wereld kan wees nie indien mans 'n alternatiewe lewenstyl kan openbaar. 

Om die lewe kalm te benader was vir my mede-navorsers nog 'n aspek van 'n alternatiewe 

lewenstyl vir mans. 

4.3.3 'n Kalm benadering 

Ek het reeds aangedui dat die sosiale diskoerse (sien 3.3.3) oor manwees mans aanmoedig 

om in die bereiking van hul doelwitte dominant en aggressief te wees. Jordaan (2001 :5) se 

beskrywing van mans eggo die 'macho'-beeld wat hierdie sosiale diskoerse voorstaan: 

... waar van die man verwag word om beheer te neem, hero"ies op te tree en 
nie tweede viool te speel nie, om avontuur, gevaar en opwinding te soek en 
"skurke" aan die kaak te stel as uitdrukking van die hero"iese; om optrede 
gelyk te stel aan forse kragdadigheid; om vrees, medelye, skuldgevoelens en 
die man se "sagter" vroulike moontlikhede te onderdruk; en om vyandig mee 
te ding. 

In teenstelling hiermee het van my mede-navorsers dit tog bemeester om 'n kalmer manier van 

leef te openbaar, soos Anton toe hy ontdek het dat sy vrou in 'n buite-egtelike verhouding 

betrokke is. 

Anton: Ek het werklik eers van die ou uitgevind drie weke terug, so dit is nie te lank 
nie. Maar dit het my omtrent 'n week gevat. Die stadium toe ek agterkom - jy 
weet - was ek verslae. Daar was nie woede of enigiets nie, ek wou net weet 
wie dit is. En ek het net vir haar gese ek is baie teleurgesteld. Al wat ek gevra 
het was wees net eerlik met my. Sy was nie. Ek is die volgende dag toe weg en 
... jy weet ek het met hierdie ding geworstel vir 'n week - as ek net aan daardie 
situasie dink dan het ek sommer sulke koue gloede gekry. My maag het sulke 
draaie gemaak en na 'n week het ek hierdie ding uitgeworstel en besef as dit ... 
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Johan: 

Anton: 

daar is soveel emosie en energie in hierdie suiweringsproses dat dit my uitgeput 
het. Ek het in die more agtuur opgestaan en ek was moeg en ek kry net nie 
weer aan die gang gekom nie. Ek dink daarna het dit 'n geleidelike ding 
geword, daar was nie meer 'n direkte afkappunt nie, maar ek dink dit was maar 
'n leerproses, 'n versoeningsproses wat ek moes deurgaan. 
Versoeningsproses? Hoe sien jy dit? Wat beteken dit? Vertel my 'n bietjie 
daarvan. 
Ek het my versoen met die gedagte - met die totale situasie en my situasie want 
ek het haar nie sleg behandel of die kinders sleg behandel of iets nie. Ek 
probeer - en dit is die ding wat my die meeste dryf - op 'n stadium bet ek 
gevoel die Here se vir my: "Hanteer die ding in liefde. Moenie in vyandskap 
gaan leef nie. Moenie die ding gaan veg nie. Dit gaan vir jou niks baat nie." 

(Anton 2000b) 

Hy erken self dat hy vroeer in 'n soortgelyke situasie, aggressief sou opgetree he!: 

Johan: 

Anton: 

Hoe sou jy dit vyf jaar terug banteer het? Oak op dieselfde manier of sou jy 
dit.. .. 
Ek, nee, ek dink ek sou redelik aggressief gewees het. Nie dat ek sou baklei en 
slaan nie. Ek sou 'n bietjie moeilik gewees het. Ek sou baie moeilik gewees het. 

(Anton 2000b) 

Sy aggressiewe manier van leef was juis een van die faktore wat sy vrou daarvan weerhou he! 

om horn van die buite-egtelike verhouding te vertel: 

Anton: Dit is hoekom sy my nooit vertel het van die verhouding toe sy van my af weg 
is nie, want sy bet nie geweet hoe ek gaan reageer nie. Die aand toe ek hulle 
betrap toe roep sy vir Frans nader, want sy het gedink ek gaan nou, my kop 
gaan uithaak en al wat ek vir haar gevra het is hoekom het jy net nie vir my 
gese nie, ek gaan jou nie verwyt nie. Ek is nie vir horn kwaad nie en ek is nie 
vir jou kwaad nie, maar al waaroor ek kwaad is, is dat jy nie met my eerlik was 
nie. Ek het gevra wees net met my eerlik en ek dink daardie tipe van ding kan 
hulle nie verstaan nie. Hulle kan dit nie verstaan nie, maar dit gee vir my ... dit 
verander my, dit is vir my net 'n pluspunt, dit is nou weer 'n versterking vir my 
om net aan te hou en nie te verander nie, om terug te gaan na die ou manier toe 
me. 

(Anton 2000c) 

Anton se opmerkings is bewys van die feit dat mans kan losbreek uit die invloed van die 

sosiale diskoerse oor manwees en dat die narratiewe gespreksbenadering van waarde kan 

wees om hulle te help ontdek dat hulle dit eintlik alreeds bemeester het. Anton se vrou het 

hierdie verandering raakgesien: 

Anton: ... dat sy erken dat ek geestelik meer toegerus is om die situasie te hanteer. Sy 
het nou beide situasies ... hy is in 'n probleemsituasie met sy vrou, in 'n 
skeisaak of moontlike skeisaak betrokke ... ek het so ver gegaan want toe ons 
30 Desember besluit het, of sy besluit het om te trek, het sy gese sy gee die 
ding drie maande tyd en die einde van die tydperk is nou die einde van Maart. 
Ek het die naweek vir haar gese, maak nie saak wat gebeur nie, of sy by my bly 
en of sy na die ou toe gaan - dit verander niks tussen ons nie en ek wil nie he 
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dat die situasie haar moet druk dat sy in 'n probleem beland nie, sy kan bly of 
sy kan terugkom en ek besef die situasie - ek gaan haar nie vashou nie. Die 
situasie - dit is transparant - ek probeer nie die ding dryf na 'n kant toe nie ... 

(Anton 2000b) 

Anton is selfs oortuig dat sy vriende en kennisse ook verbaas sal wees om van sy optrede in 

die verband kennis te neem: 

Johan: 
Anton: 

Wat dink jy sal hulle se as jy nou ... 
Hulle sal verbaas wees as hulle hoor dat ek bereid is om 'n and er ou te aanvaar. 
Ek dink hulle sal dit nie kan verstaan dat ek kan aanvaar dat my vrou na 
iemand anders toe gaan en ek glo nie daar is ... 'n man wou altyd die ding reg 
slaan en horn reg maak. 

(Anton 2000b) 

Om nie meer dominant en aggressief te wees nie, het egter nie Anton se doelgerigtheid in die 

lewe weggeneem nie. Hy is nag steeds gefokus op dit wat hy graag wil bereik, maar die 

metode wat hy volg om dit te bereik, sluit nie meer aggressie en dominansie in nie. 

Anton: Ek moet se ek bet nie baie kontak met mense wat my goed ken nie, want as 
gevolg van my werksomstandighede bet alles nou verander, ek is nou nie meer 
tussen 'n groep wat ... maar terugvoering wat ek kry is dat - hulle sien my 
anders. Voorheen het mense my altyd as professioneel en as go-getter gesien, 
nou . . . ek glo nie daardie visie bet verander nie, maar daar bet ietsie anders 
bygekom. Hulle sien baie keer die sukses raak, my gewig, hoe kry ek dit reg? 
Dit is onmoontlik, ek kan nie sien hoe jy dit kan regkry nie. En hoe kry jy dit 
reg om nie kwaad te word nie? Dit is een van die baie vrae. Hoe kan jy nie 
kwaad word vir haar nie? Soos Anita se familie, haar oudste suster en haar 
ander suster. Hulle se net, maar wat doen hy? Hulle ken my as 'n persoon wat 
redelik ... ek bet redelike riglyne gehad waarvolgens ek geleef en opgetree bet 
en dit was redelik rigied. Hulle kan dit nie verstaan nie. 

(Anton 2000c) 

Riaan, self 'n professionele persoon in 'n bestuursposisie het gekies om 'n kalm benadering in 

plaas van 'n dominante en aggressiewe bestuurstyl te volg: 

Riaan: Ek probeer om nie op mense te skel of te skree of te vloek of so nie, om my 
humeur te beteuel ... dis dalk nie so maklik vir my om dit te beantwoord nie. 
Ten spyte van magsposisie, die vraag oor die verskillende tipes van mag, 
referente mag is die heel swakste van hulle alma!; as my pa die hoof van 'n 
firma is en ek is in • n hoe posisie dan is dit die enigste rede hoekom mense my 
respekteer en as hy nie meer die dag die hoofbestuurder is nie, dan verval my 
magsbasis wat ek het. Professionele mag ... magsvorme ... die mag van kennis 
wat die hoe wat mense iemand respekteer as gevolg van byvoorbeeld die 
kennis wat hy het, daarom hoef hy geen dominante geaardheid te he nie, die 
blote feit dat hulle sy kennis respekteer gee dat hulle vir horn as persoon 
respekteer. 

(Riaan 2 00 I) 
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Selfs al het hy met moeilike mense te doen, kry Riaan dit reg om kalm te bly en hierin help die 

Bybel horn om 'anders' te wees: 

Riaan: 

Johan: 
Riaan: 

Ja, ek het nou al in my !ewe met moeilike mense te doene gehad. Mense het 
nou al vir my gese dat hulle kom agter, hulle het die persepsie dat ek word 
nooit kwaad nie. Miskien is dit wat ek kan regkry, selfs as daar 'n moeilike ou 
is wat vir my goeters se wat 'n mens se bloed laat kook, dat ek nou kan regkry 
om kalm te bly. 
Hoe kry jy dit reg? 
Die Spreukedigter se dat 'n sagte antwoord die grimmigheid afweer en ek <link 
as 'n mens in ·n hittige situasie kan kalm bly, dan is dit maar net so dat die 
antler ou op die ou end kalm moet raak. Dit bly net so vir so lank wat hy moet 
kwaad word en op die hoe piek en dan kalm hy nou maar net af. Dit is nou 
maar net so. Soos wat hy af-kalm so kan die gesprek meer sinvol en 
gestruktureerd begin verloop dat 'n mens nou uiteindelik by die oplossing 
uitkom. 

(Riaan 200 I) 

Jan, nog een van my mede-navorsers, kyk terug op sy loopbaan as boer vanuit die nuwe 

lewenstyl wat hy as man ontwikkel het nadat hy die plaas verfaat het. Hy praat oor hoe hy, as 

hy weer moet boer, anders sou optree: 

Jan: Definitief Johan. Ek sou eerstens in die boerdery meer met my mense praat en 
hulle beter behandel, sonder om ... ek het baie op hulle geskreeu, baie geraas 
en toe ekjonk was veral van hulle 'n bietjie bygedam. Toe ek ouer geword het, 
het ek dit gelos en dit verander ... maar ek sal op hierdie stadium dit definitief 
baie anders kon doen, met die kennis wat ek nou het en ek weet daar is 'n 
manier van doen, sal ek dit definitief anders doen. Ek doen dit selfs by die 
werk, waar ek nou werk, in die werksituasie waarin ek nou is, is daar baie 
werkers onder my, of nie direk onder my nie, maar waarmee ek saam werk, 
hulle val onder 'n and er baas as die baas wat nou die afdeling het wat ek het. 
Ek val nie direk onder horn nie, ek val nou weer onder sy baas, maar in die 
opsig is ... ek het baie met hulle te doen, ek het baie met die drywers te doen, 
daar is sewe drywers en ek werk elke dag met die drywers, basies om die 
roetekaarte uit te maak, die fakture uit te maak en vir hulle te gee en terug te 
kry, geld terug te ontvang wat hulle ingevorder het en so en ek kan in my 
situasie ... kan ek sien ek raas en baklei nie maklik nie, ek verduidelik eerder 
waar my baas, nie my baas nie, die and er . . met hulle werk in die afdeling, 
waar hulle bokse laai en aflaai is dit baie maklik 'n geskreeu en 'n gevloek, 
selfs beledigend teenoor 'n persoon. 

(Jan 2001) 

Om dominant en aggressief te wees is 'n lewenstyl wat Jan vermy. In plaas daaNan benader 

hy situasies baie meer kalm. Hy verduidelik 'n saak eerder rustig en kalm aan werknemers as 

om te vloek en te skel en te raas. Hy vertel ook hoedat hierdie kalm benadering daartoe 

aanleiding gee dat die mense met wie hy kommunikeer, meer respek vir horn het as toe hy 

dominant en aggressief opgetree het: 
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Jan: 

Johan: 
Jan: 

Ja, ek glo so, want jy hoef nie dominant te wees, jy hoef nie aggressief
dominant te wees om jou doel te bereik nie. Jy kan ferm en gemaklik wees en 
mooipraat en 'n saak stel en verduidelik en dan nog steeds jou doel bereik, 
sonder om te skreeu en te vloek en te raas. Dit is nie nodig nie, of vir my op 
hierdie stadium, so in jou werksituasie kan jy dit hanteer en by die huis om te 
differensieer tussen die huis en die werk, is nie regtig die regte ding nie, maar jy 
kan nog steeds die baas wees in jou werksituasie en jou werkers beheer en 
reguleer, maar nogtans met respek behandel. Ek clink respek is wedersyds, ek 
voe! net die ouens by die werk, die drywers met wie ek werk het respek vir my. 
Hulle kom na my toe met 'n probleem. As hulle 'n probleem bet by 'n winkel 
bel hulle nie die baas nie, hulle be! my ... 
Wat se dit van jou? 
Dit se van my ek clink ek verstaan hulle beter, hulle voe! gemakliker dalk om 
met my te praat as die baas se vinnige praat en skree en vloek. 

(Jan 2001) 

Gabbett (1991:30-31) reken dat dit dalk makliker is om op persoonlike vlak as man 

alternatiewelik op te tree. Dit is nie altyd so maklik in die werksituasie nie. In die werksituasie 

mag jy te doen kry met ander wat anders dink oor manwees. ' ... but I see a need to be more 

active in seeking changes in professional and work areas. This is not so easy' (Gobbett 

1991 :30-31 ). 

'n Volgende aspek van die altematiewe manier van manwees, is die vermoe om emosioneel te 

reageer en geduldig te wees. 

4.3.4 Die vermoe om toepaslik emosioneel te reageer 

Om toepaslik op jou eie emosies en die van ander te reageer, is een van die aspekte in 'n man 

se lewe wat deur die sosiale diskoerse oor manwees wat ek in hoofstuk 3 (sien 3.3.4) bespreek 

het, ontmoedig word. Gobbet! (1991 :30) vertel hoe hy saam met sy vrou, nadat sy meer van 

feministiese idees te wete gekom het, moes leer om toepaslik met die emosionele aspekte van 

sy eie en ander se lewens om te gaan: 'Rationalising our feelings had always been our way of 

dealing with them, especially for me. We both realised that we had to acknowledge and deal 

with the emotional aspects of our lives.' Pease (1997:41) voer selfs aan dat die vermoe om 

toepaslik uiting aan hulle emosies te gee selfs 'n positiewe invloed op mans se hoe 

spanningsvlak en gepaardgaande gesondheid kan he: 'If we men become more self-disclosing 

and expressive of ourselves in our relationships in ways that build upon connectedness, we will 

be better able to deal with the stresses which cause ill-health.' Anton vertel hoedat hy ook 

moes leer om toepaslik op sy eie en ander se emosies te reageer en wat die helende effek 

daarvan in sy lewe is. 
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Anton: 

Johan: 
Anton: 

Johan: 

Anton: 
Johan: 
Anton: 

Johan: 
Anton: 

Jy het nie meer met oogklappe aan nie. Jy is nie meer vasgevang in daai denke 
wat al in die rondte, al in die rondte nie. Jy klim nou bietjie uit daai groefuit, jy 
begin nou na ander dinge kyk. 
Hoe sien jy nou manwees? Het dit verander0 

Baie. Jy sien dinge raak wat jy nooit raakgesien het nie. Jy dink meer met 
gevoel, met jou hart as met jou verstand . Daar is stereotipe denke van jou. Jy 
het meer gevoel oor dinge wat om jou aangaan. 
Ek onthou in die eerste gesprek het jy gepraat van jou onvermoe om alle 
emosies uit te leef 
Ja. 
Het di t verander? 
Dit het verander, want jy weet - blydskap - ·n ou kan nou bly wees en regtig dit 
geniet, maar jy kan ook hartseer wees en daaruit iets put. 
En dit ook geniet? 
Ja, dit het tog ook 'n helende effek, want daarna gaan dit weer beter. Jy kom 
weer terug en dan gaan dit weer beter, maar jy moet daar deur gaan. 

(Anton 200!c) 

Pease (1997:54-55) is van mening dat ma's in sommige kulture ontmoedig word om 'n te groot 

invloed op hul seuns te he en soms selfs aangemoedig word ' ... to step out of the lives of 

young men and let adult men provide the training into manhood ... '. Dit kan, volgens Pease 

(1997:55) mans verwyder van '. .. the people who are most supportive in their lives ... ' en 

daartoe lei dat mans nie genoegsame blootstelling aan ervaringe het wat hulle kan leer om 

toepaslik op emosies te reageer nie. Pease (1997:55) beveel aan dat seuns en mans hul 

verbintenis met hul ma's sever moontlik instand moet probeer hou aangesien dit 'n belangrike 

bron van hulp kan wees om alternatiewe sieninge van manwees te ontwikkel, soos om 

emosioneel toepaslik te reageer: 'Maintaining connectedness with our mothers involves a 

determination to resist dominant constructions of masculinity ... .' Die herlewing van die 'vroulike' 

kan volgens Pease (1997:97) 'n belangrike faktor wees in die totstandkoming van alternatiewe 

siening van manwees, veral wanneer dit kom by wyses om toepaslik op emosies te reageer: 

'The re-emergence of the feminine is seen as a necessary compensatory response to the 

oppressive domination by masculine archetypes.' 

Pease (1997:41) beweer dat sommige sosiale diskoerse oor manwees by mans die mening 

kan laat posvat dat vrouens oor die algemeen vir hulle moet omgee en dat hulle dus nie hoef te 

leer om toepaslik op ander se emosies te reageer nie: 'Dominant forms of masculinity 

encourage us as men to expect women to care for us; however, they limit us in learning how to 

care for them.' Om te leer om emosioneel toepaslik op ander mense se emosies te reageer is 

vir Anton 'n opoffering waaruit hy iets terugkry - hy beleef dit as vervullend : 

Johan: Ek sit nou en dink, jy se daar is iets wat altyd missing was. Kan dit wees, jy het 
nounou gese dat jy 'n klomp goed in jou ontdek wat jy nie geweet het eintlik 
daar is nie. Kan dit wees dat dit eintlik die goed was wat jy gemis het? 
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Anton: Ek dink dit is so, daai hoogtepunte en die laagtepunte wat ek probeer uitsny 
het, is die goed wat my nou bevrediging gee, want nou kan ek omgee vir 
mense en nou kan ek deelneem. 

(Anton 2000c) 

Gobbet! (1991 :30) is van mening dat as 'n man kan leer om emosioneel toepaslik te reageer, 

hy nie net sy eie lewe daardeur verryk nie, maar dat dit oak die verhoudings waarin hy staan, 

kan verdiep: 'Learning to accept our feelings has been an ongoing process which has 

enhanced and strengthened our relationship over the years_' Anton beskryf hoe aangenaam 

verras 'n (vroulike) kennis van horn onlangs was toe sy opmerk dat hy tot die ontdekking kon 

kom dat hy toepaslik op sommige van sy eie emosies kan reageer deur hartseer te raak. Di! het 

selfs daartoe aanleiding gegee dat hulle 'n band van vriendskap kon smee: 

Anton: Wei ja, definitief en jy weet sy het vir my oak baie beteken. Sy is werklik 'n 
diep mens. Die snaaksste is, ek ken haar seker al 'n jaar_ Ons het nooit werklik 
kontak gemaak nie_ Ons het mekaar gesien, hoe gaan dit, besigheid afgehandel 
en verby gegaan en toe sommer ewe skielik het ek oopgemaak en sy het 
oopgemaak. En nou, daar is nie 'n verhouding nie, maar daar is 'n 
vriendskapsband wat nooit bestaan het nie en dit is teweeggebring deur net dat 
sy gesien het dat ek kan hartseer wees, want haar persepsie is, julle mans is 
nooit hartseer nie. Jy kom nooit in hierdie dulldrums nie, jy is nooit laag nie, 
want as kind het ons geleer as enigiets gebeur, jy huil nie. 

(Anton 2000c) 

'Just sharing an experience or simply relating or connecting, is often what women ask for in 

realtionships' (Smith 1992:18). Hierdie enkele opmerking van Smith som dalk op wat Anton 

gaandeweg onder die knie gekry het. 

In skrille kontras met Smith (1992:18) se opmerking staan die gedagte: 'Men's activity was 

accepted or became accepted as superior activity; production was primary, reproduction was 

secondary' (lsherwoord & McEwan 1993:42). Nie alleen het di! binne die sosiale omgewing 

aanvaarbaar geword dat mans 'n onvermoe het om emosioneel te reageer nie; hulle werk 

dikwels te gefokus en het daarorn weinig geduld om vir ander te wag of vir ander iets te doen_ 

Anton vertel hoedat 'n vrou in 'n winkel skoon uit die veld geslaan was deur die geduld wat hy 

as man aan die dag gele het: 

Anton: Ek koop 'n koerant by die winkel. Daar is ·n vrou voor my ... dan sal sy sukkel 
om haar kleingeld uit haar beursie te kry, dan sal sy skuldig voe! daaroor want 
sy hou die hele tou op. 'n Gewone respons sou gewees het, ja jy moes jou 
kleingeld klaar in jou hand gehad het, jy rnors ons tyd. Dan sal ek vir haar se, 
ag man dis ons mans se voorreg om vir julle te wag en dan heeltemal ... die 
vrou weet nie hoe en wat om te doen nie. sy is verbaas, want ons is altyd 
haastig en jy weet, jy moet nou iets bereik. jy moet nou by jou kar kom, jy 
rnoet nou jou kind gaan haal, jy rnoet nog dit doen, maar net daai oornblik, jy 
rnors nie meer tyd nie, rnaar net daai verandering en jy kan die uitdrukking, die 
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reaksie van die vrou sien, dit is heeltemal en waar die vrou nou sou gese het, 
skoert, dan hier is nou 'n heeltemal 'n ander reaksie. 

(Anton 200!c) 

Hoewel die sosiale diskoers wat volgens Anton moontlik aanleiding kon gee tot sy haastige en 

ongeduldige optrede ender andere teenoor vrouens (sien 3.3.2) nog steeds dreig om horn in sy 

optrede te be'lnvloed, bemeester Anton die kuns om met meer geduld en gevolglik ook meer 

emosioneel toepaslik te reageer. Anton bewys dat dit moontlik is dat mans, as deel van 'n 

alternatiewe siening van manwees, kan leer om meer toepaslik op hulle eie en ander se 

emosies te reageer en geduldig te wees. Wanneer 'n mans in staat is om emosioneel toepaslik 

op hul eie en ander se emosies te reageer. kan daar volgens Pease (1997:41) nuwe 

'landscapes of conversations and sharing' oopgaan wat 'psychological and physical well being' 

in die hand kan werk. 

'n Verdere vermoe wat moontlik deur die invloed van die sosiale diskoerse (sien 3.3) oor 

manwees in mans onderdruk word, is die vermoe om take in die huis te verrig. 

4.3.5 Huishoudelike verantwoordelikhede 

In hoofstuk drie (sien 3.3.1) het ek aangevoer dat die sosiale diskoers dat 'n man die 

broodwinner is, waarskynlik kan lei tot die siening dat 'n man nie noodwendig homself met take 

en verantwoordelikhede rakende die huishouding hoef besig te hou nie. Volgens Pease 

(1997:38) bestaan daar ook 'n sosiale diskoers dat sekere take, socs byvoorbeeld swaar 

handewerk, hoofsaaklik deur mans verrig word - ' ... certain kinds of manual work are seen as 

properly masculine.' Myns insiens kan hierdie 'macho' diskoers dit vir mans nog moeiliker maak 

om verantwoordelikheid vir die huishouding of sekere aspekte daarvan te aanvaar. 

Wat vir Lee (1991:37) moeilik was - 'There was increasing pressure for me to contribute more 

equally on the domestic front, in terms of basic domestic tasks, and particularly in relation to 

childcare' - se Chris, kon hy as deel van sy alternatiewe lewenswyse as man. maklik 

bemeester: 

Chris. Moontlik, as ek nou kyk na praktiese goeters, wel ek bedoel ek het doeke 
omgeruil, dit was vir my lekker, ek run die huishouding, ek stel die grocery lys 
op .. 

(Chris 200 I) 

Bleby (1991 :40). 'n alleen-pa, skryf dat dit nogal 'n aanpassing was om te leer om sekere 

huishoudelike take te verrig, take wat hy voorheen as sy vrou se verantwoordelikheid beskou 

het. 'So it was not parenting issues per se that I had to concentrate on learning. Rather it was a 

matter of learning how to pick up the tasks that had been hers in the division of labour that we 
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had informally devised ... ' (Bleby 1991:40). Dit sluit aan by Nicol (1992:2-3) wat beweer dat 

meeste mans nie gereed is en ook nie weet hoe om die grense van stereotipe rolle van man en 

vrou binne die 'tradisionele' huweliksmodel so te verskuif dat hulle, om hul vrouens se 

hulpvaardige vennote te wees, sommige van die take wat 'tradisioneel' as 'n vrou se werk 

gesien word, te verrig nie. Dit maak Dawie se opmerking dat dit vir hem 'lekker' is om die 

huishouding te 'run' uniek. Dit bevestig verder dat mans, ten spyte van die feit dat die sosiale 

diskoerse oor manwees hulle nie aanmoedig om dit te doen nie, take in en om die huis wat 

gewoonlik as die werk van 'n vrou bestempel word, kan verrig en dit daarby dalk as 

aangenaam kan beleef! 

Dawie: Nee, die meerderheid mans doen dit nie en daar was gevalle waar mans, 
miskien vriende, miskien nie vriende nie, miskien kennisse waar jy nou maar by 
mense kuier; en jy gaan doen dit. Altwee van ens was baie ernstig daaroor dat 
'n kind nie met 'n vuil doek loop nie, hetsy nat of vuil, so as jy sien die kind se 
doek is nat of as jy dit ruik of wat ookal het ek nie die kind vir haar gaan gee of 
gese gaan maak die kind skoon nie. Ek bet die kind gevat en gaan self 
skoonmaak. En baie keer is ek daaroor gekonfronteer deur mans, hoekom vat 
jy nie kind vir jou vrou nie. Ek het nooit 'n argument daarvan gemaak nie, ek 
het gese, maar ek is ook dee! van die kind se grootword. So ek het nie 'n 
probleem om die kind te gaan bad of die kind te versorg of wat ookal nie. Uit 
die aard van die saak het die vrou dit meer gedoen, want dit is maar eintlik haar 
tradisionele rel en ek dink die ma doen dit, sy is meer oplettend ... 

(Dawie 200 I) 

Dawie bevestig ook dat dit vir horn sinvolle ervaring is om hierdie take te verrig en dat dit horn 

as mens laat groei: 

Dawie: ... 'n werk wat tradisioneel 'n vrouewerk was, dit het niks aan my as mens 
gedoen nie, trouens ek het partykeer dit gedoen om vir mans te wys mans kan 
dit doen. 

(Dawie 200 I) 

In hierdie verband is Gobbet (1991:30) van mening dat dit noodsaaklik is om die 'stereotypical 

roles' wat ender die invloed van sosiale diskoerse oor manwees mag ontstaan, doelbewus af te 

breek: 'I remember thinking at one stage that it was important for me to help my wife with "her" 

work' (Gabbett 1991:30). Hy vertel verder hoe hy later tot die ontdekking gekom het dat daar 

nie eintlik iets socs 'tradisionele vrouewerk' bestaan nie en dat mans alle take rakende die 

huishouding en die versorging van kinders (behalwe borsvoeding) kan verrig: 'It wasn't until 

some years later that I appreciated that housework is people's work and that, apart from 

breastfeeding, every task of parenting can be shared' (Gabbett 1991 :30). Selfs om te leer brei, 

hekel en koskook was vir Gabbett (1992:30) 'n genotvolle en sinvolle ervaring: 'I enjoyed 

learning to cook and felt great satisfaction in successfully trying handcraft skills of knitting and 

crochet.' 
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In hoofstuk drie (3.3.1) het ek dit beredeneer dat die sosiale diskoers dat 'n man die primere 

broodwinner en versorger in die gesin is, daartoe aanleiding kan gee dat 'n man horn nie 

sommer met take rakende die huishouding hoef besig te hou nie. In hoofstuk een (1.2.1.2) het 

ek aangetoon dat baie wit Afrikaansprekende mans tans in Suid-Afrika as gevolg van 

veranderinge in die arbeids- en sakewereld nie noodwendig meer die rol van broodwinner en 

primere versorger van hul gesinne kan volhou nie. Dit kan moontlik daartoe lei dat mans, ender 

invloed van hierdie diskoers, 'n verlies aan sin in hul lewens ervaar. Sou mans dit kan 

bemeester om, socs ender andere my mede-navorsers, huishoudelike take te verrig, kan dit 

hulle moontlik help om weer sin in hul lewens te vind. So sou dit moontlik ken gebeur dat 'n 

vrou in die toekoms in 'n wit Afrikaansprekende huishouding die een wees wat dalk voltyds 

werk om 'n inkomste te verdien terwyl die man dan meerendeels verantwoordelikheid vir die 

huishouding aanvaar. So gesien kan nuwe lewensmoontlikhede vir wit Afrikaanssprekende 

mans op die horison verskyn as ens die moontlike invloed van sosiale diskoerse (sien 3.2) op 

ens manwees kan weerstaan. 

Ten slotte sou ek hoofstuk 4 as volg wou saamvat: 

4.4 Samevatting van hoofstuk 4 

In hoofstuk 3 het ek aangedui dat daar sosiale diskoerse oor manwees bestaan wat mans 

moontlik kan be'invloed om op 'n bepaalde manier man te wees, soos lsherwoord en McEwan 

(1993:26) se: 'In the context of the patriarchal notions of do's and don'ts, of the projection of 

spheres of action "proper" to each sex, of the roles women and men "ought" to play in society 

to uphold a male-run system .... ' 

In hoofstuk vier het ek uit gesprekke met my mede-navorsers aangetoon dat hul\e ten spyte 

van die invloed van bogenoemde diskoerse alternatiewe maniere van manwees ken ontwikkel. 

Ek het ook van die faktore en aspekte wat tot hierdie ontwikkeling bygedra het bespreek 

In hoofstuk vyf sou ek graag saam met my mede-navorsers wou nadink oor die navorsing. 
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5. NAGEDAGTES OOR DIE NAVORSING 

5.1 lnleiding 

Terwyl ek oor hierdie navorsing nadink, sou ek graag aan die volgende vrae wou aandag gee: 

a) Watter invloed. indien enige, het hierdie navorsing op die lewens van my mede-navorsers? 

b) In watter mate het die navorsing 'n invloed op die geloofsgemeenskap (Ned Geref Kerk 

Vereeniging-Oos) waarbinne ek en my mede-navorsers funksioneer? 

c) Kan die grater gemeenskap, ons stad, die provinsie en die land waarbinne ons woon, baat 

by die perspektiewe wat deur hierdie navorsing geopen is en indien wel, hoe kan dit 

gebeur? 

d) Is daar nog aspekte waaraan die navorsing sou kon aandag gee? 

Vanwee die kwa1itatiewe (sien 2. 7.1.2) aard van hierdie navorsing is ek van mening dat my 

mede-navorsers se reaksie op bogenoemde vrae 'n belangrike bydrae tot die nadenke oor 

hierdie studie kan lewer. Daarom het ek, nadat ek hoofstukke drie en vier voltooi het, aan my 

mede-navorsers elk 'n afskrif daarvan gegee en in 'n meegaande brief (sien Bylaag 8) hulle 

versoek om skriftelik op bogenoemde vrae te reageer. Een van hulle (Jan) kon vanwee 

werkdruk dit nie betyds doen nie. Die ander vier wat dit wel gedoen het se antwoorde op die 

vrae gebruik ek in hierdie hoofstuk. 

5.2 Die invloed van die navorsing op die mede-navorsers 

As personal experience researchers, we owe our care, our responsibilty, to the 

research partcipants and how our research texts shape their lives. 

(Clandinin & Connelly 1994:422) 

Volgens Clandinin en Connelly (1994:422) het kwalitatiewe navorsing nie net op die lewe van 

die navorser 'n veranderende invloed nie, maar word die lewens van die mede-navorsers ook 

daardeur hervorm. Dit spreek vanself dat ek as navorser 'n verantwoordelikheid het om vas te 

stel hoe die navorsing my mede-navorsers se lewens be"invloed het. 

Eerstens gee ek 'n aanduiding van hoe hierdie navorsing Riaan se !ewe be"invloed het. 
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5.2.1 Die invloed van die navorsing op Riaan 

Riaan beskryf die invfoed van die navorsing as volg: 

My eerlike ervaring is dat, die 'negatiewe' strekking van die navorsing, naamlik 
om mense (mans) se gedrag te beoordeel as verkeerd en dan iets anders voor te 
stet, my onstuimig gestem het. Maar deel van 'n Christen se lewe is natuurlik 
om sy/haar gedrag en motiewe te meet aan die riglyne van die Bybel en om 
hom/haarselfvoortdurend te bekeer en te 'hervorm'. 

Ek het baie deemis met hoe Riaan oor die navorsing voe! aangesien ek horn ken as •n mens 

wat baie respek het vir ander mense (ook die voorgeslagte en hut tradisies), at dink hy anders 

as hulle. Ek verstaan dus sy 'onstuimigheid'. Die doel van hierdie studie is egter nie om mans 

se gedrag te ondersoek en 'verkeerd te beoordeel' nie, maar eerder om sosiale diskoerse wat 

moontlik mans se manier van lewe kan belnvloed en daartoe aanleiding kan gee dat mans 

deur hul optrede skade aan hulself en andere kan berokken, btoot te le. Die oogmerk met 

hierdie navorsing is hoegenaamd nie 'om mense (mans) se gedrag te beoordeel as verkeerd' 

nie. Binne die narratiewe gespreksbenadering word mense nooit gekritiseer of· as 'verkeerd· 

afgemaak nie - die mens is nooit die probleem nie (sien 2.6.2.2); die probleem het 'n identiteit 

van sy eie en kan soms binne sosiale diskoerse (sien 2.6.2.1) ontstaan. Met hierdie studie wil 

ek besJis nie mans kritiseer en as 'verkeerd' afmaak nie, maar eerder die sosiale diskoerse, een 

van die moontlike broeiplekke van die probteme waardeur mans geteister word, ontbloot. Oalk 

het ek het in die gesprek met Riaan hierdie punt nie duidelik genoeg beklemtoon nie en is ek in 

die verband 'n verduideliking aan horn verskuldig. 

Riaan se gevoel van 'onstuimigheid' oor die 'negatiewe strekking' van die navorsing, wat mans 

se gedrag as 'verkeerd' beoordeel, het my tog die vraag laat vra of sy gevoel nie dalk verband 

kan hou met die mag waaroor sosiale diskoerse in mense lewens beskik nie (sien 3.2.2). Is dit 

moontlik indien 'n sosiale diskoers verantwoordelik is vir 'n probleem of probleme wat mans 

teister (byvoorbeeld aggressie), dat daardie diskoers sy 'mag' kan gebruik om vir te Riaan te 

'oortuig' dat die sosiale diskoers en die probleme wat daardeur veroorsaak word, 'n 'ewige 

waarheid' (vergelyk 3.2.1) is en wat uit respek vir die 'tradisie' wat die diskoers verteenwoordig, 

nie gekritiseer mag word nie? My vraag hou verband met Zimmerman en Dickerson (1996) se 

bespreking van die effek van probleme in The problem speaks. In die onderstaande aanhalings 

is die gepersonifieerde Probleem (natuurlik uit 'n sosiale diskoers gebore) aan die woord: 

You see how insidious I am. I can so easily convince people that things "are" 
- immutable, unchangeable "truths" - especially if I have been around a long 
time and I have a well-established history in people's lives. 

(Zimmerman & Dickerson 1996:62) 

Ondanks die altematiewe manier van manwees wat Riaan bewustelik of onbewustelik 

ontwikkel het uit weerstand teen sosiale diskoerse, kan dit nogtans gebeur dat mans steeds 
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onder invloed van sosiale diskoers die 'waarheid' daarvan respekteer. Zimmerman en 

Dickerson (1996:76) dui aan dat probleme die neiging het om die laaste woord te wil he: 

You must know I want to have the last word. I continue to affect people -
even - you in ways you do not suspect. All this nonsense about "discourse• 
and "deconstruction"! I hope you realize this is just another bit of jargon 
invented by theorists to make them seem smart. I outwit them all, but I do it in 
everyday language and in the dailiness of peolple's lives. That is how I am 
often experienced as impenetrable, indestructible and immortal. 

(Zimmerman & Dickerson 1996:76) 

Oit is egter ook duidelik dat Riaan die noodsaaklikheid daarvan besef dat (christen-) mans 

deurlopend aangemoedig moet word om krities na hulle manier van lewe te kyk en, waar 

nodig, aanpassings te maak. 

Riaan se eerlike reaksie op hierdie navorsing het my respek en agting vir horn as man wat 

'anders' leef nog meer laat styg. Oil het verder by my 'n sensitiwiteit gekweek dat altematiewe 

sieninge van manwees, selfs by mans wat dit voorstaan, soms 'onstuimigheid' mag ontlok. 'The 

nature of the personal transformation required under the present social relations is likely to 

meet bitter resistance, even at times by those of us who advocate it' (Pease 1997:51). 

5.2.2 Die invloed van die navorsing op Chris 

Chris beskryf die invloed wat die navorsing op horn het, as volg: 

Eerstens het dit my bewus gemaak van die feit dat ek 'n alternatiewe lewenstyl 
handhaaf ten opsigte van man wees. Ek het altyd gedink ek is doodnormaal soos 
ander mans, alhoewel ek besef het daar is dinge wat ander mans doen, 
byvoorbeeld dominering in die huwelik, waarmee ek nie altyd saamstem nie. 

Ek het skielik besef dat ek dalk 'n belangrike bydrae kan !ewer om my 
alternatiewe manwees uit te leef en sodoende ander mans aan te spoor om 
miskien ook te begin verander. 

Omdat ek ook besef het dat daar ander mans soos ek is (mede-navorsers) en 
waar hulle soveel suksesverhale het om te vertel. het ek ook deur die Heilige 
Gees die versekering gekry dat ek moet voortbou op my manier van manwees. 
Saam kan ons 'n verskil maak in die samelewing en help om 'n bydrae te !ewer 
in ons pragtige land. 

Ek trap soms in die slagyster om vir my seun te se kyk mooi na Mamma as ek 
weg is want jy is die man in die huis. Dit is verkeerd en ek sou baie graag wou 
he dat hy ook soos ek moet wees. Ek sal veral hierop let in die toekoms. 

(Chris 200 I) 

Dit is duidelik dat die navorsingsgesprek Chris gehelp het om tot 'n nuwe verstaan (identiteit) 

van homself te kom. Die narratiewe gespreksbenadering (soos ek in 2.6.3 aangevoer het) kan 

'n individu inderdaad help om 'n alternatiewe identiteit te vind na aanleiding van sy/haar 
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interpretasie van dit wat hy/sy alreeds bemeester het: 'So, the landscape of identity or meaning 

has to do with the the interpretations that are made through reflection on those events that are 

unfolding through landscapes of action' (White 1995:31)_ Ek verstaan Chris se refleksie as 

bevestiging van White se opmerking_ Chris sien homself nou nie net as iemand wat 'n 

alternatiewe siening van manwees handhaaf nie. maar wat oak ander in die verband kan 

bystaan 

Wat met Chris gebeur het - dat hy as individu in staat was om in interaksie met sy omgewing 'n 

alternatiewe wyse van manwees te kon konstrueer - is 'n verdere bevestiging van my 

epistemologiese standpunt dat kennis deur 'n individu gekonstrueer kan word in sy/haar 

interaksie met die omgewing_ Dit is ook 'n bevestiging van my postmodeme teologiese 

standpunt dat die 'waarheid' oor 'n saak soos manwees nie tydloos, gesaghebbend, 

onveranderlik en objektief is nie. Deur pastorale gesprek kan lidmate - wit Afrikaanssprekende 

mans 'n nuwe, eietydse betekenis deur konstruktivistiese kreatiwiteit aan hulle bestaan heg_ Dit 

sleek 'n vlam van hoop aan die brand_ 

Ek het weereens besef dat sosiale diskoerse nie tydlose waarhede is nie, maar dat dit deur 'n 

proses van kommunikasie, onderhandeling en retoriek, kan verander en dat 'n individu soos 

Chris 'n belangrike rol in sy omgewing kan speel. Myns insiens gee Chris, miskien sander dat 

hy dit besef, erkenning aan homself as konstruktivis (skepper van 'n nuwe 

verstaansmoontlikheid) vir die aktiewe en subjektiewe rol wat hy gespeel het en nog speel in 

die totstandkoming van 'n alternatiewe siening van manwees_ Terselfdertyd besef Chris dat hy 

in die opvoeding van sy seun nog soms ender die invloed van die sosiale diskoers is as hy sy 

seun aanmoedig om 'mooi na Mamma te kyk as ek weg is want jy is die man in die huis'_ Dit 

laat my ook besef dat om op 'n alternatiewe manier man te wees nie beteken om iewers te 

'arriveer' nie, maar eerder om as man by 'n proses betrokke te wees waartydens jy alreeds 

'anders' begin leef het Welwetend dat daar nog menige 'slagysters' van sosiale diskoerse is_ 

Uit Chris se terugvoer blyk dat die 'kuns' van alternatiewe manwees juis le in die 'kritiese 

raaksien' van die invloed wat die sosiale diskoerse oar manwees nag steeds op 'n mens se 

lewe het Daar is immers nie net een verhaal oar 'n mens se lewe nie; daar kan 'n veelvoud van 

verhale wees. Die opvallende uit Chris se verhaal is dat die 'kritiese raaksien' van die invloed 

van sosiale diskoerse, die 'ander' verhale na die oppervlak bring_ Die 'absent but implicit' 

waarvan White (2000:36) praat word 'present and explicit'. Op hierdie manier kom die 

'subjugated knowledges' wat volgens Foucault (1980:81-82) 'buried and disguised' voorkom 

omdat hulle om een of ander rede deur ander (sterker) diskoerse as onvoldoende en 

ontoereikend afgemaak word, na vore_ 
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5.2.3 Die invloed van die navorsing op Anton 

Die navorsingsgesprekke het vir Anton 'n geleentheid gebied om in sy manwees te groei. Sy 

lewenskwaliteit en selfs sy verhouding met God het verbeter: 

Aanvanklik was dit 'n herstelproses, maar soos dit gevorder het, het ek begin 
werk aan dit wat ek wou verander, nie om in te pas nie, maar om dit wat kart in 
my !ewe in te bring. 

My lewensgehalte het verander want my perspektief op die lewe en God se rol 
in my !ewe het verander. Toe ek deur 'n moeilike tydperk in my !ewe is, kon ek 
nag raaksien wat ek uit genade ontvang. Ek moes oak leer dat geloof nie kennis 
en vaardigheid plus God se voorsienigheid is nie, maar totale afhanklikheid van 
God vir alles in my !ewe. 

Die invloed van die navorsing op Anton se !ewe is vir my 'n treffende illustrasie van hoe ek 

praktiese teologie vroeer in die studie as 'n 'werkswinkel' (sien 2.4.5) beskryf het. Dit is in 

hierdie 'werkswinkel' waar gespreksgenote die ruimte het om lewensvrae vanuit 'n 

geloofsperspektief te bespreek. Dit is verder ook 'n illustrasie van hoe prakties-teologiese 

navorsing kan help om 'n gespreksruimte te skep om 'n man in staat te stel om uit die 

magsgreep van die invloed van die sosiale diskoerse te ontsnap en weer, in afhanklikheid van 

God, oor manwees te kan besin. 

5.2.4 Die invloed van die navorsing op Dawie 

Soos ek reeds aangevoer het (sien 2.7.1), is verhale of gesprekke een van die mees primere 

wyses waarop mense dit wat hul beleef kan weergee en daarop kan reflekteer. In die vertel en 

oorvertel van belewenisse leer mense iets van die !ewe en groei hulle (Clandinin & Connelly 

1994:418). Die invloed wat die navorsing op Dawie gehad het, is ook 'n goeie voorbeeld van 

hoe kwalitatief-narratiewe navorsing kan help om persoonlike, en in hierdie geval ook 

geloofsgroei, in die hand te werk om so 'n vorm van opvoeding te word: 

Dit het 'n definitiewe invloed op my !ewe. Nie alleen het dit my !ewe verander 
nie, die invloed daarvan le in my ingesteldheid tot myself en die mense om my. 
Eerstens het dit my baie oar myself geleer: 

a) Die belangrikste is miskien die feit dat ek verander het. Ek moes 'n 
wilsbesluit neem en het die hele tyd bly glo dat ek positief kan verander. 
Hierdeur het ek 'n beter en nuwer mens geword en ek weet dat ek vir meer 
mense aanvaarbaar is. 

b) My uitkyk en optrede ten opsigte van baie dinge het verander. Ek is minder 
aggressief, het meer geduld en word minder kwaad. Ek het oak geleer om 
minder perfeksionisties te wees en sal nie so maklik my opinie op mense 
afdruk nie. Ek hoef nie altyd in beheer te wees nie en dink ek het meer vrede 
in myself gevind. 
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c) Ek het ook geleer om meer uiting aan my emosies te gee wat my help om 
meer uit 'n 'vroulike perspektief na goed te kyk. 

d) Ek het myself in my !cinders gesien en het besef dat ek reeds 'n verkeerde 
stempel ten opsigte van sekere dinge op hulle begin afdruk het, daarom 
moes ek verander. 

Tweedens het dit my in staat gestel om te bly verander: 

a) Ek het geleer <lat verandering van binne en vanuit jouself kom. Ek weet ook 
<lat dit 'n proses is en dat <lit nog baie tyd sal neem om meer te verander. 

b) Ek het 'n ingesteldheid om eers op myself te fokus, nie omdat 'ek' so 
belangrik is nie, maar omdat ek mense dan op 'n ander manier raaksien en 
ervaar. 

c) Hoewel ek meer vrede en vreugde in myself het, is hi er die proses nie maklik 
me. 

d) Alhoewel my vrou erken <lat ek baie verander het, beleef ek <lit somtyds dat 
sy sekere veranderinge nie raaksien of erken nie. Dan is <lit moeilik, maar ek 
weet <lat ek nie mag ophou nie. 

e) Ondersteuning van jou mense is baie belangrik. Dit kan slegs deur 
doeltreffende kommunikasie, tyd en begrip vir mekaar verkry word. 
Opsigself is <lit 'n reuse uitdaging. 

Die navorsing het meegewerk dat Dawie anders oor homself en ander mense begin dink het -

weereens 'n illustrasie van die moontlikhede wat die narratiewe gespreksbenadering (sien 

2.6.3) bied. Kan dit verder wees dat Dawie selfs met behulp van die narratiewe 

gespreksbenadering ontdek het dat hy self kan kies om ender andere minder 'aggressief en 

'perfeksionisties' en minder in 'beheer' te wees? In hierdie verband maak Freedman en Combs 

(1996: 1) die volgende opmerking: 'Using the narrative metaphor leads us to think about 

people's lives as stories in ways that are meaningful and fulfilling.' Dit is duidelik dat die 

narratiewe gespreksbenadering nie net vir my as navorser gehelp het om die sin in Dawie se 

verstaan in te sien nie, maar dat dit horn ook gehelp het om sy lewensverhaal so te verstel en 

te verstaan dat dit vir horn sin maak en dat hy kans sien om die rigting daarvan self te 

verander. 

Dawie kon ook selfs raaksien dat hy as gevolg van die invloed van die sosiale diskoerse oor 

manwees op sy lewe besig was om 'n "n verkeerde stempel' op sy kinders se lewens af te 

druk. Dit het horn verder aangevuur om te verander. 

Dawie se opmerking dat sy vrou nog nie die verandering in horn waarvan hyself bewus is, 

beleef nie, het my laat wonder of hierdie veranderingsproses, wat 'n voortdurende 'reis' tussen 

twee pole (die invloed van sosiale diskoerse oar manwees aan die een kant en altematiewe 

wyses van manwees - sien 5 2.3) is, nie aanvanklik eers deur die persoon self en heelwat later 
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deur sy/haar omstanders beleef word nie. Dit mag dalk help as mans se lewensvennote dit kan 

bemeester om 'n bietjie meer geduldig te wees om die veranderingsproses 'n geleentheid te 

gee om te ontwikkel. 

Die invloed van die navorsing op Dawie se !ewe is ook 'n aanduiding van hoe die pastoraat van 

onder andere die narratiewe gespreksbenadering gebruik kan maak om gemeentelede te help 

om hul probleme te oorkom. Dit is wanneer pastoraat 'co-research with people in search of 

alternatives' (Kotze & Kotze 2001:19) word, dat alle deelnemers aan die soektog ('search') 

nommerpas-waarde uit pastoraat haal. 

5.3 Die invloed van die navorsing op die gemeente 

As pastorale terapeut is my benadering (sien 2.5.2) dat ek binne die konteks van 'n bepaalde 

gemeente, gemeentelede deur middel van die narratiewe gespreksbenadering versorg en 

begelei in die proses van geloofsgroei. Om hierdie rede help ek pastoraal-terapeuties waar 

hulle lewens en verhoudings vasgeloop het. Daarom is dit vir my belangrik om te vra wat die 

moontlike invloed van hierdie navorsing op die gemeente en op die pastorale sorg wat die 

gemeente tans aan sy lede verleen, kan wees. 

5.3.1 Riaan se kommentaar 

Riaan is van mening dat mans binne die konteks van 'n gemeente, met deemis gehelp kan 

word om moontlik alternatiewe maniere van manwees te ontwikkel: 

lndien ons rnense in 'n geloofsgerneenskap se gedrag wil verander, sal die 
riglyne soos gevind in onder andere Matteus 7:3-5 belangrik wees. Deel van die 
nuwe kultuur in ons gerneente is die kritiese beskouing van sake; daar word 
dikwels op Sondae na iets gekyk wat ontleed word en die leemtes word uitgelig. 
Manwees was in die prediking alreeds so ondersoek en dit sou reeds rnense laat 
dink het oor hulle siening van rnanwees. Die navorsing het my laat besef dat 
werklike verandering plaasvind waar rnense met deernis en sander veroordeling 
begelei word. Om rnense te wil oortuig dat hulle gedrag verkeerd 1s, 1s 
teenproduktief. 

'n Aspek wat moontlik in die gemeente aandag kan kry, is om mans op 'n 'non-blaming' manier 

(Morgan 2000:4) wat eie aan die narratiewe gespreksbenadering is, te bemagtig. Die doe! sou 

kon wees dat mans kan sien dat 'die probleem' nie in ons as mans gesetel is nie (sien 2.6.2.2.), 

maar dat die invloed wat die sosiale diskoerse oor manwees op mans moontlik die probleem is. 

Ek wonder of so 'n alternatiewe verstaan van manwees, vanuit die gemeente ge"inspireer, nie 

die wandade waaraan ons as mans ons soms skuldig maak, beduidend kan laat afneem nie? 
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5.3.2 Chris se kommentaar 

Chris is van mening dat hierdie navorsing 'n groot invloed kan he op die wyse waarop veral 

mans en hul gesinne in die gemeente tans pastoraal versorg word. Nie net wit 

Afrikaanssprekende mans kan moontlik hierby baat nie, maar ook swart Sotho-sprekende 

mans in die gemeente kan deur hierdie studie bevoordeel word: 

Die navorsing kan ongetwyfeld 'n groot invloed he op ons gemeente asook die 
breer gemeenskap. Dit is ons taak om ons mede broers en susters bewus te 
maak van alternatiewe maniere van manwees - ons moet met hulle die 
suksesverhale dee!. Ek dink dit kan huwelike bevorder en die gesinslewe in die 
algemeen verbeter. 

Hierdie navorsing behoort ook in ons Sesotho-gemeente van toepassing gemaak 
word. Ek dink daar is haas geen kultuur wat kan aanvoer dat dit onaangeraak is 
deur dominante sosiale diskoerse nie. In sommige sosiale kontekste is die 
dominering dalk net groter as in ander. Indien ons mekaar oor kultuurgrense 
kan help, kan alma! daarby baat. 

In 'n vroeere studie (Cloete 1998: 94) het ek vanuit die perspektief van die algemene 

priesterskap van die gelowige aangedui dat gemeentelede self verantwoordelik is om mekaar 

onderling aan te moedig en te help om as verteenwoordigers van God te leef. Chris se mening 

dat hierdie studie moontlik kan meewerk dat gemeentelede mekaar van altematiewe maniere 

van manwees bewus kan maak, kan 'n manier wees waarop gemeentelede mekaar in hierdie 

verband kan aanmoedig. Dit sluit weer aan by die idee van onderlinge pastoraat (Heitink 

1998:34) wat volgens Heitink help met die opbou van die gemeente. Dit kan selfs 'n nuwe 

dimensie aan die gemeente se bediening verleen en selfs ander gemeentes in die verband 

motive er. 

5.3.3 Anton se kommentaar 

Anton stel dit nog sterker as Chris. Hy se dat die gemeente 'n verantwoordelikheid het om te 

beklemtoon dat mans ook op ander maniere kan man wees as dit wat hulle uit die sosiale 

diskoerse oor manwees geleer het: 

Ja. In elke huwelik of verhouding is daar 'n element van ontevredenheid oor die 
ander persoon of sy gedrag en optrede. Slegs die mate van jou vermoe om dit te 
hanteer, het 'n invloed op die and er party se vlak van ontevredenheid. Dit is juis 
hierdie gedurige kontlik wat die funksionering van elke rolspeler in alle fasette 
van die !ewe affekteer. Die navorsing het dus 'n invloed in elke mens en gesin se 
!ewe. Die gemeente se rol in die hantering van die situasie is waar die probleem 
kom. Ons is geleer ons praat nie oor die dinge nie, wat nog van in die kerk. 
Daar kom nie veel rigting van ringe en sinodes nie, maar dat die behoefte 
bestaan wek geen twyfel nie. Die stigting van belangegroepe is een 
moontlikheid, maar ook deur, soos dit huidiglik gebeur, hierdie boodskap van 
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'anderswees' as om aan die menslike natuur en wereld gelyk te wees, te 
verkondig. 

Na aanleiding van Anton se kommentaar wonder ek of mense nie soms huiwer om oor hul 

probleme te praat nie omdat daar moontlik 'n sosiale diskoers bestaan dat 'n mens of mense 

die probleem probleme is. Is mense daarom huiwerig om oor hul probleme te praat? Soos ek 

reeds beredeneer het, kan narratiewe terapie gemeentelede help om meer gemaklik oor die 

probleme wat hulle teister en die gevolge daarvan te praat, veral wanneer hulle bemagtig word 

om te verstaan dat die probleem nie in 'n mens gesetel is nie. 

5.3.4 Dawie se kommentaar 

Soos vir Riaan is dit vir Dawie belangrik dat mans binne 'n nie-veroordelende omgewing 

begelei meet word om te ontdek dat daar meer as een manier bestaan om hul manwees uit te 

leef. Elke man se eie omstandighede en konteks moet egter in ag geneem word. Volgens die 

kontekstuele benadering van praktiese teologie (sien 2.4.4) werk die praxis ten voile in op die 

prakties-teologiese proses deur die kritiese reflektering van die navorsers op die 

gepaardgaande teorie. Op hierdie manier kan 'n nuwe bevryde praxis (wyse van manwees) tot 

stand kom. Die gemeente is vir Dawie die ideale ruimte waarbinne dit kan plaasvind. Hierdie 

siening sluit pastoraal-terapeuties aan by die gemeentelike benadering (sien 2.5.1.2) wat 

volgens Heitink (1998:34) inhou dat die onder!inge pastoraat in die gemeente die grondvorm 

van die pastoraat bly. 

Hierdie navorsing moet 'n positiewe invloed op die gemeente he. Daarom is dit 
egter belangrik dat die mede-navorsers met mekaar en met die res van die 
gemeente hieroor kan praat, sodat die gemeentelede hiervan kan kennis neem. 

a) Daar is baie mense wat dieselfde voel, ervarings en probleme het of druk 
ervaar, maar wat nie daaroor wil praat nie. 

b) Die gemeente en medegelowiges het bepaalde verantwoordelikhede ten 
opsigte van hierdie persone. 

c) Hulle moet binne 'n proses van aanvaarding toegelaat word om ontspanne te 
wees sodat hierdie metamorfose kan begin. 

d) 'n Paar nuwe idees alleen gaan nie suksesvol wees nie. Ons moet onthou dat 
elkeen deur 'n eie proses gaan, daarom moet ons mekaar ondersteun. 

e) Dit mag daarom nodig wees dat die mede-navorsers se gesinne ook in 'n 
groter mate betrokke raak. 

f) Die mans kan nie hierdie groei ( verandering) alleen regkry nie, die 
verandering mo et die he le tyd binne 'n raamwerk van aanvaarding en 
wedersydse respek plaasvind. 
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Dawie se voorstelle verdien verseker verdere aandag in gemeenteverband. 

5.4 Die invloed van die navorsing op die groter omgewing 

"n Gemeente behoort nie in 'n vakuum [te] bestaan nie, maar binne 'n bepaalde konteks [te] 

funksioneer ... (dit] is dit die gemeente se verantwoordelikheid om besig te wees met die sake 

wat God se doel vir die omgewing kan verwesenlik' (Cloete 1998:83). 'n Gemeente staan nie 

los van sy omgewing nie, maar het die verantwoordelikheid om midde-in praktiese situasies wat 

dringend om 'n geloofsantwoord vra (Gerkin 1986:60), na antwoorde te soek waarin beide die 

konteks sowel as die christelike geloofstradisie meespreek. Dit impliseer dat 'n gemeente, 

binne die omgewing waarbinne hy funksioneer, die verantwoordelikheid het om gedurig in sy 

soeke na geloofsantwoorde, die 'skepper' van 'n nuwe bevrydende praxis (Heitink 1973: 170) te 

wees. 

Talryke mediaberigte die afgelope tyd bevestig my vermoede dat daar in Suid-Afrika 'n 'kultuur' 

van geweldsmisdade teen vrouens en kinders bestaan. In hierdie verband is dit telkens mans 

wat in die beskuldigde bank staan. In hierdie studie het dit na vore gekom dat sosiale diskoerse 

selfs oor die mag beskik om mans te bemagtig om gewelddadig op te tree, soos Bosch 

(1990:439) dit stel: 'The enemy of humanity is not nature ... but one structure of human power 

which exploits and destroy the powerless ... .' Daarom is dit belangrik dat gemeentes in die 

grater omgewing, vanuit 'n geloofsperspektief, sekere sosiale diskoerse oor manwees moet 

bevraagteken en alternatiewe moet help moet konstrueer. 

Ek is van mening dat hierdie navorsing ook binne die grater omgewing (sien 1.2.) mans kan 

help om ander maniere van manwees te ontdek. Ek het hierdie vraag aan my mede-navorsers 

gesteL Hier volg hul reaksie daarop: 

5.4.1 Riaan se mening 

Riaan het geen spesifieke nuwe idees oor die rol wat die navorsing in die grater omgewing 

behoort te speel nie: 

5.4.2 Chris se mening 

Chris is van mening dat hierdie navorsing mans in Suid-Afrika kan help om meer respek vir 

ander te he en om meer toepaslik op emosies te reageer: 

Verseker. Ek dink vraag 2 sluit hierby aan. Maar die belangrikste is dat die 
alternatiewe manier van manwees saam met respek vir ons medemens gaan. Dit 
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is presies wat ons tans in Suid-Afrika so ontsettend nodig het, waar verskillende 
kultuurgroepe moet saamwerk en mekaar as mens moet respekteer. Mans moet 
dus aangemoedig word om hul gevoelens te wys - mans mag ook emosioneel 
raak. Dit kan help om die onderdrukte aggressie in ons samelewing te verlig. 

Ons as gemeente kan dalk met 'n kursus of 'n boek onder leiding van die 
hoofnavorser opsteL Hoe is ek nie seker nie, maar ek dink en ek glo die liewe 
Heer het die saak met 'n doel laat posvat by Johan sodat ons ook op die manier 
as Christene 'n verskil kan maak. 

In 'n vorige paragraaf (1.2.2.2) het ek aangedui dat Jeffreys (1999:15) van mening is dat mans 

in die algemeen 'n bedreiging vir die toekoms van die land kan inhou, omdat hulle met hul 

manier van lewe hoofsaaklik verantwoordelik is vir die vlaag van misdaad en maatskaplike 

verbrokkeling in Suid-Afrika. Hierdie studie het duidelik aangetoon dat mans nie noodwendig 

die probleem is nie. Die probleem is dat mans hul soms aan wandade skuldig kan maak as 

gevolg van die invloed wat sosiale diskoerse oor manwees op hulle het. lndien mans bemagtig 

kan word om dit te verstaan en begelei kan word om soos my mede-navorsers te ontdek dat 

daar reeds alternatiewe maniere van manwees bestaan. hoef mans en hul leefwyse nie !anger 

as 'n bedreiging vir hierdie land bestempel te word nie. As die kerk op 'n wyer terrein as net die 

gemeentelike hierin 'n rol kan speel is ek van mening dat daar weer met nuwe oe na die 

relevansie van veral die Afrikaanse kerke in Suid-Afrika gekyk kai:i word. 

Ek dink Chris se idee van 'n boek en 'n gepaardgaande werkswinkel kan moontlik 'n goeie 

beginpunt vir hierdie proses wees en behoort verder oorweeg te word. 

5.4.3 Anton se mening 

Anton is van mening dat daar na aanleiding van hierdie navorsing, meer oor alternatiewe van 

manwees by vergaderings en byeenkomste gepraat moet word: 

Ja. Daar is alreeds beweging en druk op die gemeenskap om te verander op 
verskeie vlakke. Ons is besig met verandering, maar alle detail is nog nie 
uitgewerk nie. Meer en meer moet oor die ondernerp op meer en meer 
geleenthede gepraat word. Ons moet nie die rol van federasies en klubs 
verontagsaam nie. 

Dit is duidelik dat Anton ook van mening is dat hierdie studie verder as net die gemeente 

gevoer behoort te word. Dalk kan ons in die Ned Geref Vereeniging-Oos aan die hand van 

hierdie studie 'n werkswinkel beplan waar mans begelei kan word om die bestaan en mag van 

sosiale diskoerse oor manwees te ontdek. Die ontdekking van alternatiewe sieninge van 

manwees kan mans moontlik help om nie net anders oor manwees te dink nie, maar om ook 

anders te leef. So kan die gemeente instrumenteel wees om 'n nuwe bevrydende praxis met 

betrekking tot manwees te skep. 
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5.4.4 Dawie se mening 

Ook Oawie is van mening dat hierdie navorsing 'n rol in die grater omgewing behoort te speel. 

Hy he! heelwat voorstelle in die verband: 

a) Daar is by my geen twyfel dat hierdie navorsing 'n beduidende rol kan speel 
om te help dat mense verander en aanpas by die probleme wat met die rol 
van die man in die moderne samelewing gepaard gaan_ 

b) In die stad waar werkloosheid en misdaad baie hoog is, bet baie mans 
dieselfde probleme, maar daar is nie voldoende fasiliteite wat hierdie proses 
van verandering ondersteun nie_ Hulle moet binne 'n ou 
verwysingsraamwerk verander en hulle weet nie hoe nie_ 

c) Die wil is dus nie alleen noodsaaklik nie, maar ook die leiding en gee van 
erkenning waar nodig. Gereelde gesprekke met fasiliteerders wat die proses 
verstaan en deel daarvan is, is belangrik 

d) Die stad is net 'n mikrokosmos van die provinsie en land_ Verandering vind 
plaas in 'n rimpelingsproses_ 

e) Ons kan gespreksgroepe vorm wat mense betrokke kry_ Verskillende 
kulture mag die probleem verskillend beleef, maar dekonstruksie van 
manlikheid vind oar alle grense been plaas (by die ander kulture en 
godsdienste is die druk op die vrou om haar rol meer geemansipeerd te 
vertolk)_ 

f) Verandering is noodsaaklik om by nuwe waardes van die samelewing aan te 
pas, maar die rolle van die man moet van hierdie ou mites, waardes en 
norme losgemaak word_ 

g) Die man se rol in die samelewing is net so belangrik as voorheen, maar op 'n 
ander vlak Net soos vrouens meer en verskillende rolle moet aanvaar, moet 
mans ook_ Die samelewing moet horn egter help en toelaat om hierdie 
rolsverandering te ondergaan_ 

Ook Oawie se voorstelle kan van hulp wees as hierdie navorsing wyer uitkring. Sy voorstelle 

het my la at wonder wat die waarde van 'n ondersteuningsgroep vir mans wat graag 'anders' wil 

leef kan wees_ Oil kan moontlik met die gedagte van 'n werkswinkel gekoppel word_ Mans wat 

deur die werkswinkels gemotiveer word om alternatiewe sieninge van manwees te ontwikkel, 

kan na die werkswinkel by so 'n ondersteuningsgroep inskakel. As dit in die omgewing van die 

Ned Geref Gemeente Vereeniging-Oos kan realiseer, kan die nuwe bevrydende praxis van 

alternatiewe wyses van manwees dalk landwyd uitkring? Kan dit dalk wees dat hierdie 

gemeente 'n verantwoordelikheid he! om op nasionale vlak 'n rolspeler te word? 
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5.5 Nog vrae of aspekte wat deur die navorsing aangespreek kon word? 

Ek wou graag weet of daar nag vrae of aspekte is wat my mede-navorsers deur die navorsing 

aangespreek sou wou sien en daarom het ek hierdie vraag aan hulle gestel. 

5.5.1 'n Vraag wat Riaan vra 

Riaan het baie moeite gedoen om hoofstukke 3 en 4 noukeurig deur te lees en het al lesende 

sy kommentaar van etlike bladsye neergeskryf. Ongelukkig vanwee die omvang van sy 

kommentaar kan ek nie alles hier weergee nie. Ek gee egter twee gedeeltes daarvan, wat ek 

as uiters gepas beskou, weer: 

a) In 'n paging om manwees te dekonstrueer, moet opgepas word om nie 
manwees uit een 'vorm' uit te haal en in 'n ander 'vorm' in te druk nie. Dit 
moet veral nie op 'n dominante en aggressiewe manier gedoen word nie, 
anders word presies dit gedoen waarvan mans beskuldig word (§3.2.3) 

b) Paragraaf 3.2.2.: Mag het vir Foucault (1980:90) 'n tweeledige betekenis. 
Eerstens is dit vir horn 'an organ of repression' (1980:90) wat op mense 
uitgeoefen kan word om hulle denke oar 'n saak in 'n bepaalde rigting te 
dwing.' Hoe gaan hierdie verhandeling uit die bogemelde slaggat wegbly? 

Binne die postmoderniteit en konstruktivisme bestaan daar nie een ononderhandelbare 

waarheid nie, maar eerder meer as een weergawe van die werklikheid, sander dat een 

noodwendig 'verkeerd' is (sien 2.2.2). Dit is juis die doel van hierdie studie om aan te toon dat 

daar moontlik 'n verskeidenheid van maniere van manwees bestaan en dat mans dus nie net 

uitgelewer hoef te wees aan die invloed van die meer bekende sosiale diskoerse oar manwees 

(sien hoofstuk drie) nie, maar dat daar oak alternatiewe wyses van manwees kan bestaan (sien 

hoofstuk vier). Hierdie studie wil egter nie aandui dat sekere maniere van manwees 'verkeerd' 

is nie en dat mans noodwendig op 'n ander manier man 'moet' wees nie. Hierdie studie wil 

hoogstens aandui dat manwees, onder invloed van die sosiale diskoerse soos in hoofstuk drie 

bespreek, moontlike nadelige gevolge vir mans en hul omgewing kan inhou. Verder wil hierdie 

studie die moontlike bestaan van alternatiewe wyses van manwees (hoofstuk vier), wat 

moontlik minder nadelige gevolge vir mans en hul omgewing kan inhou, beklemtoon. Die 

verantwoordelikheid om 'n manier van manwees te kies wat 'n man kan help om almal in sy 

omgewing menswaardig te behandel, berus egter by elke individuele man. 

5.5.2 'n Aspek wat volgens Chris nag aangespreek behoort te word 

Chris beklemtoon 'n interessante aspek wat hy graag deur die studie aangespreek sou wou 

sien: 

114 



Moontlik om vir mans wat nog moet verander om aan te pas by 'n altematiewe 
manier van manwees, te help om die veranderende rol van die vrou in vandag se 
samelewing te verstaan. 

Die bestek van hierdie studie laat dit egter nie toe nie, aangesien hierdie 'n skripsie van 

beperkte omvang is, maar dit is beslis 'n aspek wat dalk in die voortsetting van die vrug hierdie 

studie, op 'n alternatiewe wyse, aandag kan kry. 

5.5.3 'n Aspek wat volgens Anton nog aangespreek behoort te word 

Anton meen dat mans as gevolg van die invloed van sosiale diskoerse (hoofstuk drie) nie hul 

voile potensiaal as mans kan uitleef nie en dat hierdie studie rneer aandag hieraan moes gee: 

Die beperkende effek wat hierdie perspektief op die rol en vermoe van die man 
in vandag se samelewing het. 

Weereens, hierdie is 'n belangrike aspek, maar daar die studie sou te omvangryk gewees het 

as dit ook ingesluit moes wees. 

5.5.4 Vrae wat volgens Dawie aandag behoort te kry 

Ook Dawie sien nog leerntes, waarmee ek saam stem, in die studie raak, maar die ruirnte 

ontbreek om aan n6g aspekte aandag te gee: 

a) Wat is die rol van eggenote/vriendinne, kinders, familie, vriende en die 
gemeenskap in die skep van alternatiewe wyses van manwees. Hoe sien en 
ervaar hulle dit? 

b) Wat is die effek van dekonstruksie en alternatiewe wyses van manwees op 
die samelewing? 

c) Hoe word hierdie verandering in die samelewing geakkommodeer? 

d) Watter rol speel die mans se verlede (opvoeding, militere <liens, en werk 
weg van die huis soos op die myne) en kultuur in die vermoe om te 
verander? 

e) Hoe word hierdie verandering met die jongmense onderhandel? 

f) Wat is die effek daarvan dat mans en vrouens anders oor dinge <link op 
hierdie proses? 

g) Hoe ervaar die ander mede-navorsers se gesinne die verandering? 

5.6 Nawoord 
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Ek het hierdie navorsing aangepak met 'n tweeledige doel: 

a) Om vas te stel of (en indien wel, in watter mate) sosiale diskoerse 'n invloed het op die 

wyse waarop vyf wit Afrikaanssprekende mans, lede van die Ned Geref Gemeente 

Vereeniging-Oos, manwees verstaan en uitleef. 

b) lndien die sosiale diskoerse waaraan hulle blootgestel was, wel 'n invloed het op hoe 

hierdie mans hul manwees verstaan en uitleef, wil ek graag bepaal of die betrokke mans 

a/tematiewe wyses van manwees kon ontwikkel. 

Uit hierdie tweeledige doelstelling het twee kernvrae gespruit: 

a) Hoe is vyf wit Afrikaanssprekende mans in die Ned Geref Kerk Vereeniging-Oos se lewe 

ten opsigte van manwees deur sosiale diskoerse bei'nvloed? 

b) Bestaan daar dalk reeds by hufle, in die lig van wat hulle uit ander sosiale diskoerse oor 

manwees geleer het, altematiewe wyses waarop hulle hul manwees verstaan en uitleef? 

Die eerste doelstelling en die gepaardgaande kernvraag het ek in hoofstuk drie hanteer deur 

aan te dui dat die vyf mans wat aan die navorsing deelgeneem het, van mening is dat sosiale 

diskoerse moontlik op manwees 'n invloed kan he. Ek het ook aangedui watter sosiale 

diskoerse (sien 3.3.6) hierdie vyf mans se lewens moontlik kon bei'nvloed. Die moontlikheid dat 

van hierdie sosiale diskoerse mans moontlik kan aanmoedig tot die pleeg van wandade (sien 

ook 1.2.2.2), het ook in hoofstuk drie aan die orde gekom. 

Die tweede doelstelling en gepaardgaande vraag het ek in hoofstuk vier hanteer deur aan le 

dui dat daar reeds by die vyf mans alternatiewe wyses van manwees bestaan. Mans is dus nie, 

in hul manwees, noodwendig uitgelewer aan die invloed van sosiale diskoerse nie, maar het 

die ruimte om alternatiewe maniere van manwees wat hul toelaat om respek vir hulself en 

ander te openbaar, te konstrueer. In hoofstuk vier het dit ook duidelik na vore gekom dat geloof 

in God en die Bybel (sien 4.2.2 en 2.4.5) 'n belangrike rol in die totstandkoming van hierdie 

alternatiewe manier van manwees kan speel. Die doelstellings en gepaardgaande vrae is 

bereik en beantwoord deur van die narratiewe gespreksbenadering gebruik te maak. 

Ek is van mening dat hierdie studie verreikende gevolge vir die pastorale versorging in die Ned 

Geref Kerk Vereeniging-Oos kan he. Meer mans kan moontlik binne die gemeente verder 

aangemoedig word om (vanuit 'n geloofsperspektief) nog meer alternatiewe maniere van 

manwees te ontwikkel. As dit na die groter (ander gemeentes, stad, provinsie en land) kan 

uitkring, kan dit dalk een van die faktore wees wat help om die wandade wat in Suid-Afrika deur 

mans gepleeg word te beveg. Op hierdie manier sou hierdie navorsing kon bydra dat Suid

Afrika 'n land word waar wedersydse respek tussen mense opvallend raak. Hierin kan wit 

116 



Afrikaanssprekende mans 'n leidende rol in die land inneem en sodoende 'n waardevolle 

bydrae tot die samelewing fewer ten spyte van die marginalisering wat hulle tans beleef. 

Hierdie studie het my nog verder oortuig dat 'n mens nie noodwendig net aan die invloede van 

die sosiale diskoerse in jou omgewing meet toegee nie, maar dat ek gedurig mag poog om in 

ooreenstemming met my eie oortuigings en waardes, alternatiewe maniere van manwees te 

mag en te kan ontwikkel en dat ek nie in hierdie proses alleen staan nie_ Dit gee my meer 

meed om te wees wie ek is. Tydens die gesprekke tussen my en my mede-navorsers het ook 

weer besef hoe groot die invloed van die sosiale diskoerse (hoofstuk drie) nog steeds in my eie 

lewe is - al het ek ook alreeds altematiewelik begin feel. 

Daar is aspekte van hierdie studie wat ek seker anders kon hanteer. Ek sou graag gesprekke 

met my mede-navorsers se huweliksgenote wou veer om te verneem hoe hulle hul mans se 

'andersheid' beleef. Ek sou ook graag wou hoer hoe hulle die mag van sosiale diskoerse 

verstaan. Ek sou ook meer van my eie verhaal as man by die studie kon invleg. Die rol wat die 

Ned Geref Kerk in die sosiale diskoerse oor manwees (hoofstuk drie) gespeel het, kon ook 

miskien meer klem gekry het. So sal u as leser, moontlik nog 'n hele aantal voorstelle van sake 

wat ek dalk anders kon hanteer, kon maak_ Binne die postmodeme idioom is daar verseker 

legio moontlikhede om 'n studie socs hierdie aan te pak. Hierdie is maar een van die maniere. 

Ek het immers nie gepoog om al/es of die finale woord oor manwees te se nie. Ek sou eerder 

wou afsluit met 'n komma as met 'n punt (Du Toit 2000:177) in die hoop dat hierdie navorsing 

nie net verdere navorsing sal stimuleer nie, maar dat nuwe verstaan van nuwe altematiewe van 

manwees na vore sal kom. In hierdie opsig is Gabbett (1991:31) se opmerking vir my 

toonaangewend: 'Men are privileged as well as oppressed under patriarchy but, can reject their 

own oppression and find greater humanity for themselves and others.' 

Ek het hierdie navorsing op my eie en desnoods lamp manier aangepak. Ek voel myself egter 

nie alleen in hierdie opsig nie - Kelly (aangehaal deur Efran, Lukens & Lukens 1988:28) eggo 

my gevoel: 'I did not find this theory lurking among the data of an experiment, nor was it 

disclosed to me on a mountain top, nor in a laboratory. I have, in my own clumsy way, been 

making it up.' 
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BYLAAG A: INSTEMMING VAN MEDE-NAVORSERS 

Onderstaande is 'n voorbeeld van die instemmingsvorm wat deur elkeen van my mede

navorsers onderteken is om hulle toestemming tot die navorsing te verleen. 

ALTERNATIEWE SIENINGE VAN MANWEES 

lnstemmingsvorm 

Ek het die eerste hoofstuk van die MTh-navorsing in praktiese teologie met bogenoemde titel 

gelees en ek verstaan die doel en omvang daarvan. My vrae daaroor is bevredigend 

beantwoord en ek weet dat ek in die toekoms, indien nodig, n6g vrae oor die betrokke 

navorsing kan vra. 

Hiermee stel ek myself vrywillig beskikbaar om aan die navorsing deel te neem. Ek verleen my 

toestemming dat die gesprek(ke) wat tussen my en Johan oor manwees plaasvind, op band 

geneem mag word en later getranskribeer word en deel mag vorm van die finale skripsie. Ek 

verleen ook my toestemming dat Johan snitte uit ons gesprekke mag aanhaal ten bate van die 

navorsing. Ek is ook bewus van die feit dat ek geen vergoeding vir my deelname sal ontvang 

nie. Ek is ook bewus van die feit dat, om my eie privaatheid te beskerm, ek van 'n skuilnaam 

gebruik mag maak. 

My skuilnaam is: ________ _ 

(Handtekening van mede-navorser) (Datum) 

(Naam van mede-navorser) (Handtekening van getuie) 
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BYLAAG B: UITNODIGING OM TE REFLEKTEER 

ALTERNATIEWE SIENINGE VAN MANWEES 

28 September 2001 

Beste ____ _ 

Die navorsing waarmee ons gesamentlik besig is, vorder goed. Ek het die afgelope weke 

hoofstukke 3 en 4 voltooi. Tans is die studieleier en promotor besig om dit deur te werk. Ek sal 

bly wees as jy dit ook kan lees en ek sou graag jou mening daaroor in hoofstuk 5 wou gebruik 

wanneer ek reflekterend oor die navorsing nadink. 

Ek sou graag wou dat jy oor die volgende vrae nadink by die deurlees van hoofstukke drie en vier: 

1. Watter invloed het hierdie navorsing op jou /ewe? Het dit jou /ewe verander? lndien we/, wat het 

verander of wat is besig om te verander? 

2. Oink jy hierdie navorsing het 'n invloed of kan 'n invloed he, op die gemeente waarbinne ons 

funksioneer? Jndien wet, hoe? 

3. Kan die groter gemeenskap, ons stad, die provinsie en die land waarbinne ons woon, baat by die 

perspektiewe wat moontlik deur hierdie navorsing geopen is? lndien wet, hoe kan ons dit dalk Jaat 

gebeur? 

4. Is daar nog vrae of aspekte wat jy graag deur die navorsing aangespreek sou wou sien? 

Ek sal dit baie waardeer as jy die stukke kan deurlees en so gou as moontlik jou gedagtes aan die hand 

van bostaande vrae skriftelik aan my kan deurgee. 

Aangeheg vind jy ook 'n instemmingsvorm wat jy asseblief moet invul. Ek wil voorstel dat jy terwille 

anonimiteit 'n skuilnaam kies. Ek sal jou naam in die manuskrip dan met jou skuilnaam vervang. 

Die stukke is nog nie taalkundig versorg nie, daarom sal ek die uitwys van alle foute wat jy in die teks 

ontdek baie waardeer. 

Ek hoop ons navorsing is vir jou net so opwindend soos vir my. 

Groete, 

Johan Cloete 
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