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OPSOMMING

MIV/VIGS is ‘n geweldige probleem vir veral Suid-Afrika. Ten spyte van tallose
veldtogte met die doel op bewusmaking en teenkamping, het onlangse statistieke
laat blyk dat daar geen noemenswaardige afname is in die getal MIV/VIGSbesmette persone nie. Bo en behalwe die invloed wat MIV/VIGS op ‘n land se
ekonomie en populasiestrukture het, is daar ook geweldige gevolge rakende ‘n
besmette persoon se identiteit en so ook sy vriende en familie.

Alhoewel daar reeds ‘n hoeveelheid pastorale modelle en metodes

bestaan

waarmee pastorale terapie toegepas kan word, is teologiese komponente egter
indringend deur MIV/VIGS geradikaliseer. ‘n Behoefte het ontstaan om ‘n geskikte
pastorale model te vind waarvolgens sinvolle pastorale terapie met die MIV/VIGS
geaffekteerde familie toegepas kan word.

Vir die doeleindes van hierdie studie, word

die narratiewe model gebruik, as

vermenging van die positiewe aspekte en benaderings, daargestel deur die ander
pastorale modelle en word toegepas gesamentlik met kwalitatiewe navorsing.

Kwalitatiewe navorsing is beskrywend, verkennend, maak dit moontlik om
komplekse verskynsels diep binne sosiale werklikhede na te gaan en dit betrek
ook die navorser op só wyse dat hy op ‘n deelnemende wyse die studie kan
uitvoer.

Deur te let op die basisteoretiese perspektiewe van pastorale terapie met die
MIV/VIGS-geaffekteerde familie, word daar gesoek na alternatiewe riglyne vir die
benadering van hierdie spesifieke probleemsituasie wat elkeen in die familie
affekteer. In hierdie gesin van drie (ouers en ‘n kleuter) blyk die invloed van die
versteurde emosionele atmosfeer in die huis a.g.v. MIV/VIGS duidelik in veral die
onttrekkende gedrag van die kleuter maar ook die ander lede van die gesin.
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Volgens die narratiewe benadering word die persone geaffekteer deur die trauma
van MIV/VIGS die geleentheid gegee om hulle verhale op ‘n reflekterende en
betekenisgewende wyse te verwoord. Deur hierdie reflekterende gesprekke van
die deelnemers word die doel van die studie verwesenlik aangesien (ryker)
beskrywings van elkeen se verhaal onderling gedeel word, ‘n gevoel van
aanvaarding geskep word en gesinsverhoudings vervolgens herstel.

Binne die pastorale ontmoeting (‘n metaforiese ontmoeting met God) vind daar
dus ‘n radikale transformasie plaas in hul harte wat bewerkstellig word deur die
Heilige Gees, wat die mens beïnvloed, vernuwe en onderskraag.

Die rolle van die ouers word ook verander – waar dit aanvanklik hoofsaaklik om
oorlewing gegaan het, lei verandering mettertyd eerder die fokus op spánwerk
tussen die ouers en die kleuter.

Let wel: hierdie studie is nie bedoel om iets te bewys of om die oorsake en/of
gevolge van MIV/VIGS te ondersoek nie, maar eerder om gesinslede blootgestel
aan die trauma, die geleentheid te bied om hul verhale te vertel. Daar is dan op
hierdie verhale gereflekteer vanuit ‘n teoretiese en teologiese agtergrondkennis en
vertrekpunte.

Geestelike en emosionele groei vind plaas by die navorsingsgroep as geheel en
dus word die doel van praktiese teologie (om transformasie te bewerkstellig in lyn
met die evangelie) met die narratiewe model bereik. Deur die bevindinge/resultate
van hierdie navorsing te bestudeer, word ‘n benadering daargestel wat gebruik
kan word om juis só ‘n transformasie in die lewens van alle Christene - vanuit alle
kultuurgroepe van ons land -

te bewerkstellig.

Hierdie benadering kan die

verbrokkeling van getraumatiseerde gesinne teenwerk en eerder ‘n totale
gesinsvernuwing beteken.
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ABSTRACT

HIV/AIDS has become an increasing concern, especially in South Africa. Recent
statistics have revealed no significant decrease in the number of HIV/AIDSinfected individuals – this, in spite of numerous campaigns aiming to increase
awareness and stop the virus from spreading. Aside from having an enormous
impact on a country’s economy and population structures, HIV/AIDS also has a
great influence on an infected person’s identity as well as on his friends and
family.

Although a number of pastoral methods of therapy already exist, certain
theological components have been irreversibly radicalized by HIV/AIDS.
Subsequently, a need has developed for a suitable pastoral method of therapy,
concerning the HIV/AIDS-affected family.

The narrative method is one that combines all the positive aspects already present
in existing pastoral methods.

When applied in conjunction with qualitative

research, it is the method most suited to use for the purpose of this particular
study.

The nature of qualitative research is descriptive, exploratory, it examines complex
manifestations situated deep within our social realities and it also enables the
researcher to conduct his study in a participating manner.

By taking basic theoretical perspectives on pastoral therapy into consideration, an
attempt is made to set up alternative guidelines, by which to approach this specific
problem situation.

The extent to which HIV/AIDS disrupts the emotional atmosphere of the family,
can clearly be observed in the obvious withdrawal in the behavior of especially the
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toddler, but also in those of the remaining members of this family (consisting of the
parents and a toddler).

By following the guidelines of the narrative approach, each family member,
traumatized by the gripping influence of HIV/AIDS, is given the chance to express
his/her experience (this is done in a reflective and meaningful way).

Through these reflective conversations, the aim of this study is achieved as these
(revealing) descriptions of each member’s experiences are shared among the
participants, creating an atmosphere of acceptance – and ultimately restoring
brittle relationships within the family.

Within the pastoral encounter (a metaphorical encounter with God) a radical
transformation takes place in every family member’s heart. This transformation is
brought to pass by the Holy Ghost, which continuously influences, renews and
supports our human spirit.

Accordingly, the roles fulfilled by the parents also undergo significant change:
Where (at first) survival is seen as the main priority, transformed attitudes gain the
insight to realize that group work between the parents and the toddler is in truth, of
much greater importance.

Take note that the purpose of this study is not to prove anything; neither to
examine the causes and/or consequences of HIV/AIDS, but rather to provide
traumatized family members with an adequate chance to explain their
experiences. Afterwards, (and based on a theoretical and theological background
knowledge) these experiences are thoroughly reflected upon.

The research group as a whole undergoes spiritual and emotional growth and thus
the aim of practical theology (to bring about a transformation in conjunction with
the Gospel) is reached – by means of the narrative method.
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By finally examining expressive results of the study, a suitable approach to
pastoral therapy is revealed through which to bring about such a transformation in
the lives of Christians from all culture groups. This specific approach has the
necessary ability to counteract the crumbling process in traumatized families and
bring forth a complete renewal in the family as a whole.
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1

RELEVANSIE EN KONTEKSTUALISERING

RELEV ANSIE

Toe VIGS twee dekades gelede sy verskynin g gemaak het, kon min
mense voorspel hoe die epidemie sou ontwikkel, en nog minder kon
hulle met sekerheid die beste wyse van voorkomin g voo rskryf . Nou,
aan die begin van ‘n nuwe millenniu m, is ons verb y die stadium van
raai. Ons weet uit ervarin g dat Vigs hele areas ka n vernietig,
dekades se nasionale vooru itgan g ka n strem, die golf tussen ryk en
arm vo lke kan ve rgroot, en alreeds gestigmatiseerde persone nog
verder na die perif erie van die samelewing kan f orseer.

Sedert die vroeë n egentige rjare van die vorige eeu het dit duidelik
ge word dat MIV/V IGS die ontwikkeling in erg geaf fekteerde lande
baie nadelig sou beïn vloed. W aarskuwings ten opsigte van dalende
le wensve rwa gtin g, toenemende getalle weeskinders, ekstra koste vir
besighede en die vern ietiging van gesins- en gemeenskapstrukture
is niks nuuts nie. Hierd ie eff ekte word al hoe duideliker in Af rika
suid van die Saha ra, wat die ergste geraak wo rd en waar Vigs nou
dodeliker is as enige oorlo g:

in 1998 is byvoo rbeeld 200 000

mense in Af rika dood as gevolg van o orlog, terwyl meer as 2 miljoen
mense aan Vigs dood is (Van Dyk 2001:4).
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VIGS het dus ‘n kritieke ontwikkelingsprobleem gewo rd. Die sosiale
en ekonomiese impak van VIGS wo rd nie slegs gevoel in die
gesondheidsektor

nie,

maar

ook

in

sektore

soo s

opvoeding,

industrieë, landbou, vervoe r, menslike hulpbronne en die ekonomie
in die algemeen.

Die populasiestruk ture van ernstig geaffekteerde lande sal radikaal
deur Vigs verander word, en dit beteken dat groot ve randeringe sa l
moet plaasvind te n opsigte van ho e gemeenskappe hulleself sal
organiseer, ‘n bestaan sal maak en vir hul siekes sal so rg.

In ontwikkelende lande word populasiestrukture ge woonlik as ‘n
piramide beskryf , en ref lekteer dit die demograaf se tradisionele
beskrywin g van populasies ten opsigte van ouderdomsgroepe, met
mans aan die een kant en vroue aan die ander kant van die sentrale
as. Die vorm van die piramide word bepaal deur beide geboortes en
sterf tes. As beide hoog is, het die piramide ‘n wye basis wat
geleidelik

af neem

na

bo

met

toenemende

ouderdom.

Namate

gesondheid egter verbeter en f ertiliteit af neem, word die ouer
ouderdomsgroepe groter as die jonge r ouderdomsgroepe, en kry die
piramide meer die vorm van ‘n kolom (Van Dyk 2001:12-18).

Vigs

het

egter

‘n

“bevolkin gskoorste en”.

totaal

nuwe

vorm

geskep,

naamlik

die

Baie MIV -geïnf ekteerde vrou e gaan lank

voor die einde van hul reproduktiewe ja re dood, of verloor hul
vrugbaarheid.

Dit beteken dat daar minder babas gebore word, en

dat tot ‘n derde van die babas met MIV-positie we ma’s wat wel
gebore word, sterf .
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Die mees dramatiese veranderin g in die populasiepiramide kom
egter eers 10 tot 15 jaar na die ouderdom waarop mense seksueel
aktief raak, na vore, wanneer diege ne wat vroe g in h ul seksuele
le wens met MIV geïnf ekteer geraak het, sterf . Die populasie van
vroue bo hul vroeë twintige rjare en mans bo hul vroeë dertigerjare
krimp radikaal.

Namate slegs diege ne wat nie met MI V ge ïnf ekteer

is nie, oorleef en oud word, word die piramide ‘n skoorsteen (Van
Dyk 2001:16-18).

Die implikasies van hierdie verandering in populasiestruktuur is
we rklik

skokkend

van

aard.

Volgens

die

Verenigde

State

se

sensusburo, sal daar in Botswana oor 20 jaar meer volwassenes in
hul sestiger- en sewentigerjare, as volwassenes in hul veert ige r- en
vyf tige rjare, wees.

Hierdie projeks ies is gebaseer op die aanname dat die patrone van
nuwe inf eksies nie veel sal verander oor die volgende dekade nie.
Die “verlore volwassenes” – mans en vroue wat in 2020 hulle
veert ige r- en vyf tigerjare moes bereik het – is nou in hulle t wintigeren dertigerjare, h oewel sommige va n hulle reeds dood is.
meer

mense

is

verjaarsdag sterf .

reeds

ge ïnf ekteer

en

sal

voo r

hu lle

Baie

vyf tigste

Botswana is slegs een voorbeeld van hoe

vern ietigend MIV en VIGS op ‘n land en ‘n gemeenskap kan inwerk
(US Census Bureau, W orld Population Prof ile 2000:5-9).

W atter gevolge dit presies vir die ge meenskap inhou, is moeilik om
te voorspel, aangesien die wêre ld nog nooit voorh een sodanig
ge weldige hoë st erf tesyf ers onder jong volwassenes van beide
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gesla gte, vanuit alle sosiale strata, beleef het nie.

Een ding is

seker: ‘n k lein get al jong volwassen es – die groep wa t tradisioneel
beide vir jon g kinders en vir ou mense moet sorg – sal skielik groot
getalle jong en o u mense moet versorg.

Baie van hierdie jon g

volwassenes sal self met MIV geïnfekteer wees, wat beteken dat
hulle self sorg van hulle kinders of ouer ouers sal benodig, eerder
as dit sal kan vers kaf .

Die premature dood van die helf te van ‘n land se volwasse populasie
– ge woonlik op ‘n ouderdom waarop hulle reeds met hulle eie
gesinne begin het en ekonomies produktief begin wo rd het – kan ‘n
radikale in vloed o p bykans elke aspek van ‘n land se sosiale en
ekonomiese bestaan hê (Van Dyk 2001:18-20).

Hoewe l dit moeilik is om die presiese impak van MIV/VIGS op
nasionale vlak te meet in die meeste van die lande wat die swaarste
getref word, bestaan daar ‘n groot hoeveelheid inligtin g oor hoe die
epidemie alles affekteer – van huishoudings tot die openbare en
private sektore van die ekonomie.

Studies wat gedoen is oor die impak daarvan om ‘n f amilielid te hê
met VIGS, dui daarop dat huishoudings ‘n dramatiese afname in
inkomste beleef (Van Dyk 2001:26). ‘n Af name in inkomste beteken
dat mense minder kan koop en minder kan spaar.

Landelike

f amilies wat deur Vigs geraak word, b eleef ‘n af name in hul landbouuitsette, wat weer hul voedselsekurit eit bedreig.
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Kinders word dik wels uit die skool gehaal, en ou mense word gelos
om na hulleself om te sien.

W anneer f amilielede in die stedelike

gebiede siek word, gaan hulle dikwe ls teru g na hul plattelandse
gemeenskappe, waar hulle f amilies hulle moet versorg.

Dit d ra b y

tot die ge we ldige las op skaars h ulpbronne en dit verhoo g die
moontlikheid

dat

die

huwe liksma at

of

ander

seksmaat

in

die

plattelandse gemeenskap ook geïnf ekteer raak.

Huishoudings

met

weeskinders

a an

die

hoof

daarvan

word

toenemend ‘n algemene verskynse l in baie Af rikalande, namate die
aantal weeskinders toeneem en die aantal potensiële verso rge rs
af neem.

1.1.1 Die oordrag van MIV

Die skok golwe van MIV/VIGS strek ro ndom die aardbol. Oral reageer
die media op hierdie siekte op so 'n wyse dat dit mense verb yster en
ontnugter laat. MI V/VIGS het 'n wê reld wye probleem ge wo rd met
internasionale

konsekwensies.

Dwarsoor

ku ltuurgrense,

en

onopgeloste politieke konf lik heen, bind MIV/VIGS die mensdom
rondom 'n angsf aktor saam.

Die stellin g kan gemaak word dat

MIV/VIGS die een en twintigste -eeuse mens met die diepste wortels
van s y bestaanskern gekonf ronteer het.

Die radikale aspek van

MIV/VIGS bestaan hierin: dit het die mens op 'n verdoemende wyse
van s y nietigheid, verganklikheid en bedorwenheid bewus gemaak.

Alhoewel MIV deur seksuele omgang en kontak met ge ïnf ekteerde
bloed oorgedra word, is dit belangrik om te besef dat MIV nie baie
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maklik oordra nie. Die MI-virus is ‘n delikate virus wat buite die
liggaam (indien dit nie in liggaamsvloeistowwe voorko m nie) vinnig
doodgaan. Dit is nie so aansteeklik soos byvoorbeeld Hepatitis B
nie, en blootstelling daaraan beteken dus nie dat die persoon
noodwendig ge ïnf ekteer sal word nie.

Oordrag vind daarom net in baie spesif ieke omstandighede plaas.
Dit is belangrik om daarop te let dat dit hoof saaklik bloed en
seksuele (semen- en vaginale ) vloeistowwe is wat hoë konsentrasies
MIV bevat, terwyl ander liggaamsvloeistowwe soos speeksel, trane,
s weet en urine lae konsentrasies van die virus be vat. I nf eksie deur
laasgenoemde is daarom onwaarskynlik.

Sekere seksuele aktiwiteite is hoër risiko gedrag. Knobel (1987:5)
identif iseer die volgende as ge vaarlike seksprakt yke met 'n hoër
risikopotensiaal: gemeenskap met veelvuldige of vreemde persone;
gemeenskap (vaginaal of rektaal) sonder 'n kondoom; oro-genitale
sekskontak veral as die semen in die mond uitgestort wo rd; ororektale kontak tussen die tong en die anus; meganiese besering van
die vaginale of rektale slymvlies deur die vin gers of 'n voorwe rp
voordat gemeenskap (sonder 'n kondoom) plaasvind.

Bloed is die primêre bedreiging vir versorgers en mediese personeel
en intraveneuse dwelm gebruikers. In Af rika is moeder tot kind
oordrag ‘n belan grike vraa gstuk, veral omdat antiretrovirale terapie
nie altyd bekostigb aar is om die oordrag van MIV t ydens geboorte te
verminder nie. In Af rika is borsvoeding ook ‘n kontensieuse saak,
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omdat borsvoeding dikwels die enigste wyse is om te verseker dat
babas behoorlik ge voed kan word.

MIV/VIGS is nie ‘n “siekte” in die ge wone sin van d ie woord nie,
omdat die meeste simptome wat met die MIV-inf eksie geassosieer
wo rd, nie direk d eur die virus ve roorsaak word nie, maar deur
opportunistiese inf eksies en siektes wat die liggaam aanval as
ge volg van die wanfunksionerende immuunsisteem. Dit is verde r
belangrik om die belangrike ve rband tussen MIV en Tuberkulose en
tussen MIV en STD’s (seksueel oordra agbare siektes) te besef .

Die noue ve rband tussen Tuberkulose en MIV/VIGS is te wyte aan
die f eit dat Tuberkulose nog alt yd wydversp reid in Af rika voorgekom
het (bv. die meeste Suid-Af rikaners was reeds die een of ander tyd
blootgestel aan Tuberkulose), en dat persone met ‘n onderdrukte
immuunsisteem besonder vatbaar vir Tuberkulose is. Die verband
tussen STD’s en MIV het eerstens te make met die f eit dat STD’s dit
vir d ie MIV -virus makliker maak om die liggaam binne te drin g, en
tweedens met die feit dat die gedragspatrone wat tot STD’s lei, (b v.
promiskuïteit ) dies elf de is wat meestal lei tot MIV-inf eksie.

Volgens Van Dyk (2001:55-57) is verskillende f ases van MIVinf eksie nie diskrete f ases nie, maar oorvleuel hulle in terme van
hulle simptome, wat dit soms moeilik maak om die spesif ieke fase
van inf eksie in ‘n betrokke indiwidu te identif iseer. Die f ases moet
dus nie as absolute kategorieë beskou word nie, maar as blote
gerief like groepe wat nuttig is om die progressie van MIV-inf eksie
mee te beskryf .
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Dit is belangrik o m te besef dat alle ge ïnf ekteerde persone nie
noodwendig diese lf de sindroom van opportunistiese siektes sal
vertoon nie, omdat hulle nie direk deur die virus ve roorsaak wo rd
nie, maar sekondêre inf eksies is. Sekere toestande, soos diarree, is
egter meer unive rs eel as andere (Van Dyk 2002: 55-69).

In sommige ge valle dui die spesif ieke simptome van inf eksies (in
isolasie gesien) nie noodwendig op MIV-inf eksie nie – dit is sle gs
wanneer hulle saam met ander tipiese toestande voorkom (daarom
wo rd dit ‘n “s indroom” genoem), en wanneer hulle gen eig is om te
herhaal, dat MIV-inf eksie vermoed kan word. Skaars toestande soos
Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) en Karposi se sarkoom is
egter sekere aanduidings van MIV -in f eksie (Eloff 1989:24-30).

1.1.2 MIV/VIGS intensifiseer die mens se angs vir die dood

Die t wintigste eeu het in die af gelope dertig jaar van die nagmerrie
ondervindin g van die Tweede W êreldoorlog begin herstel.

Dit was

die eksistensief ilosof ie, en by name die f ilosof ie van Heidegge r
(1963:254), wat die mens se doodsangs onder sy neus kom vryf het.
Gewoonlik probeer die man op straat om die gedagte van die dood
te onderdruk of te ontken.
sekere sin onnatuurlik.

W ie egter die dood ontken, leef in ‘n

Die dood is die harde werklikheid van ons

bestaan. Nou, baie skielik, het VI GS vir die

vooru itstre wende

suksesmens van die een en twintigst e eeu sy illusie van 'n "ewige
gesondheid" met behulp van die tegniek, wreed ontmasker.

Die

radikalise rende effek van MIV/VIGS lê daarin dat dit die mens met
sy

basiese

doodsangs

konf ronteer.
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MIV/VIGS

vlek

hierdie

doodsangs op 'n baie direkte wyse oop;
bestaan ontdek ons almal skielik

in die wortel van ons

weer:

die le we

bied geen

duursame sekuriteit nie. W ant: "In de angst staat de m ens voor het
harde, het onmeedogende, onoverkomelijke f eit van zijn in-deUnheimlichtkeit-ge wo rpen-zijn." (Luijpen 1964:354-355).

MIV/VIGS word die donker pes van ons planeet gen oem en saai
ongekende

paniek in

die

tagtiger-dekade.

Dit

is

juis

hierdie

angskomponent in MIV/VIGS met sy ongetemde verwoe stende effek
wat mens wees tot in die kern van sy bestaan oopgevlek het. Op 'n
baie intense wyse moet die mens erken: niemand is ten slotte teen
die dood opge wass e nie. Sokrates se stelling dat alle m ense sterf lik
is, is deur VIGS as waar bewys!

1.1.3 MIV/VIGS

verpletter

die

optimis me

van

ons

Westerse

voor uitgangsindr oom

Net toe dit hier aan die begin van die tagtiger-dekade gelyk het asof
die mediese wetenskap op die punt staan om 'n deurbraak ten
opsigte van die bekamping van kanker te maak, het VIGS die
optimisme van die menslike geloof in sy kennis, wetenskap en
tegniek aan skerwe laat spat.

VIGS ontmasker die hedendaagse

mens se illus ie va n geluk en sukses. Terwyl die medie se wetenskap
se aandag die afgelope paar jaar verskuif het van die einde van
menslike le we na die ontstaan van menslike le we, kanaliseer
MIV/VIGS opnuut 'n groot hoe veelheid wetenskaplike navorsin g
terug na daardie virusse wat die menslike bestaan bedreig. Net toe
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dit

gelyk

het

of

die

mediese

wetenskap

met

behulp

van

die

verb ysterende moontlikhede van die genetika in die rigtin g van 'n
voortplantin gste gnologie kon ont wikkel, het MIV/VIGS 'n balans
gebrin g. Die medikus sal te vergeef s probeer om 'n ingenieur ten
opsigte van die ontstaan van le we te wees, want op die ou end bly
alle mense, ook die medikus, 'n slagoff er van die ein de van alle
le we:

die

opge wasse

dood.

Die

nie.

mens

Die

is

eenvoudig

suksesmoraal

nie

van

teen
die

die

dood

optimistiese

vooruit gangsge loof in die prestasies van die tegniek, het homself
teen VIGS bloedneus gestamp.

In hierdie stadium blyk duidelik dat d ie mediese wetenskap wel oor
antibiotika beskik, maar nog nie genoegsame kennis oor 'n antivirika inge win het nie.

Omdat die menslike immuniteitsisteem so 'n

unieke stelsel is, sluit dit proewe met diere prakties gesproke uit.
Ondersoeke deur middel van die kweek van hie rdie virus word as
ge volg van boge noemde beperkinge, maklik 'n raaiskoot in die
donker.

Dit blyk verder dat daar soveel variasies be staan in die

immuniteitstowwe wat die liggaam op hierdie virus produseer dat
identif ikasie

uiters

verskeie vrae, soos:

moeilik

raak.

Hierdie

onsekere

f aktor

wek

Bestaan daar een tipe MI-viru s of het die

wetenskap met 'n kaleidoskoop van verskillende variante te doen?
Derge like

vrae

o nderstreep

die

kompleksiteit

van

VIGS.

VIGS

ontmasker die hubris van die te gnie se mens wat onder die illusie
leef dat die lewe ten diepste manipuleerbaar is en onder die beheer
van die menslike outonomie en rasionaliteit staan. Die lewe bly ten
diepste 'n misterie. Beide die be gin van le we en die ein de van le we
ontglip op die laaste oomblik die greep van die menslike wetenskap.
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1.1.4 VIGS ontmasker die moraal en sedes van die Westerse
samelew ing

MIV/VIGS besit nie slegs konsekwen sies vir die mediese wetenskap
nie. Dit dring deur na die etos van die deursnee-mens. Teenoor die
Victoriaanse era met sy so genaamde onthoudingsmoraal, staan die
een en twintigste eeu met sy ontspanningsmoraal, ge notmoraal en
sportmoraal. MIV/VIGS het die volgende waarsku win g van W P
Esterhuyse in s y boek Die mens en sy seksuele mo raal as baie t ydig
en waar be wys: “Die sport- en plesiermoraal, hoe entoesiasties die
voordele en deugde daarvan ook al deur dese en gene besing mag
wo rd vanaf pseudo-akademiese verho ë en in 'n stroom van geskrif te,
bied geen uit we g u it die moderne mens se erva rin g van verveeldheid
en

bittere

eensaamheid

nie.

Dit

is

eerder

'n

simptoom

van

eensaamheid." (1980:61).

MIV/VIGS het bewys dat Freud se analise van die eros-instink in die
mens (sy wil tot genot en seks) asook die thanatos-instink in die
mens (sy wil tot vernietiging) nie ve rkeerd is nie.

Dit blyk net dat

die dood-instink uit eindelik die eros-in stink losgemaak va n 'n ge wete
en 'n moraal (Fre ud se sogenaamde onderdrukkende super-e go),
totaal verpletter.

Die eksperimentele benadering tot seksualiteit het onteenseglik
misluk.

Seks as eksperiment wat saamhang met 'n demokratiese

vryheidsideaal wa t setel in die outonome keusevryh eid van die
mens, blyk nou 'n “doodgebore" eksperiment te wees. Dit word tans
wê reld wyd aan vaar dat enige seksu eel-aktie we perso on, hetsy 'n
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heteroseksuele

of

'n

homoseksuele

persoon,

seksprakt yke beoef en met veelvu ldige seksmaats,
dodelike geva re blootstel.

wat

onveilige

homself

aan

VIGS word die "seks-sabotasie" van die

twintigste eeu se wilde "seks-eksploit asie".

Dit blyk duidelik d at MIV/VIGS die weerloosheid van on s bestaan op
‘n “dodelike” wyse radikaliseer.
virus,

so wel

konsekwensies,

as

sy

Die onbekende f aktor in die MI-

katastrof iese

veroorsaak

'n

af metinge

en

dodelike

onsekerheids-

en

hulpeloosheidskrisis. Op psigiese vla k skep dit 'n angssindroom en
'n magteloosheidserva rin g wat die mens opnuut na die sin en doel
van die een en twintigste-eeuse vooruitgangsobsessie laat vra.

1.2

Die psigo-sosiale implikasie van MIV/VIGS

MIV/VIGS beklemtoon opnuut die wisselwerking tussen ‘n pasiënt se
verwerk ing van s y siekte en die reaksie van 'n sosiale omgewing op
die siekte. Aan die een kant is MIV/ VIGS 'n siekte wat nou ve rweef
kan wees met 'n individu se lewenst yl, aan die ander kant hou die
siekte besliste ge vare vir 'n sosiale omgewing in. Die reaksie van 'n
gemeenskap op 'n VIGS-pasiënt se siekte kan die krisis
siek wees op 'n baie intense wyse ra dikaliseer.
belangrikste psigo -sosiale implikasies van VIGS:
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van

Die volgende is d ie

1.2.1 Stigmatisering e n 'n ge voel van ve rw erping

Die

verband

veroorsaak

tussen

dat

so

MIV/VIGS
'n

pasiënt

en

'n

permissie we

onmiddellik

'n

etiket

lewenst yl
ontvang.

MIV/VIGS is dadelik gereserveer as die homo-siekte van ons t yd.
Die

konnotasie

tussen

MIV/VIGS

en

homoseksualiteit

bring

onmiddellik 'n negatie we assos iasie. Dit is natuurlik waar dat
homoseksuele groepe 'n hoërrisiko groep is. Tog kan enige persoon
die virus opdoen, ook heteroseksuele persone (sien 1.1 van hierdie
hoof stuk).

Die

probleem

by die

MIV/VIGS-pasiënt

is

dat

die samelewing

onmiddellik na die sosiale oorsake agter die siektetoestand begin
vra.
in

Ge volglik kan die persoon wat die VIGS-siekte opdoen maklik
die

lig

van

'n

oorsaaklike

menswaardigheid gestroop word.

verklaringsteorie

van

sy

Die oorsake van MI V/VIGS word

dan belangriker a s die persoon wa t MIV/VIGS het.

Indien die

MIV/VIGS-pasiënt inderdaad homoseksueel is, kan hierd ie stigma 'n
etiket word wat die persoon van sy omgewing isoleer. In die sosiale
omgewing se reak sie op MIV/VIGS skuil daar dikwels 'n ingeboude
uitsorterin gsmegan isme wat sekere siektes in die kat egorie "rein"
klassif iseer en ander siektes in die kategorie "onrein".

Dit is te

verstane dat wanneer die sosiale omge win g hulle van so 'n pasiënt
distansieer die ee nsaamheidskrisis verskerp wo rd. So ‘n persoon
wo rd dikwels as 'n uitgewo rpene of 'n uitskot-produk van die
samelewin g beskou.

Daarom dat MIV/VIGS maklik die melaatse-

siekte van die een en twintigste eeu genoem kan word.
is dan dié van die onreine in die Ou Testament:

Sy posisie

“Iemand wat 'n

velsiekte het wat h om onrein maak, moet geskeurde klere dra en sy
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hare onversorg la at.
bedek en uitroep:

Hy moet ook die onderste deel van sy gesig

"Onrein! Onrein!”

Hy bly onrein solank hy die

siekte het. Hy moet dan ook in af sondering le we en buite die
kampplek bly" (Lev l3:45).

Die negatie we ass osiasie met MIV/VIGS en die tendens om so 'n
persoon

as

'n

depressiereaksie.

melaatse

te

Depressie

hanteer,
as

'n

verskerp

die

aanpassingsre aksie

normale
op

'n

traumatiese ervaring wo rd as gevolg van die besmettingseff ek van
MIV/VIGS by so 'n pasiënt baie meer intens beleef .

Ons kan self s

van 'n stig ma-dep ressie b y die MIV/VIGS-pasiënt praat (Hartmann
1987:10-11).

1.2.2 Identiteitskrisis

en

ge voel

van

minderw aardigheid

en

w aardeloosheid

Omdat die VIGS-pasiënt in die oë van die samelewing óf as 'n
onverant woordelik e swakkeling óf as 'n permissiewe uitvaagse l
beskou word, tas dit die persoon se identiteit aan. In almal se oë is
die persoon 'n mislukkin g.

Hy Iy mos as gevolg va n 'n sondige

le wenspatroon en verd ien dus in ‘n sekere sin dit wat h om oorgekom
het. So 'n persepsie van die VIGS-pasiënt kan daartoe bydra dat hy
'n baie swak selfbeeld ontwikkel.

In die oë van die gesonde

samelewin g met hul oënskynlik hoë moraliteit voel h y 'n mislukking.
Die ge voel van wa ardeloosheid verskerp sy identiteitskrisis sodanig
dat 'n sinkris is geleidelik ont wik kel. Die reaksie van die samelewin g
kan ook tot 'n aggress ie aanleiding gee.

Die VIGS-pasiënt staan

dan skepties teenoor die samelewing en beskou alle heteroseksuele

14

persone as skynh eilige moraliste.

Hierdie vyandigheidsge voelens

dra by tot die identiteitskrisis van die pasiënt.

1.2.3 Die kommunikasiekrisis en verskerpte skeidingsangs

•

Tussen die pasiënt en sy omge win g ontstaan daar maklik 'n
kommunikasiebreuk. Dit is nie alle en die stigma-ko mponent
wat daartoe byd ra dat mense so 'n pasiënt verm y nie.
siekte

self

met

sy

skrikwekken de

implikasies

wo rd

Die
'n

onderwerp wat die gesonde persoon in die teenwoordigheid
van so 'n pasiënt lief s probeer vermy.

Hulp ve rle ners is

ge volglik bang om die wesenlike vra e en behoef tes van so 'n
pasiënt in diepte te bespreek. 'n On derwe rp soos die verband
tussen MIV/VIGS en homoseksualiteit sal as ge volg van die
sensitiwite it daarvan lief s vermy word.
vriende

en

bekendes

die

Dit kan ook wees dat

pasiënt

verm y

of

in

sy

teenwoordigheid ongemaklik voel en dus kunsmatig optree. ’n
Geweldige

hoe ve elheid

skyn

en

"game

playing"

kan

dus

rondom die siekbed opgebou word. 'n Dergelike oppervlakkige
hantering

en

onnatuurlike

optrede

ve rskerp

die

kommunikasiekris is.
•

Die kommunikasiekrisis ontstaan nie net tussen die pasiënt en
sy

sosiale

omge wing

nie.

MIV/VI GS

pasiënt-geneesheer-verhouding.

radikaliseer

ook

die

Dikwe ls sien die geneesheer

sy ro l as iemand wat aktief iets vir die pasiënt moet doen. Die
mediese begeleiding beteken dan 'n aktie we in gryp ing met
behulp

van

medikasie

of

chirurgie

wat

'n

moontlike

terapeutiese eff ek kan hê. Tot dusve r bestaan daar geen
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spesif ieke behandeling teen die virus nie.

Alhoewel medici

vert rou dat 'n ent stof ter voorkomin g van inf eksie ontwikkel
kan word, bestaan daar tans geen hoop op 'n vroeë deurbraak
nie. Die enigste middel om die lewe van 'n MIV/VIGS- pasiënt
te verleng is d ie gebruik van die mid del Retrovir (A ZT) teen 'n
koste van onge vee r se wehonderd rand per maand per pasiënt
(Van Dyk 2001: 45).
•

Die

beperking

veroorsaak

'n

wat

MIV/VIGS

sekere

mate

onbeholpenheid by hom.

op

die

van

geneesheer

plaas

magteloosheid

en

In die kommunikasieproses word

hierdie onvermoë deur middel van oordrag en kontra-oordrag
op gevoels vlak aan die pasiënt oorgedra. Gevolglik loop die
kommunikasielyne al verder uitmekaar en word die pasiënt van
die geneesheer vervreem.
•

'n Kommunikasiebreuk ontstaan maklik tussen die pasiënt en
sy liggaam. Naas die hoeveelheid skuldge voelens voel die
pasiënt verder dat sy liggaam hom in die steek gelaat het. Hy
voel self s vir s y liggaam vies.

Die liggaam bied geen

geborgenheid meer nie, sodat hy homself van s y liggaam begin
distansieer.

Hierdie

af stand

verskerp

die

ambivalente

ge voelens van aanvaardin g en ontkenning van die siekte. Hoe
meer

die

liggaa m

disintegreer

en

die

skuldge voe lens

op

psigiese vlak opbou, des te moeiliker is dit vir die pasiënt om
sy siekte te integreer en te internaliseer.
baie

moeiliker

vir

'n

pasiënt

om

MIV/VIGS maak dit

daardie

punt

in

die

aanvaardingsprose s te bereik waar d ie pasiënt kan sê: “Dit is
my liggaam wat siek is en ek het 'n verant woordelikheid
teenoor my liggaam. Daarom wil ek my liggaam ten spyte van
die siektesimptome versorg en ve rtroe tel."
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•

In

die

kern

van

die

MIV/VIGS-pasiënt

se

psigiese

belewingswê reld is daar dus 'n ge radikaliseerde ske idingsangs
en verwe rpin gsangs. Skuld ge voelen s is op 'n buitenge wone
wyse deur die sosiale omgewing se reaksies ve rskerp. Hierdie
ge voelens word maklik op God geprojekteer sodat die gedagte
by die pas iënt posvat dat die siekte 'n buitengewone st raf van
God is.

'n Ge we ldige a ggressie ka n op hierdie wyse teenoor

God en die Christelike samelewing op gebou wo rd.

1.3

Etiese dilemma

Die etiese dilemma rondom die MIV/VIGS-pasiënt word t oegespits in
die vraa g na die menswaardige hantering van hierdie pa siënt. Dit is
'n

f eit

dat

die

maatskappy

teen

samelewing
hierdie

verskeie

siekte

te

maatreëls
beskerm.

tref

om

die

Beskermende

maatreëls kan maklik in diskrimineren de maatreëls ontaard wat so 'n
persoon van sy menswaardigheid en basiese menseregte beroof .
Disk riminerende optrede teenoor sulke pasiënte ve rske rp die etiese
dilemma:

aan die een kant moet 'n samelewin g beskerm word, aan

die ander kant mag maatreëls so 'n pasiënt nie van sy basiese
menseregte en menswaard igheid (hu man dignit y) beroof nie (Botha
1980:10-12).

Die etiek met betrekking tot MIV/VIG S sny na t wee kante toe.

Aan

die een kant is daar die verant woord elikheid van die MIV/VIGS-Iyer
self .

Sy

verant woordelikheid

set el

in

sy

hantering

van

sy

siektetoestand, naamlik om optimale voo rsorgmaatreëls te tref ten
einde

ander

persone

nie

deur
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'n

onnadenkende

optrede

of

onverant woordelik e

le wenstyl

aan

die

virus

b loot

te

stel

nie.

Volgens Botha (1980:15) ontwikkel MIV/VIGS-I yers maklik 'n soort
sorgelose f atalisme:

“I'm not going alone."

Die ge volg van so 'n

houding is dat VI GS-Iye rs doelbe wus seksuele omgang met niebesmette

persone

satisf aksie:

soek.

Hulle

ontwikkel

'n

soort

sadistiese

as ek dan moet sterf waarom nie ook d ie ander wat

dieself de permissiewe le wenst yl as ek voer nie?

Aan

die

ander

kant

is

daar

die

samelewin g teenoor die gesondes.

ve rant woordelikh eid

van

d ie

Maatreëls moet getref word om

te voorkom dat die virus verder versp rei. Tot onlangs toe het toetse
vir MIV/VIGS in Amerika en Europa hoof saaklik op 'n vrywillige basis
geskied. Hoe meer die virus egte r to eneem des te belangriker word
dit om in sekere areas mense aan verpligte toetsing te onderwerp.
In Frankryk byvoo rbeeld word 'n MIV/VIGS-toets vereis alvorens ‘n
huweliksertif ikaat aan 'n egpaar uitgereik word.

Hie rdie toets wo rd

aangevra ten ein de die egpaar e n hul toekomstige kinders te
beskerm.

'n Ander versk yn sel tree ook na vore - meer en meer

we rk ge wers begin om 'n werknemer eers aan 'n MIV/VIGS-toets te
onderwerp a lvore ns ‘n we rk aan so ‘n persoon to egeken word.
Versekeringsmaatskappye begin ook om, in die lig van die stygende
mediese uitgawes, toetse aan te vra.

‘n Verdere etiese probleem is die bestaande voorve ronderstelIinge
en

perspektiewe

f unksioneer.

oor

homoseksualiteit

wat

in

die

samelewin g

Die ge vaar bestaan maklik dat 'n samelewin g die

homoseksuele mens onder een algemene noemer, naamlik die
sogenaamde "homoseksualis" kan kategoriseer en gevolglik die
kompleksiteit van die probleem oor die hoof sien.
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Die vooroordele

teenoor

die

homoseksuele

persoon

kan

sodanig

verskerp,

dat

diskriminerend teenoor so 'n persoon en sy probleem opgetree word.

Binne die heteroseksueel-homoseksuele kontinuum bestaan daar
groot varias iemoontlikhede wat wissel van uitslu itlik h eteroseksuele
gedrag tot biseks ualiteit en uitsluitlik homoseksuele gedra g of
kernhomoseksualiteit (Botha 1980:11). Daar wo rd voort s ook tussen
homoseksueel-gerigte gedrag en homoseksueel-gerigt e ge voelens
(die ongekose toestand met 'n sensitiwiteit en aangetrokkenheid vir
die eie gesla g-homof ilie) onderskei (Louw 1980:100).

Dit

is

reeds

van uit

hierdie

opmerkinge

baie

duidelik

dat

die

pastorale bediening aan die MIV/VIGS-lyer nie die etiese dilemma
kan ontwyk nie. Daarom sal die pastor 'n baie duidelike perspektief
vir

homself

vanuit

die

Skrif gege wens

oor

hierdie

saak

moet

ontwik kel (Lou w 19 80:102).

In die ge val van die MIV/VIGS-lyer sal die etiek nie buite die
persoon om by vo orbaat 'n veroorde lende houding mag inneem nie.
Dit gaan in die etiek nie om 'n abstrakte, rigiede dogm atisme nie,
maar om 'n totale evaluerin g van die persoon binne sy situasie in
die lig van ’n Skrif norm (Gustaf son 1981:30). Die etiese evaluerin g
behels dus 'n begeleidin gsproses van die MIV/VIGS-pasiënt as
volwaardige mens binne sy totale konteks.

In die toepassing van

die etiese norm kan die pastor van die volgende vra ag-metodiek
gebruik maak (Ma guire 1979:129v):
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•

Die eerste vraag is die W AT -vraag; met ander woorde wat is
al

die

f eite

met

betrekking

to t

die

totale

le we

en

omstandighede van die MIV/VIGS-Iye r?
•

Die

W AAROM-vraag;

met

ander

woorde

wat

is

die

grondliggende motief (intensie) en doelwit binne die totale
ontstaansgeskiedenis van MIV/VIGS by 'n betrokke persoon?
•

Die HOE-vraag; met ander woorde van watter le wenstyl het
hierdie

persoon

tot

dusver

gebruik

gemaak?

W at

is

die

k waliteit van s y lewenst yl en sy best aande relasies?
•

Die W IE-vraag; met ander woorde wat is die gra ad van
persoonlike aanspreeklikheid en ve rantwoordelikheid.

W at is

die identiteit van hierdie mens en wat is die besondere aard
van s y waardes isteem?
•

Die W ANNEER-vraag; met ander woorde die t ydstip waarop
bepaalde gebeure plaasge vind het en die ontwikkelin gsf ases
van die betrokke persoon.

•

Die W AAR-vraag; met ander woorde die aard van d ie konkrete
situasie en bepaalde omstandighede van die MIV/VIGS-I yer.

Hierdie vrae is bedoel om binne die etiese dilemma steeds sorg te
dra dat in 'n eties e evaluering van d ie MIV/VIGS-pasië nt hy nie van
sy menswaard ighe id beroof word en tot 'n blote objek gedegradeer
wo rd nie.

Die kerk besit dus 'n besondere taak om in die etiese

evaluering

van

die

MIV/VIGS-problematiek

op

te

kom

vir

die

persoon-syn van die pasiënt met die oog op die behoud van sy
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menswaardigheid

en

handhawing

van

sy

basiese

menseregte.

Maatreëls wat ter beskerming van die samelewing getref word, mag
nie teen die MIV/VIGS-Iye r op sodanige wyse diskrimineer dat die
persoon in terme van ’n stigma-etiket as 'n verstotelin g uitgeran geer
wo rd en h y op d ie ou end beroof wo rd van sy basiese keusevryheid
en verant woordelik heid; sy gelykwaardigheid ten opsigt e van enige
ander mens ongeag ras, klas of mediese geskiedenis; s y reg tot
onbelemmerde deelname aan die basiese geleenthede wat nodig is
vir 'n mens waardige bestaan en regverdige behandeling nie.

In

terme

van

Smedes

(1983:23-36)

gaan

dit

in

die

term

regverdigheid en die handhawin g van die re g van die n aaste in die
lig van die lief desbeginsel om die volgende belangrike Christe like
komponente:

•

My naaste het regte omdat hy daar is.

Sy bestaan is in God

gegrond soos ook myne.
•

My naaste het regte as 'n persoon.

Hy is nie maar net daar

nie. Hy is geskape na die beeld van God om God op aarde te
verteen woordig.
•

Hy het regte omdat hy 'n opdrag ontvan g het.

Elke mens het

die opdrag om homself , ander mense en die lewe te versorg.
•

Hy het regte as lid van ‘n gemeenskap.

•

Hy het regte omdat hy 'n unieke, onvervan gbare individu is.
Dit is dus baie duidelik dat die etiese dilemma die kerk oproep
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om juis betrokke by die MIV/VIGS-pasiënt se totale situasie te
raak en nie op ‘n kille af stand verwyte te slinge r en die
persoon as mens af te skryf nie.

1.4

Pastoraal-teologi ese uitdaging

MIV/VIGS radikaliseer die volgende teologiese komponente op 'n
indringende wyse:

1.4.1 Dit radikaliseer die vraag na die ve rband: sonde - siekte

W aar

die

openbaar

MIV/VIGS-lyer
en/of

waar

‘n
die

seksueel-permissie we
MI V/VIGS-lyer

‘n

le wensst yl
intraveneuse

dwelm gebruiker is , mag die skuld vraagstuk nie in d ie pastorale
bediening omseil wo rd nie.
God nie.

Ook nie die element van die straf van

Dit is ba ie duidelik dat die Skrif beslis 'n ve rband tussen

sonde en siekte lê (Ps 38:4-5 en Ps 41:5).

Hierdie ve rband tussen sonde en siekte moet egter nie as 'n
verklaringsmodel misbruik word nie (Louw 1983:15-19).

Dit is wel

waar dat die pasië nt in sy siektesituasie van sonde bewus raak en
dit eerlik voor God sal bely. W ie egter probeer om agt er elke siekte
'n persoonlike sonde te soek ten einde die siekte kousaal-oorsaaklik
met God en sy too rn in ve rband te bring, beland in die moeilikheid.
Jesus wys self so 'n kousaal-oorsaaklike verkla rin gsmodel af (vgl
Joh 9:3 - die verhaal van die blindgeb ore man). Die gevaar in so 'n
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verklaringsmodel is dat God maklik o p die ou end as die outeur van
die sonde beskou kan word.

God is egter nie die outeur van die

sonde nie. In die driehoek God-mens-bose is God tota al anders b y
die sonde betrokke as laasgenoemde twee. God is in sy genade en
toorn by die sonde betrokke met die oog op die behoud en redding
(heil) van die sondaar; die mens is in sy verant woordelikheid by die
sonde betrokke in die hantering van sy keusevryheid; die bose is by
die sonde betrokke in die verle iding van die mens ten einde binne
die verbonds verho uding 'n breuk tussen God en mens te slaan. Die
bose is daardie duistere mag wat op diaboliese wyse God en mens
van mekaar wil vervreem. Deur middel van opstand, haat, leuentaal,
ongeloof en hoogmoed slinger h y die verbondsverhoudin g uitmekaar
en skep hy isolasie en chaos (Louw 1985:21v).

Die kousaal-oorsa aklike verkla rin gsmodel in die pastorale bediening
aan die MIV/VIGS-pasiënt is gevaarlik.

Dit kan die pasiënt nie net

van God ve rvreem nie (God wo rd gesien as die ge vaarlike "Man van
Staal” en koue tiran) maar ook die pasiënt self totaal vernietig. Die
probleem met 'n verklaringsmodel is dat daar altyd 'n sondebok
aangewys moet word.

Iemand moet boet ten einde die Godheid

weer te kalmeer e n tot bedaring te bring. V ir die mens in Iydin g het
God egter klaar die sondebok voorsien.

Vergif nishulp in die pastoraat geskied nie voorwaard elik nie - die
mens hoef nie eers iets te doen (sy sonde bely) voord at hy vir God
aanneemlik is nie (wettis isme m.b.v. die werke van die sonde).
Genade beteken onvoorwaardelike lief de en algehele k wytskeldin g
van skuld. Dit is d ie objektiwiteit van die versoening en die vergif nis
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op

grond

van

die

Middelaarswe rk

van

Christus

wat

aan

die

MIV/VIGS-pasiënt verkondig moet wo rd (Louw 1985:34-40).

1.4.2 Dit radikaliseer die identiteit van die pastor

Reeds vanuit die bespreking van die etiese dilemma het dit duidelik
geblyk dat 'n s implistiese moraliserin g van die MIV/VIG S-vraagstuk
nie 'n korrekte pastorale benadering is nie.

Die pastor wat die

VIGS-pasiënt met 'n veroordelende h ouding benader, sal beslis op 'n
kommunikasie-bre uk

af stuur.

In

die

teenwoordigh eid

van

die

MIV/VIGS-pasiënt word die pastor se ware identite it ontmasker.
Diegene wat die pastorale bediening sIegs as 'n plig beskou en
gedryf word deur bymotie we wat da arop ingestel is om indruk te
maak, sal twee keer oor 'n besoek aan so 'n pasiënt moet nadink.
VIGS maak 'n appèl op die ware lief de in Christus wat 'n ander mens
onvoorwaardelik k an aanvaar en wat bereid is om reserweloos
betrokke te raak.
priesterlike

Die egtheid va n die Christelike lief de en die

dimensie

van

die

pastorale

MIV/VIGS op 'n baie radikale wyse getoets.

bediening

word

deur

Die past or wat skuil

agter ‘n oppervlak kige ampsopvattin g en wie se innerlike dryf kra g
gebaseer is op 'n obsessie om sukses te bereik, sal bereid moet
wees om ten spyt e van 'n moontlike risiko-f aktor, homself bloot te
stel (Louw 1985:47).

By die siekbed va n die VIGS-pasiënt is daar nie plek vir voorkeure
en af keure gebaseer op persoonlike oortuigin ge nie.
die roeping in Ch ristus wat ongeag ras,
uitreik na die mens in nood.

Hier geld net

klas of siektetoestand

Terwyl dit dikwels makliker is om met
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die hartpasiënt en kankerpasiënt medelye te toon, maak die totale
situasie van die MI V/VIGS-pasiënt dit vir die die pastor baie moeilik.
Ondanks die sosiale omge win g se reaksie op die melaatse en die
voors krif te van die wet was Christus bereid om na die melaatse in sy
nood uit te reik.

Op dieself de wyse behoort die pastor in sy totale

grondhouding iets van Christus se barmhartigheid te demonstreer.
Dit is juis 'n pastorale sensitiwiteit wat die lief de in Christus so kan
demonstreer dat simpatie en empatie 'n stuk getuienis wo rd van die
vert roostende teenwoord igheid van die Heilige Gees.

Ondanks die

stigmakomponent by MIV/VIGS moet die pastor se betrokkenheid die
kommunikasiebreuk en ve rvreemdingsproses tussen die MIV/VIGSpasiënt en sy so siale omge win g d eurbreek en effektief teëwerk.
VIGS verplig d ie pastor om homself opnuut die vraag a f te vra: W at
motiveer m y om na só 'n pasiënt te gaan en wat is die doelwit van
my besoek en die dryf kra g agter m y bediening?

1.4.3 Dit

radikaliseer

die

egtheid

van

die

gemeenskap

van

gelow iges

Die probleem by MIV/VIGS is dat die samelewin g maklik so 'n
pasiënt uitgesluit kan laat voel.
communio sanctorum:
binne

die

met ander woorde kan die MIV/VIGS-pasiënt

gemeenskap

geakkommodeer

wo rd

MIV/VIGS stel 'n toets aan die

van

dat

hy

die
as

gelo wiges
mens

vooroordele en st igmatiserende etikette?

op

bevry

so
word

'n
van

wyse
alle

Dit is die koinonia binne

die liggaam van Christus wat aan hierdie mens sy menswaardigheid
kan teruggee. Die koinonia demonstreer aan die MIV/VIGS-Iye r dat
God 'n mens

onvoorwaardelik lief het en deur sy genade van alle
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skuld bevry.

Die koinonia moet aan hierdie mens menslike wa rmte

en nabyheid skenk. Binne die intimiteit van die geloof sgemeenskap
moet hierdie mens die nabyheid van God in sy noodsitu asie ontdek.
Dit is dan veral in die bediening van die nagmaal dat die pastoraat
op 'n eff ektiewe wy se na die pasiënt kan uitreik ten einde sy iso lasie
met die versoenende teenwoordigheid van God te deurbreek (Louw
1983:30v).

Die werk likheid va n MIV/VIGS daag die kerk opnuut uit om waarlik
kerk en liggaam van Christus te wees (Hartmann 1987:23-28).

1.4.4 Dit radikaliseer die bestemmingsfunksie en struktuur van
seksualiteit vir di e Christen

Dit is een van die belangrike u itdagings vir d ie pastorale bediening
om die MIV/VIGS-pasiënt te help om 'n positiewe self beeld te
ontwik kel. Hie rdie positie we self beeld wat bepaal word deur die nut
en waarde van die verloste MIV/VI GS-pasiënt se le we voor God,
moet

binne

'n

positie we

liggaa msbeeld

geïntern aliseer

wo rd

(Hartmann 1987:38). Die MIV/VIGS-pasiënt bly, ten spyte van die
virus en die ontstaansgeskiedenis van sy siekte, stee ds beeld van
God. Sy aangetaste liggaam bly God se skeppingswerk.

Die

vern ietigende eff ek van MIV/VIGS binne die menslike liggaam tas
nie die feit aan dat die pasiënt se liggaam 'n tempel is waarin die
Heilige Gees in wo nend God se beloftes vir le we (opstandingsle we )
realiseer nie (Lou w 1983:55).
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MIV/VIGS ve rkondig aan 'n ganse mensdom die volgende waarheid:
die genotmoraal, sportmoraal en ontspanningsmoraal het nie gewe rk
nie.
vaste

Die eksperim ent met seks het misluk.
struktuur

lief destrou

wat

op

gebaseer

permanensie,

is.

Seksualit eit benodig 'n
ve rantwoord elikheid

Seksu aliteit

is

gebaseer

op

en
'n

verant woordelikheidsmoraal wat die behoef tes van ero s nie los van
die

huwelikstruk tuur

heteroseksualiteit
verant woordelike

van

met

die

huwelikstrou

agapé

sien

aksent

op

wo rd

deur

nie.

Monogame

duursaamheid

en

problematiek

van

die

MIV/VIGS opnuut onderstreep.

1.4.5 Dit radikaliseer rousmart

By die heengaan van 'n VIGS-pasiënt reageer die simpatiebetuigers
op 'n meer gedempte wyse.
af gestorwene te beskerm.

Naasb estaandes voel ve rplig om die
Die ge volg is dat die volle waarheid

dik wels vers wyg wo rd en die leuen 'n klomp raaisels rondom die
pasiënt se heengaan oproep. Die begraf nis van die VI GS-pasiënt is
dik wels 'n roudiens met 'n onnatuurlike swye en heelwat onderdrukte
vraagtekens.
gedemp.

Dik we ls

is

die

rousmart

by

die

naasbestaandes

Die hele f amilie voel skaa m as ge volg van die skeptiese

houding van die s osiale omge win g.

Gevolglik kan hulle nie maklik

hul emosie teenoor enigiemand ontlaai nie. Byvoorbeeld:

vir 'n

vader of moeder sal dit baie moeilik wees om openlik oor die dood
van hul homoseksuele seun of intraveneuse dwelm verslaaf de kind,
wat aan VIGS oorlede, is te praat. Die weenreaksie wo rd onderdruk
sodat die rousmartproses vertraa g word en die smart maklik in
patologiese rousmart kan ontaard (Esterhuyse 1980: 73-76).
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Die

pastor

kan

dus

'n

baie

belangrike

rol

speel

om

die

naasbestaandes te help om hul ge voelens openhartig t e deel en oor
die

oorledene

se

siekte

kommunikasieproses

kan

te

kommunikeer.

die

'n

verwe rkin gsproses

Openhartige
van

rousmart

aansienlik bevorde r.

2

KONTEKSTU ALIS ERING

Hoe moet ons die ve rwaarlosing va n ‘n geaf f ekteerde MIV/VIGSf amilie in ‘n gemeenskap verstaan? Hoekom die versu im? (Lester
1987:11) gee die volgende redes:

Predikante is die slagof f ers van ‘n kulturele mite dat kind wees net
gesien word as ‘n tyd van pret en blydskap en dat kleuters dan min
ernstige trauma beleef . Omdat kleuters dikwels hulle ge voelens wys
deur spel en so ‘n kort aandagspan openbaar, dink die Pastor dat
die kleuter onbewu s is van die krisis rondom hom of hy dink dat die
kleuter so onaanpasbaar is dat hy nie pastorale sorg nodig het nie.

Die objek van pastorale bediening is die totale mens as psigiesf isies-geestelike eenheid.
wo rd

ve rwys

na

gelo wig/on gelo wig.

alle

Met verwysin g na die mens as objek,

mense:

manlik/ vroulik;

volwassene/kind;

Die tragiese werklikheid is dat, hoewel God

uitdruklik pastorale bediening aan die mens in nood eis, vera l
gestigmatiseerde mense heel dikwe ls pastoraal verwaarloos word.
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In die lig van bove rmelde blyk dit dat daar veral drie le emtes in die
veld van ondersoek bestaan:

Ten eerste blyk dit dat die probleem van pastorale terapie aan die
getraumatiseerde gesin nog nie in diepte nagevors is nie.

Uit die

verkenning van lite ratuur is d it duidelik dat daar tot dusver steeds ‘n
leemte in dié verband bestaan.

Aangesien hierdie ‘n teologiese

studie is, is die navorsin g ge grond op die normatiewe gesag van die
Skrif (2 Tim. 3: 16; 1 Pet.1:21).

In dié studie vind ek byval b y d ie definisie van Muller (1996:5) waar
hy

sê

“Praktiese

teologie

is

die

siste maties-gestruktureerde,

voortgaande hermeneutiese proses, waardeur gepoog word om
mens like handelin ge, wat verband hou met die verh ale van die
Christen-geloofsgemeenskap, teologies te verhelder en te vernuwe.”

Hierdie def inisie vind aanklank by Gerkin (1986:59) waar hy sê
“Narrative practical theology is, there fore, an ongoing hermeneutical
process within the immediate storied context of ministry. The
intension of that process is the transformation of the human story,
both individual and corporate, in ways that open the future of that
story to creative possibilit ies”.

Om die eerste aangetoonde leemte wetenskaplik aan te pak, word
die volgende navorsings vraag gef ormuleer:
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W ATTER BASISTEORETIESE PERSPEKTIEW E BIED DIE SKRIF
VIR

PASTORALE

BEDIENING

AAN

DIE

MIV/VIGS-

GEAFFEKTEERDE FAMILIE?

‘n Tweede leemte wat uit die oriëntering en aktualiteit na vore kom,
handel

oor

die

geaff ekteerde
trauma.

se

MIV/VIGS-ge ïnf ekteerde
eiesoortige

emosionele

asook

die

belewin g

MIV/VIGSvan

hierdie

Om die f amilie se eiesoortige emosionele belewing van

MIV/VIGS beter te verstaan, is dit n odig om ook metateoreties te
we rk. Daa rmee word bedoel dat ook navorsingsresultat e van ander
vak wetenskappe bestudeer en met vrug gebru ik mag wo rd.

“Pastoraat as wetenskap is deel van die totaliteit van wetenskappe.
Omdat die wetenskap sover moontlik interdissip linêr werk moet ten
minste

kennis

geneem

word

van

relevante

resultate

van

een

wetenskap vir die ander” (De Klerk 1 975:4).

Met

‘n

eko-hermeneutiese

pastorale

paradigma

kan

pastorale

gesinsterapie s legs sin vol beoef en word as dit gemeentesentries is.
Die ekklesia as die primêre gemeenskap waarbinne huwelik en gesin
f unksioneer, moet op die een of ander wyse verreken word.

Dit

behoort meteens duidelik te wees dat die geloof sgemeenskap ‘n
baie belangrike deel van die ekosiste em van lidmate is.

Ek wil aansluit b y Gerkin (1984:74) wat sê dat pastorale sorg nie
kan plaasvind as ‘n een-tot-een-aktiwiteit in ‘n sekulêre konteks en
heeltemal los van die kerk nie. Ten einde die familie se eiesoortige
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emosionele belewing van MIV/VIGS beter te verstaa n, word d ie
volgende navors in gs vraag in dié verb and gef ormuleer:

W ATTER

METATEORETIESE

VAKW ETENSKAPPE

BUlTE

DIE

PERSPEKTIEW E
TEOLOGIE

BIED

RONDOM

DIE

EMOSIONELE BELEW ING VAN DIE MIV/VIGS-GEAFFEKTEERDE
FAMILIE?

‘n Derde leemte wat binne die veld van onderso ek grondiger
navors ing ve rg, is die vraag na eff ektie we pastorale terapie aan die
f amilie binne die krisis van trauma.

Om die teorie en praktyk van

die f amilie in trauma met mekaar te versoen, word die derde
navors ings vraag s oos volg gef ormuleer:

W ATTER PRAKTYKTEORETIESE RIGLYNE KAN NEE RGELê W ORD
VIR PASTORALE TERAPIE AAN DIE MIV/VIGS-GEAFFEKTEERDE
FAMILIE?

Om hierby aan te sluit, wo rd daar aan die pastorale terapeut se
terapeutiese benadering gestalte gegee deur die pastorale model
waaru it hy operee r. Louw (1997:160) ve rduidelik dit so:

“Dit is ‘n

f eit dat die bedoeling van die pa storale bediening, asook die
uiteindelike terap eutiese doelwit, wesenlik bepaal wo rd deur 'n
spesif ieke siening oor die mens wa t as ve ronderstelde raamwerk
binne ‘n spesif ieke pastorale model f unksioneer.” Die terapeut se
beskouinge

oor

die

God-mensverhouding

vanuit

pastorale model is dus van deurslaggewende aard.
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'n

bepaalde

In hoof stuk 2 word daar breedvoerig aandag gegee aan ve rskillende
pastorale modelle en in watter mate die modelle aange wend kan
wo rd vir pastorale terapie met die MIV/VIGS-geaf fekteerde f amilie.
‘n

Evaluering

wo rd

tussen

die

verskillende

pastorale

modelle

gemaak om dan tot f inaliteit te kom met watter pastorale benadering
daar in die navorsing ge we rk gaan wo rd.
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2

PROBLEEM- EN DOELSTELLING

Die probleem bestaan daarin dat ‘n geskikte pastorale benadering
ge vind moet word om sinvolle pastorale terapie met die MIV/VIGSgeaff ekteerde familie te doen.

Met die oog daarop en op die

uiteindelike posisionering van die navorser, word die gestaltege win g
van die pastoraat uit die perspektief van die volgende pastorale
modelle krities bespreek:
bipolêre,

die kerugmatiese, eduktiewe, noutetiese,

pneumatologiese,

kon vergensie,

promissio terapie-

en

narratie we benadering (Van Jaarsveld 2001: 55-97).

1

P ASTO R ALE MODELLE IN TER APE UTIESE PERSPEKTIEF

1.1

Kerugmatiese model

Die S witse rse teoloog Eduard Thurneysen word as d ie eksponent
van die ke rugmatiese model vir die pastoraat beskou. Hy slu it in sy
studies oor die “S eelsorge” enersyd s b y die geref ormeerde tradisie
aan en andersyds by die teolo giese beskouinge van Barth (De K lerk
1978:31).

Müller (1981:14) meen dat 'n mens die kerugmatiese

model, globaal gesproke, die tradisioneel Protestantse model kan
noem.
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Die

model

is

vermenging

teologies

van

die

goed

ve rantwoord.

amptelike

wetenskappe plaas nie.

vakke

Daar

en

die

vind

geen

psigososiale

Thurneyse n (1963:66) skryf onomwonde:

"True pastoral care must be biblical.

Let us beware of deviating

f rom this!"

1.1.1 Aa r d van die kerugmatiese gesprek

In die pastorale sorg gaan dit by uitstek, volgens Thurneysen, om
die verkondigin g van die W oord.

Dit sluit b y die prediking aan,

maar geskied aan die enkeling in die vorm van ‘n gesprek wat hy
beskryf

as

"Gesprache

von

Mensch

zu

Mensch"

(Thurneysen

1968:12). Deur die gesprek laat dit die lig van Gods W oord oor die
mens in sy besondere situasie val.

Thurneysen (1963:109) skryf :

"Pastoral counseling happens in the form of a conversat ion listening to the W ord of God and responding to the W ord of God.
The partners in the conversation become servants of this W ord f or
one another."

Met betrekking tot die rol van die psigologie in die pastorale gesprek
is daar by Thurneysen geen t wyf el oor die absolute primaat van
Gods

W oord

nie.

Hy

skryf :

"Pastoral

care

is

a nd

remains

proclamation of the W ord to the individual and neither can or should
ever be an ything else" (Thurneysen 1963:201).

Ten einde die

boodskap van ve rgif nis aan die kliënt te bring, moet die pastor hom
egter deur middel van die psigolo gie so goed as moontlik van s y
kliënt se innerlike le we verge wis.
pastorale

sorg

we l

die

Met die oog hie rop het die

psigolo gie
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nodig

as

'n

besondere

hulpwetenskap (Thurneysen 1963:201-202). Die W oord van God bly
egter die primêre bron van kennis.

Hy stel dit onomwonde:

“The

W ord of God is not one source of knowledge among oth ers; it is the
basis of all knowledge even in the matter of the understanding of
man” (Thurneysen 1963:206).

1.1.2 Inhoud van die ke rugmatiese gesprek

Die doelwit van die kerugmatiese gesprek is om die kliënt deur die
verkondiging van die W oord tot vergif nis van sonde deur Jesus
Christus

te

lei.

Thurneysen

(1963:67)

verduidelik

dit

as

volg:

"Theref ore, the content of proclamation of pastoral care can be no
other than the forgiveness of sins t hrough Jesus Christ."

Met die

oog op die bereiking van hierdie doelwit word die kerugmatiese
gesprek deur die volgende momente beheers:

•

Soewereiniteit van God.

Die kerugmatiese benadering van

Thurneysen word deur die absolute soewere initeit van God en
die primaat van die W oord beheers.

Dit waarborg God se

triomf oor alle duistere en kwade magte (vgl Thurneysen
1963,1968,1976).

As

sleutel

tot

sy

pastorale

model

beklemtoon hy die grootheid en uniekheid van God. Daar is 'n
ge weldige af stand tussen God en die mens. God is die
onaantasbare. Die mens is die ondergeskikte. As sulks is die
mens volledig van God af hanklik.
•

Verdorwenheid van die mens. Die ra dikale verdorwenh eid van
die mens word bely.

Die mens moet vanuit die Bybelse
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antropologie as so ndaar geken word , soos Gods W oord hom
voorste l

(vgl

Thurneysen

1963:54-67).

W anneer

die

verdorwenheid en sondigheid van die mens bloot as tekorte,
gebreke en beperkinge gesien wo rd , dan is daar nie sprake
van ware herderlik e sorg nie (Thurneysen 1968:186).

•

Verlossing uit genade.

Die verlossing van die mens bloot uit

genade word verk ondig.

Thurneysen (1963:67) skryf : "Gods

absolvin g grace m ust be communicated in pastoral care." Alle
pogings tot self ve rlossin g deur eie godsvru g word a f gewys
(Thurneysen 1963:159).

•

Lewendmaking
aanknopingspunt

d eur

die

vir

Gees.

die

W oordverkondiging nie.

wa re

Die

mens
ag

bied

gee

geen

op

die

Daarom is hy ten diepste aangewese

op die Heilige Gees wat le wend maak. Thurneysen (1963:186)
handhaaf

dit

onomwonde

wanneer

hy

skryf :

"Our

responsiveness to God thus means and is f irst and last our
being elected b y G od; it is thus the e xclusive wo rk of the Holy
Spirit, who speaks and makes acceptable the electing W ord ..."
Elders gaan hy vo ort:

"The ultimate presupposition here as

else where when we are concerned with the W ord of God is the
Pneuma, the Spirit of God, who alone gives lif e to the W ord"
(Thurneysen 1963:53).

Alleen deur die krag van die Heilige

Gees kan die pastor Sy W oord spreek en kan die kliënt daarna
luister.

•

Gemeentegerigtheid.

Thurneysen neem die verband tussen

herderlike sorg en kerklike tu g besonder ernstig op.
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Daar is

by hom 'n sterk gemeentegerigtheid, omdat die verge wing van
sondes en die sakrament wat dit verseël, altyd weer voer na
die gemeente wat gesamentlik verenig. Hy skryf derhalwe: " …
pastoral

care

oc curs

within

the

realm

of

the

church"

(Thurneysen 1963:53).

1.1.3 E valuasie van die kerugmatiese model

Kritiese opmerkings oor die kerugmatiese model kan kortliks met
betrekking tot positie we en negatiewe elemente, as volg saamgevat
wo rd:

Positiewe element e. Positie we waardering vir d ie volgende aspekte
in die kerugmaties e model word uitge spreek:

•

Deduktiewe model.
deduktiewe model.

Die keru gmatiese model is ‘n volledig
Dit kry al sy inligting uit die Bybel en gee

dit aan die individu . Thurneysen (1976:100) verduidelik dit so:
"Seelsorge ist e in Sprechen, das unter einer ganz besonderen
Voraussetzung ste ht:

Sie will ein Gesprach sein, das vom

W orte Gottes herkommt und zum W orte Gottes hinf ührt...”

•

Uitgangspunt van die herderlike sorg . Die uitgan gspunt vir die
herderlike sorg word in God as die gans Andere geneem.
Hy staan teenoor die verlo re mens met wie Hy in ve rbinding
tree.

Die groot afstand word sle gs oorbrug deur Hom wat die

ruimte vir die W oord skep (De Klerk 1 978:34).
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•

Gesag van die Woord.

Die gesag wat in die keru gmatiese

gesprek geprok lameer wo rd, is nie die gesag van die pastor
nie.

Dit is die gesag van die He melse Vader, soos in die

Heilige Skrif geopenbaar (De Klerk 1978:34).
•

Erkenning vir die psigologie. Ten einde die boodskap van
vergif nis van sonde uit genade aan die gespreksgenoo t oor te
dra, is kennis van sy innerlike le we belangrik.

Thurneysen

(1963:209) verduidelik dat pastorale sorg om hierdie rede die
bevindin gs van die psigologie moet oorneem om dit in diens
van die W oordverkondigin g te gebruik.
psigolo gie

as

'n

besonder

(Thurneysen 1963:201- 202).

Daarom beskou hy

belangrike

hulpwet enskap

Hoewel hy die W oord van God

as die basis van alle kennis beskou, self s in sover dit die
verstaan van die mens betref , skryf h y:

"This in no wa y

belittles ps ychology and its research" (Thurneysen 1963:206).
•

Eiesoortigheid van die herderlike sorg. Die eiesoortigh eid van
die herderlike sorg as onderskeidend van ander vorms van
beraad, word deur Thurneysen gehandhaaf te midde van sy
waardering

vir

d ie

psigolo gie.

Die

psigologie

het

wel

betekenis om die menslike natuur te leer ken, maar h y skryf :
"Pastoral care is and remains proclamation of the W ord to the
individual and neither can nor should ever be anythin g else"
(Thurneysen

1963:201).

Die

herde rlike

sorg

mag

nie

sy

teologiese karakte r inboet deur te ontaard in 'n psigologiese
beraad wat in ‘n godsdienstige kleed gehul word nie.
opsigte

van

ps igologie

skryf

h y:

"W hat

is

needed,

Ten
is

a

Christ ian use of psycholo gy, an application of its results in the
pastoral care of the Christian church" (Thurneysen 1963:209).
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Negatiewe elemente in die kerug matiese model ten opsigte van die
pastorale terapie met die MIV/VIGS-geaffekteerde familie:
•

Pastoraat as suiwer homiletiese geb eure. Thurneysen laat die
pastoraat sodanig in homiletiese gebeure opgaan dat die mens
in sy eks istensiële nood nie tot sy re g kom nie. Die pastoraat
met die MIV/VIGS-geaf f ekteerde familie kan nie bloo t tot die
gebeure van verko ndigin g gereduseer word nie.

Die gesprek

dreig om tot so 'n mate raadgewend te word dat die elemente
van ontmoeting en kommunikasie verlore gaan.
maklik

ontaard

in

‘n

monoloog

sonder

enige

Dit kan
int eraksie.

Hierdeur vind 'n k erugmatiese reduksie plaas (Lou w 1 997:4445,88). Die pastoraat is ‘n gepreksmatige konkretisering van
die

evan gelie

b inne

die

le wenswerklikheid

van

gelowige

mense.
•

Verskraalde antro pologie. Thurneysen (1963:54-67) voer aan
dat pastorale sielsorg op die Bybe lse antropologie gegrond
moet word. Heeltemal tereg wys Louw (1997:162) dan ook
daarop dat die kerugmatiese model wo rstel met die probleem
van watter plek daar aan die mens en sy vermoëns toegeken
moet word.

•

Onbereikbaarheid van God. Kommunikasie tussen Go d en die
mens

vind

oor

so

'n

groot

af stand

ontoeganklik besk ou kan wo rd.
stellin g

dat

die

kerugmatiese

plaas

dat

God

as

Riess (1973:186) maak die
model

die

hulpsoekende

volwassene tot ’n kind redigeer, wat vera l in die lig van hierdie
navors ing ontoereikend sal wees.
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1.2

Eduktiew e model

Die eduktiewe model vir die pastoraat, waarvan S Hiltner as die
eksponent beskou kan word, staan in skrille kontras teenoor die
kerugmatiese benadering van Thurneysen. Te oordeel na Hiltner, is
Thurneysen te veel met God besig en te min met die mens. Terwyl
Thurneysen die realiserin g van sy pastorale doelwitte van die
W oordverkondiging en die Heilige G ees verwa g, verwa g Hiltner dit
van

die

helende

krag

wat

deur

die

psigoterape utiese

beraad

vrygestel wo rd. Laasgenoemde aksentueer terapeutiese leiding met
die oog op self verwesenliking van die gespreksgen oot deur die
aanwending van die kreatiewe moontlikhede wat h y bes it.
die benaming "eduktiewe model" vir die pastoraat.

Vandaar

Die woord

"eduktief " is af gelei van die En gelse educe wat beteken "te voorskyn
bring" (Bosman et al 1979:172).

Die eduktie we model beoog

derhalwe om dit wat in 'n persoon is, na vore te brin g.

1.2.1

Kritiese e valuering

Die eduktiewe model word kort liks, met die oog op pastorale terapie
met die MIV/VIGS-geaf fekteerde familie, uit die perspektief van
positie we en negatie we elemente geëvalueer.

Positiewe element e. Die eduktie we b enadering be vat, soos Faber en
Van der Schoot (1962), Kotzé (1971), Riess (1973), W J de Klerk
(1975), Hielema (1975) en J J de Klerk (1978) aantoon, elemente
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wat vir die pastoraat positie we betekenis kan hê.

Die volgende

verd ien onder meer aandag:

•

Die

we rke

van

Hiltner

beklemtoon

dat

die

predikante

(geestelikes) nie eenkant moet staan asof hulle aan 'n ander
soort van die menslike spesie behoort nie. Inteendeel, hulle
behoort eksistensieel betrokke te wees in die hele le we
(Hielema 1975:9).
•

'n

Gespesialis eerde

en

relatief

gesprekste gniek word aangebied.
empatiese

luisterhouding,

die

gestruktureerde

Dit plaas aksente op die
aanvaarding

van

die

gespreks genoot, die betekenis van psigolo giese kennis van die
ander,

en

die

gesprek

in

die

konteks

en

dinamiek

van

positie we of negatie we ge voelens (De Klerk 1978:41; Kotzé
1971:142).

Negatiewe

eleme nte.

eduktiewe

benadering

Die

volgend e

wo rd

as

negatiewe

van

belang

elemente
bes kou

in

die

vir

die

onderhawige navo rsing:

•

De Klerk (1978:36) meen dat Hiltner die sielsorg metodologies
en op omvattende wyse met die psigoterapeutiese beraad
ge ïdentif iseer het.

In hierdie verban d skryf Kotzé (1971:109):

" As ons die pastorale beraad se f undamente deurdink, is dit
duidelik dat ons hier 'n ywe rige poging het om die pastorale
gesprek en die psigo logiese beradingsproses in een te laat
smelt." Met die oog op pastorale terapie met die MIV/VIGS-
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geaff ekteerde f amilie, kan die teologie van die pastoraat nie
gereduseer word t ot slegs d ie ervaring en behoef tes van die
mens nie. Pastoraat is meer as die ontsluiting van innerlike
potensiaal en 'n proses van self realisering langs die weg van
empatiese inlewin g. Indien die pastoraat met gesprekstegnieke
volstaan

en

in

le wenshulp

opgaan,

dan

verloor

dit

sy

eiesoortige dimensie van geloof sontwikkelin g.
•

Hielema

(1975:232-233)

(1959:14) skryf :

voer

aan

dat

wanneer

Hiltner

"we need to utilize any kno wledge and

wisdom we can get f rom any source", hy die Skrif sodanig met
ander bronne gelykstel dat dit die genoegsaamheid van die
Skrif sterk degrade er.

•

Kotzé (1971:143-144) is van mening dat die Amerikaanse
kliënt-gesentreerd e pastoraat ‘n eensydige en gered useerde
mensbeeld handhaaf .

Daar word slegs van sekere f enomene

van die mens kennis geneem. Die mens se verbondenheid met
God word nie ge noegsaam verreke n nie; die bo-kosmiese
dimensie word gemis.
•

Metodies-eensydige gespreksmodel wo rd gebruik (De Klerk
1978:41). Kotzé (1971:144) voer aan dat dit nie verder en
dieper as ‘n monoloog gaan nie.

Die God-mens-ontmoeting

wo rd

beperk.

tot

‘n

terapeutiese

proses

Die

teologiese

karakter van die p astorale beraad ga an verlore. Die aspek van
die leer en die tug bly agterweë as dit bloot bestaan in
"accepting, understanding and clarif ying inner conf licts" (De
Klerk 1978:41).

Die doel van die sielsorg is immers meer as

die ontwik kelin g va n insig in eie probleme.
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Nieteenstaande kritiek op sommige aspekte, lewer die eduktiewe
benadering tog in 'n sekere sin ‘n b ydrae tot die postulering van
‘n

aanvullende

model

vir

pastorale

gesprekvoerin g

met

die

MIV/VIGS-geaf fekteerde familie.

1.3

Noute tiese model

Met die noutetiese model vir d ie pastoraat posisioneer Jay E Adams
homself f erm teenoor die meer liberaa l-teologiese uit gangspunte van
die eduktiewe model. S y model is gebaseer op, en ontwikkel uit, d ie
Bybel.

Ge volglik kan hy skryf : "That is wh y Ch rist ian counseling

may (with ease) be called biblical counseling" (Adams 1979:37).
Verskeie

f aktore

het

bygedra

to t

Adams

se

beskouinge

wat

uiteindelik in die n outetiese model vir die pastoraat gekulmineer het.
Dit sluit onder meer in: s y huldigin g van ‘n Bybelse antropologie, sy
onvergenoegdheid met ps igiatrie en p sigologie, en sy kennismaking
met Mowrer.

•

Bybelse antropologie. Adams (1974:94-138) se antropologiese
uitgangspunt maak erns met die B ybelse beeld van die mens
soos

dit

manifesteer

in

sond e,

genade,

bekering,

wedergeboorte, die krag van die ve rsoening en die werk van
die Heilige Gees. Hy sk ryf : "The Christian counselor uses the
Scriptures as the sole guide f or both counselor and counselee"
(Adams 1976a:4).

Dan gaan h y voort: "Do not f orsake the

Fountain of living water f or the cracked cisterns of modern
counseling s ystem s" (Adams 1979:xiv).
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•

Onvergenoegdheid met psigiatrie e n psigologie. Uit Adams
(1973:1-19) se beskrywing van die problematiek rondom die
verhoudin g tussen pastoraat en psigoterapie blyk dit dat die
resultate van die psigiatrie, soos in die lyn van Freud en
Rogers

beoef en,

1975:126-136).

sterk

bevraagte ken

word

(vgl

Hielema

Die Freudiaanse etiek ken met sy mediese

model geen plek aan menslike verantwoordelikheid t oe nie.
Dit

maak

die

mens

omgewingsf aktore.

'n

Hierdie

produk
stren g

van

oorerwings-

biologiese

en

determinisme

(Hjelle & Zie gIer 1983:50) roep 'n sisteem na vo re wat die
Skrif gelo wige onbevredig laat (Adams 1973:17-19). Adams
(1978:6) verwoord sy beswaa r onder meer as volg: "To adopt
methods that have been structured t o get alon g witho ut God
and

that

are

designed

to

achieve

humanistic

ends

is

unthinkable."

•

Kennismak ing
Mo wrer

me t

(Adams

Mowrer.

Adams

1973:xiv-xix;

se

Ada ms

kennismaking
1974:86-89;

met

Adams

1979:147) het hom tot 'n opgawe van sy eie standpunt ten
opsigte van die pastoraat ged win g. Hielema (1975:139) skryf :
"The contact with Mo wrer initiated, under the guidance of
God's

Spirit,

(1961:60) vra:

the

rise

of

nouthetic

counselin g."

Mo wrer

"Has evangelical religion sold its birthright f or

a mess of psychological pottage?"

Heeltemal tereg beweer

Mo wrer

die

dat

die

mediese

model

verant woordelikheid

we gneem.

morele

verant woordelikheid

model

van

mens

Antiteties

se

stel

voor

sin

Mowrer

(sien

vir
'n

Adams

1973:xvii). Hy lê klem op die persoonlike verant woord elikheid
van die mens.

Terwyl Mo wrer e gter in gebreke gebly het om

die basiese verhouding van die mens tot God in berekening te
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bring, soek Adams die oplossing in die Bybels-noutetiese
beraad. Hy sê: "But Christians must turn to the Scriptures to
discove r

ho w

God

(not

Mowrer)

says

to

do

it"

(Adams

1973:xviii).

Die noutetiese model word vervo lge ns bespreek aan die hand van
elemente wat e ie is aan die noutetiese konf rontasie. Daarna word
af gesluit met ‘n kritiese evaluering va n die noutetiese model.

1.3.1 Elemente in die noutetiese konfr ontasie

Volgens Adams (1973:44-50) bestaan die noutetiese konf rontasie uit
ten minste drie basiese elemente, naamlik die ve ronderstellin g van
‘n probleem, verba le konfrontasie en 'n beoogde verandering by die
gespreks genoot.

•

Probleem

word

veronderstel.

Sentraal

in

die

noutetiese

konf rontasie is die idee dat iets in die gespreksgenoot se lewe
verkeerd is.

Daar is ‘n sonde, ‘n obstruksie, ‘n proble em wat

erken en waarmee gehandel moet word.

Die veronderstellin g

is dat daar ‘n toestand by die gespreksgenoot bestaan wat God
wil hê moet verander (Adams 1974:14).
•

Verbale konfrontasie.

Inherent in die konsep van noutetiese

konf rontasie is vervat dat probleme nouteties deur middel van
verbale

metodes

interpersoonlik

1973:45-49; Adams 1979:ix).
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opgelos

wo rd

(Adams

Nout etiese konf rontasie in sy

Bybelse

gebru ik

gedragspatrone

beoog

om

sodanig te

die

individu

se

karakter-

en

verander dat

dit

met Bybelse

standaarde konf ormeer .
•

Beoogde verandering by die kliënt. Die f undamentele doel met
noutetiese

konfrontasie

gedrags veranderin ge

te

is

om

bewerkstellig

persoonlike
(Adams

en

1973:44-45).

Die gedagte is alt yd dat die verbale korreksie bedoel is om die
kliënt tot voordeel te strek (Adams 1974:14; Adams 1979:ix).
Dit implisee r veran dering van d ít in die le we van die klië nt wat
hom seermaak.

Die doel moet dus wees om struikelblokke

verbaal te oorwin; nie om die kliënt te straf nie, maar om hom
te help (Adams 1973:49-50).

Noutetiese

berading

word

gemotiveer deur besorgd heid

probleem in die lewe van die gespreksgenoot.

oor ‘n

Deur middel van

verbale metodes word gepoog om karakter- en gedra gsveranderinge,
wat tot die kliënt se voordeel strek, t e bewerkstellig.

1.3.2

Kritiese e valuering

Die noutetiese model soos deur Adams as 'n pastorale benadering
voorgehou, bevat uit die oogpunt van die navorser sowe l positie we
as

negatie we

as pekte

vir

die

geaff ekteerde f amilie.
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b erading

met

die

MIV/VIGS-

Positiewe aspekte. Positiewe waard ering vir die noutetiese model
sluit onder meer die volgende in:

•

Handhawing

van

Bybels-teologiese

inhoude.

Adams

se

antropologiese uit gangspunt is sterk Bybels-georiënteerd.

Hy

maak erns met die beeld van die mens soos dit manif esteer in
sonde, genade, bekering, ve rsoenin g en die we rk van die
Heilige Gees (Adams 1973:20–25; Adams 1974:5-8, 94-138;
Adams 1976a:31-32, 57-62; Adams 1979:21).
•

Vermanende aspek in die pastorale gesprek.

Die noutetiese

konf rontasie is meer as ‘n bloot nie-rigtin gge wende gesprek.
Dit dra 'n verma nende aard uit die gesag van die W oord
deurdat dit konf rontasie met die beginsels en prakt yke van die
Skrif is (Adams 1973:51).

In teenstellin g met die mediese

model se gebrek aan menslike verant woordelikheid, soos deur
die biologiese determinisme van Freud geïmpliseer (Hjelle &
Ziegler

1983:50),

hierdeur
verband:
nouthetic

wo rd

gehandhaaf.
"Instead

of

counseling

menslike

Adams

verant woordelikh eid

(1973:55)

excuse-making
ad vocates

the

skryf

and

in

wel

hierdie

blameshif ting,

assumption

of

responsibilit y ..."
•

Selfstandigheid van die pastorale bediening. In die noutetiese
model word die s elf standigheid van die pastorale be diening
gehandhaaf . Net so min as wat die pastoraat verpsigolo giseer
mag word, mag die psigo logie verteologiseer word. Daar word
nie opgegaan in die kliniese of die psigoterapeutiese praktyk
nie. Dit wo rd beklemtoon dat die Christelike berader die Bybel
as s y enigste riglyn moet gebruik (Adams 1976a:4) en dat
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beradingsmetodes, wat gest rukturee r is om sonder God te
opereer, ondenkbaar is (Adams 1978:6).

Die verandering wat

by die kliënt deur middel van die berading beoog word , moet
ooreenstem met Bybelse standaarde tot verheerliking van God
(Adams 1973:51).

Negatiewe aspekte. Aspekte wat d eur die navorser as negatief
ervaar word, is die volgende:

•

Eiesoortige gebruik van die Bybel in die beraad. W anneer die
Bybel as ‘n teksboek vir die beraad gebruik wo rd, bestaan die
ge vaar

van

'n

biblisist iese

wyse

van

Skrif aanwe nding.

Hierteenoor beklemtoon Hielema (1975:233) dat die Skrif sy
toepassing vind va nuit sy organiese eenheid en boodskap. Die
Skrif bevat die wa arhede wat normatief is vir die bera ad van
elke situasie, sonder dat dit 'n teks vir elke situ asie in
voorraad

het,

soos

blykbaar

deur

Adams

(1976a:92-105)

gesuggereer word.
•

Veroordeling

van

psigiatrie.

Adams

(1974:11)

se

bykans

algehele af wysin g van die psigiatrie wo rd as 'n oorreaksie teen
die determinisme van Freud en die humanisme van Rogers en
ander
hanteer

beskou.
Adams

Volgens

Janse

(1973:1-19;

van

Rensburg

1980:166)

die

(1996:159)
sonde

as

hermeneutiese sleutel wanneer alle psigiese steurnisse vanuit
die

sonde

ve rkla ar

veranderin gsprinsiepe
Regverd iging

in

word

en

ex

Christus

die

opera
be werk,

re gverdigin g
operato
volgens

b yna

verhe f
Adams

tot

word.
(sien

Hielema 1975:230-259), meteens ook genesing van dep ressie
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en ander probleme. Die navo rser is van mening dat verkeerde
uitgangspunte in sommige sisteme van die psigologie en die
psigiatrie

nie

tot

‘n

algemene

dissiplines ge voer mag word nie.

bevraa gtekening

van

die

Die positie we waarde van

elkeen, ve ral as hulle van 'n B ybels-gef undeerde antropologie
uitgaan, kan na wa arde geskat word.

•

Die noutetiese beraad as verengde begrip.
onder

die

noutetiese

konf rontasie

tuis

Om alle beraad
te

b rin g,

sal

veren gin g van die begrip pastorale beraad tot gevolg hê.

‘n
Die

noutetiese konf rontasie het wel, as ge volg van ve rwa arlosin g
daarvan,

'n

no odsaaklike

gesprek voering ge wo rd.

element

in

die

p astorale

Pastorale gesprekvoering is egter

meer as dit. Uiteraard sou die parakletiese, met sy aksent op
sowe l

die

bemoedigende

as

oorkoepelende begrip wees.
probleem self aan.

die

bestraff ende,

'n

meer

Adams voel blykbaar hierdie

Daarom skryf hy: "I have used the word

nouthetic in the title and throughout the text of this book
simply as a con venience by which the biblical s yst em of
counseling

that

has

been

developed

in

such

books

as

'Competent to Counsel' and 'The Christian Counselor's Manual
might be identif ied most easily" (Adams 1976b:1).

Daar word met waardering kennis geneem van die noutetiese model
in die pastoraat soos deur Adams uiteengesit. Nieteenstaande
sommige negatiewe aspekte, bevat dit tog waarde volle elemente wat
nie geïgnoreer ma g word nie.
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1.4

Met

Bipolêre model

die

bipolê re

model

in

die

pastoraat,

of tewel

sy

hulpverleningsmodel, soos Gerben Heitink dit noem, wend hy primêr
'n pogin g aan om 'n sintese tussen die kerugmatiese standpunte van
Thurneysen

en

die

eduktie we

benadering

va n

Hiltner

te

bewerkstellig. In d ie proses ve rbreed hy die tradisionele pastoraat.

Die model word vervo lgens uit die perspektiewe van die bipolêre
grondstruktuur van die model en die verbreding van d ie pastoraat
bespreek. ‘n Kritie se evaluering van die model dien as af sluiting.

1.4.1

Bipolêre grondstr uktuur van die model

Pastoraat as hulpverlening word soos vo lg deur He itink (1979:75)
gedef inieer: "Onder pastoraat als hulpverlening verstaan wij, dat
een pastor een helpende relatie aangaat 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."
Bipolariteit as die basis van s y pastorale teologie is inh erent in die
def inisie teenwoordig. Heitink (1979:75) illustreer sy def inisie van
hulpverlening deur middel van ‘n skets met twee brandpunte. 'n
Verbindingslyn tus sen die twee brandpunte dui op die bipolêre,
spanningsvolle

re lasie

tussen

die

t wee

pole.

Dit

is

e gter

'n

wederke rige relas ie waarin die een pool nie sonder die ander tot sy
reg kan kom nie.

Die sin en bestemming van die een lê in die

verhoudin g tot die ander. Elkeen van die pole is noodsaaklik vir die
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sin volle bestaan van die ander. In die uitwe rk van die d ef inisie gaan
dit telkens om twee af wis selende pole (Rossou w 1983:15-16) :

God - mens
subjek - objek
algemene openbaring - besondere openbaring
teologie - psigolo gie
pastoraat - ander vorme van hulpverle ning
teorie - prakt yk
woord - daad

Heitink

(1979:77-78)

beskou

sy

def inisie

van

pastoraat

as

'n

f unksionele def inisie. Daarmee bedoel hy dat dit ‘n def inisie is wat
as

doel

het

om

sowel

teorie

as

praktyk

te

integreer.

Die

spanningsvolle bip olariteit word dan oorbrug deur 'n derde vlak,
naamlik die sogen aamde praktykteorie. Daar bestaan geen primaat
van die teorie bo die praxis of andersom nie.

Hy skryf : "Theorie

moet voortdurend getoetst worden aan de praxis, wat empirischgeoriënteerd prakt isch- theolo gisch onderzoek vraagt en de praxis
moet vanuit de theorie onder kritiek gesteld wo rden, wat een
voort gaande hermeneutische theorie-vo rming nood za kelik maakt"
(Heitink 1993:150).

Bipolariteit geld ook met betrekking tot die ve rhouding tussen
pastoraat en ander vorme van hulp ve rlening. Volgens Heitink staan
die een brandpunt vir d ít wat d ie pastoraat met ander vorme van
hulpverlening in gemeen het en die ander brandpunt vir die eie
identiteit van die pastoraat.

Onder die elemente wat die pastoraat
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met ander vorme van hulpverlening in gemeen het, onderskei Heitink
vier

velde,

naamlik

die

mediese,

sosiale,

psigiese

(of

psigoterapeutiese) en pastorale hulp (Heitink 1979:79).

1.4.3 Verbreding van di e pastoraat

In die lig van die tradisionele siening oor die Bybelse fundering van
die pastoraat, praat Heitink van 'n so genaamde verbreding. Met die
verb reding bedoel hy 'n wye r siening as die tradisionele siening van
die pastoraat as besondere toespitsing van die W oord (Heitink
1979:135-144).

Hierdie

ve rbredin g

doen,

vo lgens

hom,

geen

af breuk aan die geref ormeerde pastoraat nie, maar open 'n weg vir
die evangelie na die werklikheid waarin die mens leef .

Heitink onderskei vier f unksies van die pastoraat as hulpverlening:

•

"Helen” Onder die helende f unksie van die pastoraat verstaan
Heitink die moontlike positie we gevolge wat die pastorale
optrede met betrekking tot die geso ndheid en die welsyn van
mense in die ruimste sin van die woord het (Heitink 1979:289).

•

“Bijstaan ”

Met

b ystaan

verstaan

Heitink

(1979:294)

die

aangaan en instandhou van 'n verhouding met 'n mens in nood
of lyding. So ‘n ve rhouding hou as moontlike ge volg in dat die
persoon op die moeilike weg wat hy moet gaan, getroos en
ondersteun voel.
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•

“Begeleiden”

Die

begeleidin gsf unksie

het

betrekking

op

geestelike leidin g aan mense wanneer hulle voor moeilike
religieuse of etiese beslissings staa n.

Daardeur word hulle

gehelp om op grond van hulle lewensoortuigin gs h ulle eie
keuses te bepaal en besluite te neem (Heitink 1979:300).
•

”Ver zoenen” Onde r versoenin g word ve rstaan dat mense wat
van mekaar, van sigself of van God vervreemd is, t ot insig
kom.

Sodoende leer hulle om in nuwe verhoudings t e leef .

Die versoenin gsf unksie moet teen die agtergrond van die mens
se sondeskuld gesien word (Heitink 1 979:307-311).

Heitink (1998:127) wys daarop dat al vier f unksies van die pastoraat
nie gelykt ydig aan die orde kom nie. Gedurende ‘n bepaalde periode
en onder bepaalde omstandighede en af hanklik van die konteks,
tree een bepaalde f unksie op die voorgrond.

1.4.3 Kritiese e valuering

Kritiese opmerkin gs oor die bipolê re model, met betrekking tot
positie we en negatie we beskouinge vir die na vorsing van hierdie
studie, word as volg saamge vat:

Positiewe beskouinge. Positie we wa ardering vir die bip olêre b ydrae
tot die pastoraat met die MIV/VIGS-geaf fekteerde f amilie is die
volgende:
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•

Onhoudbaarheid van 'n teologiese of psigologiese reduksie.
Volgens Louw (1997:160) toon die bipolêre aanpak dat dit in
die pastorale ontmoeting onmoontlik is om menslike probleme
te beperk tot óf 'n psigologiese reduksie waarb inne die terapie
hoof saaklik op inherente menslike potensiaal f okus, óf 'n
teologiese reduksie waarbinne die t erapie hoof saaklik van ‘n
eksterne bron, W oordverkondigin g, af hanklik is.

Die proses

van interaksie tus sen God en die mens is te kompleks en
omvattend vir eens ydighede.
•

Terrein van die pastorale praktyk.

Heitink le wer ‘n besonder

groot b ydrae met sy indeling van die terrein van die pastorale
praktyk (Rossou w 1983:62). Hy maak ‘n onderskeid tussen die
basiese geloof s- en lewens vrae va n die mens, wys op die
problematiek wat by elkeen sentraal staan, skets die situasie
waarin die vrae ge woonlik na

vore kom en wys

op die

doelstelling wat die pastor by elke problematiek moet hê.

Negatiewe beskouinge.

Die volgende negatiewe opmerkin gs word

met betrekking tot die bipolêre model geboekstaaf :

•

Bipolêre verhouding tussen God en die mens. Die bip olariteit
tussen God en mens, in die sin van interaf hanklikheid van
mekaar

vir

die

s invo lle

bestaan

verdenkin g (Ross ouw 1983:16).

van

beide,

staan

onder

Dit kan beteken dat God

onvolledig is. Louw (1997:88) meen dat God en mens dan
maklik

komplementêr

tot

mekaar

beskou

kan

word.

In

aansluiting hie rby, beweer V rie zen (1966:183) dat die mens
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geen gelykwaardige vennoot van God in die verbond ka n wees
nie.
•

Sondebeskouing.

Die denkskema wat impliseer dat die mens

van homself nie klein genoeg, en va n God nie groot genoeg,
kan dink nie (sien Heitink 1979:112), vorm volgens Jan se van
Rensburg (1996:157) die f undering vir Heitink se antropologie
waarin

geen

ruimte

vir

die

son de

gelaat

word

nie.

In

teenstelling met die geref ormeerde tradisie wat van die mens
as sondaar praat (verwysende hier n a die Kategismus), ve rkies
hy om van die men s as skepsel te praat (Rossou w 1983:35).
•

Vers melting van die wetenskappe. De Klerk (1981:12) verwys
na die waarde wat ander "pastorale" wetenskappe vir die
pastoraat kan hê. Hy skryf dat die h andreiking van bevriende
bure 'n besondere bydrae kan le wer.
"Vanweë

die

rigt ingge wende

Hy gaan verder voort:

deskundigheid

kan

die

verskillende pastorale wetenskappe vru gbare, koersb epaling
vir

die

Pastoraat

maak"

(De

Klerk

1981:13).

Rossouw

(1983:37) is oort uig dat daar met so 'n beskouin g nie 'n
versmelting van wetenskappe gesuggereer word nie, terwyl
daar by Heitink we l 'n versmeltin g plaasvind. Heitink wil in die
antropologie die onderskeiding tusse n die pastoraat en ander
hulpwetenskappe ophef .

Met sy b ipolêre beskouing is daar

aan die een kant die pool van die B yb else antropologie, en aan
die ander hulle relasie tot mekaar, dat die een nie sonder die
ander kan bestaan nie. Die volheid van die twee pole lê dus in
die sintese daarva n.
•

Krisispastoraat. Heitink (1979:193) identif iseer probleemvelde
en die aspekte van menswees as die terrein waarin die
pastorale praktyk moet f unksioneer. Dit impliseer dat dit in die
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pastorale praktyk net om één saak gaan en dit is probleme.
Die pastorale praktyk

gaan dus in ‘n krisispastora at op.

Rossouw (1983:44) meen dat die pastoraat hiermee tot 'n
spreekkamerpraktyk gedef ormeer word en daar ge volglik te
min van die opbou van die ge lo wige t ereg kom.

•

Ooraksentuering van priesterlike a mp . Heitink beskou die kerk
as

'n

diensle werende

instellin g

naas

andere.

Met

sy

grondhouding van "pastoraat als diakonia" (Heitink 19 79:350)
neig h y om aan te toon dat die ganse we rk van die ke rk een
van diens is.

So doende loop hy die ge vaar om die kerklike

terreine sodanig te versmelt dat hy die drie ampte in Christus
in

so

'n

mate

ooraksentuering

minimaliseer

van

die

dat

priesterlike

dit
amp

uiteindelik
lei

tot

(Rossou w

1983:56-57).

Samevattend word tot die ge volgt rekking gekom dat He itink met die
ontwerp van s y bipolêre pastorale model vir hulp verlening daarin
slaag om die terrein van die pastoraat aansienlik te verbreed.
Hoewe l h y soms op relatief dun ys beweeg, b ly h y t og grootliks
binne die riglyne van die geref ormeerde pastoraat.

Met sy pogin g

om 'n sintese tussen die kerugmatiese model van Thurneysen en die
eduktiewe model van Hiltner te be werkstellig, skyn die swaartepunt
na die kant van Hiltner oor te leun.
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1.5

Pneumatologiese model

Jacob Rebel pleit vir 'n pastoraat in pneumatologiese perspektief .
Met Van Ruler se teologiese denke as onderbou, ontwikkel h y 'n
pneumatologiese model vir die pasto raat (Rebel 1981).

1.5.1

E valuatiew e opmerkings

Positie we

waardering

MIV/VIGS-geaf fekteerde

vir

die

f amilie

pneumatologiese
word

met

model

met

die

betrekking

tot

die

volgende aspekte uitgespreek:

•

Outonomie van d ie mens. In pneumatologiese pastoraa t staan
die gespreks genoot sentraal. Dit word egter nie ten koste van
die teologiese en kerugmatiese aspekte gedoen nie (Rebel
1981:248).

Die nuwe mens wo rd vir die Heilige Ge es die

antropologiese aansprekings- en ook insprekingspun t.

Te

midde hiervan word die outonomie van d ie mens steeds
gehandhaaf .

In 'n pneumatologiese antropologie behou die

mens sy mondigheid en self standigheid. Deu r sy gebed neem
hy deel aan die wêreldrege ring.

Daarom word daar

van 'n

pneumatonome sinergie gepraat (Reb e1 1981:249).
•

Erkenning aan profane wetenskappe. Rebel (1981:246) skryf
dat die betekenis van die psigolo gie as katalisator vir d ie
teologie nie onderskat moet word nie.

Die ve rhouding tussen

psigoterapie en pastoraat moet egter pneumatologies gesien
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wo rd.

Die psigoterapie soek die geestelike welsyn van die

mens en die Heilige Gees het ‘n aandeel daarin. W anneer die
psigoterapie die mens tot dieper insigte lei, vind dit deur die
krag van die He ilige Gees plaas. As katalisator vir die t eologie
het die psigolo gie derhalwe ‘n st imulerende werkin g op die
teologie (Rebel 19 81:260).

Samevattend kan gesê wo rd dat die ontwikkeling van menslike
persoonlikheid binne ‘n pneumatologie, meer as net ‘n op-we g-wees
na psigiese volwa ssenheid is.

Die Heilige Gees pas die heilswerk

van Christus in die lewe van die mens toe en inisieer daardeur die
proses van geloof svolwassenheid (Louw 1993:201).

1.6

Konve rgensiemodel

In 'n pogin g om 'n teologie vir die p astorale bediening te ontwe rp,
postuleer Daniël J Louw (1984, 1993, 1997) die konvergensiemodel.
Daarin toon hy aa n dat die eiesoortige karakter van die pastoraat
teleologies deur ‘n eskatologiese perspektief bepaal wo rd.

In die

proses verwys h y na die dilemma van die pastorale teologie.
Uit gaande van die basiese beginsels van die God-mens-ont moeting
bied hy aan die hand van 'n pastoraat in eskatologiese perspektief
’n moontlike uit we g uit die dilemma waarin die pastorale teologie
verkeer.

Dit loop uit op sy beskouinge oor pro missioterapie as

pastorale strategie.

Enkele evaluatiewe opmerkings word aan die

einde van die bespreking gemaak.
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1.6.1 Dilemma van die pastorale teologie

Die dilemma van die pastorale terapie lê onder meer in die aard van
sy operasionele t errein.

Volgens Louw (1984:16-17) bestaan die

terrein van pastorale terapie uit d rie probleemvelde, naamlik 'n
saakprobleem, 'n persoonsprobleem en 'n s ituasiepro bleem.

Die

uiteenlopende aard en kompleksiteit van die pastorale terrein brin g
mee dat daar nie eenstemmigheid bestaan oor die doel van die
pastoraat

nie.

Is

potensiaalontginning,
geloof svolwas senheid?
ook onsekerheid.
van

die

die

doel

persoonlikheidsontplooiing,

ge voelsa nalise,

bekering

of

Oor die metode van die pastoraat bestaan

Mag die pastoraa t gebruik maak va n die kennis

empiriese

wetenskappe,

van

gesprekst egnieke

en

psigoterapeutiese insigte of moet die pastoraat met die Skrif , die
gebed en die sakramente volstaan?

In die lig van vo oraf gaande onsekerhede kom dit voor asof die
pastorale teologie met sy eie identiteit sukkel.

Voortdurend dreig

die ge vaar van t wee uite rstes wa artussen die pastoraat in die
verlede dik wels ge huiwe r het (Lou w 1984:16).

Aan die een kant is

daar die gevaar van 'n teologiese reduksie met die volle aksent op
die kerugmatiese benadering en 'n verontpsigolo gise ring van die
pastoraat. Dit word dan 'n wesenlike moontlikheid dat die pastoraat
sy rele vans ie vir d ie menslike bestaan ve rloor en van 'n doketisme
beskuldig kan word.

Aan die ander kant dreig die ge vaar van 'n

psigolo giese reduksie van die past oraat met alle aksent op die
eduktiewe benadering.

'n Verdere probleem in die huidige dilemma

van die pastoraat is die toenemende verd wynin g va n die rol wat
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waardes,

asook

die

morele

dimensie,

in

die

proses

van

geloof svolwas senheid speel (Louw 19 84:20).

1.6.2 Pastoraat in eskatologiese perspektief

Die ant woord op d ie dilemma van die pastoraat is nie in een van die
tradisionele teenstrydighede geleë nie. 'n Pastorale teologie vind s y
wese

en

inhoud,

nie

in

‘n

suiwer

kerugmatiese

model

van

verkondigings gebeure en W oord-aangeleenthede nie. Dit is ook nie
te vinde in 'n suiwer eksistensië le aangeleentheid, wat op empiriese
vlak tot self aktualiserin g en -ontplooiing aanleidin g gee nie.

'n

Bipolariteit of korrelasiebeginsel wa arin die onderskeid tussen God
en mens telkens dreig om geminimaliseer te word, kan ewe min die
teologiese dilemma van die pastora at oorbrug.
1993:46;

1997:88)

meen

dat

die

Lou w (1984:27-28;

perspektief

van

God

se

koninkryksheerska ppy ‘n uit weg uit die dilemma van die pastorale
teologie bied.

Die bipolariteit van die God-mens-spanning moet

perspektiwies vers taan word.

Dit vind sy perspektiwie se f okuspunt

in die eskatologies e perspektief van die komende Godsryk.

Hy verduidelik dit ve rder aan die hand van die e skatologiese
voorbehoud en die implikasies van die eskatologiese perspektief.

•

Eskatologiese

voorbehoud.

Die

eskatologiese

voorbehoud

voorkom eners yds dat die bipolêre spanning tussen God en die
mens komplementêr gedink word.

A ndersyds voorkom dit dat

die bipolêre spanning tussen God en mens so verab soluteer
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wo rd

dat

God

kommunikasie

en

mens

ve rstaan

net

in

word.

terme

Binne

van

die

rela sie

en

eskatologiese

perspektief word die dialogiese mo del met 'n teleologiese
model aange vu l.

Dit beteken dat die God-mens-dialoog deur

'n spanning gedra wo rd, wat in t erme van die belof te-invervu lling-struktuu r

van

hierdie

dialoog,

'n

tele ologiese

dinamiek besit (Louw 1984:27-28).

Die teleologiese aard van die God-mens-spanning besit 'n t weërle i
dinamiek

wat

L ouw

sentripetaal beskryf .

(1984:28,

1997:89)

as

sentrifugaal

en

Vanuit die Godpool moet die eskatologiese

dinamiek sentrifugaal gesien word.

Die dinamiek van die eschaton

wo rd deur die handelinge van God self bepaal.

In die God-mens-

spanning, is Hy soos ‘n middelpuntvlietende krag waardeur d ie
menslike

bestemming bepaal

word,

deurdat

die

geloof

op

die

uiteindelike bestemming van die mens, naamlik die lof van God,
gerig word.

Vanuit die menspool moet die eskatologie se dinamiek

sentripetaal gesie n word.

Binne die God-mens-verhouding bly die

mens ‘n onrustige soeker.

Teleologies gesproke is die mens

middelpuntsoekend. Hy is op soek na die sin en bestemming van sy
le we.

Louw

(1984:28-29)

perspektief verder:

verduidelik

pastoraat

in

eskatologiese

In die geloof is die mens aan die teosentriese

sentrum, die koninkryk van God gebind.
hierdie teosentrie se sentrum.

Die hoop rig die mens op

Geloof is dus vir die pastoraat

f undamenteel. Dit bind die mens aan God en Sy belof tes. Hoop as
konsekwensie

van

die

geloof

rig

die

toekomstige dimensie van die eschat on.
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geloof

vorent oe,

op

die

•

Imp likas ies van die eskatologiese perspektief.

Die o ntwerp

van ‘n eskatologie se perspektief vir die pastorale bediening
hou vir d ie prakt yk die vo lgende belangrike konstruktiewe
implikasies in (Louw 1997:91-92):

'n Positiewe sin horison

wo rd verskaf deurdat dit na die geheel van God se vervu lde
belof tes, wat op die heil gerig is, verwys.

‘n Eie soortige

prof iel word aan die pastorale optrede verskaf van weë die feit
dat die spesif ieke medium waarmee die pastor werk, die geloof
is.

1.6.3 Promissioterapie as pastorale strategie

Louw (1997:518) beskou promissioterapie as ‘n vakwetenskaplike
term wat pastorale terapie as ‘n unieke teologiese fenomeen van
psigoterapie onderskei.

Daardeur word die pastor gehelp om in sy

terapeutiese betrokkenheid tussen die psigolo giese en pastorale
momente te onderskei.

Die doel van promissioterapie, soos deur

Louw (1984:56-60; 1997:510-540) ontwikkel, is om die mens te rig
om vanuit geloof en verwa gtin g te leef .

Dit is die deurgee van die

Christelike hoop wat ontspring by die belof tes en trou van God. As
strategie vir die pastorale praktyk wo rd die volgen de momente
uitgelig:

die

aard

van

promissioterapie,

die

gebruike

pro miss ioterapie en die uitwerking van promissioterapie.
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van

1.6.3.1

Aa r d van promissioterapie

‘n Aantal stellings waarin Louw (1997:518-520) promissioterapie
verduidelik, kan as volg saamge vat word:

•

Gekoppel aan God se beloftes.

Pastorale terapie in die

gestalte van p romissioterapie, is aan God se trou en b elof tes
gekoppel.

Dit is die toespitsing va n die heilsbelof tes via die

pastorale

ontmoeting

op

die

pneumatiese

mens

se

geloof sfunksies.
•

Geloofsgroei. Promissioterapie, as die toespitsing van God se
belof tes op die totale situasie van die mens, het geloof sgroei
en -ontwik kelin g a s eff ek.

•

Antisipasie van die heilsbeloftes.

Die onmiddellike effek van

promissioterapie is bekering en geloof.

Die langterm ynef fek

van promiss iotera pie is die antisipa sie van die heilsbelof tes
via

hoop.

Op

'n

antisiperende

wyse

kry

die

gelowige

vooruit grypend deel aan die volheid van die heil.
•

Toekomsd imensie. Promissioterapie skep ‘n toekomsdimensie
vir d ie ge lo wige m ens. Dit onts luit ‘n sinhorison waa rbinne die
gelo wige

elke

opstandingshoop.

dag

oorwinnend

Promissioterapie

kan

leef

beskik

vanuit
nie

oor

uitge werkte skema met logiese antwo orde vir I ydin g nie.
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die
‘n

Promissioterapie as 'n ge gronde verwa gtin g wo rd in die teologie nie
bloot rondom lewe nswaardes gebou nie, maar rondom die persoon
van die opgestan e Christus.

Hierin verskil promissioterapie van

logoterapie (Lou w 1997:519).

1.6.3.2

Gebruike van promissioterapie

Promissioterapie, in die konteks van berading met die MIV/VIGSgeaff ekteerde familie, kan met vru g in die

volgende situasies

aangewend word (Louw 1984:57):

Toekomsneurose.

Die MIV/VIGS-lye r ervaar angs b y die gedagte

aan die toekoms. Die eskatologie va n God se koninkryksheerskappy
kan

die

geblokke erde

toekomsverwa gtin g

by

gelowiges

weer

oopmaak.

Hooppatologie.

Hooppatologie ontstaan wanneer die gelo wige die

begeerte aan herstel die inhoud van sy geloof maak.
die hoop dan op genesing ge rig.

Normatief is

I n so 'n ge val is die hoop nie

af hanklik van God se belof tetrou nie, maar van die eie obsessie om
te lewe.

Dit is jammer dat so 'n hoop by die MIV/VIGS-lyer

optimisme genereer wat maklik in tele urstellin g oorslaan.

Hooputopie. Dik wels is die hoop ‘n onrealistiese verwagting dat dit
in die toekoms beter sal gaan, veral waar d ie persoon nog sle gs MIV
ge ïnf ekteer is. Die nadeel is dat die toekoms met valse belof tes as
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die

oplossing

van

probleme

geantisipeer

wo rd,

terwyl

verant woordelikheid in die hede ontduik word.

1.6.3.3

Uitw erking van pr omissioterapie

Promissioterapie as pastorale strate gie be werkstellig die vo lgende
(Louw 1984:57-60):

•

Dit skep hoop by die pastor sodat hy 'n positiewe le wen styl en
uithouvermoë in die bediening behou.

•

Die pastor ontwikk el 'n egte, pastorale sensitiwiteit.

Hy gee

nie bloot gevoelen s empaties deur nie, maar kommunikeer die
ontf erminge van G od.
•

Promissioterapie beskik nie oor 'n uitge werkte ske ma met
logiese ant woorde vir MIV/VIGS-I yding en waaromvra e nie,
maar daar word in die gebed saam na leiding gesoek.

•

Promissioterapie

we rk

met

die

volle

verskeidenheid

van

verskillende tipes van Skrif gebruik in die pastoraat. Dit behels
'n saamsoek na daardie Skrif belof tes wat inpas in die situasie
van die MIV/VIGS-ge ïnf ekteerde en -geaff ekteerde.
•

Promissioterapie
byvoorbeeld

‘n

we rk

voorkomend

terminale

siekbed

en

opbouend.

mense

oorval

Voordat
en

die

verwerk ingspotensiaal tot die minimum beperk is, kan die
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pastoraat

MIV/VIGS-ge ïnf ekteerde

mense

begelei

tot

sinduiding en I ydin gsverwerkliking.

Samevattend

kan

gesê

word

dat

pastoraat

in

eskatologiese

perspektief ‘n nuwe wending brin g in die aard en karakter van le we.
Dit

laat

die

MI V/VIGS-geïnf ekteerde

opstandingsgeloof

met

die

persoon

leef

lewensperspektie we

vanuit

die

van

die

opstandingshoop.

1.6.4 E valuatiew e opmerkings

Met

betrekking

t ot

die

konverge nsiemodel

soos

deur

Louw

gepostuleer, val die volgende op:

•

Die konvergensiem odel met sy eskatologiese perspektief lewer
'n wesenlike b ydra e om die betekenis van die eskatolo gie vir
die pastoraat uit te lig.

•

Die

kon vergensiemodel

rig

‘n

waa rsku win g

teen

oorbeklemtoning van die psigologie en psigoterapie ten koste
van die teologie.
•

Geloof svolwassenheid word geaksentueer.

Daar wo rd nie by

die daad van sondevergif nis stilgesta an nie.
•

'n Geïntegreerde model word ve rskaf wat aanduidend is van
verbondskommunikasie,

parakiese,
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pneumatologie,

promissioterapie,

Skrif gebruik,

gesprekspro sedures,

diagnostiese kriteria, gebed en geloof.

Van besondere betekenis vir die on derhawige na vorsingsprojek is
Louw (1997:515) se opmerking dat mense se siening en persepsie
van God, dit wil s ê hulle Godskonsepte, in ‘n pastorale perspektief
deurslagge wend is .

1.7

Narratiew e benadering

Die narrat ie we benadering wo rd vir die doeleindes van h ierdie studie
as terapeutiese model gekies, omdat dit oor die kapasiteit en
dinamika beskik om van die posit ie we elemente va n die reeds
genoemde pastorale modelle te gebruik. Die narratie we benadering
wo rd “’n vru gtesla ai” van daardie positie we elemente van die ander
pastorale modelle wat f unksioneel en eff ektief is vir pastorale
terapie met die MIV/VIGS-geaff ekteerde f amilie. Vir die doeleindes
van hierdie navorsing word die narratie we benadering deurgaans
binne

die

paradigma

van

die

pra ktiese-teologie

ge bruik.

Die

motiverin g vir ’n prakties-teologiese paradigma by punt (2) van
hierdie af deling bespreek.

Volgens die narratie we benadering, soos beskryf deur W hite en
Epston (1990) word ‘n individu se le we as ‘n storie of narratief
beskryf .
erva rin gs

lndividue
en

gee

betekenis

belewenisse

te

aan

beskryf .
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hulle

lewens

Hierdie

deur

stories

hulle
bevat

beskrywin gs oor h ulself , oor ander en oor die verhou dings waarin
hulle staan.

W anneer mense poog om sin uit hulle le wens te maak, moet hulle
hul erva rin gs en gebeurtenisse in ‘n sekere vo lgo rde oor tyd op so
’n manier rangsk ik dat hulle ‘n duidelike prentjie van h ulself en die
wê reld rondom hulle het.

Hierdie ra ngskikkin g van ge beure neem

ge woonlik die vorm van stories aan. Hierdie stories d emonstreer ‘n
opeenvolgin g van gebeurtenisse wat ‘n begin (‘n geskiedenis),
middel (‘n hede) en ‘n einde (‘n toekoms) het.

Dit beteken dat die

interpretasie van dít wat mense tans beleef , beïnvloed wo rd deur dit
wat in die verlede beleef is, sowel as deur dit wat hulle van die
toekoms verwag (W hite & Epston 1990:10).

Die narrat ie we terapeutiese metodologie kyk dus in we se na stories
en onderskei tussen dominante en alternatiewe stories:
•

Dominante stories is ge woonlik p robleemgerigte storie s.

Die

f okus is dikwels so sterk op hierdie probleemgesentreerde
stories dat die alternatie we stories h eeltemal vervaag of buite
rekening gelaat wo rd. Alles wat gebeur word deur d ie bril van
hierdie dominante storie gesien.
probleemgesentreerde

Uiteraard beïn vloed hierdie

beskouing

dan

ook

die

gedrag

en

optrede van die betrokke persoon, en hierdie gedra g wo rd die
maatstaf vir die t oekenning van betekenis:
saturated

stories

of

people’s

lives

usually

“The problemrule

out

the

attribution of new meanings to such experiences” (W hite &
Epston 1990:56).
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Die narratie we b enadering f okus egter nie op dominante,
probleemgesentreerde

stories

nie,

maar

luister

gra ag

na

alternatiewe sto ries:

Alternatie we stories is d ié deel van

belewenisse wat n ie deel vorm van die dominante storie nie.
Die dominante storie word ge woonlik in baie besonderhede
onthou, maar in die proses gaan daar positiewe ervarings
verlore wat ook deel is van die dominante storie.

Hierdie pos itie we deel van die d ominante storie wo rd nie
onthou of as belangrik genoeg gea g om te verhaal nie.

Tog

skep dit die geleentheid vir die skryf van ‘n nuwe verkose
narratief . “W hen persons seek therapy, an acceptable outcome
would be the identification or generation of alternative stories
that enable them to perform new me anings, bringing with them
desired possibilities” (W hite & Epston 1990:15).

Hierdie

verkose narratief plaas die kliënt in beheer van die st orie en
bring nu we perspe ktief en hoop.

Narratie we

benadering

maak

gebruik

van

sekere

terapeutiese

vaardighede of mikrokaarte om hierdie verkose narrat ie we na vore
te bring:

•

Hierdie mikrokaart e is die mikrokaart van not knowing, (binne
die gekose paradigma van hierdie studie – not knowing in
terme

van

die

gesin

se

e mosionele

belewenisse),

eksternalisering, metaf ore, dekonstruksie en ko -konstruksie,
re me mbering, tak ing-it-back, vraagstelling, glinstermo mente,
landskap-van-identiteit,

landskap-va n-aksie

en

hersk rywin g.

Hierdie mik rokaart e en hoe ek hulle gebruik het in my studie
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wo rd bespreek in die hoof stukke wat handel oor my p aadjie
saam met die gesin.
navors ing

van

W at veral vir d ie doeleindes van hierdie

belang

is,

is

die

vest iging

van

‘n

vert rouensve rhouding met die gesin.

Daar word van verskeie narratie we st rategieë geb ruik gemaak:

•

Die volgende kan onder meer genoem word:

die gene agram

(sien Kerr & Bo wen 198 :221-255 ; McGo ldrick & Gerson
1995:1- 38; Muller 1996:97-217), bibliodrama (sien Heitink
1998:169-170), eksternalisering (sie n W hite & Epston 1990:3876),

ritueel

(sien

Mitchell

1989:68-77;

Muller

1993:1-13),

ref leksiewe ondervragin g (sien Tom1987:167-183), "ref raming"
(sien Bec var & Becvar 1996:100-101; Capps 1990:165), die
ref lekterende span (sien Becvar & Becvar 1996:273-275) en
skryf we rk (s ien W hite & Epston 1990:34-37).

W eens gebrek

aan ruimte word ge noemde strategieë nie verder bespree k nie.

Die volgende voo rstanders van die Narratie we bena dering wo rd
kortlik s genoem:

•

In die Verenigde S tate van Amerika wo rd die naam van Gerkin
(1984,

1986)

onder

meer

aan

die

narratie we

benadering

verb ind. Verder word Capps (1990) genoem. In W es-Europa
maak die narratiewe benadering, vo lgens Heitink (998:82), s y
intrede vanaf ongeveer 1985.

Hier geniet die naam van

Veltkamp (1988) onder meer die aandag.
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In Suid-Af rika word

die narratie we benadering onder meer met Kotzé (sien Kotzé &
Kotzé 1993; Kotzé & Botha 1994; Dill & Kotzé 1997), Muller
(1996) en Dill (1996) in verband gebring.

‘n Belangrike aspe k in die Narratie we benadering is die beginsel van
God se Verhaal met die mens:

•

Heitink (1998:80), skets die pastoraat in terme van 'n verhaal.
Dit is die le wens verhaal van die mens en die verbindinge wat
hierin lê met die Verhaal van Go d met die mense.

Die

geloof sperspektief hoef nie van buite af ingebring te word nie,
want dit is te vind e in die le wens ve rhaal van die mens self , in
die wyse waarop hy in die loop van sy le we deur religie of
bepaalde geloof stradisie of lewensb eskouing in posit iewe of
negatie we sin be ïnvloed is.

In die pastorale gespre k word

hierdie elemente geaktiveer.

'n Me ns is immers voortdurend

besig om s y eie le wens ve rhaal te herinterpreteer in d ie lig van
nuwe ervarings.

Die pastorale ges prek sluit hierb y a an.

Om mense te help om tot

verhaal te kom (sien Muller 1996), is dus die kern van die pastoraat.
Die pastoraat word deur Veltkamp (1988:186) beskryf as ‘n kra gveld
waarin drie soo rte ve rhale op mekaar in werk, naamlik die ve rhaal
van die gespreks genoot, dié van die geloof stradisie en dié van die
pastor self . Verder werp die narrat iewe benadering lig op prosesse
van

oordra g

van

tradisie

en

god sdienstige

1998:104).
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op voeding

(Heitink

In die narratiewe benadering word daar na verbande tussen die
gespreks genoot se storie en die Storie van God gesoek:

•

Die vermeldin g van die Godsnaam of verwante temas in die
stories, b yvoorbee ld God se wil, S y straf of Sy genade, kan
aanduidend wees van die gespreksgenoot se band met, en
af hanklikheid van, God. Louw (199 7:389-390) onderskei ses
tipes stories wat insigge wend kan wees in verband met die
vermeldin g van die Godsnaam, naamlik komiese, tragiese,
romantiese, ironiese, dramatiese en terapeutiese stories.

Voorts wys Louw (1997:449) op die rol van eff ektiewe Skrif benutting
in die narratie we benadering:

•

In sommige situasies is dit nodig om Bybelverhale te verte l
sodat

die

konkrete,

gespreksgenoot
aktiewe

bewus

kan

teenwoordigheid.

word
'n

van
Ander

G od

se

nuttige

aanwending van die narratiewe benadering van Skrif ge bruik is
in die pastorale bediening aan kind ers.

Heitink (199 8:104)

meld ook voorbeelde waarin die metode kan deurwe rk in
gesinsterapie.

Die narratie we be nadering, wat verband met die konstruktivistiese
epistemologie hou, het sy wo rtels in d ie postmodernisme. Aangesien
die postmoderne paradigma teenswoordig besondere aandag geniet,
wo rd die narratie we benaderin g uit die volgende p erspektie we
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kursories bespree k:

opkoms van die postmodernisme, rol van taal

en dekonstruksie. Evaluatiewe opmerkings word gemaak.

1.7.1 Opkoms van die postmodernisme

Du

Toit

(2000:14-23)

praat

van

die

premoderne

of

voorwetenskaplike tyd. Met hierdie begrippe beskryf hy die lewensen wêreldbeskouing wat deur die Ou en Nuwe Testamentiese tye tot
met die aanbreek van die moderne tyd, aan die begin van die
sestiende eeu, geheers het.

Gergen (1991:18) kategoriseer die

negentiende eeu as die bloeitydperk van die romantisisme.

Hierdie

perspektief lê klem op die onsienlike, self s heilige kra gte wat diep in
die persoon setel en aan lewe en verhoudings hulle betekenis gee.
Teen die einde van die negentiende en die begin van d ie twintigste
eeu,

is

die

verd rin g.
gesoek

romantisistiese

deur

die

modernisme

In hie rdie meer praktiese beskouing is na die waarheid
deur

"s ystematic

(Gergen 1991:29).
orde gekom.
Niekerk

persp ektief

observat ion

and

rigorous

reasoning"

Hierdeur het die wetenskaplike metode aan die

Die standaardbeeld van die wetenskap wat deur Van

(1992:49)

as

modern

getipeer

word,

be rus

op

die

objektiwiteit van wetenskaplike kennisaansprake en die rasionaliteit
van die metode van kennisverwe rwin g. Becvar en Becvar (1996:87)
verduidelik dat die mens in die moderne era geleer h et om op die
krag van die wete nskap en die kennis van objektie we deskundiges
te vert rou.

Dill en Kotzé (1997:6) wys op 'n groot kentering wat in die gedagtes
van die wetenskaplike wêreld as gevolg van die ontwikkeling van
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Thomas

Kuhn

Genoemde

se

teorie

teorie
dui

(sien

Kuhn

daarop

dat

1962)

plaasge vind

wetenskapsparadigmas

het.
'n

wesenlike in vloed op wetenskapsbeoefening uitoef en.

Kuhn voer

aan

standaard-

dat

daar

wetenskaplike

deur
we rke

die

eeue

ontstaan

heen
het.

Dié

invloedryke
werke

het

later

so

gesaghebbend gewo rd, dat dit die soort vrae wat toekomstige
navorsers stel en die verklarings wat hulle bied, direk beïnvloed.
Deur

hierdie

argument

het

die

kriteria

van

die

sogenaamde

standaard- wetenskapsbeskouing onder verdenkin g gek om. Barbour
(1990:35-36) som die situasie van die wetenskapsbeoef ening in die
volgende woorde op: "In sum science does not lead to certainty. lts
conclusions are alwa ys incomplete, tentative and subject to revision.
But science does off er reliable procedures f or testing and evaluating
theories by a complex set of criteria."

In die resente era, waarna as die postmodernisme verwys word en
wat volgens Janse van Rensburg (2000:6) in die 1960’s begin het,
wo rd geloof in die moontlikheid van objektiewe kennis en absolute
waarheid aan baie f ronte ondermyn.

Die sogenaamde moderne

wetenskapsmetodes kom al meer onder verdenkin g.

Die relatiwiteit

van kennisaansprake wo rd progressie f deur bekende wetenskaplikes
uitge wys.

Daar word toenemend aanvaar dat verske ie standpunte

ewe geldig in ve rs killende situasies kan wees, in ‘n beskouing wat
as pluralis me bek end staan.

Postmoderniteit kan, volgens Dill

(1996:7), gesien wo rd as 'n groot ve rsameling van pogings om
verskeie modernist iese dualismes te deurbreek. Hy beskou die term
postmodern egter nie as die teenpool van modern nie, maar as ‘n
korrektief , 'n aanvullin g en 'n verruiming van die moderne (Dill
1996:2).
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Ter illustras ie van die toenemende probleme wat die sogenaamde
standaard-wetensk apsbeoef ening ondervind, verwys Dill en Kotzé
(1997:7-13) na verskeie epistemologiese breuke met die verlede by
die toegepaste natuurwetenskappe.

Op die gebied van die sosiale

en geestes wetenskappe word objekt ie we kennis ook b evraa gteken
en verwys Dill en Kotze (1997:13-16) na epistemologie se dilemmas.
So skryf Botha (1977:143) byvoorbe eld:

"Die werk

van T S Kuhn

het, benewens die indirekte in vloed daarvan op die af braak van die
positivist iese standaardopvatting va n die wetenskap in die sosiale
wetenskappe in die algemeen, ook deurge werk na ‘n verskeidenheid
van spesif ieke sosiale wetenskappe."

Mouton (1993:73) sluit by Botha aan en wys daarop dat Kuhn se
paradigmateorie die probleme tussen teorie en f eite, asook dié van
waarde vryheid, aanspreek. Hoffman (1992:9) maak die volgende
stellin g: "The social constructionists not only challenge the idea of
singula r truth, but doubt that there is such a thing as objective
social

research

as

well."

Op

geestelike

gebied

het

daar

ook

gedurende die afgelope dekades verskeie vrae ontstaan oor die
logiese posit ivisme as kennismodel (Dill & Kot zé 1997:15).

Teenoor die moderniste se wetenskapsmetodes wat objektiwiteit,
redelikheid en sek erheid beklemtoon, stel Brueggemann (1993:9-10)
'n alternatie we we tenskapsmetode voor.

Hy postulee r dat kennis

kontekstueel te vind is, dat kennis 'n lokale invloed uitoefen en dat
kennis

op

‘n

pluralist iese

wyse

betekenis

(1998:142) vat die situasie bondig saam:

moet

kry.

Heitink

"Juist in een post-

moderne cultuur ontstaat meer ruimte voor het articuleren van de
eigen levenso vertu iging, omdat deze principieel ruimte laat voor de
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ander om tot haar of zijn eigen verto lkin g hiervan te komen."
Becvar

en

Bec var

(1996:87)

konkludeer

dat

in

die

plek

van

objektiwiteit en s ekerheid, wat as die wetenskapside aal van die
modernisme voorgehou is, nou die gedagte ge vind word dat die
realiteit on verm ydelik subjekt ief is en dat die mens inderwaarheid in
‘n multiversum wo on wat deur die da ad van observasie gekonstrueer
wo rd.

Feite word deur perspektiewe verp laas en met hierdie

verskuiwing word ‘n uitda gin g aa n die kra g en privilegie, wat
vante vore aan die besitters van "kennis" toegeken is, ge rig.

Volgens

Janse

van

Rensburg

(2000:9)

is

die

kern-idee

van

postmoderniteit dat waarheid as 'n objektie we realiteit nie bestaan
nie.

Volgens hie rdie epistemologie is realiteit saamgestel uit 'n

veelheid narratie we wat as oop-einde ref leksies op die realiteit
beskou moet word.

1.7.2 Rol van taal en dekonstruksie

Die versku iwin g van 'n geloof in feite na 'n bewuswo rding van
perspektiewe f okus in die postmoderne era die aandag op die rol
van taal en diskoers.

Gergen (1994:30-31) wys op d ie belangrike

paradigmaverskuiwing wat daar rondom taal ontstaan het.

Vir die

postmodernis word taal verstaan as die middel waarde ur individue
so ver kom om hulle wêreld te ken e n in die kenproses tegelyke rt yd
die wêreld te konstrueer.

Gergen skryf (1985:267):

"The terms in

wh ich the world is understood are social artif acts, products of
historically

s ituated

constructionist

interchanges

position

the

among

process
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of

people.

From

understanding

is

the
not

automatically drive n by the f orces of nature, but is the result of an
active, cooperative enterprise of persons in a relationship."

Die

postmodernis moet dus daarvan kennis neem dat die self nie ‘n
ge ïsoleerde, outonome wese is nie, maar eerder in verhoudings
geskep word.

Dill en Kotzé (1997:20) verduidelik d at daar in die geskiedenis van
taal en hermeneutiek t wee f ases onderskei kan wo rd:

eerstens is

daar ‘n primêre klem op die oorspronklike teks en die outeur.

Die

doel is om die eksakte bedoeling en oorspronklike b etekenis van
tekste te ontdek. Tweedens kom die klem op sowel die onmiddellike
teks voor hande as op die leser van die teks. ‘n Groter verwysende
potensiaal van die teks kom dus ter sprake. Veral belangrik is dat ‘n
groter

kontekstuele

en

kultuur-sosiale

beklemtoning

by

die

hermeneutiese proses in ag geneem moet word. Gerge n (1991:106108) wys op die relatie we betekenis van woo rde en begrippe tot die
taalsisteem waarin dit f unksioneer. Volgens Dill en Kotzé (1997 :21)
is woorde se betekenisse nooit f inaal nie.

Vanuit hierdie insigte

wo rd die belangrik e konsep dekonstruksie ontwikkel.

Dekonstruksie wo rd deur Dill (1996:83-86) as ‘n sleutelbegrip in die
narratie we paradigma beskryf .

Daarvo lgens moet betekenis nie

agter of binne ‘n teks gesoek wo rd nie. Tradisionele konsepte moet
eerder

getransf ormeer

en

ve rvang

wo rd

voorve ronderstellin gs k rit ies bevraagteken word.

t erwyl

hulle

A lle konsepte is

derhalwe we senlik onbeslis. Geen teks se betekenis word deur iets
of iemand gewaarborg nie, maar kan te alle tye gedekonstrueer
wo rd.

OIivier (1993:252) skryf in hierdie ve rband:

". ..no text is in

itself 'smooth’, univocal and f ixed in its meaning."

W are betekenis
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hou dus nie verband met enige bedoelde betekenis nie, maar kan
eerder ook as een van die betekenis-aanduiders gesien wo rd. Deur
dekonstruksie kan daar op kreatie we wyse na die mens, sy kennis
en sy le wensomstandighede gekyk wo rd.
die

benadering k an

ook

rigiede

Die kritiese instelling van

modernistiese

denkpatrone

en

gedrag deurbreek en verruimde verst aan- en le wensomstandighede
skep. Langs hierdie weg bied dekonstruksie dus die geleentheid om
nuut

na

versteekte

betekenisse

betekenisse moontlik te maak.

van

tekste

te

kyk

en

nuwe

Hierdeur word die we g geopen vir

die pastoraal-terapeutiese aanwending van die narratief .

1.7.3 E valuatiew e opmerkings

Kritiese opmerkin gs oor die narratie we benadering ka n kortliks met
betrekking tot pos itie we en negatie we elemente as volg saamge vat
wo rd:

Positiewe

elemente.

Die

volgende

positiewe

wa ardering

vir

elemente in die narratie we benadering word gemeld:

•

Strategieë

soos

die

narratief

en

dekonstruksie

wat

in

postmoderniteit gebruik word, kan wel met vrug aangewend
wo rd mits hulle nie in ‘n postmoderne epistemologie geplaas
wo rd nie.

Epistemologies is dit m oontlik omdat 'n strategie

soos

narratief

die

nie

eksklusief

tot

die

behoort nie (Janse van Rensburg 2000:37).
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postmoderniteit

•

Heitink (1993:243-244) meen dat die postmodernisme, wat
krities teenoor die optimistiese verligtin gsdenke staan, maar
nietemin trou bly aan die rasionaliteit, geen af skeid beteken
nie, maar eerder 'n radikaliserin g van die moderne denke is.
Janse van Rensburg (2000:37) sluit hierby aan wan neer hy
daarop wys dat die Bybel narratie we en dekonstruksie gebruik
het

lank

voorda t

postmoderniteit

die

waarde

daarvan

beklemtoon het.
•

Met

aanwendin g

modernistiese

van

dualismes

die

d ekonstruksieteorie

moontlik

oorkom

word.

kan

Deurdat

verskeie nuwe horisonne vir die verstaan van "tekste" gebied
wo rd, en nie net die "regte" oplossing gesoek hoef te word nie,
wo rd die ve rstaanproses ve rruim (DiII 1996:96). Sodoende kan
uitkomste vir d ilemmas moontlik gebied word.

Negatie we elemente in die narratie we benadering:

•

In die kulturele klimaat van die post modernisme, meen Heitink
(1998:156), dat spreke oor God radikaal probIematies ge word
het.

•

'n Postmodernistiese epistemologie hou ernstige implikasies
vir die debat met betrekking tot etiese gedrag in.

Becva r en

Becvar (1996:88) voer aan dat as ons konsekwent moet wees
met

die

f undamentele

aannames

van

die

post moderne

wê reldbeskouing, dit verstaan moet word dat kliënte ewe
geldige perspektie we het en ons daarvan bewus moet wo rd dat
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daar nie ‘n "transcendent criterion of the correct" (Gergen
1991:111) bestaan nie.

Dit sal bemerk word dat kritiek nie soseer teen die narratiewe
benadering

as

sulks

gerig

postmodernistiese paradigma.

word

nie,

maar

wel

teen

die

Daar word ge vo lglik by Janse van

Rensburg (2000:36-37) aangesluit wanneer h y aantoon dat daar
onderskei

moet

wo rd

tussen

postmoderne paradigma.
meeste gevalle as geldig.

die

postmoderne

kritiek

en

'n

Hy beskou die postmoderne kritiek in die
So is b yvoorbeeld die absolute eis dat

die rede superieur oor alles is, en die veronderstelde onf eilbaarheid
van wetenskaplike bewyse, onaanvaarbaar. In hierdie verband skryf
Du Toit (2000:115): "Via die modernisme het ons nou in die
postmoderne tyd aangeland by die wete dat sodanige absolute
kennis 'n vergissin g is: Ons ken voorlopig en ons ken ten dele..."

Aan die ander kant rig Janse van Rensburg (2000:37) sy kritiek
direk teen die postmoderne paradigma en epistemologie wanneer h y
skryf : "W e can agree that our foundationalist approach led us to
make absolute statements about everything.

That was wrong.

But

to make an epistemological statement that there is no absolute truth
and no place f or grand narratives wo uld be impossible to uphold if
we also want to re main biblically-based Christians and theologians."

Voortaan word die keuse vir ‘n prakties-teologiese epistomologie
gemotiveer.
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2

'n Prakties-teologiese epistemologie

Praktiese teologie wil 'n epistemologiese b ydrae tot d ie teologiese
dissiplines (en ander wetenskappe) maak.

Dit kan nie net verk ry

wo rd deur op die prakt yk gerig te wees nie, maar die teologiese
teorie of perspektiewe waaruit d ie h andelinge bestudeer word, mag
nie

bloot

vanuit

'n

bepaalde

dogmatiese

wetenskapsteoreties nage vors wo rd nie.

tema,

onkrities-

So ’n dogmatiese tema of

perspektief bring ’n gekompliseerde aantal vooronderstellin gs met
hom mee wat nie verant woord wo rd nie, maar van self sprekend
aanvaar word.

Die prakt iese teologie streef daarna om die tradisionele indeling van
die vak (homilitiek, poimentiek, ens.) te deurbreek. Volgens hierdie
indeling val baie v elde wat vir die praktiese teologie van belang is
buite sy gesigs ve ld.

Daarbenewens het elk van hierdie vertakkin ge

ontwik kel in 'n eie navorsingsgebied sodat slegs spra ke is van 'n
vak groep, prakt ies e teologie.

Dit word bloot saamgebundel deur

kerklike prakt yk gerigtheid.

Otto (1986:56-59) bied na my mening ’n sin volle indeling vir die
gebruik van die praktiese teologie.

Hie r wo rd gewe rk met 'n

vert ikale en horiso ntale verdeling wa t dan 'n bepaalde snypunt het.
Op

die

vert ikale

vlak

gaan

dit

om

handelingsdim ensies

waar

bepaalde kategorieë soos die enkeling, die groep, die gemeente en
die samelewing be urtelings na vore tree.

Die horisontale verdeling

wo rd handelings velde genoem. Hier het ons weer te make met
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kategorieë soos k ommunikasie (of verkondiging), sosialisering (of
opbou), diens (of pastorale sorg) en leiding (of organise ring).

Hierdeur wo rd die praktiese teologie in staat gestel om nie net die
prediking in die e rediens te bestudeer nie, maar ook b yvoorbeeld die
kommunikasie in een of ander media van die samelewing in die
geheel.

As

'n

wetenskaplike

dissipline

wil

die

praktiese

teologie

die

we rklikheid bestudeer vanuit die geloof saspek, en nie slegs vanuit
bepaalde kerklike tradisies nie.

Dit maak dit moontlik vir die

teologie om alles in die werklikheid te bestudeer. Hier wo rd slegs ’n
modale begrensing inges luit, met a nder woorde die geloof saspek,
wat die prakt iese teologie dan af grens van die psigologie of die
sosiologie.

Hierde ur word d ie eeue-oue skolastiese siening dat die

Skrif die "studie-objek" is, oorkom (Strauss 1988:137).

Pieterse (1986:63) kies ook die Christelike ge loof shandelinge tot
objek

van

studie

wat

hy

vanuit

kommunikatiewe aspek wil bestudeer.

die

perspektief

van

die

W olf aardt (1987:7) beperk

die ondersoekveld tot die kommunikatie we handelinge. I n aansluiting
hiermee wil h y die belangrike saak van die normatiewe element in
die praktiese teologie aanspreek.

Alhoewel Jonker (1981:20-22) met reg op die ge vaar wys dat die
praktiese teologie bloot praxeologie kan word, word daar tog vanuit
die

prakties-teolo giese

benaderin g
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gepoog

tot

f undamentele

teorievo rming,

wat

binne

'n

wetenskapsteoretiese

raamwerk

verant woord kan word.

2.1

Posisionering

va n

die

ondersoek

binne

die

praktiese

teologie as w etenskap

Die doel van hie rdie af deling is om die gekose paradigma te
posisioneer
spesif ieke

binne

die

verwys ing

praktiese
na

d ie

t eologie

as

wete nskap,

narratief -hermeneutiese

met

praktiese

teologie van Charles V Gerkin.

2.1.1

Die narratief-her meneutiese praktiese teologie va n
Charles v Gerkin

God gee nie vir ons 'n bloudruk vir die lewe nie. Hy ge e vir ons die
Bybel en die Bybel is 'n storie.

Dit is nie sommer nét 'n storie nie.

Dit is d ie storie van die lewe, die storie wat die waarheid oor die
le we vertel - God s e storie met die mens.

Dit be gin ee nvoudig met:

"In die begin het God..." (Cillie rs 1998:11-12).

Gerkin (1986:59-64) verduidelik die onderskeid tussen praktiese
teologie en ‘n narratief -hermeneutiese praktiese teologie soos volg:
praktiese teologie is die kritiese en ko nstruktie we ref lektering op die
le wens en werk van Ch ristene in drie kontekste, naamlik die
prof essioneel-pastorale

konteks,

die

konteks

Christen gemeenskap en die konteks van individuele lede.
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van

d ie

Die doel

is om veranderin g in alle f asette van die le we in ooreenstemming
met die Christelike evangelie te f asiliteer.

In ‘n narratief -hermeneutiese praktiese teologie vind daar ‘n f usie of
samesmelting

plaas

van

die

horison

van

betekenis

binne

die

Christelike narratie f enersyds en ander horisonne andersyds (Ge rkin
1986:59-64).

Die doel van hierdie fusie is ‘n begripshorison wat

ander inligt ing bevat en ve randerde persepsies veroo rsaak in die
verskeie areas wa ar Christene aktief is (Gerkin 1986:61).

Hierdie

f usie van horisonne behels vier aspe kte:

Eerstens behels dit ‘n ref lektering op die horisonne van betekenis
wat deur die Bybelse narratief aan Christene oorgedra wo rd, asook
'n ref lektering op die horisonne van b etekenis waardeur die moderne
le we ingelig en gevorm word.

Daar wo rd voortdurend gepoog om

die horison van Christelike interp retasie en ander horisonne wat
daarmee saamgaan, te laat saamsmelt (Gerkin 1986:61).

Elke

horison se betekenis wo rd dus uitgedaag en bevraagte ken deur die
betekenisterreine van die ander horison(ne).

In die mate waartoe

daar dan ‘n f usie van horisonne plaasvind, wo rd ‘n nuwe sienswyse,
‘n nuwe manier van kyk na ‘n situasie, gevo rm.

Binne die konteks van hierdie studie deel die navo rser die horison
van Christelike in terpretasie.

Binne hierdie gedeelde Christelike

horison is daar egter t wee verskillende horisonne van interpretasie
wat geakkommodeer moet word; dié van die geaff ekteerde kleuter
en sy ge ïnf ekteerde ouers.

So kan dit gebeur dat nie twee mense

(al is hulle al drie Christene) dieself de dink oor begrippe soos
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byvoorbeeld Chris tenskap en vergifnis nie.

Die ander horisonne

waarvan Ge rkin praat is baie sigbaar in die konteks van die
navors ing,

want

daar

is

twee

mense

uit

twee

wa ardestelsels.

Elkeen van hierdie twee groepe mense het dus sy/hulle eie ander
horison(ne).

‘n Ander implikas ie is respek, iets wat myns insiens nie genoeg
beklemtoon kan word nie.

Dit beteken nie net die uiterste respek

vir die horison wat vergestalt wo rd in die Christelike storie nie, maar
ook respek vir ander horisonne.

Hie rdie respek vir ander horisonne

vere is dat daar s org aan die dag gelê moet word o m die taal en
metaf ore van daardie horisonne toe te Iaat om vir hulself te praat.
Dit beteken nie d at ek geen kennis in die gesprekke inbrin g nie,
maar eerder dat ek deurentyd ‘n bewustheid moet hê van m y eie
vooroordele en konstruksies.

Gerkin (1984:27) stel dit soos volg:

“To listen to sto ries with an

effort to understand means to listen f irst as a stranger who does not
yet fully know the language, the nuanced meanings of the other as
his or her story is being told. One of the first lessons of life on the
boundary is that it is important to avoid, at all costs, the temptation
to stereotype or take for granted”.

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

Daar is su btiele verskille in die manier

waarop individue hulle stories aanbied en die dinge wat hulle
beklemtoon.

Die ervarings vorm dikwels die grond slag van die
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betekenis wat aan sekere gebeure geheg wo rd.

Die gesinslede

praat as’t wa re drie vers killende tale oor dieself de onderwerp.

Die geheim lê grot endeels daarin om die vrae wat deur daardie tale
uitgedruk

word,

te

vra

en

om

die

voort gebrin g wo rd , te ko-konstrueer.

betekenis

wat

deur

hulle

Ko-konstruks ie as vereiste

herinner aan die s osiale konstruksiediskoers:

“Thus t he process of

fusion of horizons may be seen as analogous to a conversation
between persons who hold differing points of view (italiserin g myne)
but who also have some v iewpoints in common ” (Ge rkin 1986:63).

Hierdie respek wa arvan Gerkin praat beteken dat ek nie sommer ‘n
ander horison mag af kraak of minimaliseer omdat dit va n my horison
verskil nie, maar dat ek sal luister met ‘n opregte gewilligheid om
van die ander horison te leer.

Respek k week re spek.

Long

(1997:45) beklemtoon ook respek. “Children are mo re responsive to
deeds and actions than they are to words and symbols”.

Die derde implikasie van ‘n f usie van horisonne is ‘n hermeneutic of
suspicion

(Gerk in

1986:64).

Die

dialogiese

gesprek

tussen

horisonne wys blinde kolle uit, vra vrae wat ge woonlik nie ge vra
wo rd

nie

en

ve rgelyk

sienswyses.

Hierdie

hermeneutiek

van

agterdog beklemtoon die noodsaaklikheid daarvan dat daar meer as
een realiteit, en dus meer as een betekenis wat a an realiteit(e )
geheg kan word, erken moet word.
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Die vie rde implika sie is dat prakt iese teologie alt yd die f asilitering
van ‘n transf ormasie van die betrokke persone se lewens ten doel
het.

Menslike le we is in gebed in die struktuur van t yd.

bewe gin g

verond erstel,

transf ormasie.
beweeg.

impliseer

t yd

ook

Omdat tyd

vera ndering

en

Die lewe staan nie stil nie, maar is alt yd aan die

Ook menslike betekenisstrukture wil en moet beweeg en

verander.

Die

(1986:65)

meld

teenpool
dit

en

van

bewegin g

waarsku

is

daarteen:

sta gnasie.
“Like

the

Gerkin
human

appropriation of any horizon of meaning, our appropriation of the
Christ ian horizon tends to become fixed and stagnant.

Thereby its

ability to provide interpretive guidance for persons called Christian
in

the

ever-changing

and

pluralistic

arenas

of

human

activity

becomes limited and closed to the new activity of God in the power
of the Spirit. Only as the process of practical theological thinking is
kept open and active, alive with oth er perspectives on reality, can
the Christian co mmunit y re ma in open to the move men t of God that
may be found taking place in the darkest corners of a renas far afield
fro m our accusto med Christian contexts “.

Een manier om stagnasie te voo rkom, is dus om bewus t e wees van
ander perspektiewe oor realiteit. W anneer daar na ander mense se
perspektiewe oor realiteit geluister word, word daar nuwe betekenis
toegevoe g. In hierdie toevoegin g van betekenis, beklemtoon Gerkin
die gebruik van stories. Stories speel ‘n belangrike rol in die lewens
van mense, want “W e dream in narrative, daydream in narrative,
re me mber, antic ipate, hope, despair, believe, doubt, plan, revise,
criticise, construct , gossip, learn, hate and love by narrative. In
order to live, we make up stories about ourselves and others, about
the personal as weIl as the social past and future” (Gerkin 1986:29).
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Om mens te wees, is met ander woorde om in stories te leef .
Stories hou gebeu re, mense en erva rings b ymekaar wat andersins
losstaande sou wees.

Stories ontstaan egter nie in ‘n vakuum nie,

maar is deel van 'n klomp groter stories.

Gerkin beklemtoon drie aspekte van stories; eerstens die narratie we
struktuur van menslike e rvarin gs; t weedens die noodsaaklikheid van
narratie we metaf oriese taal waarin daar gelykt ydig oor menslike
erva rin gs, so wel as die aktiwiteit van God in hierdie ervarin gs
gepraat

word; en derdens die verhouding tussen metaf oor en

betekenis. Ek gee vervo lgens aandag aan hierdie drie aspekte.

2.1.2 Die narratiew e struktuur van mensli ke ervaring

Vir Gerkin (1986:48) is die Bybel ‘n groot narratief waarin al die
ander narratiewe van die wêreld, in volgorde gerangskik, gesetel is.
Stories is nie net ‘n manier om gebeure te interpreteer nie, maar
hulle help ook om betekenis aan gebeure toe te ken.

Hierdie

toevoegin g van betekenis kan gedoen word juis omdat stories verte l
wo rd.

Mense leef hulle lewens in stories, ‘n idee wat Michael W hite
(1992:123) ook meld: “the narrat ive metaphor proposes that persons
live their lives by stories - that these stories are shaping of life, and
that they have real, not imaginary, effects- and that these stories
provide the structure of life“.
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2.1.3 Die noodsaaklikheid van narratiew e metaforiese taal

Ek stem saam met Gerkin (1997:116) dat metaf oriese taal enersyd s
noodsaaklik is, o mdat dit die enigste manier is waaroor die mens
van God kan praat, want ondanks God se openbaring bly Hy ‘n
misterie. Daar is geen ander-wêreld se taal as dié waa rmee God op
intellektuele

of

teologiese

vlak

beskryf

kan

word

nie.

Deist

(1996:22) sê tereg: “Dit is nie maklik o m daardie werklikheid onder
presiese woorde te bring nie. Om dit te benoem, moet jy na beelde
en metafore gryp.

Jy moet sê:

" Dis soos..." wel wetende jou

woorde kan nie...die werklikheid uitdruk nie “.

Andersyds gebruik mense metafore om hulle ervarin gs te storie.
Dik we ls is dit mo eilik om 'n bepaalde situasie of gebeurtenis te
beskryf , of self s om daaroor te praat, in welke geval sodanige
erva rin gs of gebeurtenisse dan in metaf oriese taal aangebied kan
wo rd.

Ook

in

die

navorsingsituasie

waar

daar

d rie

plus

een

verstaanshorisonne is, kan metafore gebruik word om gesprekke oor
'n verskeidenheid onderwerpe te f asiliteer, misverstand e uit die we g
te ruim en alternatiewe betekenis(se) toe te voeg.

2.1.4 Die verhouding tussen metafoor en betekenis

Die gebruik van metaf ore behels onverm ydelik herinterpretasie(s),
sodat die unieke betekenis van ‘n spesif ieke situasie verhaal kan
wo rd. Binne die k onteks van hierdie studie, en in die lig van sosiale
konstruksiediskoers, is dit ‘n so veel ryker interpretasie omdat dit
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hier ‘n ge val is van hoe meer mense, hoe meer betekenis(se) en
waardetoe voegin g(s). Die doel met hierdie herinterpret asie(s) is nie
om 'n presiese tydgeldende verstaan van die betrokke situasie te kry
nie, maar die b yvoe ging van nu we betekenis(se) en derhalwe
veranderin g.

Lax (1995:153) sê hieroor die volgende: “W ords are not intended to
represent a ‘true ’ reality.

They are always metaphors that take on

meaning through social exchange.

Metaphors are always open for

reinterpretation by the participants “.

Tot dusver is daar aandag ge gee aan Gerkin se idees rondom die
narratief -hermeneutiese benadering binne die praktie se teologie.
Ek bespreek vervolgens die pastorale idees van Charles V Gerkin in
meer detail.

2.1.5 Die pastorale idees van Charles v G erkin

Mense verhaal die gebeure van hulle le wens, en gee daaraan
betekenis. Hierdie betekenis wo rd in die Christelike storie inge weef .
Daar bestaan dikwe ls konf lik of ‘n ooreenkoms tussen mense se
erva rin g van die s torie van elke dag se gebeure en die Christelike
storie.

Die pastor se rol is hoofsaaklik dié van luisteraar en

interpreteerder.

Hy/s y spreek in die lig h iervan hierdie konf lik of

ooreenkoms aan in die dag-tot-dag verhoudin gs wat tussen pastor
en die mense bestaan (Gerkin 1986:109).
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Gerkin (1986:110-127) onderskei etlike sake waarmee die pastoraat
primêr gemoeid is, byvoo rbeeld menswees en die le wensiklus,
verant woordelikheid

in

verhoudings

en

interpersoonlike

konf lik,

keuses en lewenstyl, die mens se roeping en taak in die wêreld,
kollektie we verant woordelikheid, sosiale gere gtigheid, vrede en die
toekoms

van

die

mensdom

en

sake

van

waarheid

uiteindelike betekenis van die menslike bestaan.

van

die

Ek bespreek

enkele van hierdie sake wat op hierdie studie van toepassing is.
Die eerste saak wat Gerkin (1986) aanroer en wat ek wil bespreek,
is die onderskeidin g ten opsigte van menswees en die lewensik lus.

2.1.5.1

Sake

rakende

die

mensw ees

en

lew ensiklus

van

mense

Volgens Gerk in is die pastoraat hoofsaaklik ‘n bediening vir mense
wat op soek is na maniere om die lewe te hanteer.

Daarom is ‘n

goeie pastor volgens hom iemand wat daarna streef om hierdie
mense te ken.

Hierdie ken van mense beteken nie net om mense

individueel te ken nie, maar ook om f yn ingestel te wees op
betekenisvolle dinge wat met elke persoon gebeur. Die pastor moet
daarom ook ingestel wees op dinge van buite wat 'n invloed op ‘n
persoon kan hê. Die pastor is met ander woorde nie n et ingestel op
en bewus van sak e rakende die alge mene welsyn van die gemeente
en die gemeenskap nie, maar is ook ingestel op die invloed wat
daardie sake op die menswees van in dividue kan hê.

Volgens Gerkin (1986:110) beteken die luister na die menswees van
mense ook dat daar ge luister word na dit wat sielkun dig met hulle
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aan die gebeur is.

Hie rdie luister n a wat sielkundig met mense in

hulle le wensiklus en menswees aan die gebeur is, en hoe dit hulle
beïnvloed, is binne die konteks van MIV/VIGS vir my ‘n baie
belangrike ondersk eiding en ek gee dus meer aandag hieraan.

Die huishouding wat gebruik is vir die navorsin g van hierdie studie,
bestaan

uit

drie

mense

wat

almal

begin

het

om

hulle

eie

le wenstories se ho of stukke oor menswees te skryf . Die skryf aan ‘n
nuwe hoof stuk van hulle le wenstories het t wee pole.

Aan die een

kant is hulle MIV-geïnf ekteerde volwa ssenes en ‘n sesjarige kleuter
in die huishouding wat daardeur gea ff ekteer word.

Aan die ander

kant is hulle as ge volg van hulle beroepe deel van die gemeenskap
en kleuterskoolge meenskap.

Hierdie teenstryd ige

rolle kan

‘n

verwarrende invlo ed op hulle hê, soveel so dat hulle dalk moeilik
tussen die ou stories oor hulle gesonde jare en die n uwe stories,
sedert hulle MIV-geïnf ekteerd geraak het, kan onderskei.

Hierdie f amilie moet nuwe besluite neem.
geneem moet word , het ‘n t weeledige doel.

Hierdie besluite wat
Levinson (1978:79-80)

stel dat dit hulle uitsig op die lewe moet vergroot en daarmee saam
moet ‘n gesonde, volwasse f amilie-struktuur opgebou wo rd.

Binne die konteks van hierdie studie beteken dit dus dat ek moeite
sou moes doen om elke lid van hierdie familie persoonlik te leer ken,
nie net as ‘n lid va n die gemeente nie, maar ook as ‘n persoon in eie
reg,

as

mens

met

sy/haar

eie

behoef tes

en

drome,

met

eie

verwagt ings en vrese. Dit beteken dus nie net 'n oppervlakkige ken
nie,

maar

ook

‘n

ken

op

emosionele
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vlak.

Geduld

en

bereidwilligheid om tot die familie se leef wêrelde toe te tree, is ‘n
groot vereiste hier.

Gerkin (1986:113) bevestig dit dan ook: “More than anything else, it
involves patience and the willingness to enter into a common praxis
with persons experiencing life as it is, grounding that mutual praxis
in the identifying narrative of Christia n faith “.

Die t weede saak waarmee die pastoraat besig is, ald us Gerkin, is
sake

rakende

verant woordelikheid

rondom

verhoudings

en

interpersoonlike ko nf lik.

2.1.5.2

Verantw oordelikheid

in

verhoudings

en

interpersoonlike konflik

Mens wees vind se lde, indien ooit, in 'n verhoudingsva kuum plaas.
Inteendeel, belangrike verhoudin gs is een van d ie aspekte wat
mense se menswees ten diepste raak. Vir volwa ssenes beteken dit
ge woonlik die verhouding met 'n huweliksmaat en gesin.

Vir ‘n

kleuter is dit ge wo onlik verhoudings met sy/haar ouers en maats.

Hierdie ve rhoudings oorvleuel dikwels en botsende belange en
lojaliteite

ontstaan.

Konf lik

tussen

persoonlike

belange

en

behoef tes aan die een kant, en verantwoordelikheid vir bevredigin g
van die behoef tes en verwagt ings va n ander belangrike persone aan
die ander kant, is meer die reël as die uitsondering. Daar ontstaan
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vrae oor die ve rvulling van eie behoef tes en begeertes: “Questions
as to whether and how in the flow of busy life "my needs" are to be
met or " my desire s" are to be fulf illed make up a gre at deal of the
content of self-concern in the modern context “ (Gerkin 1986:113).

In hierdie milieu van botsende belange wo rd die pastor dikwels
uitgesonder as ie mand wat met vriendelikheid en outoriteit na
hierdie stories oor verhoudingskonf lik kan luister.

In ‘n sekere sin

simboliseer die p astor vir baie m ense God se omgee vir die
individuele mens se behoef tes, asook die verpligting wat mense het
om verant woordelik met verhoudings om te gaan.

Die pastor staan dus in die onbenydenswaard ige posisie van arbite r
van konf likte oor b ehoef tes aan die een kant en verant woordelikheid
aan die ander kant.

Dit is dus noodsaaklik dat die pastor die

lief desgebod “Jy moet jou naaste lief hê soos jouself “ as deel van
die Christelike narratief in gedagte sal hou.

As ek die voortdurende konf lik en verhoudingsprobleme, wat so 'n
integrale deel van die gesin was, sa am met Gerkin se idees hierbo
lees, vermoed ek dat 'n groot de el van my we rk as pastorale
terapeut waarsk ynlik op hierdie vlak sou val.

Met

hierdie

af deling

het

ek

gepoog

om

die

studie

te

kontekstualiseer. Die klem het op Gerkin se beskrywin g van 'n
narratief -hermeneutiese,

praktiese

teologie

ge val

o mrede

die

erva rin gs van die f amilie onderling met mekaar gedeel moet word en
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dat

hulle

daaroor

gemeenskap

moet

opgeroep

ref lekteer.

wo rd

om

So

kan

mense

ve rant woordelikh eid

en/of
vir

‘n

hulle

medemense te aanvaar.

3

3.1

DOELSTELLING EN DOELWITTE

Doelstelling

Die oorkoepelende doelstelling van die studie is om deur middel van
narratie we terapie vas te stel hoe die geaff ekteerde f amilie van
MIV/VIGS ‘n nuwe verhaal van hoop kan beleef .

Daar sal met

begrip en empatie geluiste r word en saam sal die dominante verhaal
van MIV/VIGS ge dekonstrueer word , sodat ‘n nuwe alternatiewe
verhaal van hoop gekonstrueer word.

Sodoende word daar lig

ge werp op die probleemstellings b inne die terrein van hierdie
navors ing.

Hier wo rd dus nie bloot ‘n ondersoek na die effek van MIV/VIGS op
die geaf fekteerde f amilie ingeste l nie, maar die doel is juis om ‘n
veranderin g van die trauma-ervaring t ewee g te bring.

3.2

Doelw itte

Die spesif ieke doelwitte vir d ie studie is:
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•

Om basisteoretiese perspektiewe vir pastorale terapie met die
f amilie na te vors e n neer te lê;

•

Om metateoreties vas te stel wat die emosionele belewing van
die MIV/VIGS-geaf f ekteerde f amilie is;

•

Om praktykteoretiese riglyne te bied wat toepaslik is vir
pastorale terapie met die MIV/VIGS-geaff ekteerde f amilie.

3.3

Kw alitatiew e navorsing van hierdie studie

Die doel van die navors ing sal sekerlik die epistemologie van die
ondersoek bepaal.

Dit spreek vanself dat navorsingsprosedures,

metodes en prosesse in ooreenstemming met die epistemologiese
diskoerse van die navorsin g sal wees.

Myns insie ns leen die

prakties-teologiese paradigma van die navorsin g tot ‘n kwalitatiewe
metodologie.

‘n Kenmerk van ‘n narratiewe benadering is ‘n openheid om ander
standpunte en perspektie we in ag te neem sonder om ‘n óf /óf
houding

in

te

neem.

Hoewel

kwalitatie we

na vorsin g

meer

akkommoderend is vir ‘n narratie we benadering, is die gebruik van
k wantitatie we na vorsin g nie uit gesluit nie. Die kwalif iserende vraa g
vir

beide

hierdie

navo rsin gsparadigmas

epistemologiese uitgangspunte wees.
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sal

myns

insiens

die

Vervolgens sa l ek aandag skenk aan kenmerkende eienskappe van
k walitatie we na vorsing.

Eerstens is k walit atiewe na vorsin g beskrywend en ve rkennend van
aard, wat aansluit by die aard van d ie navorsing wat hierdie studie
wil onderneem.

In hierdie verband skryf Kvale (199 2a:13): “The

research process is not a mapping of some objective social reality;
research

involves

a

co-constitution

...

with

an

emphasis

on

qualitative, interactive and involved research (eie aksentuering)”.

Tweedens maak kwa litatie we na vors ing dit moontlik o m, volgens
Pieterse (1993:186) “dieper te grawe om d ie sosiale werklikheid en
die verskynsels daarbinne in al sy komp leksiteit na te g aan”. W aar
die

doel

van

hierdie

navorsing

nie

is

om

die

geldigheid

en

betroubaarheid van “eksakte” resulta te van ‘n “objektie we ” studie te
vind nie, is dit moontlik om deur middel van kwalitatie we na vorsin g
die

verwa gt ings,

behoef tes,

geloof sdimensies

en

singe wing

te

eksploreer. Kvale (1992b:51) voer aan dat kwalitatie we navorsing
die

potensiaal

het

om

die

navorsing

wat

uit

die

breë

rasionaliteitsbe grip gedoen is, te ondervan g.

Derdens is dit moontlik om, soos in hierdie ondersoek, sosiale
konstruksie binne ‘n prakties-teologiese paradigma te gebruik, want
binne kwalitatie we navors ing bestaan die moontlikheid om betekenis
en singe wing te o ndersoek (Mouton 1993:53-75).

So skryf Rou x

(1996:20) met verwysin g na Patton: “Qualitative inquiry cult ivates
the most useful of all human capacities - the capacity to learn from
others.”
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Vierdens

betrek

k walitatie we

na vo rsin g

die

ondersoeker

op

‘n

kubernetiese wyse en sluit dit aan by die ro l van die navorse r soos
hierbo beskryf .

Dit is dan my mening dat, uit die aard en epistemologie van die
studie, kwa litatie we navorsin g ‘n f eitlik vanself sprekende keuse is.

3.3.1

Die rol van herme neutiek in die lig van kw alitatiew e
navorsing

Die

uiteenlopendheid

en

polariteit

van

die

hermeneutiese aard van die na vorsin g aangedui.

gesp rek

het

die

Ek wil vervo lgens

die rol van hermeneutiek in die navorsing bespreek.

W anneer 'n persoon begin besef dat sy waarde-oordele af hanklik is
van s y interp retasie van sy leef wêreld, word die gebied van die
hermeneutiek betree.

Hermeneutiek word omskryf as die studie van

verstaan deur interpretasie (P ieterse 1993:72). "Elke mens is uniek
in sy persoonlikh eid, geskiedenis, lewenservaringe en situasies,
daarom moet elke mens, "sy eie individuele mo ment vin d" (De Klerk,
1998:118).

Pieterse (1993:1) haal Bosch met die volgende stelling

aan: "It is widely accepted today, in all the sciences (n atural as well
as social) that total objectivity is a n illusion, and that knowledge
belongs to a communit y and is inf luenced by the dynamic operative
in such a commun ity “.
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Die hermeneutiese tradisie bestaan baie jare reeds in Europa.
Pieterse (1993:72) dui aan dat dit vanaf Heidegge r, Gadamer,
Ricoeur tot by Hab ermas se vertrekp unte gevind kan word. Pieterse
(1993:73) verwys n a Dilthe y wat van mening is dat menslike erva rin g
en handelinge slegs doeltref f end bestudeer kan word deur die
bedoelinge,

waardes en intensies

wat agte r handelinge

lê, te

verstaan.

W anneer nagedink word oor God, Sy betrokkenheid in jou leef wêreld
en die invloed wat dit op jou verhouding met God het, is elke
persoon dus besig met sy eie subjektiewe ve rstaan en vertolkin g van
sy konkrete situas ie en sy eie interpretasie daarvan.
ontmoeting van G od en mens is hier ter sp rake.
(1993:83),

met

verwysin g

geloof shandeling

van

die

na

mens

Firet,
wat

in

is
die

Die unieke

Volgens Pieterse
dit

juis

hierdie

praktiese

teologie

aangespreek wo rd.

Om mekaar te bedien, te verstaan en te ondersteun, is dit krities vir
mede-Christene om te besef dat ons te doen het met ve rskille van
interpretasies en nie noodwendig m et absolutes, met wit-en-swart
le wensreëls nie.

Die rede wo rd dus nie meer alleen gebruik om tot

begrip te kom nie.

Ek het ook deurentyd in die gespreksgroepe

probeer om die hermeneutiese aard te promoveer deur verkennende
vrae.

Binne

die

raamwe rk

van

Ricoeur

(Pieterse

1 993:88)

se

hermeneutiese perspektief is ons hier besig met die eerste f ase van
deelnemende verstaan.

Dit beteken dat daar van binne af probeer
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wo rd om as deelnemer die spesif ieke situasie van die wê reld om ons
(ons land; ons gemeente) te verstaan. Dit is duidelik dat ons hier te
doen

het

met

‘n

ander

dimensie

van

ve rstaan

wat

naas

die

"objektiewe" werk likheid staan.

Ons ondersoek die "subjektiewe" verstaan van dit wat sin aan 'n eie
we rklikheid gee.
subjektie we

Elke individu gee sin aan sy handeling deur s y

verst aan

of

interpretasie

daarvan.

Elkeen

se

wo rstelin g, t wyf el of vrae moet dus in hierdie lig gere spekteer en
van binne verstaan probeer word.

Omdat elke individu uit sy eie

"verstaan" binne sy leef wêreld 'n ander individu se leef wêreld
betree, is ontmoeting en dialoo g n ooit neutraal of absoluut en
af gesluit nie.

Daar wo rd dus we gbe weeg van die klem op die rasionele na 'n meer
holistiese

interpretasie

van

die

geloof sreaksie binne die wêreld.

wêreld

en

die

mens

se

Hoewel dit tot groot onsekerhede

en beangstheid kan lei, lei dit ook tot bevrydin g en verrykin g van
insigte.

"To be Christian means for us to see ourselves, the world

about us, and human purposes with the interpretive vision provided
by the metaphors and themes of the Christ ian st ory" (Gerkin
1986:37).
Vervolgens wil ek myself as navorse r binne kwalitatie we navorsin g
posisioneer.
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3.3.2

Kw alitatiew e navorsing en die na vorser

Die ro l van die n avorse r as gespre ksgenoot is t weeledig.

In d ie

eerste plek is die navorser deelne me r, maar in die t weede plek
steeds navorser wat ‘n bepalende in vloed op die rigtin g van die
gesprek het. Volgens Bawden (1991:24 ): “Thus we h ave the case
of the professional researcher learn ing about the world in order to
be more informed in his or her actio ns, and the researcher helping
others to enquire into their own worlds as a basis for better informed
actions all around.”

Dit is nodig vir die navorse r as deelnemer om bewus te wees dat
hy/s y,

net

soos

die

ander

de elnemers,

uit

s y/haar

e ie

ge ïnternaliseerde diskoerse betekenis en kennis konstrueer.

W at

Anderson en Goolishian (1992:30) sê oor ‘n terapeutiese situasie is
myns insiens ook waar ten opsigte van navorsin g: “The therapist
always enters the therapeutic arena with expectations about the
issues to be disc ussed that are based on the therapist ’s prior
experiences and the referral informat ion”.

In die volgende hoof stuk gaan daar gelet word op basisteoretiese
perspektiewe van pastorale terapie met die MIV/VIGS-geaff ekteerde
f amilie.
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3

BASISTEORETIESE

PERSPEKTIEWE

OP

DIE

PASTORALE

TERAPIE MET DIE MIV/VIGS-GEAFFEKTEERDE FAMILIE

1

F AMILIE: KEUSES VIR 'N BEGRIPSBEP ALI NG

'n Konseptuele raamwerk vir die pastoraat aan die MIV/VIGSgeaff ekteerde f amilie, moet duidelikheid bereik oor 'n aantal vrae,
soos die volgende (vgl Anderson 19 80:71):
hoe

f unksioneer

die

f amilie

eff ektief ?

W at is die f amilie en

W anneer

is

'n

f amilie

disf unksioneel? Hoe kom veranderin g binne 'n f amilie tot stand ten
einde eff ektiewe funksionering te bewerkstellig?

W atter rol kan

terapeutiese ingryping speel om verandering binne ‘n disf unksionele
f amilie te vergemaklik?

Hierdie hoof stuk wil vera l in gaan op die gedagte van ba sisteoretiese
perspektiewe wat vir die pastorale terapie met die geaffekteerde
f amilie belangrik is.

Die bove rmelde vrae is egter ook vir hierdie

doel baie rele vant.

Daarom word gepoog om ook in die ve rloop

hiervan op minstens sommige van dié vrae antwoorde te vind. Dit is
só

omdat

eerlike

pogings

tot

doeltreff ende

pastoraat

aan

die

MIV/VIGS-geaf fekteerde f amilie, uiteindelik op die familie moet
f okus.
wo rd.

Dit is die konteks waarbinn e die f amilie werklik "ontdek"
Maar dit is ook die konteks waarbinne onder andere gesoek
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moet word na ‘n we g om

bele wing van hoop vir die geaff ekteerde

f amilie daar te stel.

1.1

"Gesin" of "familie"?

Die def iniëring van die begrippe "gesin" en "familie" wo rd deur ‘n
groot aantal f aktore bepaal. Baie vra e kan so ‘n def inisie beïnvloed.
W ie behoort tot die f amilie?

W ie word in- en wie word uitgesluit?

W aar lê die gren se van die "f amilie" en van d ie "gesin"?

Die

gesin/f amilie sal daarom nie alleen kwantitatief nie, maar ook
k walitatief beskryf moet word (Lou w 1989:78).
nie ‘n "dit" nie (Le Roux 1987:16).

Die "familie" is ook

Hudson en Harrison (1986:85)

beskou die begrip "familie" we l as ‘n bruikbare metaf oor, maar meen
dat die "f amilie" ‘n waarneembare bestaan het wat die grense van
spesif ieke "merkers" oorskry.

"Familie" is ‘n simbool waarmee die

samestelling van individue, wat per ooreenkoms of as ge volg van
bepaalde omstandighede as groep leef , aangedui wo rd, self s al
woon hulle nie b ymekaar nie (Hudson & Harrison 1986:85).

Families versk il grootliks in hulle samestelling. Die assesserin g van
die gesonde f unksionering van die f amilie kan vanuit verskillende
teoretiese oriënterings gemaak word (Barke r 1986:31).

In die

def inisiebepaling

watter

perspektief

na

is
die

dit

belangrik

gesin/f amilie

om

gekyk

te

weet

word.

vanuit
‘n

Gedeeltelike

aanhaling van De Jongh van Arkel (1989:146) se verwysing na Dell
(1985:17), is veelseggend in hierdie ve rband:

"... each observe r

who distin guishes what he or she calls 'the Smith family' will make
his or her o wn unique distinction."
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Vir die doeleindes van hierdie studie is die keuse ten gunste van die
"familie" eerder as die “gesin ” gemaak. 'n Eerste terloopse rede vir
hierdie keuse is geleë in die konnotasie wat in Af rikaans aan die
begrip "gesin" geh eg wo rd.

In die algemeen is hierdie konnotasie

baie sterk op die sogenaamde "kerngesin" ge rig. In die vo lgende
hoof stuk word dit egter duidelik dat die woord "gesin" 'n baie eng en
onvolledige versta an is van 'n konsep wat vir die doeleindes van
hierdie proef skrif eerder met die woord "f amilie" weerge gee word.

Die verweef dheid van die mens met sy omge wing (wat meer sake en
mense as die lede van die sogenaamde "kerngesin" insluit) en
daarom die gepaardgaande wedersydse beïnvloeding van mens en
omgewing, is ve rder bydraend tot hierdie keuse.

Vir die pastoraat,

wat op s y beurt o ok vanuit 'n bepaalde gesigshoek na die f amilie
kyk, is die betekenis en in vloed van die omge wing van groot belang.
’n Gesinsve rryk in g begin nie b y die probleem nie, maar by die
omgewing waa rbin ne die probleem sy oorsprong het. Hierdie grense
loop dikwe ls wye r as die "gesin".

Ten diepste lê die voorkeur vir die ge bruik van die be grip "f amilie" in
hierdie studie, in die baie aspekte wat deurlopend te midde van vele
kragt ige in vloede, mense daartoe bewee g om "f amilie" te wees. Dit
is belangrik dat sommige van hierdie aspekte, en die invloed
daarvan, aangestip word. 'n Pogin g wo rd aan die einde van hierdie
hoof stuk aangewend om die begrip "familie" voorlopig en werkbaar
te omskryf .
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1.2

Teologiese teorievorming van die familie: 'n Sistemiese
ontdekkingstog

Die

B ybel

dive rsiteit

openbaar
in

die

'n

ryk

geskiedenis

familielewe.

Ou

van

kompleksiteit

Testamentiese

en

voorskrif te

aangaande die f amilie, byvoorbeeld die leviraatshu we lik, sluit baie
wyshede aangaande die huwelik en ouerskap, asook levitiese wette
in verband met die f amilie, in (Anderson 1984:13).

Dit kan uit die

aard van die saak nie alles reglynig op die moderne kulture van
toepassing gemaak word nie.

Nu we Testamentiese gege wens oor

die f amilie lyk o p die oog af meer na teenstrydighede as na
verskeidenheid.

Dit is duidelik dat hierdie ge ge wens altyd óók in

verband staan met die kulturele f ormulering van dié t yd . Die f amilie
is we l belangrik vir d ie Nu we Testamentiese skrywers.
aanvaar

en

verabsoluteer

waak

ook

n ie

die

in

belang

f amilie

nie.

van

die

Vir

f amilie.

Hom

is

d ie

Jesus

Maar

Hy

menslike

verp ligtin ge ondergeskik aan 'n Hoër lojaliteit (Anderson 1984:13).

1.2.1 Voorw aardes vir ' n teologiese fundering van die familie

W anneer die f amilie teologies gede f inieer word, word temas van
belang vir d ie verstaan van die f amilie, vanuit die hele Christelike
tradisie, ge ïdentif iseer. Algemeen geldende teologiese beginsels
soos

orde,

gere gtigheid,

verandering,
vergif nis

en

uniekheid,
verskeidenheid,
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gemeenskaplikheid,
word

ondersoek

(Anderson 1984:15).
verabsolutering
1984:15).

Daar moet egter ge waak wo rd teen die

van

óf

die

familie

óf

die

teologie

(Anderson

Verder wo rd in die ondersoek voorsiening gemaak vir 'n

le wendige interaks ie tussen Christelike tekstradisies en algemeen
menslike ervarin g.

Uiteindelik word ter wille van d ie pastorale

doelstelling ge vra wat die verskille tussen die christen-f amilie en
ander f amilies is (W ynn 1985:31).

I n die teologiese b esinning oor

die familie is 'n waarsku wende woord daarom van pas:

"The

pastoral theologian 's agenda is not to identif y a 'Ch rist ian f amily' but
to help people f ind wa ys of being Christian in f amilies" (Anderson
1984:15).

1.2.2 Enkele Ou Testamentiese gegew ens aangaande die familie

Etnogra we

onderskei

verskillende

f amilietipes,

wa arvan

onder

andere ook spore in die Ou Testament te vinde is (De Vaux
1974:19).

'n Minder bekende f amilietipe is die fratriar gale familie,

waar d ie oudste broer die f amiliehoof is en hierdie gesagsposisie
van broer na broer oorgele wer is. Die leviraatshuwelik is hiervan 'n
voorbeeld. Die ma triargale f amilie is meer algemeen in primitie we
gemeenskappe.

Die kenmerkende van hierdie f amilietipe is nie dat

die moeder gesag uitoefen in die f amilie nie (dit is we l raar), maar
dat die geslagslinie deur die moeder se geslagte bepaal word.

Die

kind behoort tot die moeder se f amilie en sosiale groepering en nie
tot dié van die vader nie (De Vaux 1974:20).
beweer

dat

hierd ie

f amilietipes

verhale na gespeur sou kon word.

in

sommige

Sekere skrywe rs
Ou

Testamentiese

De Vaux (1974:21) kan egter om

verskeie redes nie met hierdie bewerings saamstem nie.
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Duidelike s istemiese lyne is kenbaar in 'n ander f amilietipe, naamlik
die

meer

Israelitiese

bekende
f amilie

patriargale
was.

'n

f amilie,

wat

Duidelike

t iperend

ve rwys ing

na

van

die

hierdie

f amilietipe lê opge sluit in die naam bêth 'ab, die "huis van die vader"
(De Vaux 1974:22).

Binne die Ou Testamentiese f amilie word die

individu nooit los van die f amilie gesien nie.

Die mens is organies

aan die f amilie ve rbonde en vorm daarmee saam ’n eenheid.

Die

plek van die f amilie teenoor God word in re ligieuse t erme bepaal
deur die voorouers (Blom 1981:139). Geslagsre gisters speel dus 'n
belangrike ro l.

Ten opsigte van die patriargale f amilietipe, word

gesla gte aangedui langs die linie va n die vader.

Vroue word selde

genoem (De Vaux 1974:23).

Die

patria rga le

f amilie,

waarin

vera l

die

poligame

huwelik

gef unksioneer het, was normaalwe g groot (Baab 1962:238). Dit het
uit die uitgebreide f amilie bestaan. In Israel is die gro ot f amilie om
ekonomiese asook godsdienstige redes aanbeveel.

Die solidariteit

binne die f amilie is in stand gehou deur die patriargale f iguur van
die vader, deur die toepassing van die beginsel van vergeldende
beregtin g ("retribut ive justice") in terme van die korporatiewe f amilie
verant woordelikheid (Baab 1962:238).

Die man is die heer/meester

van die vrou, met absolute gesag oor die kinders.

Die f amilie

bestaan uit lede wat deur bloedverwantskap aan mekaar verbind is
en woon in een huis. Die grense van hierdie f amilie strek verder as
die bloedverwants kap.

Dit sluit óók diensknegte, "vreemdelinge"

(qe rim) en diegene sonder status, naamlik wedu wees en wese onder
die beskerming van die f amiliehoof, in (De Vaux 19 74:24).
f amilie is dus 'n inklusie we gemeenskap (Baab 1962:238).

Die

Abram

besny b yvoorbeeld elke manlike lid van sy "huis", naamlik sy seun
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Ismael, slawe wat in sy besit gebore is, sowel as die sla we wat hy
met geld gekoop het (Gn 17:23,27).

In die konteks van hierdie B ybelse f amilie was kinders, vera l seuns,
van groot belang.
veelbegee rde

In ou Israel is 'n groot getal kinders as

eer

beskou.

Onvrugbaarheid

beproewin g beleef (De Vaux 1974:41).
het besondere klem gekry.

daarenteen,

is

as

Die opvoedin g en onderrig

Beide vader en moeder neem hieraan

deel, alhoewel die inhoudelike van hulle deelname verskil. Dit is die
moeder

wat

die

basiese

grondslag

lê,

in

die

b esonder

mondelinge inligt ing wat oorgedra wo rd (Spr 1:8; 6:20).

deur

Die vader

se byd rae lê ve ral die klem op die nasionale tradisies en die
onderrig aangaande die eise van die W et. Aangesien die bedryf van
vakmanskap

ge woonlik

'n

f amilieaangeleentheid

was,

was

die

prof essionele opleiding ook die ve rantwoordelikheid va n die vader.
Benewens

die

godsdienstige

opvoeding

tuis,

wo rd

die

kind

saamgeneem na die heiligdomme. Daar word ook amptelik onderrig
gegee,
medium

maar
van

veral

die

onderrig

liturgiese
benut

handelinge

(De

Vaux

word

as

kragtige

1974:49-50).

Hierdie

betrokkenheid van die kind onderstreep die dinamiese verb intenis
van die f amilie aan die kultus as "grot er huishouding".

Gedurende die patriargale t ydperk is die hu welik, met die klem op
die getal k inders, eintlik 'n ve rbond tusen twee f amilies wat die
f amiliegroep op hierdie wyse ve rgro ot.

W aar meer as een vrou

betrokke was, het elke vrou-gesentre erde groep (alhoewe l hulle nog
onder die beheer van die vader gebly het) in eie woonkwa rtiere
gebly, met eie slawe en diensknegt e.

Op hierdie wyse is f amilies

binne families ges kep (Baab 1962:239). Hie rdie uitbreiding van die
f amilie het nie die korporatie we vera ntwoordelikheid en ve rpligtin ge
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in verband met die f amilie se eer en naam in gedrang gebring nie,
maar het dit eerder onderstreep (Baab 1962:239).

Lede van die

f amilie in die wye r f amilieverband, het 'n verpligting o m mekaar te
help en te beskerm.

Die qo'el (wat te rugkoop of ve rlos ) sien

byvoorbeeld om na die belange van die individu of groep.
verhaal

van

Ru t

is

'n

klassie ke

voorbeeld

van

Die

hierdie

f amilieve rpligtin g (De Vaux 1974:52).

Sistemies

beskou,

is

ve randering

in

die

samestelling

van

die

f amilieve rband ook in Bybelse tye reeds sigbaar. Die familie bly nie
staties nie. Volks verskuiwings na stede het byvoorbee ld belangrike
sosiale veranderin ge te weeggebring en f amiliegebruike is daardeur
beïnvloed.
ontwik kelin g

Families het as gevo lg van die materiële voorspoed en
van

industrieë

ge word (De Vaux 1974:54).

mind er

self onderhoudende

eenhede

In stede het die getal lede van die

f amilie, wat onder een dak kon woon, verminder sodat in later tye in
die Ou Testament selde verneem word van f amilies met meer as die
ongetroude kinders in die huis. W anneer seuns in die huwelik tree,
kom 'n nuwe f amilie tot stand en word 'n eie huis gebou (Neh 7:4)
(De Vaux 1974:62).

In ‘n wye r s in van die woord is die f amilie steeds gelyk geste l aan
die stam, of mishpahah. Die stam deel gemeenskaplike belange, is
bewus van hulle bloedverwantskap e n word daarom "broers" (1 Sm
20:29) genoem (De Vaux 1974:65). Die omvattendheid van die
f amiliebegrip word verder sigbaar in d ie f eit dat dit ook gebruik word
met verwys ing na die nasies van Ju da en Israel.

Die belangrikste

uitbreiding van d ie begrip is waa r dit van toepassin g gemaak word
op

Israel

in

die

Ou

Testament,
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en

in

terme

van

die

geloof sgemeenskap van die kerk in die Nu we Testament met die
verwys ing na die "familie van God" (Baab 1962:239).

1.2.3 Uitbouing van di e familiebegrip i n Nuw e Testamentiese
terme

God is God van die voorgeslagte, va n die huis van Abram, Isak en
Jakob. Israel is "kinders van God" en in daardie sin dan ook "f amilie
van God", in teenstellin g met die ander f amilies op aarde (Blom
1981:139).

W anneer Christus in die Nuwe Testamentiese era op

aarde versk yn, geb eur dit nie in ‘n lugleegte nie, maar maak Hy deel
uit van 'n f amilie.

God verbind Homself aan hierdie familie. In die

Lukasberig (Lk 3:3 8) oor die af stamming van Jesus, word Jesus ten
diepste gesien in die af stammeling van "Adam, die seun van God"
(Blom 1981:140).

In die Nuwe Testament vind 'n duidelike klem verskuiwin g met
verwys ing na die f amilie, plaas. Die f amilie in die Nu we Testament
het wel 'n belangrike plek, maar dit speel nie 'n sentrale rol nie. Dit
beteken egter nie 'n ontwikkelingsbre uk met die verlede ten opsigte
van die f amilie in die Ou en Nuwe Testament nie.

Daar tree wel 'n n uwe visie na vore. Sonder dat die gesag van die
vyf de gebod aangetas wo rd, is dit tog in die Nu we Testament
duidelik dat, om Jesus Christus te volg, as hoogste prioriteit gesien
moet word.

'n Ve rkeerde piëteit teenoor byvoorbeeld die ouer, kan

in die we g van 'n verhouding met Hom staan (Blom 1981:140).
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Die vrug van hierdie hoër lojaliteit hou in dat die mens in die
gemeente 'n nuwe f amilie vind. Dáár word f amilie nie eksklusief tot
bloedverwantskap beperk nie, maar die gemeente word 'n inklusie we
ruimte vir ‘n ander geloof sf amilie. Korporatief word hulle nie alleen
"familia Dei" nie, maar één liggaam van Christus (Rm 12:4-8; 1 Kor
12:12-30).

Bepalend is nie dat diese lf de bloed deur hulle are vloei

nie, maar dat hulle volgens 1 Korint iërs 12:13 met dieself de Gees
deurdrenk

is

(Blom

huiskerke

en

1981:141).

Die

f amiliebyeenkomste

kerk,

bestaan

wat

a anvanklik

het,

het

as

uit
die

gemeenskap van die gelo wiges dus 'n besondere roeping om hierdie
f amilieband met Christus, te laat sigbaar word. Dit maak die milieu
waarb inne die f amilie as deel van 'n groter f amilie f unksioneer, van
groot belang.

1.2.4 Die verbondsmati ge karakter van di e Bybelse familiebegrip

In 'n later stadium word voorkeu r gegee aan die sogenaamde
f amiliele we-spiraal (Combrinck-G raham 1985:142) ten opsigte van
die ontwikkelin gsb estaan van die f amilie.

Hierdie vo orstellin g van

die f amilie impliseer in 'n sekere sin 'n "oneindige" bestaan van
"familie".

Teologies het hierdie bestaan tog ook 'n baie besondere

aanvang.

Dit kan in die worte l van sy bestaan as verb ondseenheid

terugge voer word na "die uitverkiesende genade van God" (Louw
1988:40).

Hierdie

nalatenskap

in

die

kernmoment
Christelike

van

die

teologie

1989:23).
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verbond
(Balswick

het
&

'n

ryk

Balswick

‘n Uniekheid van die verbondskonsep, wat dan van besondere
belang ten opsigte van die f amilie is, is die resip roke of wedersyd se
betrokkenheid in die verhouding tu ssen God en verbondsmens.
Alhoewel die verb ond onvoorwaarde lik is, wo rd die seën daarvan
alleenlik in die nakoming van verb ondsverpligt inge e rvaar.
wederke righeid

(resiprositeit )

binne

die

verbond

is

daarom

Die
'n

kernmoment wat natuurlik ook binne die f amilieve rhouding ge ld (vgl
Bals wick & Bals wic k 1989:25).

Die wederkerigheid as kernmoment van die verbond is eerstens 'n
onvoorwaardelike verp ligtin g, wat oorheersend deur God in 'n "ouerrol" gedemonstreer word.
verp ligtin g

van

God

word

Verwysings na hierdie self opgelegde
vroeg

reeds

in

die

Bybel

ge vind,

beginnende by die verbond met Noag (Gn 6:18, 22; 9:9-10) en die
verbond met Abram (Gn 15:18; 17:1-7). Die ve rbondsluitin g vind
eensydig van God se kant af plaas terwyl aan Noag en Abram geen
keuse in die saak gelaat word n ie. Die geldigheid daarvan hang nie
af van Noag en Abram se nakoming daarvan nie. God se verb intenis
het vasgestaan, of hulle dit aanvaar het of nie.
(respons) van beide Noag en Abram verwag.

God het 'n reaksie
Hulle rea ksie op die

verbond het egter nie die ewigheid skarakter daarvan in gedrang
gebrin g nie (vgl Ba ls wick & Balswick 1989:23).

Tweedens

is

die

menslike

verantwoordelikheid

verbonds verhoudin g van belan g.

binne

die

"Hoe sterk 'n m ens ook die

monopleuriese karakter van die ve rbond beklemtoon, kan niemand
daarby verb yk yk d at die verbond op tweesydigheid aangelê is en ten
diepste wederkerige betrokkenheid en gemeenskap tussen God en
die mens in die oo g het nie. In d ie verbondsverhouding skakeI God
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daarom die wil, ke nnis en ge voel van die mens in b y die deurvoe ring
van

sy

heilspla n"

(Jonker

1989:202).

"Slegs

binne

die

verbondskonteks is dit moontlik om te verstaan dat die Bybel met
soveel nadruk die mens se verant woordelikheid poneer, en daarnaas
tog aan die volko me alleenwerksaa mheid van God in die menslike
heil vashou. Fil. 2:12-13 is hier 'n sleutelteks" (Jonker 1989:203).

Die ve rbondsveran twoordelikheid van die kant van die mens, kom
binne die f amilie op 'n besondere manier tot uitdrukking.
verbondsf amilie kan nooit daarvan ontsnap nie.

Die

Binne die verbond

wo rd die f amilie a lt yd daaraan herin ner. Louw (1988:42) sien die
doop as die f aktor wat die f amilie enersyds aan die indikatief van die
heil bind.

Andersyds ste l dit die f amilie onder die imperatiewe

implikasies van dié heil.
daardeur

geproklameer

God se eienaarskap van die gesin word
en

dit

f undeer

die

bestaan

van

die

verbonds gemeenskap in die belof tes en trou van God self.

Die gedagte dat die f amilie 'n verbondsgemeenskap is, klink vreemd
op die moderne oor (W ynn 1982:151).

Tog is hierdie Bybelse

waarheid van groo t belang in die ko ntemporêre lewe.
wat

gemaak

wo rd,

die

onderhandelings,

f amilieve rpligtin ge bly steeds verbo ndsgerig.

die

Die belof tes
huweliks-

en

Daar moet uiteraard

duidelik onderskei wo rd tussen die verbondsverhoudings van die
kontemporêre f amilie en dié van die f amilie in B ybelse t yd.

Nietemin bly die Bybelse voorbeeld normatief (W ynn 1982:151). Die
f amilie word b inne die gemeente, wat God se groot huishouding is,
geabsorbeer.

Gelo wiges word deur 'n nuwe bloedverwantskap,
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naamlik deur die bloed van Christ us, aan mekaar as broers en
susters verb ind. " Die f amilie word gerelativeer deur G od se f amilie
en vind s y eintlike funksiebestemming in die co mmunio sanctorum.
Die hu welik en ge sin word in 'n sekere sin "subsiste me" van die
saambindende

geloof sisteem:

Christus.Gesins kohesie

is

in

die
die

gemeente
lig

van

as

die

liggaam

van

ve rbondsisteem,

geloof sinteraksie" (Louw 1988:42).

Dit is duidelik dat daar 'n wisselwe rkin g bestaan tussen familieinteraksie eners yd s en die interaksie tussen God en S y huishouding
andersyds. Man en vrou se lief de binne die huwelik simboliseer nie
alleen die lief de tussen Christus en sy kerk nie, maar word moontlik
vanuit hulle deelname aan die liefde tussen Christus en die kerk
(Hulme

1962:31).

Familie

en

gemeente

is

dus

vanuit

die

verbondsperspektief , komplementêre begrippe (Lou w 1 988:43).

Die

verlossin g in Chris tus word duidelik binne verhoudings.

God staan

in verhouding met die mens deur Sy verlossende lief de in Ch ristus.
Hierdie heilige lie f de van God is egter nie bedoel om die liefde
tussen mense te vervan g nie, maar is juis bedoel om binne daardie
verhoudin gs le wen d te word (Hulme 1962:31).

Dit is juis binne die

f amilie dat hierdie verhoudin g ingeoef en en sigbaar gemaak word.

Die f amilie kan d aarom as "teologiese seminarium" beskryf wo rd
(W ynn 1982: 162-164).

Ten einde metaf isiese teologiese terme

soos verloss ing we rklik te begryp, is dit belangrik
interpersoonlike te rme verstaan word .
praktyk

van

hie rdie

verhoudings

dat dit in

Indien ve rsoening nie in d ie
ervaar

word

nie,

is

d ie

bereidwilligheid o m die waarheid d aarvan te aan vaar, gering.

Die

f amilie bied die ruimte waarbinne die gesin abstrakte begrippe soos
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God se lief de, na analogie van die lief desinteraksie tussen ouer en
kind,

kan

beleef.

Die

Bybel

benadruk

hierdie

verhoudin gs

voortdurend. God is die Vader van almal; gelo wiges is sy seuns en
dogters.

Omdat gelo wiges broers en susters van Christus is, is

hulle ook broers en susters van mekaar.

Gesamentlik is hulle

geloof shuishouding, die f amilie van God (W ynn 1982:163).

Uiteindelik staan die onderstaande momente ten opsigte van die
f amilie as verbondsverhoudin g voorop.

In hierdie afdeling word

vera l na die resente werk van Balswick en Balswick (1989), wat
onder andere uitvoerig h ieroor handel, verwys:



Binne

hierdie

ve rhouding

is

vergif nis

tussen

f amilielede

moontlik, omdat hulle as gelo wiges vergif nis ontvang het.

Dit

is in die gebrokenh eid van f amilieverh oudings dat die kind leer
wat aan vaardin g en versoening be teken wanneer gebroke
verhoudin gs

weer

herstel

word.

Sonder

die

analoë

ondervindin gs bin ne dié verhoudings, is werklike begrip van
teologiese waarhe de moeilik (W ynn 1982:164).


Die verbond is, vo lgens die aard daarvan, genade.
begrip wat in 'n verhoudin g betekenis kry.

Dit is 'n

Die mens word

geroep om binne 'n verhouding van onverdiende genade met
God te leef . Familieve rhoudings is deur God ontwerp met die
bedoeling dat dit nie in die gees van die wet beleef sal word
nie, maar in die gees van genade. Kontraktuele familielewe le i
tot

'n

atmosf eer

wat

in

die

teken

van

die

wet

staan.

Familiele we gebaseer op die ve rbond lei na 'n atmosfeer van
genade en ve rgif nis.

In só 'n atmosf eer tree f amilielede met
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verant woordelikheid, lief de en wedersydse bedagsaamheid op
(Bals wick & Bals wick 1989:26).


Binne so ‘n klimaat wo rd dit moontlik vir elke lid van die f amilie
om tot sy volle potensiaal te ontwikkel.

Balswick en B alswick

(1989:28-29) verwys in hie rdie verband na die belangrike
aspek van vo lmag ("empowering" ).

Daardeur word toegelaat

dat gesag in 'n ander persoon bevestig wo rd. Dit stel daardie
persoon in staat om sy eie kwaliteite van kra g en potensiaal te
ontdek en te ontwikkel deur middel van 'n resiproke proses
waarin gesamentlik aan moontlikhede hiertoe gewerk wo rd
(Bals wick & Bals wick 1989:28).


Binne die ve rbond geskied die ont wikkeling van volma g in die
klimaat van lief de, genade en aanvaarding. In só 'n klimaat is
die gee van vo lmag 'n ak sie van God wat binne mense se
le wens plaas vind.

In Jesus Christus word hierdie volmag

toegeken, sodat mense "die lewe ka n hê, en dit in oorvloed"
(Jh

10:10b).

Hierdie

volmag

is

in

Christus

"mag"

van

persoonlike aard. Dit is mag wat aan die magtelose toegeken
wo rd. Die allesoorheersende voorbeeld is in Christus se lf , wat
aan mense die volmag toeken om kinders van God te wees, te
vinde.

In plaas van mag aan te wend om ander te beheer,

vestig Christus die toegekende volma g om ander mee te dien,
ge vallenes op te hef, skuldiges te verge we, s wakkes aan te
moedig

tot

verantwoordelikheid

en

volwa ssenheid,

en

onbekwames tot bekwaamheid in staat te stel (Balswick &
Bals wick 1989:28-29).


Die

toekenning

van

volmag

is

lief de

in

aksie.

Binne

verhoudin gs kom dit op vanuit die verbond en genade wat in
Christus aangebied word. Dit is die teenwoordige we rking van
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die Heilige Gees in die le we van gelowiges wat moontlikhede
vir ander skep. W anneer die f amilie geestelike groei ervaar, is
dit vir hulle moontlik om mekaar op buitengewone wyse te
dien.

Paulus verwoord dit in 1 Ko rintiërs 8:1b wanneer hy

skryf : "Kennis maak verwaand, maar lief de bou op." W anneer
ouers binne die f amilie met toegekende volmag en ge sag op
hulle beurt kinders prosesmatig met vo lmag beklee, word die
ouers nie van hulle volmag ontneem nie.
ervaar

eerder

almal

die

gevoel

van

Ouers en kinders
persoonlike

mag,

self respek en geheelheid (Balswick & Balswick 1989:29- 30).


Die

verbondsve rhouding

besondere

intimiteit

te

binne
besit.

die

f amilie

Hierdie

behoort

int imiteit

in

‘n
die

verbondshuishouding, wo rd deur God geïnisieer wanneer Hy in
die gesk iedenis va n die mens inbreek om persoonlik m et die
mens in verhouding te tree (Balswick & Balswick 1989:30-31).
Die uit werkin g hie rvan op die ve rbondsmens is dat die lede
van ‘n f amilie wat ve rbondsmatig in ‘n atmosfeer van genade
en volmag leef , in staat is om só t e kommunikeer dat hulle
binne die familie mekaar intiem ken en deur mekaar geken
wo rd.

Lede behoort met inspanning na mekaar te luister,

mekaar te probeer verstaan en die beste vir die ander te soek,
sodat hulle in navolging van Jesu s Christus van hulleself
ontledig, diensknegte soos Christus wo rd (Balswick & Balswick
1989:31).
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1.3

Familie: Begrips vorming va nuit die sosiale w etenskappe

1.3.1 Definisie verw arring?

Die begrip "f amilie" is binne die sosiale wetenskappe met verloop
van t yd ve rskillend gedef inieer en geïnterpreteer. Dit besit nie meer
die duidelike en algemeen aanvaarbare def inisie wat dit gehad het
nie (W ynn 1982:21).

Daar bestaan byvoorbeeld verskille oor die

vraag of , benewens die tradisionele "kerngesin", 'n gro ep wat in 'n
kommune saamwoon, die enkelouer, en 'n kinderlose egpaar, as
"familie"

gedef inieer

kan

word.

As

verskillende standpunte, die volgende:
die

doeleindes

van f amilieterapie die

voorbeelde

van

hierdie

W ynn (1982:21) gebruik vir
term

"familie"

om

enige

verhoudin g van mense binne die huwe lik, deur aanneming en/of eie
bloedf amilie of wat dieself de linie va n oorsprong met mekaar deel,
aan te dui.

Hiermee

word

benewens

die

"uitgebreide f amilie" bedoel.

"kern gesin"

ook

die

sogenaamde

Ook persone wat vir die sisteem

rele vant is, word per def inisie by die begrip "f amilie" ingesluit.

La

Haye (1982:18-19) oordeel weer populêr en baie kras oor enige
def iniëring wat sou we gbe weeg van wat h y as die "tradisionele
def inisie" sien en daarmee, nie net die def inisie nie, maar ook die
f amilie self , ernstig in ge vaar ste l.

Daar word ge wys op die

sogenaamde "radikale aktiviste" wat p er def inisie ook homoseksuele
en

lesbiese

persone,

asook

enkellopendes
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wa t

ongehuud

saamwoon,

as

"familie"

wil

tipeer

en

voordele

wa t

slegs

die

"tradisionele f amilie" toekom, wil laat geniet (La Ha ye 1982:18-19).
Daar kan nie aanvaar word dat, b y d ie gebru ik va n die begrip
"gesin" of "f amilie", almal dieself de beeld daarvan het nie.

Die

vraag kan ge vra word of elkeen wat die begrippe gebru ik, nie sy eie
def inisie

het

nie,

en

of

elkeen

dit

eendimensioneel

vanuit

bepaalde perspektief gebruik (De Jongh van ArkeI 1989:145).
def inieer

Gantman

psigolo gies

as

"a

(1980:107)
societal

as

psigoloog

institution

or

d ie

f amilie

structural

unit

'n
So

sosiowithin

society", en f okus dan vir doeleindes van die bepaalde studie op
"groups of individ uals who cohabit and who are part of the 20th
century American Society and its cult ure."

Daar word in die verband dan spesif iek na die "kerngesin" verwys.
Blom (1981:141) trek in sy def inisie as teoloog die kring heelwat
wye r:

"Ten aanzien van de f amilie kan gesp roken wo rden ove r

bloed-, geest- en lotverwantschap. Men denkt multigenerationeel en
gaat uit van de in terdependentie va n de leden die tot een f amilie
behoren ...Naast de natuurlijke bindingen op het horizontale vlak is
er het Verbond op het vertica le vlak;

uit de vele f amilies op aarde

heef t God deze ene gekozen." Anderson (1984:12) bring 'n verdere
aspek na vore.

Hy bedoel met die term "familie" die verhouding

waarin mense met mekaar in ‘n bepaalde groepering be staan, asook
die

interaksie

plaasvind.

wat

daar

tussen

hulle

in

daardie

ve rhouding

Die f amilie word gedefinieer as: "a group, limited in

membership, of human beings, who have regula r int eraction with
one another over time.

Family membership is determined by both

external and intern al boundaries."
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1.3.2 Faktore

w at

deur

die

sosiale

w etenskappe

in

die

definiëring van "familie" in berekening gebring w ord

In die proses va n teorievormin g e n def iniëring van die konsep
"familie" is vanuit verskillende gesigshoeke telkens gepoog om tot 'n
we rkbare def iniëring te kom. Verskeie aspekte word telkens in
berekening gebrin g ten einde die term "f amilie" vir ‘n bepaalde
doelwit

te

def inieer.

Mens

sou

hierdie

ve rskille nde

aspekte

oorsigte lik soos vo lg kan groepeer:

1.3.2.1

Genealogiese posisie en definieerbare rolle

Die meeste def inisies van die begrip "familie" bevat twe e belangrike
basiese elemente (Steyn, Van W yk & Le Roux 1987:38). Eerstens is
daar die element van verwantskap of genealogiese posisie van die
groeplede ten opsigte van mekaar, normaalwe g in die W esterse
beskawin g ge vorm deur twee volwassenes van die teenoorgestelde
gesla g in ‘n goedgekeurde ges lagte like verhouding, saam met die
af hanklike

kinders

wat

Hierbene wens is daar ook

uit

dié

verhouding

ge bore

word.

die stel maatskaplik gedef inieerde rolle,

met rolverwagt ings en -regte wat die lede van die groep ten opsigte
van mekaar het.

Dit is ‘n ste l posisies en ro lle met wedersydse

pligte en re gte rondom die voortplantingsituas ie, maar ook ten
opsigte van die sosiale rolbekledin g (Steyn et al 1987:39).
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1.3.2.2

Familie verandering

Die f amilie as sosiologiese eenheid het in die loop van eeue
voortdurend verander.

Nie slegs die gesin se eie "lewenspatrone,

gesinspatrone en gesinsbindin ge" het verander nie (Louw 1989:78).
Ook die persepsie en def iniëring va n die begrip "f amilie" het nie
dieself de gebly n ie.

Die vraa g is waarom hierdie begrip nie

dieself de betekenisinhoud kon behou nie? W aarom bly die rustelose
soeke na 'n vaste def inisie voortduur?

Daar word ge let op 'n paar

f aktore wat hierdie soeke veroorsaak:

1.3.2.2.1

Die verbreding in die terapeutiese benadering

Die ve rbreding in die terapeutiese benadering, vanaf die individuele
na die gesin, asook toenemende in berekening bring van die
ekologiese sistee m, het klaarblyklik ook die verandering in die
def iniëring van die begrip, meegebring.

Aan die begin van die die

sestige rjare het f amilieterapeute die f okus in die terapie verb reed,
om sodoende ook die uit gebreide f amilie b y die begrip in te sluit
(Ha yle y 1971:6-7).
van

"f amilie"

toekomstig),

Later in dieself de tydperk wo rd die beskouing

verder

verb reed

bloedverwant,

om

alle

sisteme

besigheidsve rwant

polities verwant in berekening te bring.
die individu is dus ingesluit.
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(histories
en

en

self s

Die ekologiese konteks van

1.3.2.2.2

•

Familie verandering en familie-omge w ing

Die verband wat t ussen die f amilie en die sosiale om ge win g
bestaan is intiem verweef . Louw (19 89:13) sien die "ge sin" as
'n "mikro-kosmiese seleenheid binne die geheel van die makrokosmiese sosiale organisme." In die f amilie vind die waardes,
houdinge,

gesind hede

en

kultuursituasie neerslag.

styl

va n

'n

bepaalde

groep

of

"Aan die ander kant beïnvloed die

gesin wee r die s amestelling van 'n bepaalde groep mense"
(Louw 1989:13).

Daar vind dus 'n wedersyd se beïn vloeding

tussen f amilie en familie-omge win g plaas.

Die aanpassing en

veranderin g wat in vele opsigte in die f amilie plaasvind, is dus
onlosmaaklik aan hierdie proses van beïn vloeding onderwo rpe.
•

Tradisionele f amilief unksies, soos dié van sosialisering, van
die ekonomiese, die opvoedkundige, die godsdienstige , so wel
as dié van ontspanning en sekuriteit, moes toenemend met
ander sosiale groe pe in die samelewing gedeel word. " Hierdie
toedeling

en

o orname

van

ge sinsf unksies

deur

die

samelewin g, maak dit so veel te mee r belangrik om die ges in
nie losstaande van die samelewin g te ondersoek nie" (Van der
Neut 1984:14).

In aansluiting hierby het die f amilie vroeër

gef unksioneer om self voorsienend en ter wille van oorlewing,
te bestaan. Die moderne f amilie se f unksie is egter minder op
oorle win g en meer op emosionele sekuriteit
1982:17).
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gerig (W ynn

•

Verandering

van

f amilief unksies

verhoudin gspatrone ve rander.

het

ook

die

f amilie

se

Daar word hoë eise aan die

hedendaagse f amilie gestel en daar word dikwels meer van die
f amilielede verwa g as waartoe hulle as familie in staat is. Uit
die aard van die s aak oef en hierdie druk 'n in vloed uit op die
verhoudin gs

bin ne

die

familie.

Die

in vloed

van

massaverandering deur byvoorbeeld inf lasie, verste deliking,
politieke in vloede en industrialisasie , het ten gevolg dat die
f amilie in s y mik ro-ve rhoudings sodanig be ïn vloed wo rd dat
bepaalde aanpassings binne die sisteem gemaak moet word
(W ynn 1982:17-18).
•

Strukturele

diff erensiasie

in

die

geïndustrialiseerde

samelewin g het mettertyd tot die strukturele isolasie van die
"kerngesin" gelei.

Die klem va l op die self beskikkingsreg en

die privaatheid va n die "kerngesin" en op die af name van die
maatskaplike beheer van die wye r verwantskap van die lede
van die sisteem. Die "kerngesin" is struktureel al minder
ondersteun en het alleen verant woord elik ge word vir pro bleme
wat mag opduik - wat 'n groot las op die skouers van die
egpaar plaas (Steyn et al 1987:317).

•

In die preïndustriële f amilie was die we rk en f amiliele we
ge ïntegreerd. Dif ferensiasie in werkrolle was gebaseer op
f amilierolle.
industriële
indringende

Arbeidsrolle
re vo lusie

en

geske i

verandering

in

f amilierolle
en

die

dit

het

f amilierolle

is

sedert

die

mettertyd

tot

gelei.

Meer

rolalternatie we het vir die vrou ontwikkel en die voorskrif telike
aard ten opsigte van haar rolverdeling het af geneem.
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Hierdie

proses van rolve randerings is steeds besig om plaas te vind
(Steyn et al 1987:317- 318).

•

Die toenemende emansipasie van die vrou het daartoe gelei
dat die legitimiteit van die tradisionele outoriteitspatroon, met
die man in die do minante posisie, geleidelik be gin ve rval. Die
vrou het heelwat meer aan outoriteit ge wen (Ste yn et al
1987:318).

•

‘n Belangrike kenmerk van die stru ktureel gedif f erensieerde
samelewin g is die toename in spesialiserin g en burokratiserin g
van

die

verhoudin gs

ve rsk illende

samelewingstrukture,

universalist ies,

affektief -neutraal is.

spesif iek,

waar

individualisties

die
en

Die gesin, wat meer partikularisties,

diff uus, kollektief georiënteerd en aff ektief van aard is, is
f eitlik nog die enigste struktuur waar die verhoudings ‘n sterk
emosionele dimensie het, en waar emosionele ontlading en
herstel kan plaasvind

( Steyn et aI1987:318).

Die f amilie dra dus swaar aan die emosionele druk van die buitelewe
en hoë eise word in hierdie ve rband aan die f amilie gestel.

1.3.2.3

Familietipering

'n Baie onbevredigende werkswyse in die def iniëring va n die "gesin"
of "f amilie" is die geskiedenis va n pogings om f amilietipes te
onderskei. Hiermee loop die "familie" die gevaar om in meerdere of
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mindere mate kategories "ge -etikette er" en af gegrens te word.

In

die denke oor die f amilie word daarmee dan min ruimte gelaat vir
aspekte soos die ontwik kelin g, die verandering en die beïnvloedin g
op en vanuit d ie e kologie van die f amilie. Vera l die d inamiek van 'n
konsensuele domeinafbakening tussen mense, wat hulleself om
verskeie

redes

as

"familie"

beskou,

word

met

hierdie

tiperin g

uitgesluit.

In die algemeen word na die volgende tiperings ve rwys:

•

Die "kerngesin" of "nukleêre gesin":

Dit bestaan uit 'n egpaar

met hul onmiddellike nakomelinge.

Die "kerngesin" het in die

Middeleeue reeds as een van 'n verskeidenheid f amilievorme
bestaan

(vgl

Louw

huweliksisteem
kindsisteem,

en
die

1989:14).

die

Dit

volgende

bestaan

subsisteme:

broer-susters ist eem

uit

"die

en

die

die
ouer-

gesin-

f amiliesisteem" (Louw 1989:103).
•

Die "poligamiese gesin":
of

meer

huwelike

"kernges inne"
aanmekaar

eggenotes

dus

‘n

Hierdie f amilietipe bestaan uit t wee
wat

deur

gekoppel

gelykt yd ige

is,

en

gemeenskaplike

waar
lid

meervoudige
een

van

van

die

meerdere

kerngesinne is (St eyn et a l 1987:45). In hie rdie gesin ne wo rd
onderskei tussen: poliginie, waar 'n man meervoudige huwelike
aangaan

en

die

rol

van

vader

en

eggenoot

in

verskeie

"kerngesinne" speel, en poliandrie wat berus op die huwelik
van t wee of meer mans met een vrou (Steyn et al 1987:45-46).
•

Die

"saamgestelde

gesin":

Hier

wo rd

t wee

bestaande

"nukleêre gesinne" aan mekaar verbind deurdat twee persone
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met mekaar in die huwelik tree terwyl elk reeds aan ‘n
bestaande enkelouergesin ve rbind was (Louw 1989:104).

•

Die "enkelouergesin": Die "enkelouergesin" word onderskei in
die sporadiese enkelouergesin, d ie enkelouer uit eie keuse,
die geskeide enkelouer, en die weduwee/ we wenaar enkelouer
(Louw 1989:104).

•

Die “uitgebreide gesin":

Dit is ‘n sisteem waar twee of meer "nukleêre

gesinne" by mekaar geaffilieer is deur die uitbreiding van die ouerkindverhouding. ‘n Situasie kan ontstaan waar 'n ouerpaar saam met hul
getroude kinders en dié se kinders in dieselfde huis saamwoon (Louw
1989:104).

Steyn et al (1987:59) wys daarop dat die konsep van

uitgebreide gesin ‘n baie spesifieke betekenis het van ‘n begrensde groep
saamwonende persone in verwantskapsverband tot mekaar, deurdat
kerngesinne aaneengekoppel is, om só ‘n groter groep te vorm. Enige
groep persone waar addisionele verwante of lede wat by die kerngesin
inwoon, of waar dienste op ‘n vrywillige basis gelewer word, kan dus nie as
‘n uitgebreide gesin, in die sin wat dit hier gebruik word, getipeer word nie.
•

Die "kommunale gesin": 'n Paar "nukleêre gesinne" woon saam
en verdeel die f amilietake onder mekaar.

Een vrou kyk

byvoorbeeld na al die kinders terwyl die ander werk.
inkomste

word

gesamentlik

onder

mekaar

verdeel

Die
(Louw

1989:104).
•

Die "saamwoonges in": Dit is 'n gesin waar die ouers n ie wettig
deur huwelikslu itin g aan mekaar verb ind is nie. Die sist eem is
dan af hanklik van die konsensus tussen die twee part ye (Louw
1989:104).
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Navo rsin g in verba nd met die f amilie in die sestigerjare het ‘n nuwe
tendens vertoon, wat wegbe wee g het van die geda gte o m die f amilie
te tipeer.
groter

In plaas daarvan om f amilie-"tipes" te probeer aandui, is

belan gstelling

ontwik kelin g.

geopenbaar

in

die

f ases

van

f amilie-

Verskille tussen f amilies word dan aangedui in terme

van k ris ispunte in hierdie ont wikkelin gsf ases.

Die gebruik van die

le wensiklus

as

van

die

f amilie

is

ve el

meer

'n

beskrywende

identif ikasie van families in ve rskillende f ases van hulle getroude
le we (KenkeI 1977:445).
sosiologiese

Dit moet eerder beskou wo rd as ‘n

verwysin gsraam werk

wat

‘n

ve randering

in

die

kenmerke van die f amilielewe identif iseer en wat ‘n aanwysbare
effek op die individuele gedrag sowel as f amilie-interaksie het
(KenkeI 1977:445).

Anderson (1980:12-22) onderskei ses f ases in die le wensiklus van
die familie vanaf die losmaking van vorige f amiliebande tot by die
huwelik en die totstandkoming van 'n nuwe f amilie. Hy onderskei dit
soos volg:

-Die bou van 'n hu we lik
-Die geboorte van kinders
-Die groeiproses v an kinders
-Die emansipasieproses wanneer tieners self standigheid bereik
-Die verlaat van die familie deur die kinders om ‘n eie familie te
begin
-Die af trede
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In

dieself de

verband

dui

Stewart

(1979:48-67)

die

lewens-

ontwik kelin gs gang van die f amilie, bestaande uit sewe fases, aan:
•

Hu welik tot geboorte van eerste kind

•

Geboorte en aanvang van skoolloopbaan van die eerste kind

•

Aanvangsonderwys

•

Adolessensie

•

"Lanseringsf ase"

•

Leë-nes-f ase

•

Dood van een eglid

Louw (1989:100) onderskei nog meer gedetailleerd:

•

Beplannings- en oriëntasief ase

•

Besluitnemings- en verwagt ingf ase

•

Uitbreidin gsf ase

•

Voorskoolse f ase –

•

Skoolgaande fase

•

Tienerf ase

•

Lanseerfase

•

Leë-nes-f ase .

•

Verliesf ase -Bejaardef ase

1.3.2.4

Sistemiese familiedenke en familie-ontw ikkeling
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of

Vir die doeleindes van ‘n teologiese besinning oor die familie, met
die oog op

pastorale terapie, is ‘n verdere en baie belangrike

ontwik kelin g

in

die

ontwik kelin gsmodel

denke

wat

as

oor

die

f amilie,

"f amiliele we-spiraal"

(Combrinck-G raham 1985:142).

die

f amilie-

b eskryf

word

Die beginsel van "ont wikkeling" en

"ekologie" in die besinning binne die gedra gswetenskappe is te
danke aan revolusionêre ontwikkelin ge binne die denkwêreld van die
biologiese wetens kappe (Combrinck-Graham 1985:139).
die

winste

van uit

hierdie

ontwik kelin gsmodelle

wat

besinning

ook

binne

(in

die

die

W anneer
vorm

van

gedragswetenskappe

daargestel is ), so nder meer op die f amiliesisteem toegepas word,
wo rd

dit

on geluk kig

weer eens

liniêr toegepas.

'n

Verwante

probleem is dan dat ontwikkeling alleenlik beskrywe word in terme
van die individu, generasies of generasie-subsisteme, of self s 'n
mengsel hiervan (Combrinck-Graham 1985:140).

Beide

die

benaderings

strukturele/strate giese

van

die

beskouings

psigodinamiese/groeihet

verandering

en

die

binne

die

sisteem in die oo g. Dit moet te weeggebrin g wo rd deur die gedra g
van die lede van die sisteem te ve rander (Masse y 1 986:26). Die
paradigmas van die psigodinamiese/groeibeskouin gs se f okus is op
die psigolo giese dimensie van menslike gedrag.

Die f okus van die

strukturele/strate giese benaderings, is op die sosiale vlak van die
menslike

bestaan.

Die

f amiliesisteem

verskeidenheid va n behoef tes en doelwitte.

voldoen

aan

'n

Die idea al om beide

benaderings te integreer, is moontlik geleë in die voorstellin g vir 'n
verdere model, naamlik dié van 'n f amiliele we-spiraal (CombrinkGraham 1985:142).

Die f unksionering hiervan wo rd later behandel.
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1.4

"Familie": 'n Voorlopige beskr yw ende definisie vir die
pastorale terapie

In die def iniëring van die begrip "f amilie" vir die pastoraat wat ook
voorkomend werk, sal baie duidelik meer aspekte in berekening
gebrin g moet word as die blote getal persone binne 'n bepaalde
groeperin g, of die aard van hulle verbintenis of verwantskap.

Dit

gaan in so 'n def inisie ook om veel meer as 'n begrensde "tipering"
van die "f amilie".

In die def iniëring moet deeglik kennis geneem

wo rd van bruikbare waarnemings te n opsigte van die sistemiese
f unksionering van die Bybelse f amilie.

Vir die pastoraat sou die

volgende voorlopige beskrywende definisie oorwee g kon wo rd:

'n Familie is 'n d inamiese en doelgerigte, geinstitusionaliseerde,
sosiale ve rhouding.

Daar kan na "familie" verwys word wanneer

mense konsensueel, kognitief , op grond van hulle interaksionele,
emosionele, sosiale verhoudin g met mekaar, onderling en binne 'n
ekologie van bepaalde gesamentlike idees waaroor hulle saamstem,
hulself as "f amilie" beskou (vgl. De Jongh van Arkel 1989:146). Die
besondere pastorale betrokkenheid by, en die pastorale terapie met,
die "verbondsf amilie", hou ook verder rekening met die dinamiek van
onderlinge

verbon dsmatige

ve rhoudings

wat

ten

die pste

spruit

vanuit, en bepaal wo rd deur, 'n God-ge ïnisieerde en God-verbonde
verhoudin g .
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Noudat die begrip "f amilie" teologies, sowel as vanuit die sosiale
wetenskappe nouer omskryf is, is dit nodig om verder aandag te gee
aan die element van interaksie binne die familie. Uiteindelik word in
die besonder gelet op die interaksionele f unksionering van die
MIV/VIGS-geaf fekteerde f amilie, ten einde die pastoraat in staat te
stel om terapeuties in dié ve rband op te tree.

2

F AMILIE

EN

FAMILIE-I NTER AKS IE:

DIE

SISTEMIESE

BEN ADE RING

2.1

Inleidend

In die voorlopige beskrywende def inisie van die "f amilie" aan die
einde van af deling een, word na die dinamiek wat binne die
f amiliesisteem aangetref word, verwys.

Hierdie din amiek van ‘n

f amilie se totale funksionering lê opgesluit in die wyse waarop die
f amilie-subsisteme

interaksioneel

tot

mekaar

bestaan.

In

die

onderlinge interak sie tussen die subsisteme word in ‘n hoë mate die
grense tussen die f amilie en die ekologiese sisteme bepaal. Vanuit
die onderlinge interaksie word daarom ook die interaksie met die
ekologie bepaal. Daar bestaan verd er 'n def initiewe ve rband tussen
sisteem en simptoomduidings (vgl. De Jongh van Arkel 1988:25-26).
Die interaks ie bin ne die f amiliesist eem is ‘n dinamiese vermoë,
waarmee die f amilie sodanig stabilise er dat die f amilie betekenisvol
kan f unksioneer, ten spyte van disf unksionaliteit van sy lede.
Trouens, simptoomdraers vervul met betrekking tot die sisteem ook
bepaalde f unksies, aan die hand waarvan daar uit eindelik ook
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terapeutiese ingre pe gedoen kan wo rd om die sisteem te help om
gesond te f unksioneer.

Vir die doeleindes van hierdie studie is die bestudering van die
interaksionele
daarbinne

ve rmoë

f unksioneer,

en
van

die

wyses

groot

waarop

belang.

simptoomdraers
Die

MIV/VIGS-

geaff ekteerde lid van die f amilie word vanuit hierdie kennis veel
meer as blote objek van probleemgesentreerde pastoraat.

Hy word

in samehang met die sisteem, wat hy as disf unksionerende lid
verteen woordig, o ok die poort waardeur pastoraal na die kern van
die f amiliebestaan beweeg kan word. Dit geskied dan nie alleen om
pastoraal te sorg e n te help nie, maar ook om geestelik te verryk.

Vrae wat in hie rdie verband vir die pastoraat van belang is, sentreer
rondom die invalshoek van waar na interaksie gekyk behoort te word
ten einde hierdie kernaspek van die familiebestaan terapeuties te
kan benut.

Ook in die interaksionele beskouing van die f amilie, is

dit nodig dat die pastoraat 'n keuse maak tussen verskillende
bestaande metodologiese moontlikhede.

2.2

Familie-interaksie:

Sirkulêre

w aarnemingsmetodologie

2.2.1 Interaksie tussen persone
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versus

liniêre

Die

sisteemdenke

het

'n

belangrike

bydrae

gemaak

tot

die

waarneming van die interaksie in die gedra g en optrede tussen
individue.

Die f amilie kan self s in terme van die interaksie van die

gesinslede gedef inieer word (Beavers 1977:28).

Dit is moontlik

omdat die f amilie sistemies bestaan in terme van die lede se
interaksie met mekaar.

Hierd ie interaksie is relatief intens in

vergelykin g met die interaksie met ander mense buite die sisteem.
Op hierdie wyse word 'n grens rondom die familie geskep, waarmee
invloede wat die interaksionele f unksionerin g van die f amilie in
gedrang kan brin g, beheer word.

Interpersoonlike

persepsies,

ondervinding

en

f amiliesisteem, is nie eksklusief individueel nie.
interaksie f unksioneer binne die familie.

gedrag

binne

die

Die dinamiek van

Dit wo rd ge vorm op grond

van die interaksionele terugvoer t ussen mense op verskillende
vlakke.

Dit

is

daarom

meer

akkuraat

om

dit

te

beskryf

as

interpersepsie, interondervindin g en interaksie (Massey 1986:27).
Interaksie binne die f amiliesisteem vind dus binne 'n krin gloop
plaas.

Hierdeur word die aksies van so wel d ie individu as dié van

die groep weders yds beïnvloed.

Sirkulêre interaks iepatrone vind ook volgens bepaalde reëls plaas.
Daardeur wo rd die individualiteit van die gesinslid, sowe l as sy
verbondenheid aan die sisteem gehandhaaf (Blom 1981:144).

Vir

die ondersoek van die f unksionering van die f amilie is die lin iêre
ondersoekmodel, binne die sosiale we tenskappe welbeke nd. Hierd ie
ondersoekmetode is veral in die lig van die sisteemdenke, ve rvang
met die sirkulêre model. Met behulp van hierd ie model kan die volle
omvang van die sirkulêre interaksie binne 'n f amilie ondersoek word.
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2.2.2 Interaksie tussen mense en omgew ing

Interaksie in soverre dit die f amiliesisteem betref , gaan verder as
die wisselwe rkin g tussen individue.

Sisteemdenke impliseer dat

daar ook met die sirkulêre wisselwerking wat tussen die individu en
sy

sos iale

konteks

bestaan,

rekening

gehou

word .

Moeilike

we rksomstandighede van die een gesinslid kan b yvoorbeeld tot
ingrypende

ge vo lge

vir

die

res

van

die

sisteem

lei.

Die

f amiliesisteem verkeer ook in interaksie met 'n verskeidenheid van
ander

sosiale

sisteme

soos

skole,

f abrieke,

woonbuurte

en

portuurgroepe (An dolf i 1979:10). Familie verhoudings moet daarom
altyd beoordeel word teen die agtergrond van die hele netwerk van
sosiale verhoudings. Hierdie buite-f amilie verhoudings beïn vloed, en
wo rd beïn vloed, deur die waardesisteme van die gemeenskap.
Daarom bly hierd ie verhoudings n ie staties nie.

Dit verkeer in 'n

voortdurende pros es van spanning e n kontras en dit is baie moeilik
om die middelpunt van die ekwilibrium daarvan te bepaal.

In die

beoordeling van die individu of die familie, bestaan die ge vaar van
die oorve reenvoud iging van d ie realiteit.

Die komplekse netwe rk

van die verhoudings wat die f amilie as mikrosisteem omring, moet
voortdurend in ag geneem word (A ndolf i 1979:10).

'n Té geringe

skakeling van die f amilie met sy ekologie hou die ge va re van relatief
geslote f amiliegren se in.
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2.2.3 Interaksie en gedragspatrone

Interaksie het te make "met die direk waarneembare gedrag wat
plaasvind

wanneer

twee

persone,

of

meer,

met

mekaar

in

verhoudin g tree" (Grundlingh 1977:19). Die sisteem waarbinne die
individu f unksioneer, speel 'n deurslagge wende rol in die bepaling
van die individu se gedra g. Menslike interaksie blyk dus die medium
te wees waardeur gemeenskappe en sosiale sisteme hulle f unksies
verrig en doelstellings bereik (Grun dlingh 1977:20). Sisteme wo rd
op hierdie wyse interaksioneel aan mekaar verbind en beïnvloed
mekaar weders yds.

As gevo lg van die prosesmatige herhaling van interaksie en gedrag
wo rd

enige

po gin g

om

die

interaksie

te

verander

met

weerstandsprosesse ontmoet, omdat dit die f amilie se stabiliteit
bedreig (Van der Neut 1984:24).

"Die term transaksies benoem

hierdie spesif ieke interaksies, wat na herhaling en tydsve rloop, as
transaksionele patrone vasge lê word.

Gesinsinteraksie is dus

aangeleerde gedra g, gebaseer op f unksionele eise" (V an der Neut
1984:25). Sonder intervensie van buite, kan hierdie gedragspatrone
van een gesla g n a ‘n ander oorgedra word (Blom 19 81:146).

Die

interaksionele bestaan van mense binne die f amiliesisteem as
aangeleerde gedrag is dus ‘n belangrike oorweging wa nneer na die
oorsake

van

disf unksionele

gedrag,

en

vandaar

voorkomin gsoptrede, gesoek word.

2.2.4 Interaksie en disfunksie van die sisteem
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na

moontlike

Die sisteemdenke - met inagneming van die wyse waa rop die lede
van

‘n

f amiliesis teem

deur

middel

van

interaksie

wedersyds

beïnvloedend funksioneer - het ook implikasies vir die terapeutiese
behandeling van die disf unksionele sisteem. Die simptoomdraer van
‘n disf unksionele f amiliesisteem wo rd in die lig van die sirkulê re
model van die sisteemdenke, beskou as die f amilielid wat die
teenwoordigheid van pyn, on gemak, of self s van oorle win gsnood
binne die sisteem, deurgee.

Af wykende of simptomatiese gedrag

van individuele f amilielede kan daarom nie geïsoleer bestudeer word
nie. Ingrypin g ten opsigte van die interaksiepatrone binne die f amilie
geskied

met

behulp

van

konsepte

en

prosedures

kommunikasie en interaksie in ve rband staan.

wat

met

As sodanig word dit

as belangrike instrumente vir die oplossing van die pro bleme binne
die sisteem, beskou (Satir 1971:127-128).

Ook die terapeut se betrokkenheid by die f amilie wo rd in terme van
die gesigshoek va n die sisteemteorie, in ‘n ander lig e rvaar. In die
terapie aan die sisteem is die terapeut nie bloot iemand wat van
buite die situasie ten opsigte van ‘n individu in isolasie probeer
verklaar nie.

Die t erapeut wo rd 'n aktie we deelnemer in die proses

om konsepte te herdef inieer.

Benewens die f amiliesisteem en die

terapeut, word ‘n derde sisteem gevorm.
sisteem

genoem

(Andolf i

1979:10-12).

Dit word die terapeutiese
As

akt ie we

deelnemer

verloor h y in die terapeutiese sisteem die posisie as kenner van
buite.

Elke lid van die sisteem neem aktief deel aan die bepaling

van nu we reëls waarmee nuwe interaksionele patrone op die proef
gestel wo rd.

Die rol van die te rapeut word hiermee volledig

herdef inieer.

Dit wo rd s y f unksie om die sisteem weer in balans te

kry deur die lede van die sisteem tot nuwe vorme van o pponering en
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deelname te aktive er (Andolf i 1979:13). Binne die siste miese milieu
is die terapeut ‘n d eskundige in die verstaan van f amilie sisteme. As
sodanig is h y inge nieur wat die f amilie help om homself te herstel en
in ek wilibrium te f unksioneer.

In hierdie opsig wil ek myse lf

voorwaa rdelik van die mikro-kaart van not knowing distansieer. Die
herstelwerk is daarop gemik om van f amilielede self sisteem“deskundiges" te maak wat uiteindelik, indien nodig, self s sonder die
hulp van die terapeut verstellin gs ka n doen (Bowen 1978:157).

2.2.5 Liniêre uitleg va n sistemiese gebeure: Op soek na 'n
oplossing

Die groeiende besinning oor die sisteem-teoretiese benadering het
nie probleemloos in die prakt yk van f amilieterapie insla g ge vind nie.
Familieterapie met die persoon as vert rekpunt, was die tese vir
kontemporêre terapeutiese pogings ten opsigte van veranderin g.
Die evo lusie van die sisteemteorie het in die terapeutiese proses 'n
anti-tese daargestel (Masse y 1986:23).

Daar was twee diverse

rigtin gs waarin f amilieterapie bewe eg het om aan te dui dat die
mens interaf hanklik en in konteks gesien word.
was

daar

die

b enadering

van

Aan die een kant

p sigodinamiese

groei

wat

die

persoonlike erva ring binne konteks hanteer.

Daarteenoor was die

strukturele/strate giese

weer

oriëntering,

wat

die

sosiale

beïnvloedingsp ros esse onderstreep (Masse y 1986:23-24).

Probleme wat hieruit na vore tree is die gevaar dat die individuele
terapie dik wels blind kan wees vir die wyer konteks.

Terself dertyd

kan die sisteembenadering weer die "dele" waaruit die geheel
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saamgestel is, buite rekening laat deur slegs op die geheel te
konsentreer

(Mas sey

1986:24).

W anneer

gesin sterapeute

'n

"sisteembeskouing" voorstaan, is hulle geneig om kant te kies vir óf
die strukturele vlak, óf die psigologiese vlak van moontlikhede.
Hierdie

keuse

van

gesinsterap eute

naamlik,

om

óf

die

gedragsosiale-interaksie-model óf die ontwikkelin g-psigodinamiesemodel te beklemtoon, lyk na 'n kontrasterende benadering (Masse y
1986:26).

Die skakel tussen die twee denkrigtin gs is egter die

sistemies-sirkulêre prosesse van die mens-in-konteks. ‘n Holist iese
sisteem-teoretiese
"buitekant"

dit

benadering

wil sê

die

moet

beide

die

"binne-"

psigolo gies/ondervindelike

en

die

asook

die

sosiologiese beskouings van d ie gesin integreer (Massey 1986:24).
'n Geïntegreerde beskouing van gesinsisteme doen nie af breuk aan
die sosiaal st ruktu rele in vloede op die persoonlike gea ardheid nie,
en kyk ook nie die sosiale psigologie se prosesse mis deur slegs op
die konteks te konsentreer nie. "The what is the who" (Massey
1986:24).

Bydraes ten opsigte van f amilie-ontwikkeling het vera l gekom van
sosioloë wat die inge wikke ldheid in die navorsing van f amilieontwik kelin g aantoon, en van klinici wat weer die relevansie van
sulke modelle vir die kliniese assessering en f amilieterapeutiesepraktyk beklemtoon (Combrinck-G raham 1985:140).

'n Model wa t

sekere neigin gs van die evolusie van beide die individu en die
sisteem weerspieël, maar nie spesif ieke veranderin gs as ge volg van
skielike

hero rganisasie

van

die

strukture

uitsluit

nie,

is

die

f amiliele we-spiraal (Combrinck-G raham 1985:142-149).
Hierdie ont wikke lin g lyk na ‘n besondere antwoord op die probleme
wat ten opsigte va n versk illende skole ervaar word in ‘n poging om
vanuit

sisteemdenke

te

evalueer.
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Hierdie

b ydrae

tot

die

sisteemdenke kan op ‘n spesif ieke wyse in ve rband gebrin g word
met die verbondsmatige karakte r van die f amilie (G raham-Combrinck
1985:136).

Die f amilielewe-sp iraal is nie liniêr nie, begin nie met 'n spesif ieke
f ase nie en eindig ook nie met die dood van 'n spesif ieke generasie
nie. Dit ve rteenwo ordig die siklusse van individue binn e die f amilie,
in ve rhouding met die siklusse van individue in ander generasies.
Binne die spiraal vind 'n opstapelin g van generasie ge beure plaas.
Die individuele lewens iklusse kan gesien word as die weef drade
waarmee

die

1985:142).

f amiliekonteks

ge weef

word

(Combrinck-G raham

Veranderings in die individuele “weef drade" word in die

voorkoms, of die vorm, van die f amiliekonteks weerspie ël.

Dit lyk of die sisteem ossilleer (skommel) tussen periodes van
f amilienabyheid,

periodes

van

natuurlike,

verweef dheid en periodes van f amilie-af stand.

nie-patologiese
Die periodes van

nabyheid in die f amilie word met die term "sentripetaal" aangedui.
Daarmee word ve rwys na die oorh and van die magte binne die
sisteem waarmee die f amilie bymekaar gehou word.

Die periodes

van af stand word “sentrif ugaal" genoem. Dit dui op die oorheersing
van magte wat die sisteem se lede van mekaar verwyd er.

Nie een

van die t wee def inisies verwys na ‘n patologiese toestand nie, maar
beskryf

bloot

die

vo rm

van

die

f amilie

(Combrinck-G raham

1985:143).

Die magte waarna ve rwys word, kan óf in die wye r so siale konteks
van die f amilie, óf as magte binne die f amiliesisteem geïdentif iseer
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wo rd. W at skynbaar binne die f amilielewe -spiraal gebeur, is dat die
kragte

verskuif ,

of

ossilleer,

(Combrinck-G raham 1985:143).

terwyl

die

sistee m

ontwikkel

Vanuit die perspektief van die

f amilie as sisteem verskaf hierdie verskuiwin gs (ossillasie-periodes)
‘n oef enarea, waa rbinne die intimit eit en self aktualisering e rvaar
wo rd.

Dit ge ld ook vir die herond ervinding hiervan op verske ie

vlakke van volwass enheid en deur middel van verskillende take soos
wat d ie individu binne die f amilie ontwikkel (Combrinck- Graham
1985:144).

Die ossillas ie-periodes wat onderskei wo rd in die

f amiliele we-spiraal is:

•

Die sentrif ugale sisteem

•

Die onderweg wee s na die sentripetale periode:

Periode van

herbou
•

Die sentripetale sisteem

•

Die onderweg wee s na die sentrif ugale periode:

Periode van

oopmaak ("Opening up")

Samevattend kan die f amilie in die familiele we-spiraal beskou word
as 'n "omgewing" wat ossilleer in die vorm van 'n spiraal.
vormin g

van

die

siklus

herhaal

gebeure

wat

In die

intimiteit,

alternatiewe lik ind ividualiteit en self ontplooiing, aanmoedig.

en
Elke

opeenvolgende ondervinding ve rskaf die geleentheid vir "oef ening"
aan die familielede.

Hierdie oef ening wo rd beïn vloed deur die

f amilie-omge win g.

Die f amiliesisteem is onsterf lik.

Deur herhalende prosesse van

f amilief ormasie, kinders wat gebore en opgevoed wo rd en weer
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af sonderlik nuwe f amilies vo rm, begin die siklus opnuut. Die f amilie
vorm

d ie

omge wing

waarbinne

onderhandeling,

nabyheid

individualisering,

plaasvind.

hierdie
deur.

prosesse

d ie

en

belangrike

intimiteit,

p rosesse

van

dif ferensiasie

en

Individue binne die sisteem werk

herhaaldelik,

op

versk illende

gen erasie vlakke,

Die bewe ging van opening en sluiting van die sisteem is

daarom onvermyd elik (vgl. Combrinck-Graham 1985:149) en van
groot

waarde

vir

die

pastorale

terapie

met

die

MIV/VIGS-

geaff ekteerde f amilie.

2.3

Familie-interaksie

en

die

algemene

kenmerke

van

die

sistemiese funksionering va n die fa milie

In hierdie stadium is dit belangrik om kursories na die f unksionering
van die s isteemdenke, ten opsigte van die f amilie en die interaksie
binne die f amiliesisteem, te kyk.

Sonder om aanspraak te maak op

volledigheid word enkele f aktore in die sisteemteorie uit gelig, en wel
in terme van die gesinsisteem en die interaksies daarbinne.

2.3.1 Die familie as oop of geslote sisteem

Een van die e lementêre beginsels van die sisteemdenke berus op
die aanvaardin g dat sisteme óf oop óf geslote kan wees.

Die

sisteem wo rd as oop beskou wanneer die grense van die f amilie
deurdringbaar is en invloede van buite toegelaat word om die
sisteem te penetreer.

Energie tusse n die buite- en binne-invloede

wo rd dus uitgeruil (Sieburg 1985:33).
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Die oop sisteem staan in ‘n

besondere verhouding tot sy omge wing en word gekenmerk deur ‘n
voortdurende

inset-deurset-uitset-terugvoerp roses

omgewing, ten einde stabiliteit te handhaaf.

met

sy

So 'n oop sisteem

beskik dus oor die vermoë om sigself herstellend te handhaaf
(Schoeman 1980:179-180).

Terwyl dit ‘n voortdurend e invloei van

invloede toelaat, wo rd f amiliehomeostase behou, sonder om die
status quo te handhaaf , of self s na ‘n vroeëre toestand te wil
terugkeer (S ieburg 1985:33).

In hierdie ve rband wo rd na entropie ve rwys as ‘n t oestand van
disorganisasie of wanf unksionering, wat in ‘n sisteem kan ontwikkel
as ge volg van 'n wanordelike en ongereguleerde vloei va n energie in
die sisteem (Schoeman 1980:180). Oop sisteme is in staat om deur
insette van ander subsisteme, met wie hulle in interaksie bestaan,
nuwe verhoudinge aan te gaan, aanpassings te maak en nuwe
strukture daar te stel. Daar vind dus negatie we entropie plaas. Dit
verwys na die herstelproses ten opsigte van die diso rganisasie of
die wanf unksionering van die sisteem. In 'n geslote sist eem, wat nie
in wisselwerk ing met sy omge win g is nie, word positiewe entropie
ervaar wanneer die sisteem hom nie kan of wil oopstel vir enige
nuwe energie of inligt ing vanuit sy omge win g nie.

Die proses van disorganisasie of wanfunksionering vermeerder tot
sy maksimum gre ns waar hierdie sisteem 'n f inale toestand van
self vernietigin g
verband

kan

b ereik
dit

individualisering

(Schoeman

gebeur
van

die

dat,

by

lede

te n

1980:180-182).
te

oop

koste

verbondenheid ges kied (Blom 1981:146).

In

hierdie

f amiliesisteme,
van

die

die

onderlinge

Die we rklike bestaan van

volkome oop of volkome geslote sisteme in die praktyk wo rd egter
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bevraa gteken.

Die vraag ontstaan byvoorbeeld of dit nie slegs die

posisie in 'n kontinuum van openheid of geslotenheid aandui nie.
Schoeman (1980:180) vra ve rder of die mens werklik so 'n ges lote
sisteem kan wees, dat hy hom geensins kan oopstel vir beïnvloeding
van buite n ie?

Moet, in die ge val van die mens, nie eerder van 'n

relatief geslote sist eem gepraat word nie?

Teenoor die oop sisteem, kan in verband met die geslote sisteem,
onderskeidend

na

drie

teoretiese

moontlikhede

verwys

word

(Sieburg 1985:33):

•

Die geslote sistee m wat relatief ondeurdringbare gren se het,
as ge volg waarvan die lede waarskyn lik oorbetrokke b ymekaar
is; wat waarsk ynlik rigied en onbuigsaam is ten opsigte van sy
f unksionering, sy kommunikasiepatrone en sy homeostatiese
prosesse

(Sieburg

1985:33).

Te

geslote

f amiliesisteme

vertoon in die reël 'n groot mate van groepskohesie, waardeur
individualisering in sommige geva lle as "verraad" gesie n word
(Blom 1981:146).
•

Die gediso riënteerde sisteem, wat gekenmerk word deur 'n
oormatige

buigsa amheid

en

'n

gebrek

aan

‘n

duidelike

struktuur as ge volg waarvan hy ve rgestalting is van oormatige
onstabiliteit, onvoo rspelbare veranderings en chaos.
•

Die gef ragmenteerde en ontwrigte sisteem waarvan die lede
minimaal gebonde is, onderbetrokke is b ymekaar met rigiede,
ondeurdringbare in terne grense.
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2.3.2 Grense

Sisteme beskik oor grense waa rdeur die ordelikheid, struktuur en
gere guleerdheid daarvan bepaal word. Ten einde homeostase binne
die familiesisteem te bereik en in stand te hou, is onder andere 'n
af gebakende interne omgewing noodsaaklik. Daarbinne kan die
beste

funksionering

Sistemiese

bereik

begre nsing

word

beskerm

(Steinglass
die

sisteem

et

al

en

1987:50).

dien

as

'n

beheermaatreël ten opsigte van dít wat tot die sisteem toegelaat
mag wo rd, en dít wat die sisteem mag verlaat (Schoeman 1980:183).

Die begrip "f amilie" dui reeds 'n begrensin g aan (Louw 1989:89).
Die f amilie ve rskil van enige ander sisteem, maar families ve rsk il
ook onderling van mekaar. Familiegrense het 'n sosiale komponent
waarb inne f aktore soos die inkomste van die gesin, kultuurf aktore
soos af koms en nasieskap, asook die f aktor van religie 'n belangrike
f unksie het (vgl. L ouw 1989:88-89).

Grense word e gte r in 'n groot

mate deur die sisteem se eie waarde-oordele en normstelsels
bepaal. Terwyl die grense van 'n oop sisteem maklik d eurdringbaar
is en die sisteem oop laat vir beïn vloeding, is d ie grense van geslote
sisteme

meesal

rigied

en

ondeurdringbaar

1980:183-184).

144

(vgl.

Schoeman

Die grense van die sisteem, so wel as die verhoudings binne die
sisteem, word deur die kommunikasie wat daarbinne plaasvind,
uitgespel.

Kommunikasie is die basis van enige s iste em (Sieburg

1985:33).

Dit is d ie wyse waarop bestaande verhoudings onderhou

wo rd, maar ook die wyse waarop verandering bewerkst ellig word en
nuwe ve rhoudings ge vorm wo rd.

W anneer kommunikasie verkeerd

loop, vers wa k die grense en kan die sisteem nie meer bestaan nie.

Sisteemgrense wo rd ook vergelyk m et 'n stel reëls.

Hierdie reëls,

wat d ie grense ge deeltelik aandui, kan af gelei wo rd uit die tipies
repeterende gedragspatrone binne die f amilie (Jackson 1965:6).
Sistemies is dit dus belangrik om te bepaal volgens wa tter reëls die
f amilie optree.

Kennis van die reëls kan die komplekse gedrag,

soos alkoholisme, binne die sisteem verklaar, of dit ten minste meer
betekenisvol laat voorkom. Dit omskryf wie aan die interaksie kan
deelneem,

asook

op

watter

wyse

daar

deelgeneem

kan

word

(Minuchin 1974:53).

Die f unksie van grense is verder om enersyds die d iff erensiasie van
'n sisteem te beskerm, en andersyds om familief unksies uit te voer.
Sukses in die bereiking van f amiliefunksies hang af van die graad
van betrokkenheid in interaksie (Van der Neut 1984:26).

Die

interaksie tussen die subsisteme is alleenlik suksesvol indien die
subsisteme nie met mekaar se intera ksie inmeng nie.

Suksesvolle

interaksie is ook van só 'n aard dat kontak tussen al die lede van die
subsisteem en ander sisteme, moontlik is. Eers wanneer interaksie
hierdie voorgestelde graad bereik, kan daar gepraat word van
relatief suksesvolle familie-interaksie en -f unksionering.
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Die aard van grens e is soos volg (Minuchin 1974:54):

•

Streng

of

rigiede

grense

wat

be hels

dat

die

reëls

van

interaksie stren g is en die interaksio nele patroon rigied is. In
hierdie

ge va l

is

interaksie

binn e

die

f amilie

redelik

voorspelbaar.
•

Duidelike grense wat impliseer dat subsisteme vrylike en oop
interaksie

handhaaf

op

grond

van

die

duidelikheid

van

interaksiereëls.
•

Verstrengelde gre nse wat dui op die vaa gheid van die reëls
van interaks ie en wat uit loop op oorbetrokkenheid by mekaar.
As sodanig is dit 'n ontkenning van grense.
diff erensieer

dus

subsisteme

en

bied

Duidelike grense

interaksiereëls

vir

suksesvo lle f amilief unksionering.

Pastoraal gesprok e word die uite rst e grense van 'n gesin ge vind in
sy

eie

beperkin ge

en

swakhede

binne

hierdie

gebroke

en

verganklike le wens bestel. Die f eit dat elke gesinslid ook 'n sondige
mens is, bring uiteraard begrensinge mee. Die grens van die sonde
is een van die vernaamste redes waarom die gesin sisteem aan
verb rokkelin g en disintegrasie blootge stel is.

In die lig van hierdie begrensin g, is 'n ontgrensingsf aktor ook nodig.
"Die enigste f aktor wat die begrensing van sonde nie net eff ektief
kan bekamp nie, maar ook kan ophef , is die versoeningswerk van
Christus" (Lou w 1989:89).
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2.3.3 Struktuur

Die f amiliestruktu ur sou beskryf kon word as die onsigbare stel
f unksionele eise, wat d ie wyse wa arop die f amilie in interaksie
verkeer,

organise er.

He rhalin g

binne

die

interaksie

vestig

uiteindelik die hoe, die wie en die met wie van verhou dingspatrone
binne die sisteem (Minuchin 1974:51).

Die f amiliestruktuur sou op

drie skale aangedui kon wo rd (Bea vers 1977:31-33):

•

Die eerste, naamlik overte mag, het te make met die manier
waarop mag in die familie verdeel wo rd.

Dit is b yvo orbeeld

moontlik dat f amilielede in een opsig almal ewe veel m ag kan
besit, maar dat ‘n klein baba andersins die gang van die hele
huishouding kan bepaal. 'n Vader wat soos 'n tiran optree, kan
ook smag na lief de en in die proses minder mag besit as die
ontoereikende seun wat baie spesiale aandag van sy m a kry.
•

Die t weede, naamlik ouerlike koalisie, bepaal tot ’n gro ot mate
die doeltreff ende funksionering van die gesin.

Indien 'n ouer

deur die optrede van 'n kind met overte gesag na 'n kinderrol
verp laas word, ontstaan 'n baie sterk, maar negatie we kindouerkoalisie. 'n Swak ouerlike koalisie ontstaan in geval waa r
byvoorbeeld

onopgeloste

konf lik,

aanvalle

op

mekaar

en

gebrekkige emosionele ondersteuning en sigbare on derlinge
distansiërin gsmaneuvers

in
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’n

ge sin

bestaan.

Gesonde

koalisie daarenteen, ve rwys na die o uers se vermoë om saam
te werk en om saam doeltreffende leiding in die f amilie te
neem.
•

'n Derde s kaal wa armee die struktu ur van die f amilie gemeet
wo rd,

is

die

k waliteite

nabyheid

insluit.

wat

Hierdie

t wee

duidelik

kwaliteite

onderskeibare

is

die

d uidelike

intrasistemiese grense en die kwantitatie we intimiteit in die
f amilie-interaks ie (Beavers 1977:33).

Die ve rmoë van die

f amilie om intimiteit te hanteer, verskaf die balans tussen
outonomie aan die een kant en gemeenskaplikheid, aan die
ander kant, as die waarborg vir inte raf hanklikheid (Anderson
1984:55).
naamlik

Daar bestaan dus 'n tweeledigheid in intimiteit,
aanvaarding

of

ve rwerpin g

(Lou w

1989:83).

Dit

impliseer dat daar tussen nabyheid en af stand, ten opsigte van
f amilielede in die familiesisteem, onderskei moet wo rd.
die

af stand

evaluasie

en

en

ruimte

binne

objektiewe

die

sisteem

perspektief

waarin

geskep

Dit is
eerlike

word

(Lou w

1989:81).

2.3.4 Familiemitologie

In die voorlopige beskrywende def inisie van die begrip "f amilie" in
af deling een van hierdie hoof stuk, wo rd melding gem aak van die
"bepaalde

gesamentlike

saamstem.

idees"

waaroor

lede

die

f amilie

Dit dra by tot die konsensus wat f amilielede bereik om

mekaar as lede van die "familie" te reken.
waarin

van

hierdie

ideekonsensus

f amiliemitologie.
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aangetref

Een va n die vo rme
word,

is

die

Met die f amiliemitologie wo rd bedoel dat alle families 'n deurlopende
en gedeelde konsep van mekaar as f amilielede, en van mekaar se
potensiaal, het (Beavers 1977:34).

Familiemitologie verwys ook

verder na 'n stel gesistematiseerde oortuigin gs van die lede oor
hulle gesamentlik e rolle en oor d ie aard van hulle verhouding
(Ferre ira:1977:51).

Soms is aspekte van hierdie f amiliemites so

verweef met hulle alledaagse bestaan, dat dit 'n onlosmaaklike deel
van hulle perseptuele konteks is. Die oorsprong van hierdie mites is
dik wels die vo rige geslag(te), omdat dit van geslag tot geslag
oorgedra kan word .

Groepverdedigin g is 'n belan grike f unksie van f amiliemitologie.
Sodoende word die homeostase in 'n f amilie bevorder (Ferreira
1977:55).
ten

Sisteme ve rskil e gter in die graad van ooreenstemming

opsigte

van

hulle

gesamentlike

self evaluerin g

en

hulle

oortuigin g, en die beeld wat waarne mers in staat is om van hulle te
vorm. Uiteraard sal die bedrewe, goed f unksionerende familie, in die
beoordeling van hulself as familie en van hulle interaksies, naaste
aan die gevolgtrek king van objektie we waarnemers ko m.

W anneer

die sisteem oor hierdie standaard van self beoordeling beskik, besit
dit 'n kragt ige ins trument vir aanpassing en verandering (Bea vers
1977:34).

2.3.5 Outonomie van di e indi vidu binne die sisteem as geheel
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Die gedrag van e lke individu in die f amilie is nou verwant aan, en
af hanklik van, die gedrag van al die ander lede (W atzlawick, Beavin
& Jackson 1967:134-135). Tog is die analise van 'n gesin nie gelyk
aan die somtotaal van die analises van individuele le de nie.
"individuele

k waliteite"

simptomatiese

gedrag,

van
is

f amilielede,

in

vera l

werklikheid

in

Baie

terme

kenmerkend

van

van
die

besondere sisteem (W atzlawick, Bea vin & Jackson 1967:136).

Die f amilie se f unksionele vermoë staan in noue verb and met die
aanmoediging van f amilielede tot outonomie.

In die entropiese

sisteem is daar s wak dif f erensiasie tussen lede, met onduidelike
grense tussen subsisteme.

Binne die f unksionele familiesisteem

wo rd die individue le grense goed onderskei, alhoewe l die sisteem
ook

gemeenskaplik

f unksioneer

(Beavers

1977:35).

In

die

f amiliesisteem besit die bande self nie méér waarde as die persone
wat daardeur aa n mekaar verb ind word nie.

S isteemlede se

outonomiteit of uniekheid, so wel as hulle samehorigh eid, dien as
gesonde spanning in die f amiliedinamika.

Daar moet binne die

f amiliesisteem steeds gesoek wo rd na 'n positie we b alans tussen
hierdie t wee komponente (Louw 1989:80).

Die f amiliesisteem is soos 'n p rism a waarmee die sa amgevoegde
perspektiewe en dinamiek van individuele lede gereflekteer wo rd
(Masse y 1986:34).

Die samehorigheidsbeginsel is daarop ingestel

om die "ons"-persoonlikheid van die familie verder te ontwikkel. Dit
absorbeer

egter

nie

die

unieke

individuele

lede

nie

(Louw

"ek"-

1989:80).

persoonlikheid
Die

van

uitdrukking

die

"being

separate together" is 'n raak en o mvattende beskrywing van die
individu in verhouding tot d ie sistemiese geheel.
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Dit beteken dat

persoonlikheid gemeenskaplikheid voorve ronderstel en andersom
(vgl. Anderson 1984:60).

Elemente wat die outonomie van die individu bevord er en balans
met die geheel handhaaf , is duidelike kommunikasie, aanvaarding
van

verant woord elikheid

vir

persoonlike

optrede,

en

die

indringendheid, sowe l as die deurdringbaarheid, van sisteemgrense
(Beavers 1977:35).

Die

verbondskind

is

sistemies

onlosmaaklik

deel

van

die

verbondsf amilie en daarom ook objek van die pastoraat met die
verbondsf amilie.

Die kind het ‘n besondere plek in die pastorale

terapie met die MIV/VIGS-geaff ekteerde f amilie.

In die vo lgende

hoof stuk word gek yk na die k ind van die MIV/VIGS-geaffekteerde
f amilie en sy geaardheid.
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4

METATEORETIESE PERSPEKTIEWE VIR PASTORALE
TERAPIE

AAN

DIE

MIV/VIGS-GEAFFEKTEERDE

FAMILIE

1

DIE KIND BINNE DIE MIV/VIGS-GEAFFEKTEE RDE FAMILIE

In die vorige hoof stuk het die algemene f unksionering van die
MIV/VIGS-geaf fekteerde f amilie aan die orde gekom.

'n Verdere

belangrike aspek in dieself de verband vra kursories die aandag - dit
is die kind van die geaff ekteerde f amilie.

Sy posisie is om meer as een rede van groot belang. Eerstens vorm
hy as subsisteem deel van die MIV/VIGS-f amiliesist eem.
interaksie

tussen

hom

en

sy

ouersisteem

staan

volledig

Die
en

onlosmaaklik in ve rband met die f amiliesisteem. Tweed ens vorm die
kind as subsisteem ‘n baie belangrike skakeI in die inter-generasie
oordrag van MIV/VIGS as gedra gsprobleem binne die ontwikkelin g
van die sisteem. Ten slotte is die kind ‘n baie prominente objek van
enige pastoraat, veral ook wanneer die pastoraat vert roostend en
vernu wend ten opsigte van die f amilie wil optree.
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1.1

Invloed van die MIV/VIGS-geïnfekteerde ouers op die kind:
Al geme ne opmerk ings

Die nadelige en riskante in vloed van die omge win g binne die
MIV/VIGS-geaf fekteerde

f amilie

op

die

kind

is

onweerlegbaar.

Kinders van ‘n MIV/VIGS-geaff ekteerde f amilie word in d ie literatuur
deur navorsers en skrywers, onder andere, bestempel as "f orgotten
children",

'n

"hidden

tragedy",

die

"unseen

casualties",

die

"neglected problem" (W ilson 1982:151). Hierd ie kinders voel in die
algemeen magteloos. Hulle ervaa r p robleme om hulle eie prestasies
raak te sien en h et hulp nodig om 'n identiteitsge vo el te vestig.
Aangesien hulle rolmodelle inkonsekwente gedrag op enbaar, tree
hulle ook inkonsekwent op (Phillips, Martin & Mart in 1987:10).

Hierdie kinders geniet wel aandag, maar navorsers en skrywe rs
slaag nie daarin om ‘n samehangende prentjie van hulle in die
MIV/VIGS-geaf fekteerde f amilie te skilder nie (W ilson 1982:151).
Die rede hie rvoor is dat na vorse rs nie alt yd 'n suiwe r f amiliegeoriënteerde,

interaksionele

benadering

volg

nie.

Ook

behandelingsprogramme bly grootliks individu-georiënteerd, met die
f okus op die MIV/VIGS-ge ïnf ekteerde.

W anneer die familie wel in

berekening gebrin g wo rd, wo rd f amilielede gesien as ge ïsoleerde
individue, met die algemene persepsie dat hulle, ook die kinders,
"slagoff ers" van die MIV/VIGS geïnf ekteerde is (W ilson 1982:151).
Op hierdie wyse bly die kinders van die MIV/VIGS-geaff ekteerde
f amilie in ‘n sekere sin dikwe ls buite die bereik van die hulp wat ook
hulle so baie nodig het.

153

1.1.1 Ouerskapfunksies

en

die

kind

van

die

MIV /VIGS-

geaffekteerde fam ilie

Die pastoraat is betrokke by en het toegang tot die hele f amilie.
Verwysin gs na die doeltreff endheid waarmee hierdie f eit en voorre g
deur die pastoraat benut word, word in 'n later hoof stuk aan die orde
gestel.

In hierd ie stadium is dit egter belan grik o m vanuit die

gesigshoek

van

die

pastoraat

op

enkele

belangrike

ouerskapfunksies, wat van groot bela ng is vir die begrip van die kind
af komstig uit die MIV/VIGS-geaff ekteerde f amilie, te let.

1.1.1.1

Rolstabiliteit

Om toenemend ‘n emosionele verhouding met sy ouers te ervaar, is
‘n

onbewustelike,

Voortdurende

prosesmatige

rolstabiliteit

verg

behoef te
‘n

wat

‘n

voortdurend

verhoudin g tusse n kinders en ouers, so wel as

kind

het.

emosionele

‘n voortdurend

emosionele reaksie tussen f amilielede. Vir die kind is rolbesettings
soos wie kook, wie werk toe gaan en wie die slaaptyd stories lees,
nie belangrik nie. W at wel belangrik is, is die stabiliteit van hierdie
rolle (Morehouse & Richards 1983:22). Kinders reageer normaalwe g
negatief op die onbestendige optrede van ouers.

Hulle vind dit

moeilik om, byvoorbeeld, onvoorspelbare gedrag of self s die skielike
onttrekking van o uers, te hanteer (Ho we 1989:120-121). W anneer
rolveranderin gs we l plaas vind, soos wanneer 'n moeder byvoorbeeld
buitenshuis begin werk, is dit vir die kind belangrik dat hierdie
tydelike destabilis asie herstel word.
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In die MIV/VIGS-geaffekteerde

f amilie word die rolstabiliteit dikwe ls vervan g met rolve rwarrin g,
sodat die kind min geleentheid het om ‘n duidelike rolvervu llin g van
die ouer waar te n eem (Morehouse & Richards 1983:23).

Oormatige

konf lik,

verwyte

MIV/VIGS-geaf fekteerde

en

f amilie

lief deloosheid
juis

tot

optrede van ouers bydra (Ho we 1989: 121).

kan

hierdie

binne

die

onbestendige

Ook in die besondere

ge val van my navorsing het dit voo rgekom of die kleuter van die
MIV/VIGS-geaf fekteerde

f amilie

vas ge vang

wo rd

in

die

self vernietigende patrone waarin hy deur sy disf unksionele ouers
voorge gaan wo rd.

Die kleuter het homself teen hierdie onstabiliteit

en aggressie verd edig deur self bepaalde rolle in te neem.

Oor

hierdie rolle wo rd later in hierdie hoofstuk verde r uitgebrei.

W ood (1987:7) wys kortliks daarop dat die kind in die MIV/VIGSeaffekteerde f amilie op die onstabiele rolvervu llin g reageer, met
enersyds

'n

optrede

van

pseudo-vo lwassenheid.

Hy

tree

meerderwaardig teenoor ander kinders op, negeer hulle, of beskou
hulle as kinderagtig.

Andersyds tree hy ooraf hanklik op, ontwikkel

skoolf obieë, vermy die portuurgroep en ontwikke l alle rlei redes om
in die teenwoordigheid van volwasse nes te wees of hulle aandag te
ontvang (Morehous e & Richards 1983:26).

1.1.1.2

Omgew ingsbestendigheid

Alhoewel gesinne verskil, is die gesin waarin die kind groot word per
def inisie altyd die plek waar h y sla ap, geklee word, eet en veilige
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beskutting gebied word teen die e lemente en gevare daarbuite.
Reëls binne die f amilie hou ge woonlik met hierdie aspekte ve rband.
Dit bied nie net veiligheid teen die gevare daarbuite nie, maar bied
ook veiligheid daarbinne (Treadwa y 1987:19). In die MIV/VIGSgeaff ekteerde familie is hierdie omge wingsbestendigheid geneig om
met ‘n omgewings chaos vervan g te wo rd.

Ek wys op enkele redes

hiervoor wat t yde ns my na vorsing by die geaff ekteerde f amilie
waargeneem is:

•

Die MIV/VIGS-ge ïnf ekteerde ouer het in sy optrede binne 'n
paar minute vlu gtige veranderin gs ondergaan, wat wissel van
onttrekking van ho mself na ruimhartigheid, en vanaf rustigheid
tot ge welddadigheid.

•

‘n Direkte ge volg van hierdie onbestendigheid vir die kleuter
van die MIV/VIGS-lyer, was onsekerheid.

•

Die k leuter het s oms op hierdie o nbestendigheid ge reageer
deur by ‘n portuurgroep in te skakeI .

Die verhoudinge binne

die portuurgroep berus vir so 'n kind nie op lief de nie, maar op
simpatie en bejammering.

Die kritie ke oomblik breek vir hom

aan wanneer daar weer lief de gegee moet word.
•

Hierdie ve rpligt ing het vir hom ‘n bedreigin g ge word .
beantwoord
behoef te

lief de

het,

te

deur

ander

bejammer.

in

die
Die

groep

wat

inskakeling

Hy

daaraan
by

die

portuurgroep het e gter op so ‘n wyse geskied dat die kleuter
ook ‘n permanente onwelkome lid van die groep ge wo rd het.
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•

Ter wille van d ie s oeke na die stabilit eit van vriendskap, het hy
self s die vernedering van bespotting en mishandeling verduur.
Dit was teen hom gerig as ge vo lg van die opponerende gedrag,
waarmee hy ontwrigtend deelgeneem het aan die portuugroep
se bedrywighede.

1.1.1.3

Betroubaarheid

Enige kind word in omstandighede groot waar h y soms t eleurgesteld
raak in belof tes wat ouers aan hom gemaak het en nie uitge voer het
nie.

Binne

die

MIV/VIGS-geaff ekteerde

teleurstellin g e gte r onstellend hoog.

f amilie

was

hierdie

Die MIV/VIGS-geaffekteerde

f amilie is 'n leef wêreld vol van emosionele we if eling en onvervulde
belof tes.

Die geaf f ekteerde kleuter het volgens my wa arneming dit

moeilik ge vind om te vertrou.
wantroue

net

soms

verd wyn

Alho ewel dit gelyk he t of hierdie
het,

het

dit

steeds

onderliggend

aanwesig gebly.

Volgens Pere z (1986:120) word wa ntroue en suspisie 'n ve rname
rede vir die s wak interpersoonlike ve rhoudings binne die MIV/VIGSgeaff ekteerde f amilie.

Veral wanneer die MIV/VIGS-lyer as gevo lg

van die siektetoestand sy belof tes nie kan opvolg nie, bring dit sy
betroubaarheid by die kind ernstig o nder verdenkin g (Morehouse &
Richards 1983:24).
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1.1.1.4

Emosionele beskikbaarheid en skuldge voelens

MIV/VIGS versteur die ouer se vermoë om opreg empaties of met
self prys ga we

ho mself

aan

die

kind

te

"gee".

Toenemende

self gesentreerde gedrag ve rswak hie rdie vermoë progressief .
ge volg

hiervan

by

die

ouer

is

dan

soms

‘n

Die

emosionele

oorbetrokkenheid om sy eie skuldgevoelens te verwe rk (Morehouse
& Richards 1983: 24).
sensitie we ge wete .

Skuldge voe lens is die neerslag van ‘n

Die MIV/VIGS-lyer is iemand met 'n uiters

sensitie we ge wete , wat k laarblyklik letterlik groei as reaksie op s y
(sedelose) gedra g (vgl. Pere z 1986:94).

Ten einde die beskikbaarheid van sy ouers af te dwing, het ek
ge vind dat die geaf f ekteerde kleuter hierdie beskikbaarh eid by ander
persone gesoek het (die grootouers van die f amilie), of hy het hom
onttrek deur middel van f antasievlu gte.

Morehouse & Richards

(1983:28) wys da arop dat só ‘n kind ook sy eie sku ldgevoelens kan
ontwik kel.

Hulle moet hoe langer hoe meer die stigma van sy

MIV/VIGS-ge ïnf ekteerde ouers teenoor ander ontken. Hoe moeiliker
hulle lief de vir en af hanklikheid van dié ouer dit vir hu lle maak om
hulle af keer en haat te bedwing, h oe skuldiger voel hulle oor die
f amilie en sy MIV/ VIGS-ve rwante probleme (vgl. Deutsch 1982:47).
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1.1.2 Enkele

aanw ysers

ten

opsigte

van

kinders

van

die

MIV/VIGS-geaffekteerde familie

Vir

die

baie

groot

getal

kinders

van

MIV/VIGS-geaffekteerde

f amilies, is dié s ie kte wat 'n integrale deel vorm van die le we van
die betrokke families, 'n sentrale faktor in hulle le wensbestaan.
Hulle ge voelens, persoonlikhede, gedrag, akademiese vordering en
sosiale aanpassing, word meer deur hierdie enkele faktor as deur
enige ander f aktor beïn vloed (Deutsch 1982:4).

Hulle ervarin g en

hantering van MIV/VIGS as f eitlikheid binne die f amilie as sisteem,
tree op versk illend e maniere na vore. Dit is 'n algemeen aanvaarde
f eit dat kinders van die MIV/VIGS-geaf fekteerde familie 'n hoë
risikogroep vir 'n verskeidenheid va n le wensprobleme is (Deutsch
1982:4).

Daar bestaan wel aanwysers ten opsigte van die kinders van
MIV/VIGS-geaf fekteerde

f amilies

kennis geneem behoort te word.

waarvan

ook

in

d ie

pastoraat

W at hierdie aanwysers betref , is

dit ook goed om ag te slaan op die waarsku wende opmerking van
Perez (1986:118) dat hierdie karaktertrekke by sommige van die
kinders wel dominant is, terwyl dit by ander skaars wa arneembaar
is, en by nog ander glad nie voorkom nie. Dit is algemene neigings
en kan nie op elke enkele kind van MIV/VIGS-geaff ekteerde f amilies
van toepassing ge maak word nie.

Enkele van hierdie bekende aanwysers word vervolgens hanteer:
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1.1.2.1

Kinders

'n Konstante behoefte aan goedke uring

van

die

MIV/VIGS-geaf fekteerde

f amilie

wo rd

in

‘n

omgewing van ske rp kontrasterende emosionele uiterstes groot. So
'n

kind

leef

byvoorbeeld

in

die

situasie

waar

die

MIV/VIGS-

ge ïnf ekteerde ouer weif el tussen die gee van buitenge wone aandag,
lief de en koestering enersyds, en kille onverskilligheid en vyandige
verwerpin g anders yds.

Die kinders se konstante behoef te aan

goedkeuring wo rd dik wels gekanaliseer in diensbaarheid aan ander.
Hulle behoef te aan dankbare erkenning spoor hulle voo rtdurend aan
om ander te dien.

Hulle ge wete is oorsensitief en hulle besluite

vloei meer dikwels uit 'n skuldige ge wete as uit 'n berekende keuse
voort.

Hie rdie onderdrukte leef wyse het verlies aan self respek en

respek vir ander ten gevolg (Pere z 1986:119). In sy verhoudin g tot
sy MIV/VIGS-ge ïnf ekteerde ouers, het dit by die geaffekteerde
kleuter gemanif esteer in die vorm va n knaende sanikerigheid en ‘n
groot mate van opstandigheid teenoor sy ouers.

1.1.2.2

'n Sw ak vermoë om te vol hard

Hierdie on vermoë geld ook vir die dinge waa rvan hulle hou.

'n

Belangrike rede hiervoor is die f eit dat baie kinders van MIV/VIGSge ïnf ekteerde ouers vrees dat enigiet s wat hulle aanpak sal misluk
(Pere z 1986:120).

Hierdie aan wyse r staan in 'n noue verband met

my navorsingsresu ltate waar die gea ff ekteerde kleuter voorge gaan

160

wo rd deur s y ouers, wat as rolmodelle besluiteloos en onseker van
hulleself is en 'n swak se lf beeld het (Perez 1986:122).

1.1.2.3

'n Neiging tot leuens

My navors ing het getoon dat die geaffekteerde kleuter soms die
neigin g het om sonder rede leuens te vertel.

A s kind moet hy

dik wels deur s y eie f antasering die chaos van sy omge wing ont vlu g.
Perez (1986:121) wys in hierdie ve rband daarop dat hulle f antasie
vir hulle net so belangrik wo rd as die werklikheid self - vir sommige
self s belangriker.

Fantasering het in die harde we rklikheid waarin

hulle tot volwasse nheid moet groei, 'n deel van hulle verdediging
ge word.

Omdat die fantasie wat hulle leef vir hulle we rklikheid en

waarheid

is,

wo rd

leuens

as

"wit

leuens"

geregve rdig

(Pere z

1986:123).

1.1.2.4

'n Aa ngetrokkenheid tot p yn

Die ge wete is baie prominent en dikwels dominant binne die
MIV/VIGS-geaf fekteerde f amilie. Dit vorm dikwels die basis waarop
alle

besluite

geneem

word.

Die

kleuter

van

die

MIV/VIGS-

geaff ekteerde f amilie het dikwels aangetrokke ge voel tot pyn. Perez
(1986:124) wys ook daarop dat emosies van p yn skuld gevoelens kan
salf – ‘n verskyn sel wat waarskyn lik as rede kan dien vir die
geaff ekteerde kleuter se aangetrokkenheid tot pyn.
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1.2

Rolle

en

rolpatr one

van

kinders

binne

die

MIV/ VIGS-

geaffekteerde fam ile

Soos ander families het die MIV/VIGS-geaf fekteerde familie ook
gepoog om aan hulle kind 'n positiewe en veilige klimaat te verskaf .
Die MIV/VIGS-geïn f ekteerde ouers het gepoog om, ter wille van die
kind, die familieprobleme te def lekteer, in bedwang t e hou, of te
ontlont. Tog, as deel van die sistee m, is die kleuter by die proses
van die hantering van f amilieprobleme betrek. Dit strem hom in sy
ontwik kelin g,

wan t

die

ontwikke lin g

van

sy individ ualiteit

word

ondergeskik gemaak aan die belange van die f amilie se behoef tes
(vgl. Deutsch 1982:56).

Treadway (1987:19) wys daarop dat so 'n kind die optrede van
diegene van wie hy af hanklik is, as o nvoorspelbaar en inkonsekwent
beleef .
wantrou.

Hy oorle ef in sulke omstandighede deur te leer om te
Die kind blokkeer sy ge voelens en emosies en hou rigied

vas aan die pos is ies binne die f amilie wat enigsins aan hom 'n
ge voel van ‘n eie plek en 'n eie identiteit verskaf .

W anneer hy

groot word, kan hierdie oorle wingst rat egieë belangrike struikelblokke
in s y vo lwasse verhoudings wo rd.

Dikwe ls ont wikkel hy rituele e n

gedragspatrone wat opnuut aan hom 'n mate van be heer binne die
maalstroom van chaos moet gee (Deutsch 1982:57-60).
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In my na vors ing o or die MIV/VIGS-geaffekteerde f amilie is be vind
dat die kleuter ‘n oorlewingsmeganisme ontwikkel het om dít wat
rondom hom aangaan, te ignoreer en ge voelens d aaromtrent te
onderdruk.

Hy het, byvoorbeeld, geleer om met die minste bystand

en ondersteuning van die ouers oor die weg te probeer kom.
Deutsch (1982:66) wys op die moontlike ge vaar van hierdie optrede
as kinders d ik wels later, as volwassenes, nie besef dat hulle van
hulle eie kinders, huweliksmaats en kollegas ve rwa g om te vergoed
vir h ierdie leemte in hulle persoonlike ontwikkeling n ie. Self s al kom
dit voor of die kinders van die MIV/VIGS-geaff ekteerde familie
buitengewoon self standig en onaf hanklik is, kommunikeer hulle
nietemin dikwels 'n onderliggende emosionele afhanklikheid wat
verhoudin gs kan benadeel.

In hulle volwasse ve rhoudings is sulke

persone dikwels, soos in hulle kinderdae, deurlopend op soek na
tekens van oneerlikheid, inkonsekwe ntheid en verwerping (Tread wa y
1987:19).

In my navo rsin g oor die MIV/VIGS-geaf f ekteerde f amilie het ek
verder ge vind dat die kleuter homself teen die onstabiliteit en
aggressie binne d ie huishouding verdedig deur bepaalde rigiede
"rolle" aan te neem. Die rolle, soos dit bespreek wo rd by punt 1.3.1
in die volgende paragraaf , het gevarieerd in ‘n mindere en meerdere
mate by die k leuter voorgekom. Treadwa y (1987:79) wys daarop dat
hierdie

rolle

vir

baie

lank

die

grondslag

ge vorm

het

waarop

navorsers se kons epsie ten opsigte van sulke k inders berus het.
Vier primêre rolle wo rd in hie rdie verband onderskei. Hierdie ro lle is
egter

‘n

stuk

self bedrog

wa armee

die

"vals

self "

van

meerderwaardigheid (f amilieheld), aggressie (sondebok), onttrekking
(verlo re

kind)

en

spitsvondigheid

(gelukb rin ger),

'n

overte

teenstrydigheid vo rm om die koverte ge voelens van kwesbaarheid,
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nood en 'n beskadigde self beeld weg te steek (Robinson 1989:15).
W anneer met hierdie kinders terapeuties of pastoraal ge werk wo rd,
moet hierdie rolle en die moontlike voortgaande effek daarvan in die
later volwasse le we van dié persoon, in gedagte gehou wo rd.
1.2.1 Rolle van die kind in die MIV/VIGS-geaffekteerde familie

1.2.1.1

Die familieheld

Die f amilieheld is die "goeie kind" wat buitenge woo n presteer te
midde

van

die

nadelige

omstandigehede

en

groot

verant woordelikhede in die f amiliekrin g aanvaar (W ood 1987:8).
Daar word ook na hierdie kind verwys as die "superkid", die
"manager", die "controller", of die "Goody Two Shoes" (Deutsch
1982:58).

Kenmerkend van kinders aan wie hierdie rol toegeken wo rd, is
dik wels onder meer die volgende:

•

As kind, wat hierdie rol van "assistent-ouer" oorneem, aanvaar
hy

ve rantwoordelikheid

in

die

huishouding

en

staan

hy

gelykt yd ig die ouer as helper b y. S y ge voel van eie waa rde en
sy identiteitsoeke wo rd dikwels af hanklik gemaak van sy rol as
plaasvervan gende ouer (Treadwa y 1987:20).

•

As

ge volg

van

so

'n

kind

se

oënskynlike

magsposisie,

verant woordelikheidsin en ge voel van eie waarde, word hy
normaalweg met respek behandel.
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Hy gaan egter ook uit s y

pad om só goed te presteer, dat die MIV/VIGS-ge ïnf ekteerde
ouer so trots op hom moet wees dat dit vir die ouer as
aansporing moet dien om beter te voel (W ood 1987:8). Dit is
ook die rede waarom MIV/VIGS-geïnf ekteerde ouers hulle hoop
op hierdie kind vestig en hom vrye lik daarvoor beloon (Deutsch
1982:58).
•

Die ouers se hoop wat hulle op so 'n kind vestig, pla as hom
egter in 'n beskermingsrol ten opsigte van hulleself (Deutsch
1982:58).

Die f amilieheld is daaro m vasbeslote om aan die

wê reld te "bewys" dat alles tuis normaal is (Robinson 1 989:6).

So ‘n kind uit die MIV/VIGS-geaf fekteerde f amilie staan gewoonlik 'n
goeie kans om 'n disf unksionele persoon as huweliksmaat te kies en
weer

eens

die

rol

(Treadwa y 1987:20).

van

plaasvervanger

en

we rkolis

te

vervu l

As volwasse nes wat as kinders nooit leer

ontspan het nie, wend hulle hul dikwels tot middels soos alkohol en
kalmeermiddels om te kan ontspan (Deutsch 1982:61).

In die

volwasse le we ervaar hulle baie probleme in die rol van volwassene.
Hulle wo rd dik we ls kompulsiewe werkers en werkoliste wat spoedige
sukses behaal, maar 'n duur prys vir hulle ooront wik kelde sin vir
verant woordelikheid betaal (Robinson 1989:9). Ongelukkig wo rd die
droom dat die ouers as ge volg van h ierdie rolvervullin g sal genees,
normaalweg nie ‘n werklikheid nie.

In die voort setting van hie rdie

le wenstyl word die familieheld dan voortdurend gelaat met die
erva rin g dat niks wat hy deurvoer, su ksesvo l genoeg is nie en dat sy
ideale onvervuld bly (W ood 1987:8).
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1.2.1.2

Die sondebok

Die term "sondebok" ("scapegoat") verwys na die f amilielid wat as
ge volg van 'n prosesmatige verloop van gebeure in die f amilie, as
die f amilie se "probleem" geïdentif iseer word (Ritson 1982:183-184).

Soms handhaaf die f amilie as sisteem ekwilib rium en voorkom dit
veranderin g deur een van die kinders, byvoorbeeld die hiperaktie we
kind of die jeugmisdadiger, vir al die familie se probleme kwalik te
neem. Die welwes e van hierdie een individu wo rd in so 'n geva l
prysge gee ter wille van dié van die f amilie as gehe el (Anderson
1984:65). Die sondebok lewer s y b ydrae tot die f unksionering van
die MIV/VIGS-geaff ekteerde f amilie deur elke ander familielid se
woede, teleurstelling en f rustrasie aan te trek en tot uitdrukkin g te
bring (Deutsch 1982:62).

Hy ve rvul die rol van weerligaf leier vir die f amiliespanning en konf lik.

Konf rontasie wat die stat us quo binne die f amilie kan

bedreig, wo rd dus verm y deur dit deur hierdie k ind te kanaliseer en
van die ander lede weg te lei (Treadwa y 1987:20).

Die sterk

identif ikasie-binding tussen die MIV/VIGS-ge ïnf ekteerde ouer en die
sondebok, wat normaalwe g van dieself de geslag as die betrokke
ouer is (Deutsch 1 982:63), besit 'n paar kenmerkende elemente:
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•

Die sondebok bied aan die ouer nog iemand op wie hy die
skuld vir s y siekte kan projekteer.

Die ouer slaa g da arin om

hom op die voorgrond te hou deur hom die f okus van almal in
die omgewin g se aggressie te maak (Deutsch 1982:63).

Die

sondebokstrategie

die

ve renig

dus

die

f amilie

rondom

sondebok se lewe van mislukking (Deutsch 1982:65).

Hy tree

op as die beskermer van die vader e n moeder ten opsigte van
weders yd se

beskuldigings

en

konf rontasies,

beskerm

die

ander kinders teen die "hitte" van die konf rontasie en homself
teen die angs va n die omstandighede deur passief op die
volgende kris is te wa g (Tread wa y 1987:20).
•

Hierdie kind is altyd in 'n negatie we kalklig in terme van
tipiese af wykende en anti-sosiale gedrag. Deur middel van die
koestering wat die f amilieheld te beurt va l, verwe rk h ulle die
ge voelens van verlies en verwe rpinq (vgl. W ood 1987:8).

Die

beeld wat die sondebok van homself as moeilikheidmaker en
gebore verloorder het, is die ve rvulling van die beeld wat die
f amilie ten opsigte van hom daarop nahou (Deutsch 1982:64).
•

Aangesien woede en aggressie 'n belangrike deel van die
sondebok se persoonlikheidsmondering uitmaak, is d it ook
tydens adolessensie van sosiale belang, omdat dit teenoor
portuurgroepe en gesag gerig word (Deutsch 1982:64).

In 'n

groep kan die sondebok die grootste ontwrigter wees - die één
kind wat onderwys ers nooit vergeet n ie (Robinson 1989:10).
•

Anders as die f amilieheld wat lank f amilie- en huis gebonde is,
wo rd die sondebok vroeg reeds uit die sisteem ge wentel met
besondere binding aan groepe daarbuite (Deutsch 1982:65).
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Omdat hy die lid van die sisteem is wat na buite be we eg, is h y
ook dik wels die ee rste lid van die sisteem wat vir terapeutiese
hulp aangemeld word.
sabotasie,

in

t erme

Hy is geneig om, as gevolg va n self van

s wa k

menseverhoudings

en

destruktie we gedra g, te misluk (Robinson 1989:11).

1.2.1.3

Die verlore kind

Dit gebeur soms dat, as gevolg va n die gevo rderde aard van die
MIV/VIGS-toestand

in

die

f amilie,

waarin

daar

geen

verdere

rolbehoefte aan 'n heldef iguur of swartskaap is nie, een kind as die
"verlo re kind", op die agtergrond geskuif word.

Die vernaamste doel van dié kind in die rol is om emosionele en
f isiese konf lik te vermy (Deutsch 1982:67).

Hierdie kind ontwikkel

daarom die vermoë om onopvallend en onbetrokke te leef en slaag
daarin om intuïtief uit die pad van probleme te bly (Tread wa y
1987:20).

Die onttrekking u it die f amilie-omstandighede vind ook

soms plaas deur rebellerin g, deur die neem van risiko's en self s
deur misdadige gedrag.
vanuit

interpe rsoonlike

Die verlore kind onttrek ook emosioneel
verhoudings

na

'n

geslote

wê reld

f antasie en persoonlike af getrokkenheid (W ood 1987:8).
kind

so veel

moontlik

af wesig

uit

die

f amilie

en

soek

van

Hy is as
dikwels

ondersteuning by ander volwa ssenes. As volwa ssene bly h y geneig
om moeilik b y int ieme verhoudings betrokke te raak en bly h y
ge woonlik ‘n onverbonde randf iguur (Treadway 1987:20).
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Soos by die huis, is hulle ook op sko ol nie seker waa r presies hulle
inpas nie.

W eereens word hie rdie onsekerheid in hulle volwasse

le we voo rtges it (vgl. Robinson 1989:11).
1.2.1.4

Die gelukbringer

Die "gelukbringe r", soos die f amilieheld, soek na positiewe aandag
en poog om spanning te ve rlig deur ‘n atmosf eer van warmte en
gemoedelikheid te skep (W ood 1987:9).

Dié kind verrig 'n f unksie

waaraan die f amilie groot behoef te het, naamlik om spanning te
verb reek.

Die lelike aspekte van 'n interaksionele ve rhouding wo rd

op allerlei maniere bewustelik

va n hom weggehou.

Hy word

toenemend instrumenteel vir d ie f amilielede in hulle pogings om
hulle doel te bereik (Deutsch 1982:72).

In

die

MIV/VIGS-geaf f ekteerde

f amile

is

die

spa nning

alt yd

sluimerend. W anneer hierdie kind sy opwa gtin g maak, is direkte en
eerlike kommunikasie binne die f amilie baie swak en is 'n egskeiding
dik wels dreigend.

Die gelukbrin ger wo rd deur die lede van die

f amilie as 'n onvolwas se en "breekbare objek" hanteer. Die kinders
van die MIV/VIGS-geaff ekteerde familie wat die ander rolle, naamlik
dié van familieheld, swartskaap en verlo re kind vervul, verskerp
hierdie rolle in d ie teenwoordigheid van die gelukbrin ger (Deutsch
1982:72).

Vanweë die f eit dat die MIV/VIGS-geaffekteerde f amilie 'n sisteem
vol van hoogspan ning is, ervaar al die lede dikwels a ngs.
gelukbringer is

h ierdie angs e gter hoër.

Hy

B y die

wo rd kunsmatig

we gggehou van direkte konf rontasie, maar voel voo rtdurend die
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spanning aan en leer om onmiddellik op enige teken daarvan te
reageer. Hierdie s ituasie benadeel sy konsentrasie vermoë (Deutsch
1982:73). So 'n kind is geneig om met die stil familieheld in die
huwelik te tree en sy rol in terme van die kind-eggenootrol voort te
sit (Deutsch 1982:74).

Baie kinders in die MIV/VIGS-f amilie slaag

soms daarin om aspekte van al vier hierdie rolle op homself te
verenig.

Die sondebok kan byvoorbeeld die suksesstandaard van

die f amilieheld bereik deur goeie kwalif ikasies te behaal, maar hom
dan, soos die verlore kind, van die sisteem te onttrek deur homself
ver van die f amilie te gaan vestig (W ood 1987:9).

1.2.2 Rolpatrone

Benewens die vie r primêre rolle wat kinders in die MIV/VIGSgeaff ekteerde
(1986:122-124)

f amilie
ook

ge ïnf ekteerde ouers.

kan
vie r

inneem
rolpatron e

en
by

vervul,
kinders

onderskei
met

Black

MIV/VIGS-

Die kenmerke van hierdie rolpatrone vertoon

ooreenkomste met dit wat reeds h ierbo as "vier primêre rolle"
bespreek is. W anneer Robinson (1989:6-14) hierdie ro lle bespreek,
plaas hy die rolpatrone waarna Black (1986:122-124) verwys, saam
met die primêre rolle onder die noemer "survival roles" (Robinson
1989:6).

Dit

lyk

nietemin

belangrik

om

hierdie

waarnemings

af sonderlik, maar met aanduiding va n die onderlinge ra akvlakke, ook
aan te stip.

Hierdie rolpatrone help, net soos die ander rolve rvullings, om
kinders in die MIV/VIGS-geaff ekteerde f amilie te laat oorleef (Black
1986:123).

Dié begrippe is bekend in familiesisteem-benaderings,
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maar word nie normaalweg spesif iek op die kinders va n MIV/VIGSge ïnf ekteerde ouers van toepassing gemaak nie.

Sistemies is

hierdie rolpatrone egter ook ten o psigte van die siekte van d ie
ouers, kompenserende reaksies van die kind ten einde hom in staat
te

stel

om

homeostase

te

bewe rkstellig

en

te

oorleef

(Black

1986:123).

Alhoewel die kleut er van die MIV/VIGS-geaf fekteerde familie ook in
‘n mindere en meerdere mate hierdie rolpatrone gevo lg het om te
oorleef , was tekens van onderliggende angs en onsekerheid sigbaar.

Die tersaaklike rolpatrone is:

•

Die verant woordelike kind:

Hierd ie is 'n tipiese rol vir d ie

enigste kind van d ie f amilie. Hy word die verant woord elikheid
vir homself en vir die f amilie opgelê (Black 1986:123). Hierdie
rolpatroon
f amilieheld,

vertoo n
wat

ooreenstemming
op

'n

met

dié

volwasse

wyse

van

die
groot

verant woordelikhede aanvaar (Robin son 1989:8).
•

Die kind wat homself aanpas ("adjuster"):

Hie rdie kind voel

nie die f amilieve rantwoordelikheid so sterk aan soos die ouer,
verant woordelike k ind nie.

Hy vo lg daaglikse aan wysings en

doen gewoon wat van hom verwa g word. Volwassenes wat as
"adjusters" van f amilies grootge wo rd het, ervaar dat hulle
hulself met groter buigsaamheid in die ve rskeidenheid van
maatskaplike omstandighede kan aanpas (Black 1986:124).
Soos die verlore kind van die MIV/VI GS-geaf fekteerde familie,
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is hierdie kind uit erlik aanpasbaar, maar innerlik erva ar hy 'n
lae gevoel van eie waarde en voel h y of hy nie ‘n greep op die
le we het nie (Robinson 1989:8).
•

Die kind wat as paaier of versoener optree ("placator") sien sy
rol daarin om in konf likomstandighede, ander op hulle gemak
te stel.

Binne die MIV/VIGS-geaff ekteerde f amilie is hierdie

kind geneig om hierdie rol as gevolg van skuld ge voelens te
vervu l. S y s kuldge voelens spru it voort uit sy vrees dat hy dalk
die oorsaak van konf lik kon wees.
dié vrees (Black 1986:124).

Sy skuld ge voelens verlig

Hierdie lid van die MIV/VIGS-

geaff ekteerde f amilie is volledig opge neem in die emosies van
en hulp aan ander, in so ‘n mate dat so 'n persoon in sy
volwasse le we 'n identiteitskrisis kan beleef wanneer daar nie
iemand is wat geh elp moet word nie (Robinson 1989:9).

2

KINDERS EN RELI GIE

Religieuse beraders behoort altyd die ontwikke lin gssta dium van die
kind in aanmerking te neem wanneer daar met hulle oor God, siekte
en die dood gepraat word (Lester 1985:28).

Die volge nde basiese

punte moet in ge dagte gehou word tydens beradin g met kleuters
(Lester 1985:40-52):

•

Omdat kleuters se kognit ie we prose sse nog onont wikkeld is,
het hulle nog net ‘n vae (of “konkrete”) idee van wat God en
godsdienstige lerin ge beteken.

Religieuse roetines en rituele

(bv. gebede) kan egter baie vert roosting aan ‘n siek kind of ‘n
kind wat ‘n nabye f amilielid het wat siek is, bied.

172

•

Die ouer voorsko olse kind begin ‘n ve rmoë ontwikkel om
godsdienstige leringe te verstaan.

Teen hierdie tyd he t hulle

‘n konkrete konsep van God en begin hulle Hom voo rstel in
terme van f isiese eienskappe (asof God soos ‘n denkbeeldige
vriend is ).

Alhoe wel jong kinders entoesiasties deelneem aan

religieuse rituele, het hulle nog ‘n beperkte begrip van die
waarde daarvan.
nogtans

baie

Hierdie roetines (byvoorbeeld gebe de) kan

vertroostend

vir

jon g

kinders

wees,

ve ral

gedurende stresvo lle tye soos t ydens siekte.
•

Godsdienstige leringe soos reg en verkeerd, straf of beloning,
hemel of hel word verstaan en wanneer hulle iets verkeerd
doen ontlok dit skuldge voelens b y kin ders (Trimmer 1994:67).

Omdat kleuters siekte verkeerdelik as straf kan interpreteer – vir
we rklike of gewaan de oortredinge – wys Rice (1989:149-156) daarop
dat

dit

belangrik

is

om

hierdie

idee

te

verwe rp

en

om

die

onvoorwaardelike lief de van God te beklemtoon, eerder as om God
voor te stel as ‘n regter oor goe ie en slegte gedrag.

Shatz

(1992:61-67) brei op hierdie gedagte uit deur daarop te wys dat die
kleuter God voorst el as ‘n mens, daarom beskryf hulle God dikwels
met terme soos “lief devol” en “ve rsorgend”.

Rim (1992:627-629) het deur middel van navorsing met kleuters
bevind dat kleuters gef assineerd is met die begrippe “hemel” en
“hel” en dat hulle bang is om hel toe te gaan.

Hie rdie konsepte

moet daarom met die kind bespreek wo rd en die kind moet verseker
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wo rd dat God kinders lief het en nie van hulle ve rwa g om perf ek te
wees nie.

In aan sluitin g hierb y wys Huysamen (1996:8-92) daarop

dat kleuters, veral kleuters van vyf en ses jaar, behep is met reëls
en regulasies en verwag om gestraf te wo rd in ooreenst emming met
hulle wan gedrag.

Kleuters kom slegs geleidelik tot vo lle begrip van die dood en die
sterwensproses.

Dit is daarom noodsaaklik om die kognit ie we

ontwik kelin gsstadium

van

die

kleuter

in

aanmerking

te

neem

wanneer berading met hom of haar gedoen word. Johnson (2000:815) wys in hierdie verband op die volgende aspekte:

•

Die kleuter (3 tot 6 jaar) dink gewoonlik aan die dood as
skeiding en hy of sy sien dit net as tydelik van aard – iets
soortgelyk aan sla ap.

Vanuit die kleuter se perspektief is die

dood ‘n omkeerbare proses en die kleuter verwa g dat die
ontslape persoon (of iemand soortgelyk) sal teru gkeer.
•

W anneer berading met kleuters gedo en wo rd oor gelief des wat
gesterf het, moet sodanige siening van kleuters se begrip van
die dood in aanmerking geneem word.

Daarom het dit geen

nut om aan ‘n kleuter te ve rduidelik dat sy ontslape pa nooit
weer gaan terug ke er nie.

Dit is nie wens lik om die realiteit of onomkeerbaarheid van die dood
te verbloem deur die onderwerp te vermy of eufemismes te gebruik
wat dalk ve rkeerd deur die kleuter verstaan kan word nie.
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Dit kan

die kleuter verhoed om sy of haar eie verlies te konf ronteer en te
verwerk.

Die dood moet daarom openlik bespreek wo rd en voo rge hou word as
‘n normale deel van die gang va n die le we.

Die f isiese en

emosionele welstand van die kleuter en die besef dat daar ‘n
volwassene (of meer persone) is wat bereid is om die kleuter se
verlies

met

hom

of

haar

te

deel,

is

van

kardinale

belang.

Herinnerin ge aan die ontslapenes behoort aangemoedig te word.

Dit is belangrik dat kleuters toegelaat wo rd om deel te neem aan die
rouproses, seremonies en rituele. ‘n Goeie balans moet gehandhaaf
wo rd tussen die m eedeling van grusa me besonderhede van die dood
en die totale uitsluiting van die begraf nisreëlings en die begraf nis
self .

Dit is belangrik vir k leuters om deel te neem aan die rituele

van die dood, sodat hulle die konkrete werklikheid van die dood kan
ervaar en besef dat hulle nie alleen is in hulle rouproses nie.

Alhoewel ‘n sekere mate van ont wrigt ing onaf wendbaar is, moet die
daaglikse roetine van die kleuter so min as moontlik ontwrig word
tydens dood in die f amilie.

3

OPVOEDINGSTYLE

Goeie opvoedingst yle beskerm kleuters se psigolo giese aanpassing
deur hulle op twee maniere minder kwesbaar te maak: eerstens het
traumatiese gebeure hulle intellekt uele, kreatiewe e n kognitie we
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bronne verminder, en die af wesigheid van hierdie b ronne voorspel
baie

psigolo giese

opvoedingst yle

probleme

uitgesluit

in

is.

'n

model

waar

Tweedens,

waarneembare

politieke

aktiwite ite

verminder ps igolo giese ve randeringsprobleme in dieself de model,
maar nie in die model waar goeie o pvoedingst yle uit gebeeld word
nie (Baumrind 1991:34-40).
verteen woordig

'n

hoë

'n Optimaal effektiewe o pvoedingst yl

aanvaardin g,

wa rmte

en

ferm

KLEUTERS

W AT

AAN

dat

kinders

beheer

(Baumrind 1991:40-41).

4

OUERSK AP

EN

TR AUM A

BLOOTGESTEL WORD

Garbarino

(1985:75)

het

waargeneem

stres

en

traumatiese ervarings beter kan hanteer as hulle 'n ste rk, positie we
band met hulle f amilies het, en as o uers 'n voortduren de ge voel van
stabiliteit, permanensie en inskiklikheid uitstraal.

Daarom is die

ouers se aanmoedigin g van die kind se hulpbronne baie belangrik in
hulle ervarin g van traumatiese gebeurtenisse.

Die

veronderstelling

word

gemaak

dat

die

blootstelling

aan

traumatiese gebeurtenisse geassosieer kan wo rd met kinders se
psigolo giese aanpassing via die kwaliteit van die wa arneembare
opvoeding en via d ie kind se kognitie we bronne.

Garbarino (1985:87-102) het deur middel van empiriese navorsin g
bevind

dat

t raumatiese

aanpasbaarheid verhoog.

ervarings

die

risiko

van

kleuters

se

Traumatiese gebeure kan gesinsbande
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verste wig, maar ook meer inge wikke ld maak. Garbarino (1985:107)
suggereer dat ouers 'n direkte buff er kan wees vir die kleuter se
psigolo giese aanpassing deur midd el van emosionele bystand en
goeie dissip line.

Uit die navorsin g van Kuttab (1988:23-30) in hierdie verband, is die
volgende bevind:

•

Eerstens,

traumatiese

ervarin gs

verminder

die

kleuter

se

intellektuele, kreatie we en kognitie we hulpbronne. Die verlies
van

die

hulpbronne

veroorsaak

'n

verminderin g

in

hulle

psigolo giese aanp asbaarheid indien goeie ouerskap nie in ag
geneem word nie.
•

Tweedens,

die

blootstelling

a an

traumatiese

gebeure

verminder die kleu ter se gesinsaktiwiteite sonder ina gneming
van

die

tipe

opvoeding

wat

hy

ontvang.

Verhoogde

gesinsaktiwiteite wat saamgaan met traumatiese gebeure, dui
op die kleuter s e pogings om beheer te verkry oor die
traumatiese ervarings.

5

VERLIES EN ROU

Smith (1981:57) het bevind dat die af wesigheid van die kleuter se
ouers vir lan ger a s t wee maande, vir die kleuter totaal onbegryplik
is. Verwydering is 'n emosionele skok wat psigiese skade meebring.
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Die

k leuter ervaa r angs,

want

da ar is

'n

ve rbreking

van

die

kontinuïteit van s y bestaan.

Garbarino (1985:156-160) brei op die bevindin ge van Smith (1981)
uit deur dit te stel dat die kleuter wat aan verlies bloo tgestel wo rd,
weerloos en k wesb aar is. Dit hang saam met die f eit dat die kleuter
tydens die kleuterf ase 'n al duideliker beeld van hom-/haarself as
af sonderlike persoon ontwikkel. Dit het tot gevolg dat die kleuter se
identiteits vorming geraak wo rd en daar ontstaan nou 'n gaping in die
proses van identif isering met sy ouers.

5.1

Vier fases in die rouproses

Bowlb y (1979:48) beskryf vier f ases in die rouproses by kleuters:

•

Die eerste f ase van protes, destruktiewe ged rag en wo edebuie
duur 'n paar dae lank voordat dit geleidelik oorgaan na die
f ase van wanhoop;

•

Die wanhoopfase gaan gepaard met opf likkerings van hoop;

•

Na 'n paar weke beweeg die kleuter geleidelik na die derde
f ase van losmaking. Dit kom voor aso f hy/sy ve rgeet;

•

Indien die verhouding herstel het, is daar 'n f ase van intense
emosionele gedrag:

vasklou aan die moeder en akute angs

indien hy/s y net 'n ruk verlaat word.

By 'n kleuter wat langer

as ses maande verlaat is of indien skeiding herhaaldelik
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voorgekom het, sal 'n gevo rderde f ase van losmaking bereik
wo rd en die gevaar van permanente losmaking en skade aan
die binding met die ouer is baie groot.
Die navors ingsres ultate van hierdie studie wat betrekking het op die
f amilie wat deur MIV/VIGS geaff ekteer word, sluit aan by die kleuter
se bele win g van ‘n krisis soos dit aangedui wo rd in hierdie hoof stuk.
Vervolgens gaan daar in die volgen de hoof stuk gelet wo rd op die
praktykteoretiese

perspektiewe

ten

geaff ekteerde f amilie.
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opsigte

van

die

MIV/VIGS-

5

PRAKTYKTEORETIESE

PERSPEKTIEWE

OP

DIE

NARRATIEWE BENADERING TEN OPSIGTE VAN DIE

MIV/VIGS-GEAFFEKTEERDE FAMILIE

1 INLEIDING

In die samelewin g bestaan diskoerse oor alle aspekte van die lewe.
Kotzé en Kotzé (1997:33), in 'n heenwysin g na die werk van Michael
W hite (1992,1995), wys daarop dat mense in narratief leef. Hierdie
narratief bestaan uit hul erva rings wat hul op so 'n wyse rangskik
(oor t yd heen) dat dit vir hulle help om sin te maak van hul lewens
en omgewing.

Hierdie narratie we weerspieël nie on s le wens nie .

Dit konstitueer dit, vorm en slyp dit (1997:35).

Ons eie verhale en

dié van ander gee sin en betekenis aan ons lewens en bepaal watter
verhale ons inslu it en vormend op ons laat inwerk (1997:34).
Stephen Covey (1 992:99) wys op sy beurt daarop dat alle dinge (sy
woordkeuse: 'all t hings') t wee maal geskep word, maar dat die
eerste skepping nie noodwendig be wustelik geskied nie.

Maak hierdie diskoerse oor die gesinsle we, oor manwees, vrouwees ,
kind wees,
gesinslede

ouerwees,
se

gesinslede st il?

uitgesproke

ontwikkelin g),

die

of

onuitgesproke

stemme

van

die

(in gebed

in

onderskeie

Onderdruk dit, en indien wel in watter mate, elke

gesinslid se eie verhaal?
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Parry

(1991:37-53)

wys

daarop

dat

elke

mens

se

verhaa l

onlosmaaklik verbind is aan ander se verhale, asook aan groter
verhale. Elkeen is 'n hoof speler in sy eie draaiboek. Terself dertyd
is hulle "opgeroe p" en "ingetrek" in die draaiboeke van ander
mense.

Die individu se verhaal kan slegs vorder as elke rolspeler

sy ondersteunende rol in ander se verhale vertolk.
behou beide hul eie ve rhale.

As hul trou,

Hul be hou die sentrale I yn.

Volgens

Parry (1991:37-53) kan mens net hoop dat elkeen 'n punt sal bereik
waar 'n gesamentlike verhaal begin ontvou wat tegelyk 'n integrale
deel van elkeen se individuele ve rhaal is.

'n Krisis in 'n gesin

ontstaan wanneer een of meer van die spelers n ie meer die
rolverwa gtin ge wat ander gesinslede ten opsigte van hu lle koester,
in die gesins verh aal wil nakom nie.

W anneer dit gebeur, vorder

niemand se verhaal nie.

In die daarstel van pastorale berading met die geaff ekteerde kleuter
van

MIV/VIGS-ge ïnf ekteerde

ouers,

sal

die

gesinslede van me kaar het, ontgin m oet wo rd.

verwa gtin gs

wa t

Dit moet geskied in

ooreenstemming met elkeen se bereidheid om we l aan daardie
verwagt ings te voldoen, of net eers daaroor te praat.

Parry

(1991:37-53) wys op die belangrikheid daarvan om ter wille van
hierdie storie verbindings, 'n so volle dig en gedetaileerde verhaal as
moontlik van hul verwagt ings te ide ntif iseer.

Familie s wil hê dat

gesinslede moet konformeer en een wo rd in die ve rhale van die
ander gesinslede, self s ten koste van die lid se eie verhaal.
Sodoende kan dit gebeur dat van die gesinslede se sieninge en
behoef tes onderdruk word ten gunste van 'n sogenaa mde "groter"
gesins ve rhaal. Hierteen moet gewaa k word in d ie skryf van 'n nuwe
gesins ve rhaal.
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Ek meen Cove y se klem op die f eit dat mense ko-konstrueer aan ons
narratie we, is van waarde.

Hy lei mense om algemeen aanvaarde

praktyke (mens so u dit ook diskoerse kon noem) in hul eie le wens te
bevraa gteken.

Dit is vir m y positief dat hy mense kry om te droom

oor hoe hulle gesinne kan Iyk en nie maar net voort te ploeter en
mekaar en gesinwees as vanself sprekend te aanvaar nie.

Ek

wonder e gter of die nadink oor en beplan van hoe ek my gesin wil hê
nie dalk in 'n dominante diskoers kan ontaard wat mense sodanig
polisieer dat hulle iets van die vreu gde van gesin wee s verloor nie.
Daarmee bedoel ek dat ek my voort durend kan meet aan hierdie
ideaal van m y, s onder om te besef dat ek dit dalk onwerklik of
onbereikbaar vir m yse lf gemaak het. As ek myself dan keer op keer
wee g en te lig be vind, kan dit meebring dat ek sielsongelukkig word.

Cove y (1992:101-108) se gedagte om 'n gesinsmissiest ellin g te laat
opstel, het ook waarde.

Dit

herinner aan

wat A lice

(2000:73-75) “verdigtin g” noem in narratie we terapie.

Morgan
Morgan

(2000:85-99) trek saam met kliënte aksieplanne teen die probleem
op. Ek is van mening dat gesinsmissiestellin gs gebru ik kan word as
terapeutiese en gespreksdokumente teen samelewingsdiskoerse wat
mense se gesinslewe beperk.

In die volgende af deling wo rd die narratie we benadering tot ’n
terapeutiese model vir die MIV/VIGS-geaff ekteerde f amilie bespreek.
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2

‘N N ARR ATIEWE BEN ADE RING

In hierdie deel wy ek uit oor my eie benadering tot gesinsterapie,
naamlik 'n narratiewe benadering.

Ek wil in die eerste plek 'n

inleiding b ied tot sekere aspekte van 'n narratie we benadering.

Dit

wo rd ge volg deur mikrokaarte wat ek na verwa gtin g gaan gebruik.

Epston (1998:214) stel dit dat die narratie we vorm gee aan dít wat
ons glo binne ons vermoëns is, asook hoe ons dít wat o ns en andere
doen, interpreteer. W anneer ons probleme beleef , is die stories wat
ons opdiep, ook die stories wat d ie probleem akkommodeer of
aanleiding daartoe gegee het.

Hierdie probleem-akkommoderende

stories beperk of sluit self s ons toegang tot die arsenaal van
middele wat tot on s beskikkin g is, uit . 'n Narratie we be nadering het
ten doel om toegang te skep tot 'n groter veld van keuses vir mense
wat die huidige dominante stories as beperkend beleef (Epston
1998:215).

Ten opsigte van ’n h uisgesin waar die ouers met

MIV/VIGS geïnf ekteer is en met ’n kleuter wat daardeur geaff ekteer
wo rd, sou mens ook naas dít wat as beperkend beleef wo rd, dit wat
as verrykend beleef word wou uitlig en verenig op wyse s wat vir die
gesin aanvaarbaar sou wees.

In ‘n narratiewe benadering wo rd gepoog om mense respekvo l en
nie-blamerend te benader.
van hul eie lewe ns.

Mense word gesien as die deskundiges

Probleme word gesien as losstaande van

mense, en dit word aanvaar dat mense inherent oor vaardighede,
waardes, geloof en verbintenisse (" commitments") beskik wat hulle
in staat stel om die probleem te kan oorkom (Morgan 2000:2).
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Vervolgens bespre ek ek die waarde van stories of narratie we vir
pastorale berading.

Daarna kyk ons kortliks na sekere mikrokaarte

en narratiewe uit gangspunte.

2.1

Narratiew e en die w aarde van narr atief vir gesins ve rr yking
vir die MIV/VIGS-geaffekteerde fam ilie

Die term "narratief ' impliseer ‘n luister na, en vertel (en/of oorvertel)
van stories oor m ense en die ervarings in hulle le wen s.

In die lig

van die dodelike erns van baie van hierdie ervarin gs (d ikwels ook vir
hulle problematies van aard), blyk die idee van luister na en vertel
van stories, onvan pas te wees. Dit is dikwels moeilik om te glo dat
gesprekke

(en

dus

stories)

nu we

moontlikhede

kan

laat

vo rm

aanneem. Tog is dit juis wat gebeur in narratie we terapie (Freeman,
Epston & Lobovits 1997:xv).

Mense

benut

stories

om

hul

ervarings

kompleksiteit daarvan te verstaan.

te

organiseer

en

die

Die keuses wat gemaak word,

wo rd grotendeels gevorm deur die betekenisse wat ons aan gebeure
heg, asook die betekenis wat ons heg aan die keuses wat ons
oorwee g.

Dik wels het die mens geen beheer oor of ’n saak ‘n

probleem in sy/haar le we gaan wee s nie.

W aaroor hul wel beheer

het, is wat hulle gaan doen en hoe hulle daarmee ga an saamleef
(Freeman et al 1997:xv).

Ons eie stories is egter nie al wat op ons inwe rk nie. ‘n Mens moet
die breër sosio-po litiese konteks va n mense se lewen s ook in ag
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neem.

W hite en Epston (1990:27) is van mening dat Foucault se

analise van mag/k ennis meer lig kan we rp op hierdie breëre konteks.
Die betekenis wat verkry word uit d ie strukturering van erva rin gs in
stories, wo rd verk ry in taal.
stories word nie.

Sond er taal kan die ervarin gs n ie

Daarom, volgens W hite en Epston (1990:27), heg

ons betekenis aan ons erva rings en druk ons ons le wens en
verhoudin gs in ta al uit.

W anneer ons taal gebru ik, is dit nie ‘n

neutrale aktiwiteit nie. Agter die gebruik van taal lê ‘n voorraad van
kulturele diskoers e oor wat aan vaarbaar en toepaslik sou wees.
Hierdie

kulturele

erva rin gs.

diskoerse

we rk in op ons ve rsta an van ons

Die ku lturele diskoerse oefen, in daardie sin, mag oor

ons lewens uit. Gesinne interpreteer dinge op grond va n die stories
wat hul le wens d eurdrenk.

"W at sal die mense sê", wo rd deur

gesinne gebruik om gesinslede se gedrag te beheer.

Hiermee

bedoel ek dat dit wat die gemeenskap as aanvaarbaar beskou, as
norm voorgehou wo rd aan 'n gesinslid wat gedra g of sieninge
openbaar wat met die kulturele d isko ers in stryd is. Dié gesinslid se
gedrag of siening wo rd in ‘n sekere sin deur die kulturele diskoers
onderdruk.

W at is die waarde van narratief vir pastorale berading?

Volgens

Parry (1991:42,43) wo rd stories in narratie we terapie gesien as net
'n storie. Daar wo rd nie gesoek na 'n dieper betekenis in die stories
nie.

Hierdie manier van kyk laat die moontlikheid vir herskryf en

heruitdink. So word die ruimte vir ge sinne geskep om hul lewens te
herontwerp. Die b esef dat 'n storie oor my le we net 'n gedeelte van
my le we verteen wo ordig en dat hierdie gedeelte prominensie geniet,
omdat ek beïnvloe d is om myself en ander op ‘n bepaalde manier te
sien, help mense om met hul ou lewenst yle te kan breek.
dekonstruksie

va n

'n

gesin

se
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lewensverhaal

behels

ook

Die
'n

bewus wo rding

va n

die

f eit

dat

elke

gesinslid

se

verhaal

onlosmaaklik verb ind is aan die ander gesinslede se verhale .
Dieself de geld ten opsigte van die stories van ander persone met
wie hul in verbinding tree.

Die

waarde

van

‘n

narratief

vir

pastorale

berading

lê

in

die

versigtige opdiep van die onderdrukte verhale. Dit geskied deur die
vra van vrae.

Deur vrae word die verband gelê tussen die stories

wat vertel is (en die aannames en sieninge wat daarmee gepaard
gegaan het) en ander stories en moontlikhede wat tot op hede nie
deur die gesin in verband gebring is met die probleme/sieninge van
hul lewens nie (Parry 1991:51).

Parry en Doan (19 94:26-30) wys daarop dat, aangesien ons deel van
'n samelewing is waar die " waarheid" 'n konstruksie van ons as
mense is, daar vir ons geen geldige maatstaf kan we es waarteen
ons gesinne kan meet nie. Ek stem saam met hulle dat een van die
take van pastorale berading behoort te wees om gesinne te help om
hul eie verhale bloot te lê en as gesaghebbend te beskou.

In die

ge val van my gek ose navorsin gspro bleem, moet die geïnf ekteerde
ouers, sowel as die geaff ekteerde kleuter, gehelp word om elkeen in
hul eie woorde hul eie erva rin gs weer te gee en te interpreteer.

Hulle behoort met wedersydse resp ek die verhale va n die ander
gesinslede aan te hoor, en saam te skryf aan 'n nuwe ve rhaal wat
elke lid se stem verteen woordig.

Volgens W hite (1995:29) is die

proses van "renaming and naming", soos hy dit stel, van uiterst e
belang.

Deur 'n naam te gee aan 'n alternatie we storielyn wo rd 'n
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wê reld van e rvarings wat voorheen verwaarloos en geïgnoreer is,
blootgelê.

Dit is juis hierdie "ge ïgnoreerde kennis" wat van belang

is vir narratie we te rapie.

3

MIDDELE W AT HE LP OM ‘N N ARR ATIEF BLOOT TE LÊ

Narratie we terapie maak gebruik va n 'n lin guist iese kaart, naamlik
eksternalisering.

Die doel van eksternalisering is om mense los te

maak van hul probleme.

Sodoende wo rd ve rhinder dat mense druk

op hulself plaas deur te blameer (hulself of ander) en/of te wil
verdedig. Die ge volg is dat 'n persoon nie meer 'n probleem is nie,
maar nou eerder oor hom/haarself dink as in 'n verhouding tot die
probleem (Freeman et al: 1997:xv).

Volgens Parry (1991:41-42)

benader

as

dekonstruksie

gef ragmenteerd.

enige

storie

inherent

onvolledig

of

In elke storie is daar meer uitgelaat as wat

opgeneem is in die verhaal.

W at opgeneem word in die verhaal,

gaan af hang van die aannames en sieninge van die verteller, asook
sy/haar doel met die ve rtelling.

A s 'n gesin hul ve rhaal aan 'n

terapeut vertel, dan is die gesin daarvan oortuig dat hulle verhaal,
soos hulle dit we ergee, die waarh eid aangaande hul le wens is.
Hulle

is

onbewu s

van

die

f eit

dat

hulle

op

grond

van

as-

vanself sprekend-aanvaarde-sienin gs oor hulle gesin, sekere stories
ingesluit en ander uitgesluit het.

W atter eff ek het die narratief op gesinne?

Twee aanhalings uit die

we rk van Parry e n Doan (1994:17) ve rwoord dit raak:

eerstens

verwys hulle na W hite se woorde oor die werk van Bateson: "People
do what they do because they are otherwise". "Otherwise" beteken
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hier om die gesin aan te moedig om toegang te verkry tot die
storielyne wat onderdruk is deur die gesins- en kulturele diskoerse
oor regte en ve rke erde gedrag.

Volgens Parry en Doan (1994:17) is W hite se eerste stap in die
losmaak van hierdie bande wat mense vasknel, om die persoon los
te maak van die probleem.

Dit doen hy deur te eksternaliseer.

Dit

wil sê, waar die gesin die persoon gesien het as iemand wat
"probleem-deurdrenk is", word daar nou af stand geskep tussen die
persoon en die probleem.

Dit skep die moontlikheid om die

geleenthede waar die probleem nie die persoon oorheers het nie,
bloot

te

lê.

Hierdie

oomblikke

van

probleemvrye

vante vore onderdruk en het vergete geraak.

bestaan

is

Dit brin g ons by die

tweede aanhaling.

'n Kragt ige manier waardeur gesinne gesinslede "beheer", is om
hulle te laat identif iseer met die probleem.

Anders gestel: "Having

people blame themselves is a most powerful way of controlling not
only a family, but a populace" (Parry & Doan 1994:17).

Volgens

Parry en Doan (1994:18), was W hite die eerste om mense te sien as
die bewakers van veelvoudige verhale.

Natuurlik is al hierdie

verhale nie e we veel op die voorgro nd nie.

Dit is e gt er ook nie te

sê dat die dominante diskoers noodwendig in die beste belang van
die

persoon

is

nie.

Dikwels

is

dit

meer in

belang van

die

gemeenskap.

In die narratie we benadering tot terapie word daar met mikrokaarte
ge werk.

Ek wil my gebruik van hierdie mikrokaarte in pastorale
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terapie met die volgende beeld omskryf . Dit is soos 'n reis. Jy weet
reeds wat jou best emming is. Jy moet nog uit we rk hoe jy daar gaan
uitkom. Mikrokaarte dien dan die doel van 'n padkaart. Dit gee my
'n aanduiding van die pad wat ek so u kon kies na die bestemming
(’n storie van hoop en innerlike heling). W at dit my nie bied nie, is
kennis oor wat lan gs die pad gaan ge beur en hoe die omgewing daar
gaan uitsien. Dit ontdek ek saam met die f amilie deur die kennis en
erva rin ge wat hulle na die gesprek bring. Dit is ook moontlik dat die
f amilie ander bestemmings sou kon identif iseer. Ek meen egter dat
innerlike helin g en hoop as 'n bestemming omvattend genoeg is vir
hierdie eie bestemming wat die familie dalk sou wou daarstel.
Vervolgens bespre ek ek dan kortliks die mikrokaarte wat ek verwa g
om moontlik te gebruik.

3.1

Mikrokaarte

3.1.1 Die mikrokaart va n “not-knowing”

Volgens Anderson en Goolishian (1992:25-39) impliseer ‘n posisie
van

not-knowing

dat

ek

as

berader

deur

my

houding

en

ingesteldheid ‘n nuuskierigheid kommunikeer, ‘n opregte behoef te
om meer te weet en beter te versta an.

Hierd ie posisie van not-

knowing impliseer dat die berader nie oor gepriviligeerde inligt in g
ten opsigte van dit wat die kliënt erva ar, beskik nie en nie in staat is
om ‘n ander persoon ten volle te ve rstaan nie. Die berader poog wel
om te verstaan deur te luister na dit wat d ie kliënt sê, asook dit wat
die kliënt nie sê nie. So kan juis die verm ydin g van ‘n o nderwerp of
we ierin g om oor ‘n onderwerp te praat dalk ‘n aanduiding wees dat
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daar dalk ‘n onve rt elde storie oor hie rdie onderwerp is en dat dit vir
die kliënt moeilik is om oor hierdie storie te praat.

Dit is goed om aanvanklik en voorlo pig ‘n “not-knowing” benadering
in te neem. As dit egter binne ‘n post-moderne paradigma geskied
wat deurgaans en tot aan die einde van die pastorale proses teen
alle koste gehandhaaf moet word, is d aar geen ruimte vir teologie en
pastoraat meer oor nie.
plaasvind nie.

Dan kan daar geen didagé en kerugma

Da n speel pastorale kundigheid ook ge en rol nie en

kan kliënte se behoef te aan teologiese antwoorde op teleologiese
vrae nie ontmoet word nie.

W aar die behoef te aan lering en antwoorde ontmoet word, wo rd die
persoon se eie kennis nie onderdruk nie.

Daar vind wel ‘n f usie

plaas tussen God se ve rhaal en die mens se verhaal – iets wat tog
die doel van pastorale terapie volgens Gerkin en ander is (sien
hoof stuk een).

Na aanleiding van lering uit d ie Skrif , word daar

saam gebou aan ‘n nuwe verhaal en unieke uitkomste wat God se
opinies ook insluit.

3.1.2 Dekonstruksie

Dekonstruksie is volgens McKenzie en Monk (1996:95) die p roses
waardeur algemeen aanvaarde (of as vanself sprekend-aanvaarde)
aannames oor 'n gebeure of 'n saak uiteen gehaal wo rd.

Deur

dekonstruksie word diskoerse bloot gelê en die posisie s wat mense
binne-in hierdie diskoerse inneem, ontbloot.
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Van hierdie diskoerse

sluit in gesla g, begeertes, lief de, seks en die verskille tussen mans,
vrouens

en

kin ders.

kombersterm.

Dekonst ruksie

is,

myns

insiens,

Jy kan baie dinge onder 'n kombers verberg.

'n
Me t

kombersterm bedoel ek dan dat dit baie aspekte van narratiewe
terapie kan insluit.

So kan die resultaat van eksternaliserende

taalgebruik en vra e, volgens W hite (1995), beskou word as deel van
dekonstruksie.

Net so vind dekonstruksie plaas deur die effek wat

die probleem, of 'n bepaalde diskoers op 'n gesin se le we het, te
ondersoek. (Meer hieroor by d ie punt oor karterin g).

Morgan (2000:45) wys daarop dat, vanuit 'n narratie we perspektief
gesien, probleme slegs kan oorleef en f loreer as dit ondersteun
wo rd deur diskoerse, sieninge en beginsels vanuit die samelewin g.
Byvoorbeeld: anoreksie kan slegs f loreer binne 'n kultuur wat 'n hoë
premie plaas op slank wees, en waa r sukses en bevoegdheid
beoordeel

word

Dekonstruksie

in

is

terme

dan

die

van
proses

liggaamsvo rm
van

die

en

ontgin,

-grootte.
blootlê

en

dissekteer van hie rdie sienin ge, idee s en prakt yke van die kultuur
waarb inne die gesin leef (Morgan 2000:45).

Volgens Morgan is dit

gesinne se belewing dat dekonstruerende gesprekke groter vryheid
van die in vloed van die idees en diskoerse wat die ou verhaal
ondersteun, meebring (2000:50).

Dekonstruksie vind plaas deur die vra van vrae. McKenzie en Monk
(1997:89) gebruik die term "smalling questions".

Daarmee bedoel

hulle vrae wat ‘n f amilie uitnooi om vera l na te d ink oor die
f ragmente

van

Dekonstruksie

hul
help

ervarin gs
die

wat

nog

nie

ondersoek

MIV/VIGS-geaff ekteerde

f amilie

is

nie.

om

die

verskuilde of onuitgesproke aannames wat deur die f amilie se sosio-
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kulturele omge wing vas gelê is, bloot te lê.

Sodra die aannames b y

naam geïdentif iseer is, kan die familie kies of hulle dit steeds as
vanself sprekend wil aan vaar en of hulle wil breek met hierdie
diskoers (McKenzie & Monk 1997:102).

Volgens W hite en Epston (1990:42) is dit baie doeltreff end om
relatie we in vloedvrae ("relative influence questioning") te vra.

Die

vra van vrae rakende die invloed wat die probleem of diskoers op 'n
f amilie het, help die f amilie om die diskoers te eksternaliseer.
Relatie we in vloed vrae draai om twee kante van dieself de muntstuk:
ten eerste, die kant wat wys watt er in vloed die diskoers op die
f amilie uitoefen. Aan die anderkant van die munt is die invloed wat
die f amilie op die diskoers uitoef en. In die volgende deel skenk ons
meer aandag hieraan.

3.1.3 Kartering

In kartering gaan dit oor die in vloed wat die probleem op die familie
se le wens uitoef en.

Karterin g b rin g baie inligtin g wat die f amilie

behulpsaam kan wees, na vore.

Hie r word die f ondament gelê vir

die ko-konstruksie van 'n nuwe gesinsdiskoers.

Volge ns McKenzie

en Monk (1997:102,103) beskik 'n familie selde oor die volledige
prentjie van die p robleemverhaal of diskoerse wat op hul in we rk.
Daarom is dit belangrik om uit te vra na die eff ek wat die diskoers
op hulle dag-tot-da g take uitoef en. W atter eff ek het hierdie diskoers
op hulle ve rhoudings, vriendskappe en werk?

Hoe raak dit hulle

emosioneel? As die f amilie sou voort gaan soos hulle hu idiglik doen,
hoe sou die diskoerse hulle lewe ra ak teen volgende maand/jaar?
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Hierdie vraag trek die f okus in op die groter prentjie.

Hier kan ook

navraa g gedoen wo rd na die taktiek wat gebruik word om die
bepaalde diskoers of probleem te versterk.

Kartering help die

f amilie om die effek van sosio- kulturele diskoerse te ondergra we en
af te breek.

Deur 'n naam te gee aan 'n alternatiewe dis koers

("naming the counter plot") help dit die familie om 'n onderskeid te
tref tussen die ou diskoers en die nuwe voorkeurdiskoers wat
ontwik kel gaan wo rd (McKenzie & Mo nk 1997:103,104).

3.1.4 Unieke uitkomste

'n Tweede been van kartering is om die invloed wat die f amilie op
die probleem uitoef en, uit te lig.

Teen hierdie tyd is die f amilie

reeds bewus van die f eit dat daar tye is wat die so sio-kulture le
diskoers nie hulle wens oorheers nie.

Help die familie om die

vaardighede waaro or hulle beskik, uit te lig.

Dit gaan hier ook oor

kennis wat anders is as die dominante diskoers (McKenzie & Monk
1997:106,107).

McKenzie en Monk (1997:108) wys daa rop dat hier

vera l gek yk moet word na wat ge noem word "unique outcomes".
Hoe meer "unique outcomes" uitge lig en saamgevoeg kan word, hoe
minder kans is daar dat die f amilie dit kan af maak as f ratse of
gelukskote.

3.1.5 Landskap-van-aksie en landskap-va n-identi teit

Landskap-van-aksie vrae is vrae wat poog om die sogenaamde
"unique outcomes" uit te lig en aan mekaar te verbind om 'n nuwe
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storielyn

te

1997:109).

help

vo rm

Volgens

(glinsteroomblikke)

en/of

te

Morgan

gebeure,

ve rsterk

(2000:51)
gedagtes

is
of

(McKe nzie
"unique

&

Monk

outcomes"

intensies

wat

dominante diskoers weerspreek, of bloot buite dit sta an.

die

Anders

gestel: enigiets (k ennis, ervaring, voornemens, planne van aksie)
wat die dominante diskoers nie van hou nie, sal 'n glinsteroomblik
kan wees. Landskap-van-aksie vrae f okus op gebeure in die verlede
wat n ie deel uitm aak van die ou probleemdiskoers nie.

Hierdie

gebeure wat hero ntdek en nou uitgelig word, gee gestalte aan die
nuwe diskoers-in-wo rding.

Tipiese vrae is: "W atter voorbereidings

het jy getref o m hierdie groot stap moontlik te maak?" en "W at is
aan die gebeur in jou lewe dat jy die energie sou hê om so 'n skuif
te kon maak?" W aar 'n landskap-van-aksie goed ge vorm is, help dit
die f amilie om hulle unieke kwalite ite, verb intenisse, voorkeure en
behoef tes te ondersoek (McKen zie & Monk 1997: 109).

Landskap-van-iden titeit (ook genoem landskap-van-be wu stheid) help
die f amilie om raak te sien waar hulle verb intenisse lê en waar hul
groter waa rderin g kan kry vir hul kwaliteite en vermoëns.

Met

landskap-van-be wu stheid vrae nooi jy die f amilie om te besin oor
hoe hulle dit vermag het om die aksies voort te bring wat in die
landskap-van-aks ie deel blootgelê is.

Nou het die f amilie die

geleentheid om hierdie aksies te waardeer (McKen zie & Monk
1997:109).

Morgan

noem

dit

landskap-van-identiteit.

In

die

landskap-van-identiteit vrae word die f amilie ge vra om te besin oor
wat d ie gebeure wat blootgelê is in d ie landskap-van-aksie, vir hulle
beteken.

Daar wo rd nou gedink in terme van hul begeertes,

intensies, voorkeu re, geloof , hoop, persoonlike kwaliteite, waardes,
sterk punte, verbintenisse en doel (Morgan 2000:61).

Landskap-

van-aks ie vrae wil die besonderhede van die glinsteroomblikke
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("unique outcomes") eksploreer, terwyl landskap-van-id entiteit vrae
handel oor die betekenis van die gebeure (2000:64).

Met beide

hierdie maniere va n vrae stel, word die f amilie genooi om iets van
die nuwe diskoers se moontlikhede te kom vier.

4

DIE V AS LÊ V AN ‘ N NUWE STORIELYN

Dit is na m y mening belangrik om in pastorale terapie die nuwe
storielyn van d ie MIV/VIGS-geaf fekteerde f amilie op s oveel wyses
moontlik vas te lê.

Morgan (2000:73-121) gebruik hiervoor, onder

andere, "reme mbe ring conversations", rituele, terapeutiese brie we,
terapeutiese

dokumentasie

bv.

sertif ikate,

notas

van

sessies,

videobande en prente, om maar net 'n paar te noem. Soos en waar
hierdie

verdigtin gs-

of

uitbreidingsbenaderings

(sy

"thickening the plot") in hierd ie navorsing in gespan
kortlik s bespreek wo rd.

noem

dit

word, sa l

Hier wil ek die konsep van brie we vir 'n

oomblik onder die loep neem.

W aarom is dit so noodsaaklik?

Volgens Epston (1 998:95) is 'n

gesprek

va n

ten

beste

kortstondig

aard.

Na

self s

'n

baie

betekenisvolle ses sie is dit moontlik, volgens Epston (1998:95), dat
die f amilie we ggaan met 'n gedagte wat hul tot nadenke stimuleer.
Dit is moontlik dat hierdie self de gedagte binne enkele ure nie meer
voorop in hul gedagtes is nie.

T wee persone sal dieself de gesprek

van minute tevore versk illend wee rgee, omdat mense selektief
luister.

Ges insled e wat ge woond is aan hulle konf likte, mag heel

moontlik net geluister het na wat hulle graa g wil h oor.

Buzan

(1989:64) wys da arop dat, na 'n aanvanklike een-uur leerperiode,

195

tagtig persent van die detailinligtin g b inne vier-en-t wintig uur ve rlo re
gaan.

'n Moontlike oplossing vir bogenoemde problematiek is,

volgens Epston (1998:95), die opstelling van ‘n brief .

W at is die inhoud van so 'n brief ?

Aanvanklik het Epston sy notas

van die gesprek weergegee. Trouens, in die gesprek self het hy by
tye d ít wat hy ge skryf het weer vo orgelees, met die doel om te
kontroleer of hy die kliënt reg versta an het. Hy gebruik die brief as
die we gspringpunt vir die volgende ge sprek. In die brief beklemtoon
hy b y herhalin g dat die probleem los gesien moet word van die
persoon. Hy ek sternaliseer dus opnuut die probleem. Die brie we is
meer as net 'n opsomming van die gesprek.

Hy f okus op die

aspekte van die ge sprek wat alternatiewe ge genereer het (of anders
gestel: dit wat teenstrydig is met die probleemverhaal). Die brief is
ook vir Epston (1998) 'n geleentheid om 'n "swak sessie" te red. In
die brief herbedink hy s y vrae, vra hy nu we vrae wat die gesprek
verder sou kon neem en erken hy sy f oute. Ook vrae wat h y moeilik
vind om direk aan 'n kliënt te vra, o f wat net te seer sal maak, is
dik wels makliker, volgens Epston (19 98:108), om te verwe rk as d it in
privaatheid gelees wo rd.

Die gebruik van brie we kan waa rde hê vir pastorale terapie met die
MIV/VIGS-geaf fekteerde

f amilie.

Hierdie

brie we

ve rsterk

("reinf orce") die kennis wat ge genereer is in die sessies deur die
herhaling van dít wat gekonstrueer is.

Die belang van herhaling in

enige leerp roses is deur Buzan (1989:64,134) uitgelig toe hy gesê
het dat herhaling 'n akkumulatiewe effek het op alle aspekte van
leer, denke en geheue.
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Alhoewel ek moeilik t ydens gesinsberading die he rhalin g kan inbou,
soos Buzan (1989:53-57) dit voorst el vir doeltref f ende leer, wo rd
herhaling wel b ygebring deur die f amilie se lees van die briewe wat
tussen sessies na hulle uitgaan. Herhaling vind ook plaas deur aan
die begin van elke nuwe sessie eers te kyk na van die inhoud van
vorige gesprekke.

Ek vert rou dat hierdie benadering daartoe sal bydra om die nuwe
diskoerse wat die familie vir hulself konstrueer, meer te vestig en 'n
blywende eff ek van verryk ing vir hulle sal hê.
kunswe rk

word

e ff ektief

vir

hierdie

doel

Die skepping van ‘n
aangewen d

derhalwe in die vo lgende hoof stuk volledig bespreek.
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en

word

6
1

DIE SKEP VAN ‘N KUNSWERK:
‘N NAVORSINGSVERSLAG

INLEIDING

Ek verduidelik met 'n beeld hoe ek van hier af vorento e te werk sal
gaan.

As beeld wil ek die skep van 'n kunswerk gebruik.

Die

kunstenaar kyk na dít waarvan h y 'n studie wil maak. Hy besluit o p
'n aantal mediums (hetsy waterve rf , pastelle, pen en ink, potlood of
dalk houtskool of 'n kombinasie van almal) waarin hy h ierdie studie
wil doen.

Argu mentsonthalwe no em ons dit 'n collage.

kunstenaar besin oor die st yl:
impressionisme naboots.

Die

wil hy abst rak werk of dalk die

Hy neem die regte tipe papier of doek en

aan die hand van tegnieke eie aan die aard van sy gekose medium
en styl, begin h y werk aan dit wat h y op papier wil vaslê .

Tot hiertoe het ek aangedui dat e k pastorale terapie as studie
aanpak en dat my gekose medium die narratiewe benadering is. Ek
het aangedui dat ek met die praktiese teologie as paradigma we rk.
Hierdie keuse het ek gemotiveer.

E k het ook die hoek waaruit ek

die lig wil laat val op dít wat ek in die collage wil vasvan g, vir myself
ge ïdentif iseer, naamlik die narratie we pastorale model.

Ek het die

tegnieke (mik rokaarte), wat ek dink e k sal moet inspan, ‘af gestof ' en
herbedink.

In enige kuns werk, vera l waar wate rverf ter sprake is,

moet jy deeglik vo oraf beplan, aangesien daar vinnig ge werk moet
wo rd om die beste resultate in hierdie medium te verkry. Ek het die
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tema wat ek vir die collage geb ruik as pastorale berading met die
geaff ekteerde

kleuter van

die

’n

MIV/VIGS-ge ïnf ekteerde

gesin

aangedui.

Nou begin die skilderwe rk. 'n Aantal klein sketsies wo rd gemaak om
te sien presies wa t ingeslu it moet word, en wat nie.

Die sketsies

help om die sogenaamde negatiewe spasies raak te sien, asook om
vir oulaas te besin oor wat waar geplaas gaan wo rd en watter
mediums die beste gaan wees.

In die geval van hierdie navorsin g

gaan ek nou 'n uiteensetting doen van die navorsin gs metodologie, proses en -prosedure. Dan volg ‘n meer gedetaileerde potloodskets
op die papier self .

Dit is die raamwe rk van wat ek beplan om te

doen tydens die o ntmoetings.

Die b asislaagve rf (wat help om alles

in ‘n geheel saam te bind) is die b lootlê van diskoerse. Daarna volg
al hoe meer detail waar laa g na laag neergelê word.

Soos hierdie

lae neergelê wo rd, sal ek dit verde r verduidelik. In hierdie hoof stuk
beskryf

ek die s kep van die

kunswerk

sle gs tot

en met die

gedetaileerde potloodskets.

W at my navors ings metodologie betref, het ek kwalitatie we na vorsing
gedoen.

Dít wat e k waa rgeneem het by die f amilie, het ek probeer

verstaan en/of geïnterpreteer in die lig van die betekenisse wat hulle
daaraan geheg het.

Hoe

ve rbind

ek

k walitatie we

benadering wat ek vo lg?

navorsin g

met

die

narratie we

In hierdie ve rband is die b eskouing van

Clandinin en Con nelly (1991:260) insigge wend: Hulle het gesê:
"Narrative as rese arch method is, t herefore, less a matter of the
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application of a s cholarly technique to understanding phenomena
than it is a matter of 'entering into' the phenomena and partaking of
them" (1991 :260). In die ge val van pastorale berading beteken dit
dat ek in hul "leef wêreld in gelaat" wo rd.

Hulle woorde en dade

(soos hulle d it bes kryf ) gaan die bron van my inligt ing wees. Ma ykut
en Morehouse (1994:167) verduidelik in 'n voetnota hul sienin g van
k walitatie we

na vo rsin g as

"a

research

model that

is

primarily

exploratory and descriptive, and fo r which people's words and
actions are the ma in source of data". In terme van my beeld van 'n
collage, voors ien ek om met die f amilie te werk in terme van
ge vallestudies, onderhoude, groepsessies, persoonlike erva rin gs en
ref lektering.

Volgens Den zin e n Lincoln (1994:14,15) is kwalitatie we na vorsing
eindeloos kreatief en vol interpretasie. Die navorser verlaat nie net
die navorsin gsterrein met hope inligt ing wat hy/sy nou gaan opskryf
nie.

Interpretasies wo rd gekonstrue er.

'n Aanvanklike teks word

daargestel vanuit die notas wat in die ve ld gemaak is, asook van
dokumente wat ve rsamel is.

Hierdie aanvanklike teks word nou

verwerk in 'n navo rsin gsteks wat bestaan uit notas en interpretasies
van die aanvanklike teks.
gedoen.
Clandinin

Vandaar word die f inale verwe rkin g

Die f inale verwerkin g van die nagevorste data is, volgens
en

Co nnelly

(1991:275),

deel

van

'n

oopmaak

van

moontlike interpretasies vir die deelnemers, of soos hulle dit stel,
"giving back a story".

Een

van

die

hooffunksies

van

navorsing

vanuit

'n

narratiewe

oogpunt, volgens Clandinin en Connelly (1991:275), is om by die
deelnemers nadenke te stimuleer wa t sal lei tot die herskryf van hu l
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stories ("re -storying").

Hierdie b ydrae is geleë in die interaktie we

verhoudin g tussen deelnemer en navorser. Hierdie interaksie lei tot
'n gedeelde en ge samentlike ve rtel e n oorve rtel van die deelnemers
(d. w.s. deelnemers en navorser) se stories.

Sodoende word my

interpretasie van die colla ge deur hierdie aanvanklike grondlae
verb ind met die verhale (latere la e verf ) van die gesinne.

My

interpretasie bly egter ve rbind aan die colla ge wat ek poog om te
skep.

Sal

die

toekomstige

waarnemer

van

die

collage

oorspronklike ran gsk ikkin g of stillewe kan herken?

steeds

die

AI wou ek

realisties we rk, en nie abstrak nie, kan ek nooit in presiese
weerga we sk ilder nie.
vanuit

my

Dit bly ‘n interpretasie.

episte mologie,

duidelik

dat

ek

Netso is dit vir m y,
as

navorser

nie

'n

objektiewe buitest aander kan wees in die insameling van die data
nie.

Boonop is die eindresultaat 'n interpretasie van dít wat

waargeneem is.

Daarom wil ek die deelnemende gesin vra om die

verbatims van ges prekke, en indien moontlik ook die interpretasies
daarvan, na te gaan en dit te "waarmerk".

Soos reeds

aangedui,

gaan die ges in saam ko-konstrueer aan hierdie benadering tot ’n
verhaal van hoop en innerlike heling.

In die taal van die beeld

rondom die collage, kan mens sê dat die gesin saam skilder aan die
kunswe rk.

Dit is n ie ‘n een-persoon we rk nie.

Vervolgens gaan ek

aandui watter prosedures ek beoog om te volg, asook hoe die gesin
as getuies vir die navors ing sa l deelneem.
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2

N AVORSINGSPRO SEDURE

Ek het ’n f amilie van drie lede – twe e ouers met ‘n sesjarige kleuter
ge werf (die twee ouers is MIV/VIGS-ge ïnf ekteer).
navors ing

geskied

gesins ve rband.

in

enkelpersoonverband,

ander

Dele van die
dele

net

in

Ek wil we rklik die familie 'n eie, nu we manier va n

gesin wees laat ko-konstrueer. Dit is vir my belan grik om getrou aan
'n narratie we benadering te bly en nie bloot ’n ve rhaal van hoop en
innerlike

helin g

uit

te

benadering gebru ik nie.

we rk,

wat

hier

en

daar

'n

narratie we

Om dit te vermag, sou ek d ie f amilie se

huidige kennis na vore moet bring en hulle suksesse ten opsigte van
aanvaarding en hoop saamvoeg in ‘n nuwe, positiewe narratief .
Daarmee saam moet ek daarteen waak om enigsins as deskundige
oor hul le wens op te tree.
benadeel.

Dít sou die narratie we van hul le wens

Die gedagte is sterk o m die kennis en vaardighede

waaroor hul reeds beskik, na vo re te bring en saam te weef in
gesins ve rband, asook af sonderlik, in ‘n nu we dominante diskoers
oor hul gesin wees wat vir hulle aan vaarbaar is.

In die gees van die narratie we benadering, werk ek met mikrokaarte.
Om met mikrokaarte te werk, beteken vir my dat ek wel 'n kaart sa l
hê waarvo lgens ek werk, maar dat ek nie al die nuanses, rusplekk e
en besienswaardighede van die reis oor die landskap van gesin wees
ken nie.

Ek is nie die deskundige oor hul le wens nie. Hulle is.

Ek

beoog om hulle deskundige kennis oor hulself bloot te lê in in nuwe
gesinsdis koers.

Die mikrokaarte wat ek na verwa gtin g sal gebruik ,

bespreek ek in ’n latere af deling.
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Die wyse waa rop ek dit wil

vermag is deur vrae te vra. Met die vrae wil ek ve rsigtig, saam met
die gesin, hul kons ep van gesin wees ondersoek.
Besa

(1994:312)

sê

ten

opsigte

van

terapie,

terapeute twee tipes relatie we- in vlo edvrae vra:

dat

narratie we

eerst ens vrae oor

die in vloed wat die probleem of diskoerse op hul le wens het.
Tweedens word vrae ge vra oor watte r in vloed hul op die probleem of
die diskoerse sou uitoefen?

Aangesien hierdie pastorale berading

is,

besig

verwag

ek

om

meer

te

wees

met

vrae

rondom

samelewin gsdiskoe rse en ander kennis waaroor die f amilie beskik,
wat hulle in die ve rlede as verrykend ervaar het.

Daarbenewens glo ek nie dat alle gesinne, wat moontlik in ’n
soortgelyke s ituasie verkeer, dieself de dinge as ve rrykend sal
ervaar nie.
draaiboek.
die

Daarvoor leef elkeen te veel in 'n eie, ingekleurde
My oogmerk met die vra e is om soveel as moontlik van

stemme

in

hul le wens

(of

draaiboeke) bloot

te

lê

en

te

dekonstrueer. Die vrae sal tog ook e valuerend van aard moet wees.
Juis hulle ervarin gs en gedagtes moet na vore kom.

Vrae wat hie r

ge vra kan wo rd is byvoorbeeld: “Het julle enige skuld ge voelens?”;
“Is julle k waad vir mekaar?”; “Is jy kwaad vir jou Pa of vir jou Ma?”;
“Is jy k waad vir die Here?”; ens.

Saam kan hulle as deskundiges konstrueer aan nuwe kennis oor
gesin wees. My idee is dat dit ve rryking sal be we rkstellig op ‘n meer
permanente wyse as wanneer ek op 'n modernistiese wyse 'n
bepaalde siening van gesin wees aan hulle sou voorlê.
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3 NAVO RSINGSP ROSES

Die

f amilie

is

gevra

om

toestemming

te

verleen

sodat

die

gespreksmateriaal in die navorsin gsve rsla g/proef skrif gebruik kan
wo rd. Dit is vir m y belangrik om vertroulikheid te handhaaf om hulle
onthalwe, sodat hulle op geen stadium uitgele wer moet voel nie.
Daarom gaan hulle ge vra word om aan te dui watter skuilnaam hul
sou verk ies om te gebruik.

By die eerste gro epsessie wo rd die ko-konstruksie reeds sigbaar.
Daar is ge vra na d ie reëls wat die f amilie sou wou neerlê vir hul as
f amilie.

Hiermee wil ek my eie mag, as sogenaamde deskundige,

dekonstrueer en hulle bemagtig. Dit wil ek verder voer deur vrae te
vra

oor

eva luering,

b yvoorbeeld

hoe

ons

aanvaarding/ ve rgewing/hoop plaasgevind het?

gaan

weet

of

Of anders gestel:

wat sal hulle as ve rrykend en hoopvol, veral vir die kleuter, beleef ?
Hoe het dit gebeur dat ons dit hieraan sou wou meet?

Of aan die

begin kan ge vra word: As hulle f amilie presies sou vo ortgaan soos
tans, hoe sal hulle oor twee jaar daar uitsien?

Sou hulle wou bly

soos hulle nou is of sou hulle wou verander?
veranderin g daar moet uitsien?

Hoe sal die

Aan die einde sou die vraag ge vra

kon wo rd of ons we l verander het en dít sal dan as maatstaf kan
dien (indien ons 'n maatstaf wil hê) van of ons verryking ervaa r het,
al dan nie.

Aan die einde van die navorsin g sou die vraa g weer

ge vra kon word, en die verskil sou op moontlike groei ko n dui.
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Daar sou ook gevra kon word na hulle huidige erva rin gs en pogings
rondom aanvaarding en/of innerlike heling:

wat het hulle in die

verlede gedoen om krisisse in hulle gesinsle we te verwerk?

Het

hulle ge voel dit we rk? W as die groei blywend of voel hulle dat hulle
teruggesak het? W at doen hulle tans om hulle f amiliekrisis te bowe
te kom?

W at sou hulle graa g wou doen om hulle familiele we te

verryk? W at verhinder hulle?

Dit sou kon dui op huidige kennis waaroor d ie f amilie beskik, wat
benut kan word.

Dit is belangrik o m op hierdie punt daarop te let

dat die vraag na die huidige kennis van die f amilie b epalend kan
in werk.

Ek vermoed

dat die kennis daar is, maar nog net nie op

hierdie terrein van hulle le wens toegepas is nie.

4

'N N ARR ATIE F V AN ONTMOETI NGS MET DIE GE SIN

Van hieraf gee ek kortliks die verloop van die ontmoetings met die
f amilie weer.

Ek gee dit pro grammatig weer:

omtrent net die

raamwerk met die tipes vrae ge vra, en net genoeg "vleis” om 'n
oorsig

te

kan

oorvleueling,

gee

oor

aangesien

die

gebeure.

ek

in

hoof stuk

Sodoende
ses

die

voorkom

ek

vernaamste

narratie we konsepte wat ek gebruik het, uitlig en toelig aan die hand
van vinjette.

Ek begin met enkele opmerkings oor die ontmoetings

en die denke daaragter.

Die ontmoetings is versp rei oor ‘n tydperk van o nge veer drie
maande.

Daar is vooraf met elke lid van die f amilie af sonderlik
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gesprek ge voer oor hulle ve rwa gtings van die ontmoetings, en
geleentheid is gegee vir die vra van vrae.
gebruik vir die eerste ontmoeting.

Daarna is ‘n Saterdag

Na hierdie ontmoeting het ek

weer met elkeen van die f amilie afsonderlik vergader.

Daarna is

elke tweede Saterdag agtereenvo lge ns benut waar daar weer as ‘n
f amilie saam gekonstrueer is aan kennis wat hulle as verrykend
beleef .

Die idee a gter die besluit om 'n t yd sve rloop tussen die sessies te
hê, is om aan die een kant te bepaal of daar 'n behoudende
veranderin g in die familie se lewens plaasgevind het wat hulle as
verrykend beleef . Aan die ander kant, het ek in gedagte gehou wat
Trimmer (1994:64,134) gesê het rondom onthou, naamlik dat geen
leerervaring waa rde het, tensy daar nie herhaling plaasvind nie. Die
herhaling sou ge skied deur die d eurgee van verba tims van d ie
groeps gesprekke aan elke lid van die f amilie.

Hulle moes dit

deurlees en oordeel of dit na hulle mening ‘n korrekte weerga we van
die betrokke Saterdag se werksaamhede is. Ek het ook 'n brief aan
elke lid van die f amilie gerig, met die doel om sekere sake weer u it
te lig en dus wee reens iets te herhaal wat deur die f amilie gekokonstrueer is.

Voorts

verduidelik

ek

die

ve rloop

van

die

verskillende

ontmoetingsgeleenthede. Die verloop van die berading was as vo lg:

•

vooraf gesprekke met elke lid van die familie;

•

eerste Saterdag se groepsessies;

•

brie we aan die f amilie, asook 'n besoek;
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•

sessies met die kleuter;

•

die storie van Rooikappie en die wolf ('n verwe rkin g van die
storie met die kleuter);

•

tweede Saterdag byeenkoms;

•

brie we, asook die verbatims aan die familie;

5

Dit

RIGLYNE VIR DIE INTER AKSIE

is

nodig

om

riglyne

vir

interaksie

met

die

MIV/VIGS-

geaff ekteerde f amilie neer te lê, om vrymoedig gesprek te kan voer
oor hulle lewens.

Enige vergadering het riglyne vir die ordelike

verloop van die vergaderin g.

Daaro m was die skep van riglyne vir

die f amilie se interaksie eerste aan die orde.

5.1

Rigl yne vir die familie

Ek

vra

die

f amilie

gespreksb yeenkomste.

om

riglyn e

daar

te

stel

vir

ons

Ek het hier vertroulikheid, eerlikheid en

ander waardes en sake wat hulle as belangrik sou beskou in
gedagte.

Met die nodige riglyne vir die f amilie in plek, is begin met die werk
rondom gesin wees en ve rrykin g. Ek het begin deur te dekonstrueer
aan die diskoerse, wat aan die werk is in hulle le wens .

Dit het ek

gedoen vanuit vers killende hoeke. Ek het die f amilie af sonderlik, en
dan weer saam as f amilie laat werk. Die rede hiervoor was t weërlei.
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Aan die een kant wou ek die f amilie af sonderlik laat werk, omrede
hulle kla oor te min tyd saam.

Aan die ander kant was die

groepsessies bela ngrik, omdat my epistemologie ve rklaar dat mense
kennis ko-konstrueer. Ek wou dit benut.

5.2

Dekonstruksie

Tydens die eerste Saterdag se ontmoeting het ek die meeste tyd
bestee aan dekonstruksie.

Ek wou dat elke lid van die familie ‘n

duidelike beeld het van waar hulle nou is, watter in vlo ede op hulle
in werk en waar hulle kennis van MIV/ VIGS vandaan kom. Hier noem
ek slegs die ve rloop van die gebeure.

5.2.1 Dekonstruksie va n hul huidi ge scenario (Gesinsaktiw iteit)

Ek het hulle ge vra om die volgende vrae te bespreek en dan kortliks
hulle mening as ge sin neer te skryf : “As julle fa milie p resies sou bly
voortdoen soos tans, hoe sal julle oor twee jaar daar uitsien?”.
(B yvoorbeeld, watt er goeie dinge so u daar nog wees?
verlore gegaan het?

W at sou

W atter krapperighede sou dalk ontwikkel tot

volskaalse probleme? W at doen julle as gesin saam? W at doen julle
om julle gesin b ymekaar te hou? Hoe gereeld doen julle dit?).

Veral met die oog op die kleuter, was ek aanvanklik onseker hoeveel
van die besprekings h y sou ve rst aan.

Daarom het ek van ‘n

aktiwiteit gebruik gemaak om sy stem te probeer uitbring.
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Ek het

ge vra dat hy ‘n prent moes teken van dinge wat hulle graa g
saamdoen as familie; dinge wat h y voel dit ‘n goeie familie maak. ‘n
Tweede prent het gehandel oor dinge wat h y dink hulle f amilie 'n
beter en lekkerder f amilie sal maak.

5.2.1.1

Hulle siening van hulself as familie (gesinsaktiw iteit)

Ek het groot ve lle papier en ou t ydskrif te voorsien e n ge vra dat
elkeen van die f amilie 'n collage skep met prentjies of sketse wat sê
hoe hulle tans is.
dan

te

kyk

of

Ek wou die oefening aan die einde herhaal, en

die

twee

collages

verskil.

verduidelik wie watter insette gelewe r het.

E lkeen

moes

ook

Laasgenoemde is om

seker te maak dat die kleuter se stem we l hoorbaar wo rd .

5.2.1.2

Dekonstruksie va n kennis (groepsa ktiw iteit)

Hiervoor het ek twee speletjies uit gedink.
dat die speletjies nuut en uniek is nie.

(Ek gee geensins voor

In die ge val van die eerste

speletjie het ek die idee taamlik breedvoerig b y die bordspel
"Balderdash", uitgegee deur Arlenco Toys, geleen.

Die t weede

speletjie is van só aard dat ek moeilik erkenning sou kon gee aan
enige bron van en ige aard.

"Uit gedink" wil b loot sê dat ek ie wers

dalk so iets gesien het, en vanuit die vergete kennis het ‘n nuwe
idee vir my voo rtge spruit.
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Speletjie een: Ek gee 'n paar woorde aan die ouers en elkeen skryf
op 'n papier s y def inisie (of wat d ie woord beteken) neer.
woord vergelyk ons die def inisies.
punt.
(meeste

Na elke

Elke re gte "def inisie" kry een

Die persoon wie die meeste regte def inisies gegee het
punte

het),

wen.

Die

woorde

was

byvoorbeeld:

karmenaadjie, karet, iemand op sy karmenaadjie gee, en perk.

Hierna is bespreking ge voer aan die hand van die volgende vrae:
"W at leer ons uit hierdie speletjie? Sou dit 'n verskil ge maak het as
ons in 'n ander tyd geleef het?
plaas grootge wo rd het?

Sou dit gehelp het as ons op 'n

Met ander woorde watter in vloed het tyd,

plek en agtergrond (jou eie en ander) op hoe jy 'n woord gebruik of
iets ve rstaan?"

Om die dekonstruksie te kon doen, wat ek met die sp eletjie beoog
het, het ek die laaste woord op die blaaibord doodgetrek, t wee
ander woorde (" vergif nis" en "ouerskap") geskryf en toe ge vra: "W at
sou gebeur as ons dít wat ons hie r ge leer het, toepas op ander
kennisvelde?

Sou dit help om te we et watter rol m y grootword nou

op my het?"

(Let daarop dat die bespreking telkemale dieper

gegaan het as net die vrae.)

Ek het tydens die bespreking die kle uter ge vra om 'n prentjie van 'n
boom te teken.

Die rede hiervoor was dat sy aandag af gedwaal het. Ook het ek sy
ouers gevra om elkeen ’n prentjie van ’n boom te teken.
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Ek het al

die boomprentjies ingesamel en gevra : "W ie se boom is nie 'n boom
nie? Lyk almal se bome eenders? Maar almal se bome is bome, is
ek reg?

As ons nou enige iets anders moet teken, beteken dit ons

moet dit steeds presies dieself de doen?

So, ons mag anders dink

en doen? As ek anders is, maak dit dan dat ek verkeerd is? Mag 'n
maatjie dinge anders sien as ek?".

Die vo lgende spe letjie het die

gedagte met die familie verder geneem.

Speletjie t wee: Die f amilie is ge vra om die volgende letters te neem
en 'n nuwe woord te skep, wat nie bestaan nie en dus nog geen
betekenis het nie: a, b, e, g, s, u, i, o , I, m, p. Ek het elkeen van die
f amilie se woorde op 'n blaaibord geskryf en gesê:
een wat ons dink die beste is.
vir hierd ie woord.

"Kom ons kies

Kom ons maak nou 'n betekenis op

As ons almal verskillende betekenisse het, hoe

gaan ons uitkom by net een betekenis?"

Dit het gelei tot 'n

bespreking oor d ie gelyk waardigheid van alle kennis en dat sekere
kennis

onderdruk

gekonstrueer is.

wo rd

deur

kennis

wat

deur

'n

groep

saam

Die besprekin g he t ook uitge wys dat hulle beskik

oor kennis met betrekkin g tot konf likhantering – iets wat aanvanklik
aangedui is as ‘n tema waaroor hulle meer sou wou leer.

Tipiese vrae wat ek ge vra het is: "W at word nou va n die ander
betekenisse?

Beteken dit dat die betekenis wat die meerderheid

voorstaan meer k orrek is as d ie ander mense s'n?

Hoekom nie?

Sou dieself de gedoen kan word in o ns gesinsle we? B eteken dit dat
daar meer as een manier kan wees waarop ons gesin kan wees?
Soos? Moet ons net wees soos d ie meerderheid sê ons moet wees?
Of soos ons ouers dit gedoen het? S ou ek dan, as ek wou, kon kies
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om 'n ander manier van f amilie wees te ervaar, al stem dit nie ooreen
met hoe die mense sê 'n f amilie moet wees nie?"

5.2.2 Dekonstruksie va n sosiale diskoerse

Ek benader hierdie deel met groepsbesprekings en -oef eninge.

My

oogmerk is om die sosiale diskoerse wat op hulle in werk, bloot te lê.
Hier volg 'n ko rt oorsig.

Groepsbespreking.

Ek lei die groepsbespreking deur vrae te vra

soos die volgende: "Dít wat jy in jou le we geleer het, waar het jy dit
geleer? Kom ons hoor by Marius (die kleuter): W at is lekker en wa t
nie?
wees?

W ie besluit dit?

Is dit belangrik dat alles alt yd lekker moet

W atter rol het jou maatjies/kleuterskoolonderwysers/ouers

hierin gespeel?" Vir Marius vra ek toe weer om die volgende vir my
te teken:

"Maak ‘n prentjie wat sê wat pappas moet doen, wat

mammas moet doen en wat kinders moet doen.

Jy ka n een of drie

prentjies maak. Jy kan teken, of uitknip en plak."

Ek vra vir terugv oer in die groep.

Die ant woorde Iys ek op 'n

blaaibord. Ek begin by die vrou: "Sê wat jy sien as mans se rol e n
pligte.

Hoekom?

W aar het ons dit geleer?"

hierdie stadium net sit en lu ister.

Die man moes op

Later kry hulle kans om te

ref lekteer hierop. So ook Marius.

Ek herhaal die proses met die man wat hierdie keer aan die woord is
en die vrou wat luister:

"Sê wat jy sien as 'n vrou se rol en plig in
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die familie en hoekom. W aar het ons dit geleer?" Ek vra aan albei
ouers of daar ‘n ve rskil is tussen hoe mans praat, dinge interpreteer
en na dinge k yk en hoe vrouens dit doen?

Ruim ge leentheid vir

bespreking volg hierop.

Nou kom Marius aan die beurt. Ek vra: "Sê wat is pappa en mamma
se rol en pligte in 'n gesin. W at verwag jy van hulle?"

Vandaar is die bespreking gestuur in die rigt ing van oplossings deur
die volgende tipe vrae te vra: "W ie se verant woordelikh eid is dit om
die etikette te verander/te verwyder? W ie moet die inisiatief neem?
Hoe kan ons mekaar help hiermee?

Hoe doen julle dit in julle

f amilie?"

Die f amilie het geleentheid gekry om 'n bespreking te voer oor d ít
wat positief in hulle huidige manier van gesin wees is.

Dit is

belangrik dat die k leuter hier saampraat deur alles te noem wat vir
hom lekker en goed aan sy f amilie is, asook wat volgens hom aan
f amiliebande bou? W at werk vir hulle ?

Ek werk met die uitgangspunt dat mense kennis ko-konstrueer.
Daarom vra ek dat die gesin met mekaar deel dít wat hulle in hulle
f amilie bespreek.

Ter wille van herhaling, asook om te sien watter konstru ksies elkeen
ge vorm het vanuit die ko-konstruks ies wat plaasge vind het, vra ek:
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"W at is vandag h ier gesê, wat belangrik sal wees o m te onthou?
W at het julle gehoor wat sin maak vir julle, of wat ju lle dink julle
graa g sou wou pro beer? Verder vra ek: wat was van waarde? W at
het julle geniet? W at sou julle anders wou hê?"

Ek sluit die da g af met huiswerk. Die oogmerk is om d ie gesinne te
laat praat oor wie hulle is en watter waardes hulle het. Ek gee twee
stukke huis werk:

Huisw erk 1: "Teken 'n stamboom van julle f amilie.
aangestel as speu rder.

Marius, jy word

Sê m y net, wat doen speurders?

Jy is ‘n

privaatspeurder. J ou opdrag is om o ndersoek te doen na wie almal
deel van julle f amilie is, wie hulle is, watter interessant e stories oor
hul ve rtel kan wo rd.

En ouers, julle moet nie inligt ing ve rswyg n ie.

Julle sal aangekla word van regsveryde lin g.
speurder b y te sta an.

Maak tyd om die

Help hom met 'n stamboom waa rvan h y kan

we rk."

Huisw erk 2: "Kies 'n liedjie wat iets sê van ju lle f amilie.

Dit moet

iets soos 'n volks lied wees, maar hierdie keer moet dit 'n gesinslied
wees.

Julle kan enige liedjie bring, of self een skryf en dan kom

sing." Ek het met hierdie huiswe rk 'n tweede doelwit, naamlik om ‘n
groepsidentiteit vir die f amilie te b ou.

Die opdra g sou gesprek

voortbring oor wie hulle is, waarvoo r hulle staan en hulle hopelik
hegter saambind as 'n span of groep.
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6

TUSSEN-IN GESP REKKE

Tussen die twee Saterdaggespreksgeleenthede het ek die f amilie
besoek en met hulle gesprek ge voer. Die geleentheid is gebied om
knelpunte (indien enige) te hanteer.

Ek het ook met die f amilie

begin gesels oor moontlike nuwe verh ale vir hulle as f amilie.

Met die kleuter het ek 'n ekstra gesprek inge werk. Die gesprek het
gehandel oor sy k ennis van ’n f amilie en die bydraes wat h y meen
hy tot die familie kan maak.
hulpmiddel tot die gesprek.

Sagte speelgoed is gebruik as

Die materiaal wat hie ruit voort gekom

het, is verwe rk in ’n kinderstorie (die verhaal van die drie klein
beertjies).

Die ouers is

gevra om elkeen af sonderlik dele van die

verhaal vir die kle uter voor te lees. Verdigtin g was die motief agter
die storie.

7

S ATE RD AG, 3 AU GUSTUS 2002

Tydens hierdie byeenkoms word meer gekonsentreer op die daarstel
van 'n nu we disk oers vir die f amilie en die verdigting van die
diskoerse en ko-konstruksies van die vorige byeenkoms. Ek skop af
met laasgenoemde deur in die f amilie uit te vra o or die vorige
sessie.
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Gesamentlike groe psessie:

"Julle h et almal die verba tims van die

vorige sessies ontvan g. Is die inhoud korrek? Is daar dinge daarin
wat ju lle opnuut tref of waaroor julle weer wil gesels?"

Ek volg die gespre k op met terugvoer uit hul le wens:

"W at het die

laaste tyd in julle gesinsle we gebeur? Het iets verand er? W as die
veranderin g

posit ief

of

negatief ?

W il

iemand

van

hierdie

veranderin gs deel met die f amilie?"

Ek

haal

die

huis werk

op.

Ek

wys

hulle

daarop

speurderoefening later die oggend gebruik sou wo rd.

dat

die

Ek vra uit:

"W as daar betekenis in die opstel van gesprekke oor die oef ening?
W at was van waa rde?

Die temalied?"

Ek vra die f amilie om hul

temalied met my te deel, asook om te sê juis hoekom hulle hierdie
lied gekies het.

7.1

Die ontw ikkeling van nuw e diskoerse

Dit is een din g om te weet welke dis koerse in jou le we aan die werk
is.

Dit is 'n ander ding om iets aan hierdie diskoerse t e verander.

Daarom werk ek van hieraf saam met die f amilie om nuwe diskoerse
te ontwik kel, wat k an meewerk aan dit wat hulle as ve rrykend beleef .
Ek laat die f amilie ko-konstrueer deur hulle geleef de kennis met
mekaar te deel.

Om die gesprek te vergemaklik, maak ek gebruik

van 'n metafoor.
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Die skaalmetaf oor.

Ek skets 'n skaal soos die wat op d ie embleme

by re gsho we te sien is.

Die volgende opmerkings en vrae het

voorgekom: "As die een kant van die skaal swaarder is as die ander
kant, wat kan ek alles doen om dit om te swaai?

Goed uitlaai aan

die een kant, en goed oplaai aan die anderkant.

Sorg dat ek meer

aan die positiewe kant inlaai as die negatie we kant.

Probeer om

niks negatief s in te laai nie en net positief in te laai.

W at is die

goed wat die ska al teen ons as gesin laat swaai?

Met ander

woorde, wat maak dat ons vir m ekaar kwaad is?

W at breek

verhoudin gs in ons gesin af ? Is dit dan alles goed wat aan die kant
van die skaal kom? W at moet ek dié kant inlaai?
gesinsle we aanhelp.
'tip'?

No em dinge wat

W at sou ons nog kan doen om die skaal te

W atter dinge doen julle, wat julle voel help om julle as gesin

naby aan mekaar t e hou? Hoe word hierdie aktiwiteite beplan? Bly
dit net by beplanning?"

Vanuit vorige gesp rekke het ek gehoor dat die f amilie behoef te het
aan saamdoenaktiwiteite. Ek het 'n bordspel vir h ierdie doel benut.
Die gesinspeletjie is 'n bordspel wat ek ontwerp het met die doel om
verd igt ings van vo rige gesprekke te bewerk.

Nadat almal klaar gespeel het, verkry ek terugvoe r oor d ie spel. Die
volgende is voorbeelde van die tipe vrae wat ek ge vra het: "W at het
die spel vir julle beteken?

W at aan die spel het die betekenis

teweeg gebrin g?

W at het dit verhinder? W as die element van prêt

sterk

Het

genoeg?

teengewe rk?

die

pretaspek

gesinsgroei

ge stimuleer

W at was die lekkerst e aan die speletjie?

speletjie wat julle weer sou wou spe el?
wou maak rondom die speletjie?"
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of

Is dit ‘n

W atter voorst elle sou julle

Ek benader verdigting nou vanuit ‘n ander hoek.

Ek poog om met

pretelemente dit wat vir elke persoon in die gesin belan grik is, u it te
lig en te verd ig:

"Ons skryf dinge neer oor ons gesin wat nou vir

ons belangrik is; dinge wat ons geniet om te doen en waardes wat
vir ons belangrik is . Eienskappe wat ons nou het wat vir ons positief
is. W atter tipe aktiwiteite deel ons graag?

Hoe wil ons graag met

mekaar praat? W atter tipe atmosf eer wil ons graa g by die huis hê?
Baie belangrik:

o ns skep nie ‘n liniaal waarmee ons onsself gaan

meet nie. Ons sit bloot wat nou vir o ns belangrik is, op papier. Dit
wil sê, dit wat ons nou op goeie dae geniet, daaroor gaan ons nou
dink, byvoorbeeld hoe die atmosf eer op ‘n lekker dag by die huis is.
W at maak dit lekker?

Skryf dit dan neer.

Lig hierdie deel van jul

gesinstorie uit. Hoekom is vakansies lekker? W at doen ons wat ons
as f amilie na aan mekaar laat voel? Analiseer dit en skryf dit neer.

Ek bou voo rt deur die gedagtes wat in die vorige oef ening uit gekom
het op 'n ander wyse vir die gesin va s te knoop. Ek vra dat hulle die
volgende

aktiwite it

moet

uitvoer:

"Ontwerp

nou

saam

'n

f amilie wapen wat hierdie dinge uitbeeld. Julle kan prentjies gebruik,
teken of bou of welke medium ookal gebruik."

My bedoeling is d at sonder herhaling al die werk aan 'n embleem
nutteloos kan wees, net soos wat nuwejaars voornemens nie lank
hou nie.

Om hierdie ge vaar p ro-a ktief teen te werk, kry ek die

f amilie om saam te konstrueer aan oplossings.
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Groepsaktiwiteit:

"Hoe kan ons ons gesinswapen/embleem verde r

neem om te gebruik as kompas? Hoe kan ons as gesin mekaar help
sodat hierdie embleem nie in 'n laai bly lê en ve rlore raa k nie?"

Ter af sluiting by hierdie Saterdagsessie lei ek die f amilie in 'n
bespreking rondom die volgende vrae en gedagtes:

"In die begin

het ons gevra, hoe sal ons weet of ons innerlike heling beleef het?
Kom ons evalueer dit nou.

Hoe sal ons dit doen?

benadering was vir u positief ?

W at aan die

W at het u as negatief beleef ?

W at

aan my aanbieding het dit vir u makliker gemaak en wa t moeiliker?
W at kan ons doen om ander gesinne meer bewus te maak van die
belangrikheid van innerlike heling? "

(Gee geleentheid vir hulle

idees).

In die vo lgende h oof stuk neem ek die ve rnaamste konsepte van
narratie we terapie en illustreer dit met voorbeelde uit die navorsin g .
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7

PASTORALE HANTERING EN TERAPEUTIESE
VERWERKINGSPROSES: BESLUITNEMING,

SINGEWING EN HOOP

1

INLEIDING

Ten einde struktuur aan die pastorale gesprek met die MIV/VIGSge ïnf ekteerde ouers te gee, moet daar besluit word of Kübler-Ross
(1969)

se

f asemodel

net

so

op

die

vigspasiënt toegepas kan word.

verwerkingsproses

van

die

Dit is vanself sprekend dat die

vigspasiënt wat die virus as ge volg van 'n mediese ongeluk (besmette
spuitnaald) of bloedoortapping opgedoen het, min of meer dieselfde
reaksiepatroon

as

die

kankerpasiënt

en

terminale

pasiënt

sal

openbaar. Die f ases van skok en ontkenning, woede, onderhandeling,
depressie en aanvaarding kan dus in die algemeen voorkom. Hierdie
gedagte wo rd be vestig deur W endler (1987:12v) in sy artikel oor die
bediening aan die vigspasiënt.

Die aspek van veral woede teenoor

God veronderstel 'n eerlike konf rontasie met jouself en die aspek van
verant woordelikheid.

Dit veronderstel self ondersoek en 'n eerlike

konf rontasie met die implikasies va n ‘n immorele lewenst yl. In die
akute

stadium

van

vigs

verm y

die

pasiënt

lie wer

'n

derglike

konf rontasie en "berus" by 'n soort skietstilstand tusse n hom en God.
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Hierdie ge volgtrek king van W endIer besit belangrike implikasies vir d ie
pastorale bediening.

As ge volg va n hierdie verm ydingsf aktor van

verant woordelikheid en skuldge voelens, en die sogenaamde etiesneutrale reaksie, maak ons van 'n ander model as dié van Kübler-Ross
gebruik.

Dit is in elk ge val baie belangrik dat enige pastorale model

daarop ingestel moet wees om die vigspasiënt te bring tot 'n meer
aktiewe, konstruktiewe en ve rant woordelike hantering van sy toestand.
Die pasiënt moet gehelp wo rd om self 'n aktiewe rol in sowel die
mediese en psigososiale as pastorale terapie te speel (Price 1986:9697).

1.1

Fases in die pastorale bediening

Daar

kan

van

die

vo lgende

pastorale

bedieningsm odelle

gebruik

gemaak word (W endler 1987:8v):

1.1.1 Skokfase

Dit

is

die

f ase

van

emosionele

ontwrigtin g.

Die

pasiënt

is

gekonf ronteer met die dodelike im plikasies en realiteit van vigs.
Verwarring en skok kom algemeen voor by enige trau matiese ervarin g
wat s kielik opduik .
angs en wanhoop.
dat

die

siekte

Die vigspasiënt reageer dikwels met stomheid,
Die toekoms is vir hom onbekend, terwyl h y besef

'n

sekere

destruktie we implikasies.

onaf wendbaarheid

besit

met

uiters

W anhoop kom dikwels onmiddellik voor,
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omdat

die

pasiënt

bewus

is

van

die

f eit

dat

daar

tans

geen

geneesmiddel vir die siektetoestand bestaan nie.
Die

pastorale

st rategie

in

h ierdie

stadium

teenwoordigheid e n lief devolle ondersteuning.

is

dié

van

f isiese

W oorde het in so 'n

situasie selde 'n uitwe rkin g. Omdat sekere f isiologiese behoef tes soos
onder

andere

seksualiteit

en

veiligheidsbehoef tes

(die

soeke

na

sekuriteit en geborgenheid) in hierdie stadium, terwyl die pasiënt nog
nie in die akute f ase verkeer nie, baie dominant is, is dit belangrik dat
die terapeut 'n vertrouenshouding sal bou waarbinne die pasiënt in
aanraking met sy eie behoeftes en ge voelens gebrin g word.
empatie,

nabyheid

deurslagge wend.

Dit

en
is

onvoorwaardelike
ook

belan grik

dat

lief de
die

is

te rapeut

Luister,
hiervoo r
nie

die

onderwerp van die pasiënt se seksuele behoef tes en sy seksuele
le wenspatroon sal verm y nie (P rice 1 986:99).

1.1.2 Regressiefase

Dit is die f ase van emosionele oorle win g deur terug te val op
gedragspatrone wat vorige, aangename assosiasies na vore roep en
help om die uitwerking van die huidige krisis tydelik te oorbrug.

Met

behulp van die ve rdedigin gsmeganisme van ontkenning, blyk dit asof
die pasiënt apaties teenoor sy huidige toestand is. Hy we ier self s om
oor s y siekte te p raat.

Onttrekking van weë die isola siekrisis en die

intimiteitskrisis ko m dik wels voor. V anweë die st igma-dimensie en die
erva rin g dat die samelewin g teen so 'n pasiënt diskrimineer, kan die
pasiënt doelbewus probeer om mense te verm y. Die p asiënt bereik 'n
soort neutrale toestand en alle aktiwit eite kom tot stilstand. Dit is self s
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moontlik dat die pasiënt op 'n ligha rtige wyse rea geer en probeer om
oor s y s ituasie gra ppies te maak ten einde die omstanders te skok of
uit te daag.

In die regressief ase is dit vir die pasiënt egter baie

moeilik om tot konstruktie we en doelgerigte gedrag oor te gaan.

In hierdie stadium is die pastorale dimensie van koinonia uiters
belangrik.
behoort.

Die persoon moet die erva rin g kry dat hy aan 'n groep
Opname in groepsverba nd geskied nie op grond van 'n

teenprestasie wat hy moet lewer n ie, maar op grond van lief de en
genade.

'n Groep van gelo wiges ka n hier 'n belangrike rol speel en

deur middle van groepsterapie die pasiënt help om sy situasie te
aanvaar.

Dit

is

ook

in

h ierdie

stadium

dat

die

terapeut

die

gesinsisteem moet beïnvloed ten einde 'n positiewe terapeutiese
klimaat van lief de, aanvaarding en intimiteit te skep.

1.1.3 Internaliseringsfa se

Dit is d ie f ase van treur.
gesprek.

Die pasiënt tree nou met sy eie ek in

E go be hoef tes is in hierd ie stadium erg on twrig sodat die

self beeld intens negatief is.

Bewus van die volle implikasie van die

siektetoestand en die langterm ynge volge vir d ie persoon self , begin die
persoon om homself met vigs te identif iseer.
f ase

van

af skeid.

Rousmart

konfronteer

Die pasiënt betree die
hom

nie

net

met

die

kosbaarheid van sy sosia le verhoudinge nie, maar ook met die kwaliteit
van s y le we as individu.

Vanweë die f eit dat sy so genaamde

"reputasie" sy ego aantas, worstel die persoon in hierdie stadium met
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minderwaardigheid sge voelens.
hierdie f ase.

Depressie is ook 'n int egrale deel van

Die persoon pas self ondersoek toe en begin nadink oor

sy le wenst yl en se ksueIe oriëntasie.

Dit is ook in hierdie stadium dat

self haat, self vernietiging en self vera gt ing na vore kom.

Gedurende die fase van internalisering is dit die taak van die terapeut
om die pasiënt te help om die onderskeid te tref tussen skuld en
skuldge voelens.

Die onderwerp va n skuld moet nie verm y word nie.

As gevo lg van die f eit dat die persoon besig is met selfkonf rontasie is
dit onve rmydelik dat in die ge val van 'n on gelo wige pasiënt ook
konf rontasie met God sal plaasvin d.

Die t reurproses kan ook 'n

hartseer insluit as gevo lg van 'n ve rlies aan die teenwoordigheid van
God. Die pasiënt voel God se af wesigheid as oordeel e n straf aan. Dit
is daarom belangrik dat skuldpastora at in hierdie stadium gekoppel sal
wees aan die vergif nishulp (Clark 1986:46). Die ontdekking van God se
medelye met die nood van die vigspasiënt via die lyding van Ch ristus
kan die pasiënt onthef van self vernietigende reaksiepatrone.

1.1.4 Rekonstruksiefase

Dit is die k reatie we f ase waarbinne die persoon verant woordelikheid vir
sy s iektetoestand aanvaar en begin met die taak van sinontwe rp en
toekoms-oriëntasie. In die rekonstruktie we f ase gaan dit om die neem
van konstrukt ie we besluite oor die on middellike toekomsplanne, asook
die f ormulering va n korttermyn- en langtermyndoelwitte.

Die oogmerk

van die pastoraat is om die persoo n te help om opnuut sy le we te
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herstruktureer,

te

kom

tot

nuwe

sinontwerpe,

die

aanleer

van

doelgerigte gedra g ondanks die f isiese agteruit gangsproses en die
integras ie van die gelo wige se geloof sinhoude by sy siekte-situasie.
Van deurslagge we nde belang vir 'n pastorale strategie sal die f aktor
van s inge wing en hoopvolle perspekt ief ontwikkelin g we es.

Omdat die

rekonstruksief ase te doen het met die terminale implikasie van vigs, is
dit belangrik dat die Christelike hoop hierin 'n deursla ggewende rol sa l
speel. Die pasiënt moet gehelp word om nie vanuit sy vigstoestand sy
emosionele gevoe lens op God te projekteer nie, maar om al sy
negatie we

ge voelens

deur

middle

van

klaa ggebede

of

deur

die

klaagpsalms voor God te verbaliseer (Brueggemann 1984:51-56).

Dit is juis die bedoeling van die klaagpsalms om gestalte te gee aan
smart en die I yde nde persoon binne die vergaderin g v an die Here en
die konteks van die ve rbond te bring tot herstel en troos. Dit is juis die
klag as protes vorm wat die bidder met God se patos in aanraking brin g
(Brueggemann 1984:66).

Op geloof svlak word hoop versterk wanneer

die lydende persoon eerlik met God kan kommunikeer en bewus word
van

die

simpatieke

teenwoordigheid

van

God.

Daarom

verklaa r

W estermann dat "The Old Testament cannot pin God down to a single
soteriology; it can only speak of God's saving acts within a whole
series of events, and that necessarily in volves some kind of verbal
exchange bet ween God and man.

This latter includes both the cry of

man in distress and the response of praise which the saved make to
God" (W estermann 1974:24).
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Die hele bedoeling van hoopterapie is om die pasiënt vastigheid en
kontinuïteit te laat ontdek te midde van wanhoop, depressie en
diskontinuïteit.

Die inhoud van die hoop is daarom die vastigheid van

God se trou aan sy verbondsbelof tes.

Die perspektief wat die hoop

ontsluit, is die werklikheid van die opstandingsle we.

Christelike hoop

is wesenlik opstandingshoop (Lou w 1985:24). Die bedoeling van hoop
in

die

pastoraat

is

om

die

vigspasiënt

te

help

om

vanuit

die

oorwinningsperspektief van die opstanding sy le we in die hede op 'n
sin volle wyse te h erkonstrueer.

Die f eit dat die gelo wige in Christus

die le we het, stel homself daartoe in staat om sy I ydingstoestand te
gebruik om na ander mense in hul lyd ing uit te reik.

Dit

gee

aan

die

pasiënt

daardie

geborgenheid

doodsangs in die hart van God plek is;

d at

daar

vir

sy

vigs is nie noodwendig die

opskorting van le we nie, maar juis die weg waa rlangs die lewe in die
diepte van sy op standingsdimensie, via geloof , ontsluit wo rd.

Die

Christelike hoop ontsluit 'n positie we, ontiese toestand: die verloste
toestand van die nuwe mens in Christus (die nu we mens as nuwe
skepsel van God binne die realiteit van die opstandingsle we). Hierd ie
toestand in Christus wek nie net 'n po sitie we denkpatroon en lewenst yl
by die vigspasiënt nie, dit skep ook 'n positie we le wensoriëntasie met
'n vorentoe- en t oekomsmoment.
antwoord

op

die

“W aartoe?”-vraag

Singe win g as 'n soeke na die
word

op

hierdie

wyse

deur

hoopterapie gegenereer (Louw 1985: 26-28).

Die Christelike hoop skep midde in die vigspasiënt se wanhoop 'n nuwe
houding en kwalit atiewe bestaanstoestand.
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Dit skep daardie ontiese

toestand van vert roue wat gebaseer is op God se tro ue lief de. Die
hoop is nie net 'n beskrywin g van (a) die toestand van die Christen as
nuwe mens nie; dit is ook (b) 'n aanduiding van die kwaliteit van 'n
verhouding wat geborgenheid bied en toekomsmoontlikhede oopmaak.
Die

Christelike

moontlikhede

vir

hoop

is

le we.

voorts

(c)

Hierdie

’n

hoop

perspektie f
wo rd

op

God

ge genereer

in

se
‘n

geloof sverhouding met God en dring die bestaan binne as 'n ga we van
die Heilige Gees.

Die Christe like hoop is nie soseer gerig op dit wat ons wil hê (wens)
nie, maar 'n kwaliteit van bestaan wat sin vol gerig bly op God se
vervu lde belof tes (Clinebell 1987: 76-80).

Ge woonlik dink ons aan

hoop meer in f uturiese en liniêre terme en minder in eskatologiese en
onties-relasionele terme. Laasgenoemde is egter die unieke
van die Christelik e hoop (Carrigan 1976:45).

kwaliteit

Hoop besit, naas sy

ontiese en relasionele dimensies, ook 'n f isiologiese asp ek. Na vorsin g
op die brein het aan die lig gebrin g dat die linkerkant van die brein die
meer logiese inf ormasieprosesse va n die bestaan beheer, terwyl d ie
regterkant van die brein die menslike oriëntasie in ruimte beheer
(Stone 1983:296).

Gewoonlik konsentreer die teolo gie e n die pastorale bediening baie op
die linkerkant va n die breinf unksies, naamlik die meer analitiese
denkprosesse, en minder op die regterkantf unksies, naamlik die meer
intuïtie we

f unksies

en

f antasering.

Die

pastorale

bediening

konsentreer dik wels op die meer ko gnitie we dimensie e n die aspek van
doelbewuste kontrole, en minder op die aff ektiewe dimensie en die
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aspek van mistieke in antisipasie. Dit blyk ook dat wanneer ons na die
verband tussen hoop en vertroue in die Psalms kyk, die Bybelse
wê reldbeeld meer georiënteer is.

Dit is dan ander andere die f unksie

van die Christelike hoop dat dit op psigof isiese vlak die regterkant van
die brein st imuleer, en aanleiding ge e tot positie we ge moedstoestande
en aangename emosies wat help om meer integraal en doelgerig te
leef . Dit is juis hierdie ontdekking van 'n positiewe le wenskwa liteit en
'n integrasief aktor te midde van die disintegrasieprose s van vigs, wat
die

pasiënt

daartoe

in

staat

stel

om

vanuit

die

positiewe

bestaansperspektief op lewe, hoopvol vo rentoe te le we en nuwe
sin velde op 'n k re atiewe wyse te antisipeer.

Die antisipasiegebeure

van die Christelik e hoop stel die pasiënt in staat om sy bestaan te
transendeer in die rigt ing van God se belof tes vir 'n o pstandings- en
ewige le we (Ca rrigan 1976:47).

In die volgende afdeling wil ek gebruik maak van narratiewe konsepte
in die pastorale hantering van die MI V/VIGS-geaff ekteerde f amilie.

2

DIE GEBRUI K V AN N ARR ATIEWE KONSEPTE

In hierdie af deling bespreek ek die ve rnaamste narratiewe konsepte en
idees wat ek gebruik het in die tera peutiese verwe rkingsproses.

My

uitgangspunt is dat narratiewe denke in die praktiese teologie ge grond
is op die geloof dat die Bybel die verhaal van God is wat met die mens
se verhaal ve rband hou. Aandag wo rd gegee aan die mens se ve rhaal
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in die lig van die W oord van God en hoe dit van b elang is vir die
narratie we pastorale berading.

Alle terreine van die mens se lewe moet dus in die lig van God se
W oord gesien en verstaan word.

W anneer daar dus in hierdie studie

oor die verhale van mense wat MI V/VIGS-geïnf ekteer, en daardeur
geaff ekteer, is gepraat wo rd, moet dit in hierdie lig gesien word. In die
bediening van die pastoraat aan hierdie f amilie, sal beginsels van ’n
narratie we benadering van toepassing wees. Louw (1993:83) meen dat
die praktiese teolo gie in s y geheel b etrokke is b y die verstaanproses
van die ontmoeting tussen God en mens. Hy plaas e gter die pastoraat
volgens my in die hart van die hermeneutiese benadering as hy sê dat
die pastorale hermeneutiek die ontmoetingsgestalte van heil vanuit die
paraklese metaf oor ve rstaan en vertolk. De Jongh van Arkel (1988:10)
beklemtoon ook die paraklese metafoor in sy stellin g dat dit in die
pastoraat nie in die eerste plek om die sorgende handelinge van
mense

gaan

nie,

maar

om

die

paraklese

van

God,

wat

deur

bemiddeling van mense plaasvind.

Om iets van die in teraksie van die ontmoetings beter t e ve rstaan, gee
ek ook van die dialoog ve rbatim, in die vorm van vinjette , deur.

Ek het begin deur te dekonstrueer aan die diskoerse wat aan die werk
is in hulle le wens.

Dit het ek gedoen vanuit ve rskille nde hoeke.

Ek

het die gesin af sonderlik laat werk en dan weer saam as groep. Ek het
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ook gemeen dat afwisseling sal verh oed dat veral die kleuter verveeld
raak.

My uit gangspunt is dat MIV/VIGS-ve rwante kennis, wat gekonstrueer is
deur mense, diskoerse word wat ma g verkry oor mense.

Mense leef

dan binne hierdie diskoerse omdat "dit is soos dit hoo rt".

Om hierdie

diskoerse enigsins te kan hanteer, moet hulle blootgelê en ontmasker
wo rd.

In

'n

narratie we

benadering

word

dit

gedoen

deur

te

dekonstrueer.

2.1

Dekonstruksie

In die deel wat nou volg bespreek ek dan dekonstruksie soos ek dit
toegepas het.

Ek het ook dekonstruksie benut as gere edskap om die

deur vir a lternatie we d iskoerse oop t e maak. Dit het ek gedoen deur 'n
spel

te

skep

MIV/VIGS.
dele.

wa t

vra

na

die

oorsprong

van

kennis

aangaande

Ek breek die bespreking oor dekonstruks ie op in kleiner

Dit gee, myns insiens, 'n beter blik op die verskeidenheid van

diskoerse en aspekte van diskoerse wat ter sp rake gekom het.

2.1.1 Dekonstruksie en epistemologie

Die eerste Saterdag se gesprekke is veral bestee rondom sosiale
diskoerse en die invloed wat hierdie diskoerse op die gesin het. In my

230

epistemologie het ek reeds aangedui dat ek myself binne die praktiesteologiese paradigma plaas.

Ek is van mening dat die f amilie begin

verstaan dat straf van God en die noodlot nie onweerlegbare diskoerse
is

nie

en

dat

le wensbeskouing.

dit

nadelig

in we rk

op

hulle

godsdiens-

en

Hierdie insig laat vir hulle ’n wêreld oopgaan waar

die paraklese van God ervaar kan wo rd.

Op

hierdie

punt

konstruksiediskoers.

beleef

ek

’n

ongemak

met

die

sosiale

Ek bet wyf el dit of daar innerlike heling kan kom

as bespreking méér belangrik as antwoorde word.
Skrif antwoorde wo rd irrele vant.

Die soeke na

Omdat daar nie antwoorde is, óf

gesoek word nie, wo rd mense gelaat met hulle eie verstaan van iets
soos sondebegrip of straf van God.
vervreemding van God!

Dit skep nog meer verwa rring en

Hulle moet dan meer bereid wees om nuwe

konstruksies daar te stel wat vir hulle werk, gebore uit ’n wetenskaplikverant woorde verstaan van die teks.

Daarmee saam was dit vir m y belangrik om hulle op hul gemak te hou
en te laat besef dat hulle in beheer is en dat hulle opinies en kennis
waarde vol is. My motiverin g hiervoo r lê daarin dat ek my eie mag wou
dekonstrueer en dat ek hulle stemme hoorbaar wou maak. Ek het van
meet af gepoog om hulle stemme hoorbaar te maak en hulle te laat
saam konstrueer. Daarom het ek begin deur hulle te vra watter riglyne
hulle vir ons groepinteraksies daar sou wou stel.
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2.1.2 Dekonstruksie va n mag

W anneer mens met groepe werk, wo rd dit aanvaar dat jy bepaalde
vaardighede rakende groep werk het .

Volgens Silvester (1996:234)

wo rd dit sondermeer aanvaar dat die groepleier oor go eie fasiliterin gsen onderrigvaa rdighede beskik.
‘n posisie

van mag.

Dit plaas oombliklik die groepleier in

Hy/sy is die deskundige wa t met hierdie

deskundige kennis, vaardighede en middele gesprek gaan voer met die
hoorders wat "minder kundig" is.

As kennis dan mag is, is die groep

(hoorders) by imp likasie, (gemeet aan sogenaamde deskundigheid),
met minder mag as die groepleier gelaat.

Dit is ook waarskynlik dat

die groepleie r ondersteuning sal b ied aan die kultureel-dominante
diskoerse.

Dit s ou kon meebring dat die groep se eie diskoerse

onderdruk word (Silvester 1996:234). Ek het deurentyd probeer om my
mag te dekonstrueer deur die spreekwoordelike bal terug in hulle
hande te plaas.

‘n Ander manier wat ek gebruik het om hierdie sogenaamde mag van
my te dekonstrueer, was om te aanvaar dat die groep oor baie kennis,
op vele terreine ve rwerf , beskik en d at hulle dit hie r so u kon aanwend.
In plaas daarvan om voorskrif telik te wees en riglyne vir die groep neer
te lê, het ek om bogenoemde redes besluit om af te skop met die
volgende vraag aan die groep:

"W atter riglyne wil u as familie neerlê
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vir die werk sessie s?" Op die volgende riglyne is ooreengekom (ek het
elke riglyn op die blaaibord geskryf en dikwe ls gevra na die verstaan
en betekenis wat die woord vir die groep dra):

Gerda:

"Ek dink juis vert roulikheid.

Dit gee jou die vrymoedig heid

om te praat."
Pieter:

"Vertroulikheid.

Dat ons kan praat.

W at bedoel ons met

vertroulikheid?"
Gerda:

"Dat dit wat jy sê, hier bly. Eerlikheid."

Pieter:

"Eerlikheid. W at bedoel jy daarmee ?"

Gerda:

"Dat 'n mens nie iets sal sê o m t e dink hoe die ander
daaroor voel nie, maa r jou ware gevoelens weergee.

Ek

weet nie hoe om dit te stel nie."
Pieter:

"Nie te sê wat jy dink ander wil hoor nie."

Gerda:

"Ja."

Pieter:

"'n Mens kan byvoeg deur te sê dat ons nie sal probeer o m
'n beter beeld van die gesin voor te hou as wat ons regtig is
nie.

Sal dit vir u werk?

Dat ons nie sal maak asof ons

beter is as wat ons is nie. W at sou nog belangrik wees?"
Gerda:

"Ek dink dat Marius - 'n mens sê altyd dat kinders gesien
word, maar nie gehoor word nie, ma ar die teenoorgestelde:
dat ons juis Mariu s sal hoor.

In my dae word jy groot dat

kinders gesien ma ar glad nie gehoor word nie. Dat ons dit
so geborge vir hom sal maak, dat h y juis aangespoor sal
word om te praat."

Die vo lledige konstruksie waarvolgens ons die berading sou laat
verloop was as vo lg:

Ons sal "vertroulikheid handhaaf”; "nie uitpraat
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nie"; "ons sal eerlik wees"; "opreg in dit wat ons sal sê"; "nie sal sê
wat ons dink die ander wil hoor nie"; "dat ons nie sal maak of ons beter
is as wat ons is nie"; "dat ons Marius sa l hoor"; "d at ons hom sal
aanmoedig om te praat en dat hy wel sal praat".
Met die "platf orm" geskep vir openhartige gesprek kan daar met
dekonstruksie rondom hulle gesin wees begin word.

2.1.3 Dekonstruksie va n diskoerse rondom hulle gesinw ees

Ek het in die voora f gesprekke vir die f amilie gesê dat ek hulle wil help
om 'n nuwe draaiboek vir hulle f amilie te skryf . Om dit te vermag moes
ek gesprek tusse n die onderlinge gesinslede stimuleer.

Ek wou

sodoende begin dekonstrueer aan hulle huidige gesinso pset. Gevolglik
het ek die volgende tipe vrae ge vra: "W at doen julle as f amilie saam?
W at doen julle om julle f amilie bymekaar te hou?

Hoe gereeld doen

julle dit? As julle f amilie presies sou bly voortdoen soos tans, hoe sal
julle oor t wee jaa r daar uitsien?
wees?

W atter goeie dinge sou daar nog

W at sou verlore ge gaan het? W atter krapperighede sou dalk

ontwik kel in vols kaalse probleme?"

'n Ander voorbeeld van dekonstruksie van diskoerse ron dom gesin wees
kom uit 'n gesprek met Gerda na aanleiding van 'n terapeutiese brief
aan hulle.

Die eff ek wat 'n diskoers op 'n persoon kan hê, word

duidelik uit die wo orde van Gerda, wat moes ontdek dat daar nie iets
soos 'n perf ekte huwelik is, soos sy nog a lt yd geglo het nie.
persone van wie se huwelik s y dit geglo het, is geskei.

234

Die

In hierdie

gesprek dekonstru eer ek aan diskoerse rondom gelukkig en normaal.
Ek gebruik die ka art van eksternalisering deur van "normaal" te praat
asof dit 'n persoon buite die f amilie is (ek plaas die deel in vet gedrukte
letters). Die gesprek verloop as volg:
Jan:

"Julle het as opskrif, nie opskrif nie, maar woorde gekies
soos, "uniek wees", "uitkoms".

Gerda:

"W at ek netnou wou sê van uniek wees. Ek dink, as ek na
Pieter se persoonlikheid kyk, dan is dit uiteenlopend.

Ons

persoonlikhede is nie halfpad dieselfde nie. En dit maa k vir
my uniek. Mens h et altyd die idee as mense dieselfde voel
oor goed en dieselfde dink oor goed, dan kom hulle goed
oor die weg. Maar ek dink ju is in on s gesin het elke o u sy
eie manie r van dink en sy eie manie r van doen “.
Jan:

"Is dit vir jou positief of negatief?"

Gerda:

"Ja! Ja.

Ek dink mens druk dan nie jou mense in ‘n blik

nie.”
Jan:

"Marius, is jy diese lfde as Ma mma of Pappa?"

Marius:

"Nee, hulle is al groot"

Jan:

"Hoekom is grootmense anders as kinders?

Is dit vir jou

lekker? "
Marius:

"Grootmense maak my hartseer, want hulle baklei baie ”.

Pieter:

“Ek dink ek is op 'n punt, al erken ek dit nie maklik nie,
maa r dat ek dink dat mens, ek dink veral in ‘n huwelik, dat
mens nie gelukkig kan wees nie.

Ek dink ek het dit baie

gesien. AI die mense wat ek gedink het het ‘n huwelik wat
so standvastig is e n toe op die ou einde, het hulle nie goeie
huwelike gehad nie."
Jan:

"AI die mense?"
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Gerda:

"Ek dink byvoorbeeld aan oom Hansie en tannie Alta.

Ek

en Trieksie het so saam g rootgeword en ek het gedink daar
kan nie 'n beter verhouding wees as daardie twee mense
s'n nie. Ek het gedink dis hoe dit mo et wees.
Jan:

"Maar hoe Iyk daardie 'dis-hoe-dit-mo et-wees'?"

Gerda:

"Hulle is gelukkig.
gedoen.

Hulle het goed saam met hulle kin ders

Grappies gemaak . So 'n ontspanne atmosfeer as

jy daar ko m. Dit w as al die tyd....”
Jan:

"Dit was jou norma al?"

Gerda:

"Dit was my norma al. Ja."

Jan:

“En toe Normaal nie die engeltjie is wat dit Iyk nie, wat
doen dit toe aan jou?"

Gerda:

"Ek dink dit het my negatief gema ak.

Ek dink ek het

skrik kerig geraak."
Jan:

"Ken jy mense wat gelukkig getroud is?

Werklik gelukkig

getroud is?"
Gerda:

"Nee, ek het toe op 'n stadium in my lewe gekom wat ek
amper daaraan getwyfel het."

Jan:

"Is dit Gerda wat dit sê, of is dit Normaal wat dit sê?"

Gerda:

"Seker maar 'n persepsie van Gerda of albei..."
(onduidelik).

Jan:

"Is dit hoe Normaal wil hê jy die lewe moet sien?"

Gerda:

“Ja en ek weet ek moet seker besef dat 'n huwelik en
gesinslewe nie perfek kan wees nie.
downs' hê.

Gaan sy 'ups and

Dink ek het dit van ons uiterste na 'n ander

uiterste toe gevat”.
Pieter:

“Ek is huiwerig o m dit te sê, maar e k het die gevoel gekry
dit is normaal o m ’n buite-egtelike verhouding te hê......”
(stilte )
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Jan:

“Is dit hoe Normaal wil hê jy die lewe moet sien?”

Pieter:

“Ja, maar No rmaal het my gedrop toe dit by die siekte k om!
Dit is nie Normaal dat my hele gesin nou daaronder moet ly
nie!”

Jan:

“Is daar ’n ander moontlikheid wat julle wil voorstel wat nie
só Normaal is nie?”

Gerda:

“Ons lewe is in ’n doodloopstraat....dit is Normaal....s eker
maa r jou lewe neem ....dit is seker ook Normaal. W at is nie
‘so Normaal ’ nie? ”

Pieter:

“Sal

God

ons

vergewe?

Sal

Hy

hie rdie

skuldgevoelens en twyfel van my wegneem?

No rmale

Ek en G erda

sal seker nooit weer gesond word nie, dit is Normaal. Maar
God is mos n ie Normaal n ie! ”

Eksternalisering h elp Gerda en Pieter om af stand te kry tussen hulle
en hulle ou diskoerse. Dit open die deur vir ve rdere dekonstruksie wat
hulle kan help om ander moontlikhede te kan oorweeg.
vernu wing

is

dit

belangrik,

aangesien

dit

die

deur

moontlikhede wat hulle as meer verrykend sal beleef .

Vir geestelike
oopmaak

vir

W anneer dit

gebeur, moet die gesin gehelp word o m dit te hanteer.

2.1.3.1

Grondlaag van di e Collage

Nou begin ek die grondlaagve rf op my colla ge aanbring. 'n Grondlaag
is die "basiskleur" wat al die los dele gaan bind. Ek is van mening dat
die diskoerse, op grond van die sterk invloed wat dit op alle terreine op
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ons uitoef en, hierdie f unksie van grondlaag sal ve rvul.

McKenzie en

Monk (1996:105) het gewys op die belangrikheid daarvan dat die
terapeut moet kontroleer of die uitkoms waarnatoe gewe rk wo rd, we l
die uitkoms is wat die kliënt begeer. Daarom het ek die gesin uitge vra
oor hulle konstruksies rondom die woord "ve rge win g".

Met ander

woorde, ek het begin om die konsep "verge win g" te dekonstrueer saam
met die gesin.

Die deelname van die kleuter aan hierdie rondte

gesprekke, waa r hy laat blyk het dat die konf lik tussen sy ouers hom
ontstel, was vir m y voldoende. Ek wil dit integreer met die uitkoms vir
die f amilie wat s y ouers daargestel het.

2.1.3.2

Dekonstruksie va n diskoerse rondom konflikhantering

Ek het die gevoel gekry die f amilie dink dat daar ‘n regte manier is om
konf lik te hanteer en hulle moes dit nou leer. Anders gestel: ons meet
ons teen die konsep van konf likhantering en nou voel dit vir ons dat
ons tekort skiet.

Die enigste manier om vas te stel of ek die situasie

reg lees, was vir my om navraag te doen. Die ant woorde wat ek terug
ontvang het, noop my om ‘n aanname te maak, naamlik dat dat daar ‘n
diskoers bestaan rondom verge win g en vernu win g wat sê: "Jy moet die
ideale manier van konf likhantering aanleer en bemeester."

Ek meen

dat die volgende vinjette dit raak illustreer dat die gesin we l oor kennis
beskik rakende k onf likhantering, maar dat hulle as ge volg van die
diskoers (hie rbo gemeld) dit nie besef nie:

238

Jan:

"As jy sê konflik op ‘n gesonde manier oplos, sou jy sê daar
is ‘n “regte" manier ?"

Pieter:

“Ja, ek dink daar's verskeie regte manie re.
hang

baie

af

van

persoon

tot

persoon.

Ek dink dit
As

daar

‘n

konfliksituasie ko m, en daar sal wees, en jy wil die
persoon aanval, is dit totaal verkeerd.

As jy liewer die

persoon eenkant kry en sê; kyk, hierdie konfliksituasie, kom
ons kyk hoe ons dit kan oplos. ..maar dis maklik gesê."
Gerda:

"Meeste konflik kom meestal nie oor wát gesê word nie,
maar oor hóe dit gesê word."

Pieter:

"Of oor hoe dit opgeneem word."

Jan:

"Hierdie regte ma nier of paar maniere van oplos; hoe laat
dit u voel? Oor hiérdie manier van oplos?"

Pieter:

"Dis

moeilik,

w ant

elkeen

dink

sy

manie r

van

konflikhantering is die regte manier ...hier om idees te kry.
Ek dink my manier van konflikhantering is wonderlik, terwyl
Gerda nie met my daaroor saam ste m nie."

Ek sou op hierdie punt vir hulle inligtin g kon deurgegee het rondom
konf likhantering s oos wat L'Abate e n W einstein (1987:8) byvoo rbeeld
doen in hulle pro gramme.

Ek het gekies om dit nie te doen nie,

aangesien die vinjette hierbo illustre er dat gesinne wel kennis het oor
kommunikasie en konf likhantering.

Die vetgedrukte d ele hierbo kon net sowel aanhalin gs ge wees het uit
byvoorbeeld die we rk van Daniël Louw (1985:174,175), of Nick y
Alpaslan (1994:262).

Beide wys da arop dat in konf likhantering jy nie
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die persoon moet aanval nie, maar die probleem moet pak.

Ook dat

stemtoon belangrik is: " ...dis n ie net wat ek sê nie, maa r hoe ek dit
sê"

McKenzie en Mon k (1996:107) skryf dat mense aangenaam verras is
wanneer hulle ontdek dat hulle oor bevoegdhede beskik wat voo rheen
onder probleme verberg is.

Die vinjette hierbo onderstreep dat die

gesin wel oor d ie nodige kennis beskik.

2.1.4 Speel-speel dekonstrueer

Ek het verder gedekonstrueer aan hulle huidige manier van gesin wees.
Alvo rens hulle werklik nuut kon begin dink oor gesin wees, moes hulle
tog immers 'n raakbeeld van hulle eie gesinsle we hê.

McKenzie en

Monk (1996:117) het gesê dat 'n mens slegs nuwe inligting kan
absorbeer as hy/ sy d it kan vergelyk met 'n vorige stel inligt ing.
W aarteen sou hulle hul gesinwees kon meet?

Teen die een of ander

ideale beeld van 'n gesin? Sou dit nie 'n dominante diskoers wees wat
nog meer mag oor hulle ve rkry deur hulle te laat voel ons skiet nog
tekort nie? Sou dit nie veel ee rder d eel kon uitmaak van ve rdigtin g as
hulle kon sien ons het 'n skuif gemaak van byvoorbeeld A na B nie.
Gevolglik het ek gekies om hulle hulself te laat meet teen hulself.
Hiermee bedoel ek: kry 'n duidelike beeld van waar jy nou is en as jy
vorentoe terugk yk, en ‘n verskil sien tussen dan en nou, dan weet jy
daar was groei, h etsy ne gatief of positief .

Uit jou ve rgelykin g kan jy

dan besluit of dit positief vir jou as individu was, of negatief .
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2.1.4.1

'n Collage

Ek het aan elkeen van die gesin 'n vel karton en 'n klompie tydskrif te
gegee.

Hulle is vooraf gevra om ‘n skêr, pen, kleurkryt en gom saam

te bring. Nou het ek hulle ve rsoek om 'n collage van hul gesin daar te
stel wat hulle uitbeeld soos hulle tans is.

Die W ilsons (1976:42), van

wie ek die idee ontleen het, laat elkeen in die gesin ‘n mini-co lla ge
skep wat iets vert el omtrent hulle gesin.
collage

doen

en

die

ouers

ding/prent wou in bring.

moes

vra

Die gesin moes saam die
hoekom

elkeen

'n

sekere

Dit het tot ge volg gehad dat dit gesprek

gestimuleer het en Marius se stem was meer hoorbaar vir sy ouers.
Die volgende opmerkings van Piete r en Gerda wys daarop dat die
collage wel daarin geslaag het om die gesinslede met mekaar te laat
praat en sodoende Marius se stem meer hoorbaar te maak.

Pieter:

"Definitief. Ek dink dit sou 'n baie goeie tradisie kon raak en
dan sou mens kon terugkyk ook oor Marius se persep sie,
van kleuter tot tiener. ”

Gerda:

"Ek dink dis ook 'n maklike manier om jou kleuter te laat
kommunikeer.
hierdie

Jy kan dan vir hom vra hoekom hy juis

spesifieke

prentjie
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in

wil

hê,

en

dan

kan

hy

verduidelik waarom hy dit daar wil hê.

So kan jy dalk iets

optel wat jy nooit eers van geweet het nie."
Pieter:

"W at my ook nogal opgeval het, is dat ek die hele tyd 'n
man of 'n leë stoel ook in die prentjie wou inbring, omda t ek
gevoel het ek het my kind iets ontneem, maa r die hele tyd
het hy dit weer uitgehaal.

Waar ek gedink het dis 'n

behoefte by hom, het dit vir my ge wys dat dit juis nie 'n
"issue" vir ho m is nie.”

Die collage moes die f unksie van 'n metaf oor vervul. Pearce (1996:xiii)
omskryf 'n metaf oor, op sy eenvoudigste, as 'n manier om te beweeg
van die bekende na die onbekende. Metaf ore en narratie we verskaf 'n
buffer teen spanning wat ontstaan as ge volg van ervarin gs, persoonlike
vrese, probleme en lewenstorme.

Metafore gee, volgens Pearce

(1996:xiii), vir mense die ge leentheid om, soos h y d it stel, "... to
distance themselv es fro m events in t heir own experiences and become
the protagonist in their own lives' narratives.

Metaphor and narrative

enable them to re hearse potential solutions until they achieve insight
and new direction (1996:xiii)."

'n Metaf oor is 'n storie wat mense help om die gaping tussen wat is en
wat kan wees, te oorbrug (1996: xiii). Die collage was d an die metaf oor
van hul gesins le we wat d ie hier en nou verwoo rd, met die oog op d ít
wat moontlik kan wees.

Op hierdie stadium het die gesin met die

saamstel van die collage waarskyn lik nie die " wat -ka n-wees" in s ig
gehad nie.

Tog het dit vele verrassings meegebrin g.

kommentaar deur:
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Ek gee enkele

Pieter:

"Ek dink om te sien dat dit wat vir jou nou belangrik is, dalk
oor 'n jaar glad nie meer so belangrik is nie.

Ons kyk nou

verwyte en onsekerhede vas, maar oor 'n jaar is dit nie
mee r van belang n ie. Dinge kan vinnig verander en dan sal
ons iets anders in die middel sit.

Die lewe gaan aan, jy

voel jy's nou in 'n put en gaan nooit weer daar uitkom nie,
maa r tog as jy later terugkyk, het jy dit oorwin en bo jou
probleme uitgestyg ."

Ek is van mening dat die narratiewe benadering 'n benadering vir
gesins ve rnuwing/h eling kan ontwikkel wat realiteite of verskillende
we rklikhede met mekaar kan ve rso en.
f amilie

begin

be wus

maak

dat

daar

In hierdie se ssie het ek d ie
alternatie we

gesin wees bestaan, vera l binne hulle unieke konteks.
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maniere

van
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8
1

NUWE DISKOERS VIR DIE MIV/VIGS-GEAFFEKTEERDE
FAMILIE

INLEIDING

Tot hiertoe is moeite gedoen om deur middel van dekonstruksie en
speletjies die huidige dominante diskoers rondom hulle gesin wees
bloot te lê.

Hiermee moet egter nie volstaan wo rd nie.

Hudson

(1999:75) wys in 'n omskrywin g va n narratie we tera pie daarop dat
persoonlike probleme gegenereer wo rd deur sosiale, kulturele en
politieke kontekste.

Elke persoon interpreteer sy lewe vanuit die

stories wat beskik baar is in hierd ie k ontekste. Om verandering mee te
bring moet die ge sin gehelp word om te ". ..'redescribe' themselves,
through their own stories, to take responsibilit y f or their o wn scripts
(1999:75)."

Die terapie beweeg, volgens hom, van af die gegewe

verhale na alternatiewe verhale.

In my benadering tot berading

beweeg ek dan nou vanaf die diskoerse wat tot hie rtoe blootgelê is, na
die skryf van 'n alternatiewe diskoers vir die gesin. Dit is gedoen deur
verder te dekonstrueer aan hulle huidige vorme van ge sin wees.

Aan die familie is ge vra om die volgende te bespreek:
huidige manier va n gesin wees is vir hul positief ?"

"W at in hulle

Ek het weereens

ge wys op die bela ngrikheid dat hulle kind moet saampraat:
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laat hy

alles noem wat vir hom lekker en goed is aan sy huisgesin. W at voel
hy bou aan gesins verbande? W at werk vir hom?

Ek het gevra vir terugvoer in die gro epsverband. Met die terugvoer in
die

groep

was

d ie

idee

dat

daar saam

gekonstrueer

wo rd

aan

alternatiewe moontlikhede en dat hulle as gesin hierdie konstruksies
sou inbou in hul eie gesinsdiskoerse.

Tussen die twee Saterdagsessies h et ek 'n paar opdragte vir hulle
gegee.

Ter wille van Marius het ek dit "huiswerk" ('n skoolterm

waarmee hy beke nd was) genoem.

Die huiswerk is gekies om ten

eerste die gespre k tussen hom en sy ouers ve rder t e stimuleer, en
tweedens om met behulp van 'n metaf oor die f amilie te begelei in die
skryf van ‘n eie dis koers.

Die metaf oor wat ek hier gebruik, is 'n gesinslied. And ers gestel, elke
land het 'n volkslied wat iets verwoord van die land se mense en
aspirasies.

Die gesinslied moes iets van elke gesin se aspirasies en

drome verwoord. Die huis werk was as volg:

Huis werk 1:

"Teken 'n stamboom van julle gesin.

aangestel as speurder.

Jy is ‘n privaatspeurder.

Marius, jy word
Jou opdrag is om

ondersoek te doen na wie almal dee l van jou f amilie is, wie hulle is,
watter interessant e stories oor hul verte l kan word.
moet

nie

inligtin g

vers wyg

nie.
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Julle

sal

En ouers, julle

aan gekla

word

van

regs ve rydelin g. Maak tyd om die speurder by te staan. Help hom met
‘n stamboom om vanaf te werk."

Hierdie idee is ontle en uit die werk

van Russell en June W ilson (1976:38,42).

Huis werk 2: "Kies 'n liedjie wat iets sê van julle f amilie. Dit moet iets
soos ‘n volks lied wees, net hierdie keer 'n gesinslied. Julle kan enige
liedjie bring of self een skryf en dan kom sing."

2

L ANDS K APSKILDERYTJIES

Ek het die gesinsliedmetaf oor gekie s om die geleentheid te bied om
landskap-van-aks ie- en landskap-va n-identiteit-vrae te vra, sonder om
iemand ongemaklik te laat voel. Die volgende vinjet dien as illustras ie:

Jan:

“W at het julle as ’n gesinslied gekies? W ie gaan probeer?”

Pieter:

"Ons het konsensus bereik oor een liedjie, ons voel ernstig
oor daardie liedjie. Dit is Marius se voorstel. ”

Jan:

“Marius, nou is ek nuuskierig! Vertel my.”

Marius:

“Dit is ‘n lied in die 'Sing Onder Mekaar': 'My enigste t roos
in lewe en in dood, is dat ons aan Jesus Christus behoort.'
Ek hou baie van hom. ”

Jan:

“Dit is ’n pragtige lied! Hoekom hou jy van hom?”

Marius:

“Ons behoort aan Liewe Jesus. Niks kan Ma mma of Pa ppa
of vir my van Liewe Jesus skei nie! ”
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Landskap-van-aksie-vrae en landskap-van-identiteit-vra e bring volgens
Morgan (2000:68) mee dat waardes, verb intenisse ("commitments"),
begeertes, bedoelings en sterk punte na vore gebring word.

Hierdie

inligtin g word gebruik in die skryf van 'n nuwe diskoers. Die skryf van
'n nuwe diskoers vir hierdie f amilie, maar veral vir die geaff ekteerde
kleuter, het ek aangehelp deur middel van die vo lge nde benadering:
op 'n blaaibord het ek met die familie se hulp elke f amilielid se sterk
punte gelys.

Ek

het

dit

opgevolg

identiteit-vrae:

met

landskap-van-aksie-

en

landskap-van-

"Hoe voel dit as mooi dinge van julle gesê word? Sou

dit lekker wees o m dit meer te hoor?

Meer kere te sê?

Sou dit julle

gesin wees ve rryk?" Die gedagte is o m hier iets van die stereotipes, of
etikette af te breek.

Dit kan ook meewerk tot 'n hernude waarderin g

van mekaar, asook om identiteit te bou.
beskik julle as ges in (individue)?

“Oor watter talente/ga wes

W ie is julle helde?

Hoekom?

Sou

julle sulke eiensk appe deel wou maak van julle gesin wees (Co ve y
1997:89)?"

In die skryf van 'n nuwe diskoers vir d ie f amilie het ek ge vra na
moontlike positiewe bydraes wat elkeen van hulle kans gesien het om
te maak.

Let op die vraagstellin g.

Ek het hulle beu rtelin gs ge vra:

"W at dink jy sou hulle wou hê moet jy doen om dit lekkerder in die huis
te

maak?"

Epston

(1998:61-68)

skryf

oor

vraagstellin g as dit kom by strydend e partye.
terapeut regter m oet speel.

hierdie

manier

van

Dit ve rhinder dat die

Epston het ge vind dat dit mense op 'n

onge wone wyse la at ref lekteer, terwyl die ander baie f yn ingestel is op
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luister.

Ek wou in hierdie geval elkeen laat ref lekteer oor sy/haar

bydrae tot die gesin. Hulle response was:

Pieter:

"W at kan ek doen? Ek dink meer positief wees. Ek moet
verby stig mas en etikette leef. Ek moet my problee m v ir
God gee en daardie vryheid en vreugde moet ek in my huis
inbring.”

Gerda:

"En ek dink ek moet meer luiste r. Ma rius was so opgewonde
om te praat. Ja. Net om te kan praat. Hy het so ‘n groot
behoefte gehad. Ek luister n ie genoeg nie. Veral teenoor
Marius."

Marius:

“Liewe Jesus is ons Herder. Ons moe t nie bang wees nie”.

Ek voel dat dit (die vraag en antwoorde) geslaa gd was, vera l omdat dit
by die ander 'n ge voel gelaat het van "ons is gehoor". Hiermee sou ek
dan kon begin werk aan ‘n gesinsmis siestellin g. Ek din k hier in terme
van Co ve y (1997) se stellin gs van wa ardes wat as 'n ko mpas kan dien.
Ek dink dat hierdie f amilie dit verrykend sal beleef om self te besluit
oor wat hulle in hul f amiliestorie wil hê en wat nie.

‘n Familiemissie

kan ‘n manier wees om die effek van samelewingsdiskoerse in hul
le wens te beperk.

Hoe wil ons graa g met mekaar praat?

W atter tipe

atmosf eer wil ons graa g b y die huis hê (Co ve y 1997:89)?

Enige nuwe diskoe rs moet versterk of verdig word.

Morgan (2000:74)

sê dat dit moeilik vir mense is om verbind te bly aan 'n nuwe ve rhaal
wat no g aan die ontwikkel is.

Maniere moet gevind word om hierdie
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verhaal op die vo orgrond te hou.

Een van die maniere wat Mo rgan

(2000:74) gebruik om ‘n verhaal te verdig, is die skryf van brie we.
die

volgende

gedeelte

illustreer

ek

die

gebruik

van

briewe

In
om

verd igt ing te be werk.

3

VERDIGTING

Van hieraf , in die taal van m y metaf oor van die na vorsing as ‘n collage,
begin ek bes luit in samewerkin g met die f amilie, watter kleure en detail
ons wil uitlig in die collage wat ons skep. Dit maak van die collage ‘n
groeps werk en nie ‘n een-manstuk nie. My uit gangspunt was van meet
af aan dat hierdie ‘n ko-konstruksie sou wees:

ek sou saam met die

f amilie ko-konstru eer aan gesinsve rnuwin g/helin g.

Die samewerkin g

van die f amilie is belangrik, omdat die nuwe diskoers vir hulle ‘n
positie we diskoers moet wees.

McKenzie en Monk (1996:104) en

Morgan (2000:74) wys daarop die kliënt (f amilie) self moet besluit of ‘n
nuwe diskoers vir hulle gunstig is, al dan nie.

3.1

Briew e as verdigting

In die t yds verloop tussen die t wee Saterdae se ontmoetings het ek aan
die f amilie ‘n brief geskryf waarin ek aanhaal uit die verbatims van die
twee Saterdae se gesprekke. Die aanhalings is gemik op probleme of
sake wat die f amilie in die vooraf gesprekke aangeraak het. Ek het ook
vir hulle d ie volled ige ve rbatims gest uur en hul versoek om dit te lees
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en my te laat weet of hulle dink dit ‘n getroue weerga we van die
gebeure is. Aan die een kant sou dit my help met die navorsing. Aan
die anderkant sou dit geheues verf ris en sou die herlees van wat gesê
is, die geheueprosesse bevorder e n verdigt ing meebring.

Met die

toestemming van die f amilie gebruik ek die brief aan hul gerig, asook
die vinjet uit die gesprek met hul familie, om die waarde van hierdie
brie we te illust reer.

Hier benut ek die terapeutiese brief om die storielyn te verd ig,
glinsteroomblikke uit te lig (b yvoorbeeld waar die gesin hulself as
uniek beskryf ) en ook om die brief weer as aanknopingspunt vir ‘n
verd igt ings gesprek te gebruik. In hierdie gesprek tel hu l spontaan die
vonkeloomblik op en word die geleentheid gebied om met landskapvan-identiteit-vrae dit verder te eksploreer en verdig.

Let daarop dat

die familie se eie woorde keer op keer aangehaal word. W hite en
Epston (1990:126) sê: "In a storied t herapy, the letters are the ve rsion
of that co-constructed realit y ca lled therapy and become the shared
property of all pa rties to it."

Volgens W hite en Epston (1990:126)

maak hierdie briewe die terapeut aanspreekbaar teenoor die f amilie.
Dit skep, volgens hulle, die geleen theid om nie soseer retrospektief
versla g

te

doen

van

die

proble emverhaal

nie,

maar

eerder

‘n

proaktie we blik te verskaf op wat kan wees.

In die volgende voorbeeld van só ‘n brief probeer ek juis dit ve rmag.
Ek poog om deur die gebru ik van die f amilie se eie woorde die
glinsteroomblikke uit te lig en so op die nuwe verhaal van hulle le wens
te f okus en dit te verdig.

Deur ge bruik te maak van vrae, laat ek
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deurskemer wat dalk kan wees op gro nd van wat reeds gesê en geleef
is.

In die geva l van hierdie f amilie, waar die ouers MIV/VIGS-

ge ïnf ekteer, en die kleuter daardeur geaff ekteer is, en hulself as
"disf unksioneel" beskou, het die "nuwe verhaal" waa rsk ynlik reeds
bestaan, maar was dit onderdruk deur die dominante diskoers van
"disf unksioneel" wees: 'n getraumatiseerde huis.

3.1.1 Die terapeutiese brief

2002-11-24

Hallo Pieter, Gerd a en Marius,

Ek het die gesprekke met julIe baie geniet. Dankie vir die voorreg o m
op hierdie wyse 'n deel saam met julIe as gesin te kan stap.

'n

Klo mpie dinge het my opgeval oor julIe en ek wil d it graag met julIe
deel. Ek sal ook graag wil hoor hoe julIe oor sekere dinge dink.

Ek hoor dat julIe sê dinge kan maar rof raak. Dat ons met mekaar oor
konflik moet praat. Pieter, jy het gesê: "Ek het nog my hele lewe lank
'n problee m met k onflikhantering en ek kry nogal, ...hoe hanteer mens
konflik binne so 'n intie me verhouding?"
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Ek het jou gevra: "W at bedoel jy me t konflik?" en jou antwoord was:
“As situasies opduik en ie mand word vir ie mand kwaad. Jy weet. Wat
is die regte manie r?"

Ek het gewonder of julle nie alreeds ‘n manier

gevind het wat wel werk nie. Een wat met tye resu ltate lewer. Kom ek
verduidelik.

W il julIe nie ‘n oo mb lik vat en die volgende aanhalings

weer bekyk nie?

Watter oplossings vir konflik lees ons hierin raak?

Sou dit werk?

Gerda: "Ja. Saam besluit.

Ek sukke l daarmee o mdat e k nie so groot

geword het nie. Ek sukkel o m my kin d te betrek in besluite. Ek onttrek
my in my dop en gaan lê vir twee dae met 'n hoofpyn in my ka mer en
dan besluit ek daarna dis wat ek wil hê.
daarby betrek en sê:

Sonder dat ek my kind

'Ek het nou hierdie problee m.

Kom ons kyk

wat is die oplossing, maar miskien as ons saamwerk dan – ek weet
nie hoe om dit regt ig te interpreteer nie, om dit te imple menteer nie. "

Jan:

"Sou mens hierdie saampraat ook op ‘n posi tiewe manier kan

gebruik? Nie net om 'n problee m deur te praat nie, 'n konflik te ontlont
nie. Sou mens dit ook kan gebruik om 'n konflik te voorkom?"

Ek wonder of julIe daaraan gedink het dat julIe benadering dalk in die
regte rigting was, dalk net nie ver genoeg nie? Ek wonder of daar dalk
ander kreatiewe maniere sou wees waarop julIe vir Kon flik nog verder
sou kon stilmaak? Op bladsye 7, 8 e n 9 van die groepsessie-oggend is
daar nog wysheid oor Konflik.

Dinge wat ook deur julle voorgestel is.
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Kan julIe nog die f liek "Ghostbusters" onthou?

Ek wonder of julIe n ie

besig is o m te ontluik as "Conflict-bu sters" nie.

Hoe dink julle?

E k wonder ook oor iets anders:

W at het ons hierbo

gedoen (dit waaruit ek die aanhaling s geneem het)?

Hoe het dit wat

ons hierbo gedoen het gehelp om ‘n beter verstaan te kry oor hoe ons
mekaar kan help as Konflik byvoorbeeld ’n aanval loods?

Die collage wat julIe gemaak het, het my laat dink dat in hierdie gesin
het jy met ‘n span te doen.

W as ek reg?

Nie net enige span nie, ‘n

besonderse span. Is dit ‘n goeie beskrywing? Ek het dit beleef in die
manie r waarop julIe die oggend die collage gedoen het. Kan julIe nog
onthou hoe julIe saamgewerk het, en die onbelangrike dinge (vir julIe
onbelangrik) kon uitskuif met konsensus? En die woorde en prente wat
julIe gekies het om julself mee te beskryf; woorde soos: "ons voel ook
dat ons ‘n unieke gesin is";

"omd at ons Christene is, kan ons ook

uitstyg bo ons omstandighede".
beplan?
"ons".

Het julIe die "ons" so eenvormig

Ek let daarop dat julIe nêrens gesê het “ek" nie, maar altyd
Wat sê dit van julIe as gesin?

Is dit vir ju lI e ‘n positiewe

ervaring?

Die woorde wat julIe kies om julself mee te beskryf is vir my
interessant.

W oorde soos: "ons voel ook dat ons ‘n unieke gesin is",

"uitstyg bo ons omstandighede",

"ons sien dit raak en gee om vir

mekaar". Ek wonder hieroor: Hoe he t dit geko m dat ju lIe sulke woorde
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kies? Is dit belangrik vir julIe o m juis hierdie woorde te gebruik? W at
sê al hierdie woorde vir julIe oor ju lIe toekoms?

Kan ek 'n uitdaging rig? Kan ek hierdie gesin uitdaag deur te vra: W at
sal gebeur as ons die bal speel en nie die persoon nie?

O m "Vark"

(julIe woordkeuse vir die siekte) te pak en nie mekaar nie. Ek wonder
oor wat alles kan gebeur as hierdie span "Conflict-bust ers" mekaar se
goeie punte kan vier en uitlig . Sou mee r Proble me sn euwel?
my nuuskierigheid geprikkel:

Wat is Marius nog alles?

Dit het

W atter mooi

interessante dinge sou julle my nog oor Marius kon vert el?

Ek het gewonder hoe julle nou oor die toekoms voel. E k vra dit in die
lig van julIe gesin se antwoord op die vraag:

As julIe gesin sou bly

voortdoen soos tans, hoe sal julIe oor twee jaar daar uitsien? JulIe het
geskryf: "Nog steeds saam. ”

Ten laaste, ek het gewonder wat julIe sou wou uitlig in 'n paar kort
sinne, wat raak sal saamvat, wie julIe is? Sou ons by 'n volgende keer
weer daaroor kon praat?

Nogmaals dankie vir die voorreg o m julIe so te kan leer ken.

Groete Jan
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In die sessie wat ek alleen met die familie gehad het, t ussen die t wee
groepsessies, gebruik ek die brief as aanknopingspunt. Die vinjet wat
ek hier weergee wys op die eff ek wat so 'n brief op die familie het.

3.1.2 Opvolggesprek: 25 November 2002

Pieter:

"Mm, Kan partykeer

nie dink dat ons sulke goed gesê het

nie.”
Gerda:

“Ons het regtig lanklaas baklei.”

Marius:

“Dit was lekker. ”

Die brief het die geleentheid gebied om die nuwe ve rh aal wat aan die
ontvou was af te speel teen die ou verhaal van verwyt e, onsekerhede
en konf lik. Ek het dit as volg benut. (Ek tel die lyn van die gesprek op
waar hulle spontaan die ou geskiedenis begin ophaal het):

Gerda:

“Ek sien dit meer d at hier vrede in die huis is.”

Marius:

“Ons het baklei al was Pappa nie in die huis nie.”

Gerda:

“Ek

kan

dit

onthou.

Dit

was

vreeslike

gesp anne

omstandighede. ”
Pieter:

“Ja, mens het nooit geweet wat wag.....”

Gerda:

“Ie mand het gesê ‘plante groei nie waar daar nie vrede in ’n
huis is nie ’ of so iets.

Sondag kom oom Sarel hie r aan en

sê toe ‘Joe, maar jou plante is pragtig.
varkoor.

Kyk net hierdie

Hoe moo i het hy gegroei. ’ En toe skielik ko m dit

255

by my op:

ek kon nooit ’n plant laat groei by die ou huis

nie. Misk ien is dit omdat ek meer lu s het iets te doen, iets
te laat groei.

Dit weerspieël iets va n my b inneste.

E k is

rustiger in myself. ”

Tot op hierdie punt het ek hulle spontaan laat hervertel aan die ou
verhaal.

My gedagte was om nou weereens te bewe eg na die nuwe

verhaal as teenoorgestelde van die oue.

Soos reeds gesê, f okus

Epston (1998) in sy brie we aan kliënt e op die aspekte van die gesprek
wat alternatie we gegenereer het.

(Of anders gest el:

opposisie staan tot die probleemverh aal).

dit wat in

Hier het ek gepoog om dit

verbaal te doen.

Jan:

"Hoekom het julle die woord 'uniek' gekies in die collag e?"

Pieter:

"W ant ons is uniek."

Jan:

"W at maak julle uniek?"

Gerda:

"Ek dink ek sien uniek in die idee van, mens het altyd die
prentjie gehad, normaal en 'n gesin is gelukkig.

Ek het

daardie idee gehad in my kleintyd en al hoe meer het ek
gesien dit is eintlik unieke gesinne wat gelukkig is. Dis die
uitsondering op die reël wat gelukkig is en nie andersom
nie. Ek het altyd g edink ons gesin was ongelukkig en al die
ander mense s'n is gelukkig.

My oë het begin oopgaan en

(ek het) gesien, maar dis eintlik nie so nie." .
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Die woord 'uniek' was hul beskrywin g van hulself in die collage. Deur
hul stem (die gebruik van die woo rd 'uniek') uit te lig, het 'n nuwe
moontlikheid

vir

hulle

oopgegaa n.

Hulle

is

"disf unksioneel" wees nie, want hulle is uniek.

nie

ve rdoem

tot

Hu lle kon dit nie

afmaak as my beskrywin g nie (deur te sê: hy weet nie regtig wat in ons
le wens aangaan nie), aangesien dit h ulle eie beskrywing wa s. Dit wys,
myns ins iens, op die belangrikheid va n die gebruik van die gesin se eie
woorde en omskrywings.

Hulle is tog immers die deskundiges oor hul

eie lewens.

3.2

Dokumente w at verdig

Brie we is nie die enigste skrif telike manier waarop ve rdigtin g gedoen
kan word nie.

‘n Ander wyse is om gebruik te maak van dokumente,

verklarings, sertif ikate, handboeke, notas van sessie, prente en lyste
(Morgan

2000:85).

Dit dien ook as “counter-documents” (Morgan

2000:86) wat staan teenoor die probleemdiskoers. Ek het die nota van
’n sessie met Marius (die kleuter) ge bruik om die posit ie we wat deur
die f amilie gegenereer is, te verdig. Die gespreksessie is gebaseer op
die verhaal van Ro oikappie.

Jan:

“Marius, julle het al seker baie stories gehoor by die
kleuterskool? ”

Marius:

“Mm, n ie so baie nie.”

Jan:

“W atter een was vir jou mooi? ”

Marius:

“Die een van Rooikappie en die slegte ou wolf.”
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Jan:

“Hoeko m was die storie vir jou mooi?”

Marius:

“O mdat die houtkapper die slegte wolf doodgemaak het.”

Jan:

“Dink jy Liewe Jesus sou dit ook gedoen het?”

Marius:

“Liewe Jesus is groot en sterk.”

Jan:

“Hoeko m dink jy so?”

Marius:

“Liewe Jesus is ons Goeie Herder. Hy sal Rooikappie en
haar ouma red en die wolf doodmaak. Hy sal nie kw aad
wees vir Rooikappie nie.”

Jan:

“Hoeko m nie? ”

Marius:

“Dit is die wolf se skuld! ”

Jan:

“Is Liewe Jesus nie dalk vir ons kwaad nie?”

Marius:

“Miskien, maar ons is dan Sy kinders. Hy het ons baie lief.”

My idee was om die verhaal te gebruik as verdigtin g van die nuwe
diskoerse wat aan die ontwikkel wa s, naamlik dat die gesin hulle as
uniek beskou.

W at daar gesê. was, was immers hulle eie beskrywin g

van ‘n nu we disko ers van hulle le we .

Die terugvoe r van die ouers op

hierdie storie was baie positief .

In die volgende deel ve rf ons al hoe meer detail in ons collage in. Los
deeltjies word vas ter gebind aan die geheel en die eindproduk begin
meer sigbaar wo rd . Die temalied wat hulle as huiswerk gekry het, kom
eerste aan die beurt.
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3.3

Sing-sing nader a an mekaar

Die gesins lied (wa t huiswerk was tussen sessies) dien as 'n metaf oor
wat hulle, aan die een kant, sou laat besin oor wie hulle as f amilie is,
wat vir hulle belangrik is, en aan die anderkant, as 'n aksie sou
saambind. Cove y (1992:96) wys in 'n ge vallestudie op 'n f amilie wat 'n
gesinskreet gebru ik het om eenheid te behou en deur moeilike krisisse
te kom.

Ek het die gedagte " gelee n" en gekies om 'n gesinslied, in

plaas van 'n k reet, te laat skep.

Ek gebruik d ie geleentheid om

landskap-van-identiteit-vrae te vra.

Die doel is om die betekenis van

hulle gekose lied verder uit te lig en te verd ig in die nu we diskoers oor
hulle f amilie.

Die gesinslied het bygedra tot die verdigt ing van die nuwe diskoers,
deurdat die f amilie mooi moes gaan dink oor wat van hul gesinswees
hulle ve rwoord wo u hê in die lied.

W aardes, drome en maniere-van-

wees moes gesif word, sodat dit as 'n tema vir hul f amilie kan dien. Die
f amilie het iets p ro beer ve rwoord wat hulle as kenmerkend beskou het
van die nu we disk oers van hulle le wenstorie. Die f amilie het volstaan
met die lied “My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus
Christus behoort” in die “Sing Onder Mekaar”-liedbundel.

Die enigste

wysigin g wat hulle aan die woorde va n die lied aangebring het was die
verwys ing van die eerste persoon enkelvoud na die e erste persoon
meervoud (“O ns e nigste t roos in le we en dood is dat ons aan Jesus
Christus behoort.”)
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In die volgende pogin g tot ve rdigtin g het ek "terugge gryp" na sosiale
konstruksies.

Ek het die groep laat ko-konstrueer aan die hand van

nog 'n metaf oor: die weegskaal.

3.4

Gew eeg en positief ge vind (nie te l ig nie)

Ek het 'n outydse wee gskaal op 'n blaaibord geteken.

Een soortgelyk

aan die een wat die Departement van Justisie as embleem gebruik. Ek
het die skaal as metaf oor gebruik om hulle kennis en sieninge oor
gesinsle we na vore te probeer brin g.

In die eerste b een van hierd ie

gesprek, het ek bloot verken wat mens alles kan doen om die skaal te
laat s waai, b yvoorbeeld om aan die een kant goed in t e laai en aan die
anderkant

goed

oorgeskuif

na

te

die

ve rminder.
gesinsle we.

Vandaar
Ek

het

het
ge vra:

ons
" As

die
dit

metaf oor
nou

ons

gesinsle we is en dit (wys op die skets op die blaaib ord) din ge wat
maak dat dit minder goed met ons gaan, of dinge wat ons gesinsle we
bederf of keer dat ons dit kan geniet.

Dié aan die ander kant van die skaal is die lekker dinge of die dinge
wat ons positief laat voel oor die gesin.

Hoe kan ek dit kry om die

skaal te laat balanseer? W at kan ek alles doen, aan hoeveel maniere
kan julle dink om daardie deel nie net te laat balanseer nie, maar om
te swaai dat h y so lê?" (Beduie op die blaaibord)
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Dit het 'n taamlike debat meegebring. Van die belangrikste dinge wat
na vore gekom het was:

Pieter:

"Jy moet aan die positiewe bou."

Gerda:

"Jy kan in p laas van o m te ha mer op die slegte goed
konsentreer op die positiewe.”

Pieter:

"Sorg dat jy meer aan daai kant insit."

Jan:

"So, ek hoef nie noodwendig hier uit te haal nie.
net sorg dat ek mee r daar ins it.

Ek moet

Goed, dis 'n tweede

manie r. W at kan ek nog doen?"
Pieter:

"Lelik met mekaar praat."

Jan:

"Dit sal ons uithaal, né?"

Gerda:

"Mekaar nie 'labels' gee nie."

Pieter:

“’n Mens kan self met d issipline en die tipe van ding baie
verder ko m, deur a anmekaar die posit iewe te "reinforce", as
wat jy die hele tyd sê; 'Moenie dit, moenie dat, ens.' As 'n
ou regtig gaan sit en dink en kyk na die kommunikasie, met
kinders wat nog klein is, en jy wil sê hoeveel sinne jy gesê
het op 'n dag of hoe lank jy met hulle gepraat het, en jy kyk
hoeveel van hulle is in der waarheid ‘Moenie dit; moenie so
maak

nie,

oppas

hier......... ’

in

stede

van

kommunikeer, met mekaar p raat. ”
Jan:

"Moet ek heeltyd ‘moenie' hie rdie ka nt sit?"

Pieter:

" Ja!"

Gerda:

"Positief is dan ook seker o m tyd te maak vir me kaar."
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lekker

Ek het die gespre k probeer be weeg na meer praktiese of konkrete
aksies wat hulle neem.

Ek het gevra:

"Kom ons vat 'n bietjie dinge

wat julle laat goed voel oor gesin wee s as julle dit doen. W at help ons
as ges in om nader aan mekaar te bly?" My geda gte wa s om uit te kom
by wat hulle as belangrik gea g het in gespreksessies, naamlik om
bymekaar te leer as gesin. Hulle het as volg gereageer:

Marius:

"Ons speel baie bordspeletjies saam, kaart.

Nou nie

Monopoly nie, my Ma hou nie daarvan nie!"
Gerda:

"Ek dink 'n mens moet meer saa m eet.

Ek bedoel o m 'n

tafel!"
Pieter:

"Ek dink daarmee saam, as jy iets mooi sien om d it as gesin
te geniet. Jy sien baie keer iets moois, maar dan hou jy dit
vir jouself.

Ek dink om dit dan spesifiek met jou gesin te

deel."

Ek wou die positiewe momentum van die gesprek verdig in 'n positiewe
storielyn.

My ervaring in die verle de is dat mense ge woonlik meer

negatie we goed oor hulle huwe liksmaat kan Iys in 'n kort t yd as
positie we dinge. Hier beleef ek nou die teenoorgestelde. Ek het dit as
'n vonkeloomblik b eskou.

Daarom wou ek weet wat hu lle dink oor die

f eit dat daar so vinnig, so baie goed aan die positiewe kant gesê kan
wo rd, en so min aan die negatie we kant en van waar hulle as gesin
nou is.
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Pieter:

"Ek hou daarvan, want dit wys vir my 'n mens fokus tog
mee r op die positiewe.

Daar is seker negatiewe in enige

gesin, maar wat belangrik is, is dat die positiewe ...ek dink
ons sien dit raak."
Jan:

"Sou dit aanhou uitkring?"

Pieter:

"Ek dink so, daar is 'n goeie proses wat plaasvind en as 'n
mens so gesels, la at dit jou opnuut weer daaraan dink."

Ek

het

hier

die

keuse

gemaak

om

dit

af

te

speel

teen

die

samelewin gsdiskoe rse. Dit sou my uitbring b y hulle 'lived experience',
maar ook help om 'n vergelyking te trek tussen 'ou kennis' (wat die
samelewin g volgens hulle oor gesinne sê) en nuut verwo rwe kennis (dit
wat hulle nou oor gesinne sê). Hier wou ek dit as verdigt ing gebruik.

Jan:

"W at sê mense in die algemeen vandag oor gesinne?"

Pieter:

"Ek dink deesdae lag hulle vir 'n hegte familie of hulle dink
jy's uit die oude doos of outyds as jy fa miliewaardes wil
handhaaf. “

Gerda:

"Ja, ek dink as 'n mens by die negatiewe begin, wil die een
ou erger slaan as die ander en dan 'boomerang' dit.
een

probeer

erger

wees

as

die

ander,

dis

asof

Die
dit

sneeubal."
Pieter:

"Ek het al baie na daardie gebed gekyk (wys na geraa mde,
gehekelde weergawe van die Onse Vader teen die muur) en
elke keer as ek na hom kyk, sien ek daardie 'die' wat
verkeerd geskryf is.

Net omdat ek dit raakgesien het, kyk
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ek elke keer na daardie fout. AI is d aar eintlik so baie wat
mooi is op daardie kunswerk, ek sien elke keer dit raak. .."
Jan:

"En dit maak dat jy eintlik die res mis?"

Pieter:

"Dis reg, ja."

Jan:

"Jy het gesê met die negatiewe kom 'n mens eintlik nêrens.
Die feit dat ons met die negatiewe nêrens ko m en ons het
hier net positief geskryf, sê dit ons het nou êrens gekom?"

Gerda:

"Ja, ek dink ons is oppad na êrens - met die negatief kom jy
nêrens; met die positiewe ko m jy iewers! Daar is altyd, as
jy die een ding reggekry het, dan is die volgende ding daar,
maa r dan moet jy weer daaraan werk, maar jy ko m ê rens."

Pieter:

"Ja, dis tog 'n verrykingsproses; as 'n ou dalk reg in die
begin gedink het al hierdie positiewe dinge gaan ons doen,
dan het jy gedink nooit in jou lewe nie, maar stap vir stap
kom jy daar en kyk jy terug - sien jy, maar dit was tog
lekker en dit raak al lekkerder o m mee r positief en mee r
positief te raak. . ..en dit maak ook in gesinsve rband dit
lekker."

Jan:

“Marius, is dit weer vir jou lekke r by die huis?”

Marius:

“Mm, ja. Liewe Jesus het die ou nare wolf doodgemaak! ”

Gerda:

"Kan ek die afleiding maak dat ons wel gesinsvernuwing
beleef het. Het daar heling gekom?"

Pieter:

"Absoluut."

264

3.5

Ak sent op die fam iliale dimensie

Self verwyt en skuldge voelens kan die kommunikasieproses tussen die
MIV/VIGS-ge ïnf ekteerde en die MIV/VIGS-geaff ekteerde gewe ldig rem.
Dit sou dus in d ie pastorale hantering van d ie vigspasiënt uiters
belangrik wees o m die pasiënt binne die familiesisteem terug te
probeer plaas, nadat deeglik vasgestel is wat die kwa liteit van die
gesinsdinamika is, naamlik of dit positief of negatief is. Dit is juis die
f amilie wat 'n deursla gge wende rol kan speel in die poging om die
vigspasiënt te help om sy intimiteitskrisis te bo we te kom.
oor

die

terapeutiese

hantering

va n

die

vigspasiënt

Navors ing

wys

op

die

belangrike rol wat veral groepsterapie in die behandeling van só 'n
pasiënt behoort te speel (Price 1986:97)

Dit is juis die f amilie as

unieke groep wat vir die vigspasiënt kan help om die stigmatiserin g en
isolasiek risis te oorwin.

Die erva rin g van "ek behoort aan. .." en "ek

wo rd on voorwaard elik aan vaar vir wie ek is, ondanks my vigs" skep 'n
ge voel en atmosfeer van geborgenheid waarbinne die pasiënt sy
identiteitskrisis ko nstruktief kan verwerk.

Vanweë die omvang van die negatiewe sosia le implika sie van vigs, is
dit belangrik vir die kerk om te begryp dat die gemeenskap van
gelo wiges 'n belangrike rol kan speel om die vigspasiën t se “potensiële
sosiale dood" in die samelewing te vervan g met 'n terapeutiese milieu
van lief de en ondersteuning.
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9
1

PASTORAAT IN RETROSPEKSIE

INLEIDING

Die pastorale ontmoeting as ‘n ontmoeting met God moet metaf ories
verstaan

word.

Louw

(1997:92-93)

verwys

na

die

metaforiese

gebruik van pastorale ontmoeting as ‘n sakrament wat as ‘n derde
f aktor heenwys na God se mistieke teenwoordigheid in die pastorale
gesprek. Klein Kranenburg (1988:36-38) meen dat die proprium van
die pastorale ontmoeting in ‘n tria logiese ka rakter gesoek moet
wo rd.

In die past orale ontmoeting tree die pastor na mens God op.

Deur sy ve rtolkin gsf unksie word G od se wil, teen wo ordigheid en
lief de uitgedruk. Die derde f aktor in die pastorale ontmoeting is dus
die sprekende God, via die Skrif . Klein Kranenburg (1988:141) stel
dit so: "De ze expliciete vertolking va n de Schrift is het propriu m van
het pastorale gesprek, en dit onderscheidt het van alle andere
helpende gesprekken."

Die pastorale ontmoeting verwys dus na

kommunikasiegebeure waarin die bet ekenis van God se W oord vir
menslike lewe vertolk wo rd.

Via die pastoraat word die sorg van

God konkreet aan mense gedemonstreer.

In

die

pastorale

ontmoeting

word

God

se

verbondsgenade

gekonkretiseer (O ’Meara 1983:33). Janse van Rensburg (1996:157)
skryf dat die verb ond in die pastoraat as ontmoetingsgebeure ‘n
volledige hoogtep unt vind.

Heitink (1979:162) tipeer pastoraat as

"ontmoetingsgestalte van het evangelie."
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Vir Don ga (1989:113)

beteken pastoraat as ontmoeting die gebeure waardeur mense hulle
wedersyd s aan mekaar wy.

Lou w (1997:95-96) beskryf die term

"ontmoeting" as ve rtolkin g met die oo g op groter helderheid, begrip
en uiteindelik ‘n proses van beïn vloeding en verandering.

Ook

Heitink (1979:162) wys daarop dat die ontmoeting 'n proses van
veranderin g

inisie er.

Louw

(1997:98)

def inieer

die

pastorale

gesprek as " die kommunikasieprose s tussen God en mens binne 'n
konkrete situasie waarbinne die mens, in die lig van die Skrif via
geloof, sin ontsluit, God se teenwoordigheid ontdek en konkreet
ervaar,

en

tot

'n

beter

selfverstaan

kom."

Pastoraat

as

ontmoetingsgestalte van die e vangelie kan as ‘n kenproses beskryf
wo rd. Dit is ‘n pro ses waa rin die mens God beter leer ken.

Dit is van belang om hier op te merk dat ‘n teologies-pastorale
narratie we terapie in hierdie opsig radikaal ve rskil va n ‘n sosiaalkonstruktiwistiese benadering. B y die sosiaal-konst ruktiwisme gaan
dit juis nie om verandering nie. Die pastorale ontmoeting genereer
veranderin g. Dit het ‘n transf ormasie van die totale mens tot ge volg.

W anneer God en mens in die metaf oriese ontmoeting teenoor
mekaar te staan kom, kan daar volgens Louw (1997:100-101) ‘n
konstitutiewe en ‘n agogiese verandering, so wel as heiliging van die
menslike lewe, pla asvind.

•

Konstitutiewe verandering.

W esenlike bestaansvera ndering

wo rd in die B ybel met die woord met anoia beskryf . Da ar vind
dus by die mens ‘n konstitutiewe verandering met betrekking
tot s y wesenlike t oestand en kwalit eit van le wensgerigtheid
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plaas.

Die klem val op 'n verandering in die menslike wil en

rede.
•

Agogiese verandering.
pastorale

ontmoeting

In die ve randeringsp roses van weë die
is

daar

beslis

sprake

van

‘n

beïnvloedings gebe ure waarin kennis en inligting 'n rol speel.
Die inligtin g t yde ns die agogiese proses van beïn vloeding
genereer 'n ve randering, wat die mens se totale lewenswandel
met betrekking tot s y le wensprioriteite raak.

Hoe we l agogie

nou verbind is met metanoia, verskil eersgenoemde in die sin
dat dit veranderin g in terme van ‘n doelgerigte le wenswandel
beskryf .
•

Heilig ing van die menslike lewe.

Die pastorale ontmoeting lei

voorts tot ‘n ve randering in heiligin g van die menslike lewe.
Louw (1997:101) koppel dit aan die Griekse woord anastrophe,
wat ‘n veranderin gsproses in veral die mens se houding,
gedrag en le wenstyl beskryf .

Hy vo er aan dat die pastorale

ontmoeting ‘n vera ndering meebrin g wat etiese implika sies vir
mense se gedrag, en die heiligin g van hulle totale lewens,
inhou.

Anastrophé beoog dus veral daardie verandering wat

tot ‘n heilige le we nswandel en nuwe lewenst yl aanleiding gee.
Hiermee word st ellin g in geneem teenoor die situasionele,
kontekstuele en blykbaar re lativistiese etiese beskouinge van
die postmoderne paradigma (Janse van Rensburg, 2000:6575).

Volgens Fletcher (1966:47) kan daar slegs binne ‘n bepaalde
situasie op etiese norme besluit wo rd.

In aansluiting hierby spreek

Dill en Kotzé (199 7:16) die mening uit dat die waarheid slegs in ‘n
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bepaalde konteks ge vind kan wo rd.
ontologiese

bestaan

het

nie,

Omdat waarheid dus nie ‘n

beteken

dit

dat

die

individu

dit

waarmee hy die beste identif iseer in ‘n menigte van keuses moet
soek.

In die lig h iervan skryf Janse van Rensburg (2 000:69):

"If

objective truth do es not exist, then objective ethical norms cannot
exist either." Hy k om derhalwe tot die ge volgtrekking dat, alhoewe l
postmodernisme nie a-eties is nie, die essensie va n sy etiese
strukture onverm ydelik in etiese relativisme eindig.
van

Rensburg

(2000:70)

kom

die

postmoderne

Volgens Janse
benadering

tot

moraliteit beslis op relativisme neer. Du Toit (2000:96) skryf dat die
postmoderne tyd "verlof toestaan" aan enigeen om te glo wat hy wil,
en om te leef soos hy wil.

Volgens Janse van Rensb urg (2000:71)

beteken dit dat daar uit die perspektief van die konstruktivisme geen
objektiewe morele waardes bestaan waarmee die ge spreksgenoot
gekonf ronteer kan wo rd nie. Hy moet self daaroor besluit.

In

aansluiting

m et

die

vooraf gaande,

voeg

ek

my

by

No yce

(1989:20), met betrekkin g tot die heiligin g van die menslike le we,
wanneer laasgenoemde die oortuiging uitsp reek dat mense morele
leiding verwa g, en dat die kerk hie rdie plig nie mag ontduik nie. Dit
sluit

sterk

aan

by

die

imperatie we

element

van

die

paraklesemetaf oor waarna Lou w (1 997:61-78) verwys (Schnie wind
1947:364; Firet 1 979:109; Trimp 1981; Seitz 1985: 157). Molle r
(1983:72, 109) is oortuig dat indien die pastoraat wil voorkom dat
die kerk bloot 'n mini-kliniek

vir psigoterapeute word, dit die

paraklese-dimensie nie mag verwaa rloos nie.

Sentraal binne die gebeure van die pastorale ontmoeting is daar dus
die radikale t ransf ormasie, wat deur die Heilige Gees in die hart van
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die mens bewerkst ellig word. Dit wil die mens beïnvlo ed, verander,
vernu we en onderskraag.

2

RETROSPEKTIEF BESIN OOR DIE NAV O RSING

In aansluiting by die vooraf gaande, is die doel van hierdie studie nie
om iets te bewys, of om 'n studie te maak van die oorsake en
ge volge van MIV/VIGS op die betrokke individue en hulle gesin nie.

Die studie is ge rig daarop om volgens die narratie we benadering
aan die persone wat deur die trau ma van MIV/VIGS gaan, die
geleentheid te bied om hulle verhale te vertel.

Hierdeur kon

alternatiewe ve rhale met nuwe kennis en betekenis geskep word om
'n invloed op die probleem uit te oef en.
van

na vors ing

versk ynsel

wat

wat

ge volg

b estudeer

is,
is,

het

Die kwalitat ie we metode

ge volglik

deelnemend

beteken

gespreek

dat

het.

die
Die

navorser was dee l van dit wat bestudeer is, en die veelvuldige
ref lekterende groepsgesprekke as werkwyse het verseker dat die
deelnemers 'medenavorsers' ge wo rd het. Ek het as navorser op dit
wat na vore gekom het, teen die agtergrond van my teoretiese
vert rekpunte, geref lekteer.

2.1

Die w aarde van w oorde met mekaar

Die doel van die studie is dus ve rwesenlik toe die deelnemers
gedurende die ref lekterende gesprekke die waarde daarin om hulle

270

eie

verhale

aan

mekaar

te

vertel,

uitgespreek

het.

Uit

die

betekenisge win g, wat in die alternatiewe verhale van die deelnemers
na vore gekom het, het dit verd er geblyk dat hulle deur die
narratie we gesprek sproses tot ryker b eskrywings van hul eie verhale
kon kom.
hulle

Hulle het beleef dat daar in die groep na die verte l van

verhale

geluister

word,

dat

hulle

aanvaar

wo rd

en

dat

gesins ve rhoudings herstel kon wo rd.

Die waarde van die ref lekterende gesprekke in die narra tie we proses
het verder geblyk toe die gesin kennis kon ko-konstrueer, ten
opsigte van die in vloed wat die proble em op hulle lewens gehad het.
Die vo lgende belangrike waarhede is onder meer deur die gesin
gekonstrueer. Die belewenis van ko nf lik in hierdie probleemsituasie
kan as 'normaal' aanvaar word. As dit eers erken wo rd, en 'n naam
toegeken wo rd, kan dit die hoof gebied wo rd en kan die probleem
dus deur die persoon beïnvloed word.

Die versteuring wat die probleemsituasie op die gesin as sisteem
uitgeoef en het, was opmerklik. Die b estaande rolle van die ouers in
die gesin het verander, en hoewel dit aanvanklik o m oorlewing
gegaan het, het hierdie veranderin g mettertyd tot spanwe rk tussen
die ouers en die kleuter gelei.

Die ouers, tesame met die kleuter,

het die besef van verborge en/of nuwe kwaliteite geko m wat nodig
was vir die f ormulering van alternatie we ve rhale.
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2.2

Onderhandelde w oorde en alternati ew e verhale

Die deelnemers aan hierdie studie kon t ydens die ref lekterende
gesprekke tot die herskryf van hulle verhale kom. Die versteurende
invloed van MIV/V IGS-ge ïnf ekteerdheid het hulle ident iteit as lede
van

die

t radision ele

Af rikanersamelewing

in

gedra ng

gebrin g,

aangesien hulle ervaar het dat hulle misluk het om aan die sosiale
verwagt inge van dié samelewing te voldoen.

Deur die gebruik van

die narratie we benadering, is die de elnemers bemagtig sodat hulle
die probleem kon eksternaliseer.

Hulle kon dus be gin om die

positie we in vloed wat hulle op die probleem uitgeoefen het, te
internaliseer en tot 'n ryker beskrywin g van hulle identiteite te kom.

Tydens

die

ref lekterende

gesprekke

het

dit

geblyk

dat

die

deelnemers bewus ge word het van die invloed van sosiale diskoerse
op hulle lewens verhale. Hierdie verb orge waarhede moes eers deur
die deelnemers ge dekonstrueer word , voordat hulle tot die skep van
alternatiewe verha le kon kom.

Alhoewel die veranderde huislike

omstandighede en die ref lekterende vrae 'n b ydrae ge lewer het tot
hierdie dekonstruksie, is die radikale transf ormasie in die menslike
hart deur die Heilige Gees bewe rkst ellig. Hulle kon tot die herskryf
van hulle ve rhale kom. Hierdie verh ale sou getuig van hoop en nie
meer van konf lik en radeloosheid nie.

Deelnemers

se

voorheen bereik.

verhouding

met

God

het

dieper

dimensies

as

Sommige godsdienstige diskoe rse en leerstellige

waarhede is bevra agteken en alternatie we interpreterin g het tot die
ontdekking gelei dat dit nie af breek doen aan God se lief de, genade
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en

sorg

nie.

Dit

het

perso ne

trouens

meer

as

te vore

verant woordelikheid laat aanvaar vir 'n persoonlike, subjektie we
belewing in hulle ontmoeting met God.

Al drie die de elnemers het

getuig dat hulle o pnuut tot die ontdekking van God se redding en
sorg gekom het, en hulle persoonlik toegewy het aan Hom wat hulle
le wens bestuur en daaraan betekenis gee.

3

DIE BEL ANG VI R DIE P AS TOR AAT

Die

studie

is

in

die

praktiese

teologie

geposisio neer

as

'n

perspektief op die teologie wat die ontmoeting tussen God en die
mens bestudeer.

Die mens wat bloot gestel is aan MIV/VIGS se

belewenisse en o ntmoeting met God, moet dus deur die praktiese
teologie verstaan en geïnterpreteer wo rd. Soos met ander gelo wige
mense is ook hierdie mense blootgestel aan transf ormasie in hulle
le wens.

Hulle moet voortdurend nuwe betekenis van die e ie

verhaal, in die lig van God se verhaa l, vind. Dié verha al vertel van
Sy reddende barmhartigheid en sorgende betrokkenheid by alle
mense. As medewerkers van God is alle gelo wiges ook in diens van
God en bedienaars van die paraklese van God.

Met inagneming van die omvang va n die verskynse l t ans in SuidAf rika, kan aangesluit word b y K ilia n (1993:17-24) dat mense wat
aan

MIV/VIGS

blootgestel

word,

die

bystand,

hulpverlening van die geloof sgemeenskap benodig.

273

versorging

en

Vanuit die pastoraal-hermeneutiese perspektief wat in die studie
bespreek is, moet die paraklese van God ook aan hierdie mense, in
die omstandighede waarin hulle verkeer, bedien word.

Uit die

verhale van die deelnemers, sowel as in die ref lektering daarop, is
gehoor watter in grypende eff ek MIV/VIGS vir die betro kke persone,
en die ges in, inho u. Self s al het hulle in 'n mate die proses beheer,
kon hulle nie die emosionele uitwerking daarvan voorsien, of hulle
daarop voorberei nie. Hulle het saamgestem dat een of ander vorm
van hulp van gro ot waarde kan wees om die invlo ed wat die
probleem op hulle lewens uit geoef en het, die hoof te bied.

Die

geloof sgemeenskap kan in die pastoraat saam met hierdie mense
soek na die betekenis van die nu we realiteite, waarhe de en kennis
van hulle verhale in die lig van God se W oord.

Daar

is

ook

in

die

studie

aangetoon

hoe

diepliggend

omstandighede op die identiteit van 'n persoon in werk.

hierdie

Die ampte

en ander leiers in die geloof sgemeenskap sal dus doelbewus hie rdie
mense moet soek en na hulle uitreik, anders kan dit gebeur dat hulle
hul laste in eensaamheid dra.

Ek is van mening dat pastorale terapie, waar mense veilig en
gemaklik

voel

om

dít

wat

seermaak

te

kan

verwoord,

'n

betekenisvolle b ydrae kan lewer om tot die f ormulering van 'n
alternatiewe verha al te kom.

Sonder om skaam te wees, kan hulle

dan betekenis vir h ulle ve rhale in die verhaal van God vind.
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4

H AND IN EIE BOE SEM

Aan die hand van 'n aantal vrae, doen ek dit wat hierdie subopskrif
suggereer. Ek voeg hierb y die konstruksies van die gesinne. Is die
navors ingsdoel bereik?

Die doel van die navors ing is om 'n benadering vir pastorale beraad
daar te stel vir die geaff ekteerde MIV/VIGS-f amilie. Dit doen ek aan
die hand van die narratie we benadering vir terapie, so os ontwikkel
deur W hite en Epston (1990).

AI die kenmerkende benaderings va n narratie we terap ie het 'n rol
gespeel

in

hierd ie

navorsing.

Daar

is

gedekonstrueer,

ge -

eksternaliseer, landskap-van-aksie- en landskap-van-identiteit-vrae
ge vra en alternatiewe dis koerse daargestel.
stemme

is

hoorbaar

gemaak;

ook

dié

AI die gesinslede se

van

die

k leuter.

Die

alternatiewe disko erse is sorgvuldig verd ig.

Bitter selde het ek nuwe kennis aan hulle deurgegee.

Ek het hulle

kennis op die voorgrond gebring en saamgeweef in ‘n alternatiewe
diskoers.

‘n Leemte was dalk dat ek nie meer my eie stem in die

konstruksies

hoorbaar gemaak

het nie.

As

navo rser

was

ek

onverm ydelik deel van die konstruksies deur my teenwoord igheid,
vrae en leiding. Moes ek nie dalk va n my eie "Iived experiences" op
die tafel geplaas het nie? Ek dink ek kon.
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Ek wou werklik die gesinslede 'n nu we manier van gesin wees laat
ko-konstrueer.

Het dit gebeur?

verskuiwing in hulle denke.

Die groeplede ge tuig van 'n

Hulle is meer ge willig om alternatiewe

raak te sien, en beleef nou minder konf lik en meer vrede.
praat van persoonlike groei.

Pieter

Van deurslagge wende belang, is dat

daar ’n ander belewing b y die kleuter ingetree het ten opsigte van
die emosionele atmosf eer in die huis.

Hy is rustiger, hy skei hom

nie meer af van die gesin nie en hy sien sy ouers ook as objekte van
God se lief de en barmhartigheid.

Gerda verwoord, volgens my, die kleuter se gedragsve randering
raak:

"Ek dink wat vir my baie beteken het, is dat Marius groot

waarde daaraan gekry het o m dinge saam met ons te do en as gesin.
Vantevore het hy homse lf onttrek of b loot net afsydig teenoor ons as
ouers gestaan.

Baie van die aktiwit eite was dan juis so dat elkeen

sy bydrae moes lewer, en op daardie manier het ons mekaar ook
beter leer ken en v erstaan. En dan ook, baie het dit al genoem, o m
te leer fokus op die positiewe – ek me rk dit by Mariu s veral in sy
godsdiensbelewing. Ek dink dit was 'n goeie manier o m te oefen om
mee r die positiewe raak te sien."

Pieter het dit ook opgemerk:

“Ek het agtergekom dat Marius regtig

'n behoefte het om deel te wees.

Ek dink die sa melewing het só

verander dat hulle ook deel wil wees. Dit is nie meer dat kinders net
gesien en nie gehoor mag word nie! Daar was 'n duidelike behoefte
by hom o m ook vrae te kon vra.

Sy vrae was relevant en het wel

verband gehad met dit wat daar gepraat is. ”
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Tydens die eerste sessie was ek onder die indruk dat die colla ge
uiters ges laagd wa s en as 'n keerpunt vir die gesin gedien het. W as
my indruk korrek? W at het uit die collage voort ge vloei? Gerda het
dit raak verwoo rd: "Ons het goeie goed agtergekom wat ons nie
altyd geweet het daar is nie. Die ma nier wat ons goed saam doen ek kan nie nou aan 'n voorbeeld dink nie - maar wat jy kan sien en
agterna kon agterkom dat ons tog goed saam kan doen, en vandaar
het ons 'n punt gemaak o m meer goed saam te doen.

Dit het 'n

mens opnuut laat besef wat die goeie goed is en kon dan daarop
fokus."

Die betekenis va n die collage is ve rder deur Pie ter uitgebou:
"Marius het dalk nie die vrymoedig heid gehad om iets te sê nie,
maa r o mdat dit by voorbeeld in die collage was, is dit gesê - en hy
het gedink alma l gaan vir hom lag - en toe lag ons nie vir ho m nie!”
Die colla ge het die f amilielede gehelp om op 'n ander manier
ge voelens en gedagtes ter taf el te bring.

W at was die betekenis wat die speletjie vir hulle geh ad het?

Die

speletjie het duidelik daartoe bygedra dat Marius se stem hoorbaar
gemaak is.

Die f amilie het getuig dat hulle Marius telkemale moes

aanhoor, omdat dit s y beurt was.

A nder kere sou hulle hom bloot

stilgemaak het. Die speletjie het jou ged win g om te sê hoe jy voel.
Daar was nie ka ns om die respons vir 'n paar dae te loop en
f ormuleer nie.

Jy moes sê soos dit in jou gedagte opkom. Dit het

meegebring dat die ander gesinsle de dit wat gesê is, as opreg
beleef het.
herhaling.

Die speletjie het ook sy doel gedien ten opsigte van
Die

s peletjie

was

ook

'n

lekker

gesin saktiwiteit

laasgenoemde is veral kommentaar van Marius se kant.
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W at het ek by die groep geleer?

Daar is twee dinge wat ek wil

uitlig. Die eerste is: konsentreer op die positie we. Die t weede was
dat mens nie moet huiwer om van jouself te gee nie.

'n Mens kan

ter wille van sogenaamde objektiwiteit onpartydig probeer bly en van
buite af waarneem. My vraag is: "In hoe 'n mate sal diegene vir wie
jy waarneem geïnspireerd voel o m oop te maak?"

Pieter het

opgemerk: "Ek dink as jy agterko m ie mand anders deel iets, is
eerlik, dan gee dit jou die vert roue om ook te kan praat ." Ek wonder
watter eff ek dit sou gehad het as ek meer van m yself gegee het in
die ko-konstruksie van kennis? Ek meen dat my eie stem te stil wa s
in die groep omrede ek oorsensitief was vir d ie d eurgee van
sogenaamde deskundige kennis.

Hierdeur het 'n deel van die ko-

konstruksie, of "collaboration", verlo re gegaan.

So 'n studie gaan nie net om die sélf nie.

Dit het nie maar net

betrekking op my en die f amilie en ons groei en ervaring nie.

As

Christene is ons o ortuig daarvan dat 'n mens ook ter wille van ander
leef . Die Christelike narratief is juis 'n narratief van ander lief te hê
soos jouself .

Daarom maak dit sin om te vra na die bydrae wat

hierdie ko-konst ruksie van kennis oor f amiliewees kan maak tot die
groter samelewing waarbinne ons le ef .

In die volgende paragra we

bedink ek die moontlike waarde of bydrae van hierdie studie vir die
res van die samelewing.
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5

DIE BYDR AE V AN HIERDIE STUDIE VIR DIE RES V AN DIE
S AMELEWING

My leef wê reld, aso ok die leef wêreld van m y na vorsingsgroep, is nie
net Suid-Af rikaans nie, maar meer spesif iek die leef wêreld van die
Christelike ge loof sgemeenskap.

Suid-Af rika is 'n la nd met 'n diverse bevolkin g. Elke mens in hierdie
dive rse bevo lkin g se le we word ge vorm deur diskoerse vanuit hul
kultuur en godsdiens (indien hul god sdienstig is).

Ek begin met 'n

besinning oor die byd rae van hierdie studie in die le we van
Christene (die god sdienstige groepering waaruit my na vorsingsgroep
gekom het).

Ek het reeds daarop gewys dat die praktiese karakter

van teologie (Van der Ven 1988:8) te make het met menslike
handeling as die reaksie op geloof ; en die rol wat affeksie tussen
mense speel.
(1986:60),

Ek het ook reeds daarop ge wys dat, volgens Gerkin

praktiese

teologie

die

kritiese-

en

konstruktie we

ref lektering op die le we en we rk van Christene in al die verskillende
kontekste waarbin ne hul lewe, is.

Die doel van praktiese teologie is om transformasie in Iyn met die
evangelie te f asilit eer in al die dimensies van Christene se le wens.
In hierdie navorsing was die studieveld van die praktiese teologie
die le wens van 'n aantal gesinne.

Die transf ormasie in die ge val

van die navo rsin gs groep, sou dan we es 'n transf ormasie na 'n meer
verrykende manier van gesin wees, sodanig dat die konteks van hu l
gesinsle we

vernu wing

ondergaan.
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In

die

geval

van

die

navors ings groep het transf ormasie wel plaasgevind.

Trouens, hulle

beskryf hierdie transf ormasie as vern uwend en helend.

Dit is my mening dat hierdie navorsing ’n benadering daarstel, wat
gebruik kan word in al die kultuurgroepe van ons land.

In ’n multi-

kulturele samelewing is dit belan grik dat elke kultuur tot sy eie reg
kom en nie “vert ra p” word deur ’n ander kultuur nie. My narratie we
benadering tot gesins vernu win g, wa t MIV/VIGS-geaff ekteer is, kan
dit ve rmag. Ek maak die stelling op grond van die volgende:

Die f eit dat die MIV/VIGS-geaf fekteerde familie groe i kan beleef,
deurdat die gespreksleier bloot die groep help om te ko-konstrueer,
sonder om deskundige kennis op hulle af te dwin g, brin g mee dat die
kultuur-eie en gebruike van ve rskillen de kultuurgroepe gerespekteer
sal bly.

Die klem op die ro l wat diskoerse in ons le wens het, kan meebring
dat meer mense die diskoerse

wat aan die werk is in hulle

kultuurgroep kan blootlê en evalueer, sonder dat ’n buitestaander ’n
ander kultuursiening op hul af dwin g.

Hul kan hul eie keuse maak

sonder om in ’n allergiestuk vir die f amilie ged wing te word.

Die gesp reksleie r sou egter steeds moeite doen om die tradisies en
gebruike van die s pesif ieke kultuurgroep na vore te laat kom. Deur
opreg nuuskierig t e wees en uit te vra na die oorsprong van ’n
gebruik of siens wyse, kan dit insig b y die groep se lf bring.

Dit sou

gebeur aangesien hulle waarskyn lik nog nie na gedink he t oor die rol
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wat ‘n bepaalde gebruik in hul le wens het nie. Daarna kan hulle dit
oorwee g om na alternatiewe te kyk, indien hulle die ou gebruik as
beperkend ervaar het.

As slotwoord wil ek pleit vir meer gesinsve rnuwing in MIV/VIGSgeaff ekteerde huisgesinne in Suid-Af rika.

Vanuit die gemeente

waarin ek dien, sien ek al hoe meer hoe gesinne verb rokkel onder
gesinst rauma.

Ek sien kinders in skole, wat uit sogenaamde

getraumatiseerde huise kom en die probleme wat hulle by die sko le
veroorsaak. Ek pleit vir f amilies om met f amilielede onderling (en as
dit kan, ook met mekaar as gesinne) in gesprek te tree oor die
waardes en normes waarvoor hul sta an en wat vir hul belangrik is.
Kry die kinders o m saam te konstrueer aan dit wat vir ons f amilie
belangrik is en wat ons as familie dus uniek maak.
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