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Prof. Coetzer van Potchefstroom het in die bogenoemde boek pastorale versorgers van mense wat 
betrokke is by die redelik nuwe verskynsel van self-mutilering deur tieners ‘n groot guns bewys.  
Ek moet erken dat ’n hele nuwe wêreld van insig en begrip vir my oopgegaan het by die lees 
van die boek. In my omgewing het ek met die verskynsel te doen gekry en ek het nou veel meer 
begrip vir en empatie met die gesinne en tieners wat hierdie probleem ervaar het.

Die outeur behandel ’n tema wat eers in die afgelope dekades aan ernstige studie onderwerp is. 
Hy hanteer die eerste klassieke boeke daaroor wat eintlik eers in die 1990s verskyn het, asook al 
die relevante nuwe literatuur daarna. Coetzer se hantering van die literatuur is akademies en die 
boek is goed gedokumenteer en wetenskaplik aangebied. Tog slaag hy daarin om dit so leesbaar 
aan te bied dat elke ouer en predikant dit gemaklik kan lees. ’n Groot voordeel van die boek is dat 
dit deurspek is met gevallestudies wat elke punt wat gemaak word, pragtig verhelder.

In hoofstuk 1 beskryf die outeur as inleiding die aktualiteit van die tema en die belangrikheid 
van ’n holistiese benadering tot die mens (liggaam, gees en emosies). Hy definieer ook die 
terminologie van dié komplekse verskynsel en verduidelik ’n belangrike punt, naamlik 
wat self-mutilering nie is nie. Dit verhoed dat mense hierdie ernstige verskynsel sal kan 
wegrasionaliseer. In hoofstuk 2 word ’n lang lys redes gegee waarom jongmense self-mutilering 
toepas. Die verskynsel spruit uit verskillende traumatiese ervaringe uit die kinderjare, en vir 
die betrokke jongmense is dit die enigste manier om te sê wat in hulle binneste aangaan. Hierdie 
hoofstuk moet deeglik deur elke ouer en predikant gelees word. Dit maak ’n wêreld oop van 
die emosionele lyding van kinders in ons tyd. In hoofstuk 3 word die tekens aangestip wat sou 
kon dui op ’n probleem in hierdie verband. Hoofstuk 4 is ’n sentrale gedeelte van die boek. Dit 
beskryf die belangrike rol van die emosies wat in hierdie saak die kern is van die jongmense se 
lyding. Hoofstuk 5 is ’n beskrywing van die dinamika van die proses. Dit moet verstaan word 
om die verskynsel te kan begryp. In hoofstuk 6 volg ’n uitgebreide lys van praktiese riglyne vir 
die pastor wat by die genesingsproses betrokke is. Hoofstuk 7 verskaf pastorale perspektiewe 
wat teologies goed onderlê is binne ons gereformeerde verstaan van die Skrif. Hierin word die 
regstel van wanpersepsies oor God, die rol van vergifnis, die rol van die Nagmaal, die rol van 
gebed en die teenwoordigheid van die pastor deur dik en dun by so ’n jongmens en die gesin 
behandel. Hoofstuk 8 bring die leser ’n bietjie aarde toe met die nugtere waarskuwing om 
bedag te wees op terugvalle.

In hierdie boek sluit teorie en praktyk goed by mekaar aan. Ons kry ’n akademiese blik op die 
probleem, maar die boek is ook ’n praktiese handleiding vir die pastorale versorging van die 
betrokkenes. Die boek behoort deur elke ouer, predikant en teologiese student in ons kerke 
gelees te word.
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