
H 0 0 F S T U K VI 

ONTLEDING VAN DIE GEGEWENS 

GEVALLESTUDIE A 

1 Bespreking van die kliniese geskiedenis na aanleiding 

van die gestruktureerde onderhoud 

Die pasient se biologiese geslag is manlik en hy wil 'n 

geslagsverandering ondergaan om 'n vrou te word. Hy 

is 25 jaar oud en is in die Vrystaat gebore. Sy moeder 

was voorheen 'n haarkapster maar help hom tans in een 

van sy bloemistewinkels. 

Sy ouers is gelukkig getroud en 3 kinders'is uit die hu= 

welik gebore waarvan die pasient nog 2 susters ouer as 

hy het. 

Hy het 'n ruk gelede 'n neusoperasie gehad om sy voorkoms 

te verbeter alhoewel hy nog nie heeltemal tevrede met die 

uitslag is nie. 

Hy beskryf sy vader as 'n stil en nederige mens alhoewel 

streng. "Hy ken net een paadjie en dis die reguit paadjie 

en is baie regverdig. Hy was egter baie sieklik vroeer". 

Hy is ook tevrede met die pasient se besluit om 'n ge= 

slagsveranderingsoperasie te ondergaan. 

In teenstelling met die beeld van sy vader, is sy indrukke 

van sy moeder soos volg: "Sy is 'n baie aktiewe mens en 

altyc vol grappe. Niks stuit haar nie. Wat 'n man kan 

doen, dit kan sy ook doen, (moontlik omdat sy so baie 

dinge wat die vader vanwee sy ongesteldhede nie kon doen 

nie, moes doen). 

Sy is ook dominerend, sarkasties en bombasties en neem net 

oor". Volgens hom aanvaar sy moeder hom meer geredelik 

as sy susters in die kombuis. 

Sy skoolloopbaan het hy op vyfjarige ouderdom begin en 

het St 9 behaal. Hy het seunsklere skooltoe aangetrek. 

Dit was egter vir hom 'n baie ongelukkige tydperk van sy 

lewe omrede sy skoolmaats hom baie gespot het. 

Hy kan nie onthou dat hy ooit met karretjies gespeel het 

toe hy kleiner was nie. Hy het eerder modderkoekies ge= 

bak en met sy tante oor vroulike dinge gepraat. 
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Die meeste vriende wat hy nou het is almal getroude pare 

met kinders. Hy verafsku die "gay" lewe alhoewel hy 'n 

platoniese vriendskap met twee homoseksuele mans op die 

oomblik het. 

Hy het nooit by klubs aangesluit waar sy naam vereis is 

nie en hom van baie sosiale bedrywighede gedistansieer. 

Op skoal het hy nooit aan sport deelgeneem nie omrede hy 

reeds van St 3 af die gevoel in homself ervaar het dat hy 

borste het. Hy het dan oak gevrees dat ander sou sien in= 

dien hy aan sport sou deelneem want dit "skud op en af as 

ek hardloop". 

Hy hou homself besig met 'n hele aantal stokperdjies, 

naamlik binnenshuisversiering, blommerangskikking, orrel, 

viool en toneelopvocrings, die antwerp van trourokke, 

koekbak en skilder. Hy is oak baie lief vir diere en 

sy honde is sy "kinders". 

Van homself se hy die volgende: "Ek is redelik buierig 

en kry soms morbiede buie. Net soos my rna is ek baie ak= 

tief en hou baie van mense. Ek stel in alles in en om 

die huis belang. Ek hou egter nie daarvan om self motor 

te bestuur nie. Ek is baie lief vir kinders veral dogter= 

tjies". Die natuur en diere is volgens hom sy beste 

vriende alhoewel hy baie goeie, getroude vriende het. 

Hy het nooit baard gehad nie, selfs nie eens baie hare 

op sy ander liggaamsdele nie. Die wat wel uitkom ver= 

wyder hy onmiddellik en het derhalwe 'n gladde en betreklik1 

mooi vel. 

Hy het al een keer probeer selfmoord pleeg. Daaroor wil 

hy egter nie uitwei nie omrede dit hom morbied stem. 

Hy het homself altyd as 'n vrou beskou en voel dat dit 

reeds vanaf geboorte so bepaal is. Masturbasie het wel 

voorgekom alhoewel dit hom geensins bevredig het nie. 

Op die oomblik werk hy totdat "sy oe toeval" en sodoende 

gebeur dit nou selde dat hy hom daartoe moet wend. 

Sy drie wense is soos volg: 

Om volledig vrou te wees. 

Om 'n vrou te wees met 'n normale massa (is tans 

oorgewig). 
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Om 'n huis, Yn man en kinders te he. 

As hy iets van ho~self kan verander is dit sy stem - hy 

wil dit meer vroulik he en wil dan op die verhoog as 

sangeres optree. 

Hy is baie beslis oor die geslagsveranderingsoperasie. 

Dit moet egter gedoen word want anders sal hy homself 

mutileer of dit in Switzerland laat doen indien hulle 

dit nie hier doen nie. Sy toekomsverwagting, indien die 

operasie wel gedoen word, is "dit sal wonderlik wees. 

Ek sal op my kniee gaan en dankie se." 

2 Wechsler : Protokol en ontleding 

Verbaal RT 

Inligting 4 

Be grip 15 

Rekenkunde 7 
Syferher= 11 
haling 

Ooreenkomste 14 

Verba1e telling 

Verbale Stan= 
daardpunt 

Korreksiesyfer 

Verba1e IK 

Verbale IK ~ 100 

Nie-verba1e IK ; 108 

Totale IK ~ 104 

Deteriorasie = 3,4% 

GT 

6,5--

13,0++ 

10,0° 

11,0° 

9,5° 

50,0 

100,0 

0 

100 

Prakties RT GT 

Prentvo1tooi- 13 11,0° 
ing 

Voorwerpsame- 21 12,5+ 
voeging 

Blokpatrone 28 11,0° 

Syfersimbool 35 9,5° 

Prentrang- 10 10,0° 
skikking 

Praktiese telling 54,0 

Praktiese Stan= 108,0 
daardpunt 

Korreksiesyfer 0 

Praktiese IK 108 

Die omvang is 6,5 tot 13,0. Die mediaan van al 10 sub= 

toetse is 10,4. (Die strooiing op die subtoetse is 
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deur middel van die totale gemiddeld bereken, naamlik 

10' 4) • 

Dit is ook opmerklik dat daar nie Yn groat strooiing op 

die nie-verbale subtoetse is nie, maar wel op die ver= 

bale subtoetse. Dit mag derhalwe dui op neurotiseren= 

de faktore of emosionele probleme wat sy potensiaal in= 

perk. 

Ontleding 

Hy presteer met 'n IK van 104 wat as gemiddeld of normaal 

geklassifiseer kan word. Volgens die Wechsler-formule 

is daar 'n deteriorasie-syfer van 3,4% aanwesig wat egter 

as onbeduidend beskou kan word. 

Die lae telling op inligting mag dui op swak belangstelling 

in feitelike dinge en hou nie noodwendig verband met swak 

opvoeding nie. 

Volgens die strooiing op die subtoetse kan geen spesifieke 

diagnose daargestel word nie. Daar is egter histeriese 

tendense aanwesig. Hy beskik ook oor 'n goeie self= 

beeldkonsep. 

Die angsdriehoek toon ook geen funksionele belemmering 

as gevolg van angs nie. 

3 Rorschach : Protokol en ontleding 

(a) Rorschach-protokol 

(?) ~ Gtel 'n vraag gedurende die onderhoud 

Res pons 

Kaart I 

5" Yn Vlermuis ... 
die geraamte van 
'n vlermuis. 
Dis al 

Navraag Determinants 

(?)Die middeldeel W F A P 
Die vlerke ook, 
meer aandag daar-
op bepaal. 
(?) Hier ook iets D M H 
gesien. Een oom= 
blik 'n vrou se 
borste gesien met 
2 hande daarop 
(wys) 
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3 (a) Rorschach-protokol (vervolg) 

Res pons Navraag Determinante 

Kaart II 

7" 'n Vagina ...• 
Daai idee gegee 
Dis al 

(?) In daai deel W CF Sex 
(wys swart) en 
die rooi gesien 
(le klem op die 
kleur) 
(?) Menstruasie D F Sex 
byvoorbeeld. 
Daar het ek weer 
die man se ge= 
slagsdele gesien 
(wys bo). Ek het 
die boonste met, 
die onderste ver= 
gelyk 

Kaart III 

5" Dis 2 mense wat (?) Dame met bor= W M H P 
met iets werk. ste aan. Daai 
Dis al wat ek sien een dieselfde. 

Kaart IV 

(?) Met iets op 
iets werk. 

5" Liewe hemel (?) Sy hele vorm 
mev Bergh, lyk my 
soos 'n bobbejaan 
of 'n ding wat met 
groat voete aange= 
stap kom. 'n On= 
gedierte. Kop, 
stert, arms en 
groot voete. 

Kaart V 

W FM A P 

7" Lyk soos een of (?) Sy vlerke en W FM A P 
ander insek, kan oe. Sy pootjies 
amper se 'n skoen= is agter teen me= 
lapper. kaar. Hy vlieg. 

Kaart VI 

8" Lyk soos 'n af= 
geslagte .... dier 
se vel wat afge= 
slag is 

(?) Le, die snor= 
re, mond, kop, 4 
pate en dit is 
oo:pgespalk. 
(?) Die kleur van 
die rug, die ska= 
kering. Soos 'n 
diervel maar is. 

W Fe Aobj 
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3 (a) Rorschach-protokol (Vervolg) 

Respons 

Kaart VII 
1 8" Moeilik .... 

lyk soos land= 
streke vanuit 
die lug uit ge= 
sien maar hier= 
die deel hier= 
onder ..... 

2 Ek sien net een 
ding en dis 'n 
vagina. Op elk= 
een van die 
sketse sien ek 
dit. Di t .... e k 
weet nie. 

Kaart VIII 

6" Dit lyk soos 2 
leeus wat besig is 
om teen iets op te 
klim, wat 2 bokke 
eitlik vang (draai 
kaart in die rond= 
te) 

Kaart IX 
Die ' goed werk op 
my senuwees. Hier 
sien ek dit weer 
. . . . dieselfde 
(sit kaart neer) 

Kaart X 

Ek weet nie mev 
Bergh .... lyk soos 
'n klomp insekte 
en snaakse goed. 
Dit lyk soos klein 
insekkies en krap= 
pe (blou), paddas 
(grys), goggatjies 
(bruin) en visse 
(groen) 

Navraag Determinante 

(?) Fatsoen. Soos W FK Landstreke 
dit uit die lug 
lyk. 

(?) rJian se ge= 
slagsdele binne 
die vagina gesien 
( dui net die vorm 
aan). 

(?) Die bokke lyk 
of hulle hard loop 

(?) Selfde as net= 
nou. Die vagina 
en die manlike 
geslagsorgaan . 
Maar hier baie 
duidelik afge= 
beeld. Vrou is 
bo (wys die man== 
like deel onder 
in die pienk. 
Dui ook hoofsaak= 
lik net vorm aan) 

(?) Bulle is al= 
mal bewegend 
(verduidelik dat 
daar geen spesi= 
fieke beweging 
vir elke dier is 
nie. Dis almal 
net bewegend). 

D Fk Sex 

D Ffvl A p 

w Fk Sex 

W J?N A P 
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(b) Die Psigogram 

4 4 

2 2 
~ l l 1 

1 l I I I j 

M FM Fm Fk FK KF .. F Fe FC CF FC c 

R ::;; 13 
w = 10 

D ::: 4 
d ::: 0 

s = 0 
p = 5 

(c) Globale interpretasie van die Psigogram 

'n Kwantitatiewe ontl~ding van die psigogram kan 

nie in hierdie geval gedoen word nie; omrede daar 

alleenlik 2 M-response aanwesig is. Gevolglik 

word daar net 'n globale interpretasie van die 

psigogram gemaak. 

Die eerste indruk van die psigogram is dat daar meer 

response op die linkerkant as die regterkant, naamlik 

die kleurarea,is. Dit mag daarop dui dat die persoon 

nie spontaan reageer op stimilu vanuit sy omgewing 

nie, maar sy responsiwiteit eerder onderdruk of in= 

hibeer en sy wereld in terme van sy eie innerlike 

behoeftes benader en struktureer. Dit dui op in= 

trovertiewe neigings. 

Die bewegingsresponse (M:FM) is op die optimale ver= 

houding. Dit impliseer dat die persoon oor 'n 

goeie waardesisteem beskik en tot 'n aanvaarding 

van sy onmiddellike behoeftes gekom het en dat daar 

geen konflik bestaan nie. Dit is egter bloot hipo= 

teties en nie absoluut nie. Omrede daar net 2 M-re= 

sponse aanwesig is, mag dit dui op 'n inhibering om 

spontaan tot sy wereld toe te tree. Hy onderdruk 

dus baie impulse en belangstellings om sy waardesisteem 

in stand te hou. D.ie feit dat daar go en FM-response 
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aanwesig is nie, mag dui op 'n verdediging teen kon= 

flik asook bewuswording van behoeftes wat dalk ge= 

vaarlik kan wees. Gevolglik is dit Yn kanalisering 

van die angs in vn inhibering van spontaniteit en re= 

sponsiwiteit. 

Daar mag ook 'n bewuste verwerking van seksuele en 

aggressiewe impulse wees. Vandaar die baie openlike 

seksuele resporise. Dit mag ook verklaar hoekom daar 

so min Fm-response is. Dit wek dus nie meer so baie 

innerlike spanning nie, omdat dit alreeds op bewuste 

vlak erken word. 

Die feit dat daar nie 3M's aanwesig is nie, mag ook 

daarop dui dat daar emosionele faktore aanwesig is wai 

inmeng met sy denkprosesse. Dit het ook 'n invloed 

op sy kreatiewe potensiaal. Die moontlikheid is dat 

hy dit beter kan benut maar die W:M-verhouding dui aar 

dat 'n baie hoe aspirasiepeil aanwesig is. Dit mag 

dui op wn negatiewe tendens, maar by hom mag dit uit= 

kristaliseer in 'n behoefte om homself te bewys as ge= 

volg van sy innerlike onsekerheid van homself. 

KF-response is 'n aanduiding van diffuse affeksionele 

angs. Gesien in die lig van die feit dat Fm-response 

ook nie aanwesig is nie en dui op 1 n onderdrukking of 

inhibering van impulse of behoeftes wat spanning kan 

opwek, kan die hipotese ook bier gestel word dat hy 

behoeftes wat affeksionele angs kan opwek, sal onder= 

druk omdat die erkenning van sulke behoeftes kan lei 

tot egodisintegrasie. 

Daar is egter aandmdi~ dat hy tog probeer om sy affel 

sionele behoeftes introspektief te benader, deur die 

probleem objektief te beskou en sodoende perspektief 

te kry. Hy plaas sy affeksionele behoeftes dus op 

'n afstand en beskou dit op 'n onbetrokke wyse (FK). 

Dit is dus een van die maniere hoe hy sy angs verlig 

en hy gebruik dit dus as verdedigingsmeganisme teen 

te veel emosionele betrokkenheid. 
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Daar is by hom geen wegskram van die affeksionele 

nie, net 1 n inhibering en distansiering. Hy kan 

egter nog die angs wat dit opwek onderdruk deur 

middel van introspeksie en inhibering van sy onbe= 

vredigde emosionele en affeksionele behoeftes. 

Die Fk-response mag dui op 'n manier hoe hy sy af= 

feksionele angs hanteer deur middel van intellektua= 

lisering. Dit mag dui op 'n pseudo-insig sander dat 

hy werklik emosioneel betrokke is en dit agter 'n 

skerm van intellektualisering verberg. Dit dien 

dus ter verdediging van bewuswording van affeksionele 

behoeftes. Hy skram egter nie ten valle daarvan 

weg nie. 

Hy beskik nie oor 'n beperkte visie ten opsigte van 

sy wereld nie. Hy kan nog die wereld om hom soos 

ander waarneem en dit hanteer op 'n aanvaarbare wyse. 

Die oormatige gebruik van seksresponse benadeel dus 

nie sy siening ten opsigte van sy wereld nie, maar 

dui aan waar die probleem in sy geval setel, naam= 

lik op seksuele gebied. 

Die verhouding Fe dui op 'n bewuswees van sy affek= 

sionele behoeftes. Ten spyte van die feit dat af= 

feksionele angs teenwoordig is, kan egter ook gese 

word dat hy bewus is daarvan dat hy affeksionele be= 

hoeftes het. Dit wek egter spanning wat hy moet in= 

hibeer en gevolglik hanteer hy dit deur middel van 

introspeksie en inhibering van spontaniteit omdat 

die moontlikheid daar is, dat ashy uiting aan hier= 

die behoeftes gee, dit sy waardesisteem sal bedreig. 

Hy ontken nie dat hy sulke behoeftes het nie, maar 

onderdruk dit, omdat dit minder gevaarlik vir hom 

is. 

Omrede daar so min responsiwiteit ten opsigte van die 

kleur voorkom kan die hipotese gestel word dat hy 

emosionele probleme sal ondervind, veral om sy inner= 

like behoeftes met die omgewingsinvloede te inte= 

greer. Dit mag dan ook dui op swak interpersoonlike 

verhoudings. 
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Daar kom egter geen FC-response voor nie, wat mag 

dui op swak kontrole ten opsigte van die emosionele 

trefkrag daarvan. Dit dui dus op 'n swak responsi= 

witeit of inhibering van response omdat sy kontroles 

na buite swak is. Hy kan dus nie ten opsigte van ge= 

voel en handelinc wn bevredigende oplossing vir emo= 

sioneel-belaaide situasies kry nie. 

Die feit dat daar OF-response is eerder as FC dui 

daarop dat hy meer ongekontroleer as beheersd sal 

optree in emosioneel-belaaide situasies. Dit het 

egter nie noodwendig negatiewe implikasies nie maar 

dui op 'n ambivalensie in die persoon. 

Sy kontroles en verdedigingsmeganismes teen emosio= 

nele betrokkenheid berus eintlik op die onderdruk= 

king en inhibering van sy behoeftes. Die moontlik= 

heid is egter nou ook daargestel, dat indien hy dit 

nie objektief-introspektief benader nie, hy op 'n 

ongekontroleerde wyse uiting aan sy gevoelens en emo= 

sies sal kan gee. Sy waardesisteem, introspeksie en 

onderdrukking van behoeftes wat aandring op onmiddel= 

like bevrediging, hou die uitlewing van ongekontroleer 

de emosies in bedwang. 

(d) Kwali tatiewe- ontleding 

Kaart I 

Neem 5" voordat hy begin, wat kan dui op moontlike 

angs wat deur die kaart opgewek word, asook impulsi= 

witeit in vn nuwe situasie. Hy neem egter te midde 

daarvan, die kaart waar soos ander mense alhoewel hy 

vaag en gedistansieerd bly ("'n vlermuis"). Dit is 

ook aanduidend van sy eie onsekere geslagsrolidenti= 

fikasie omdat dit hom angstig maak, meet hy nog ver= 

der daarvan distansieer en verander dit na 'n "geraam= 

te". 

Dit mag ook dui op 'n kritiese ingesteldheid teenoor 

sy eie liggaamsbeeld. 

Hy raak dan gepreokkupeer met die gedeeltes heel bo-

aan die kaart - "borste". Dit mag dui op sy eie be= 
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hoefte om soos Yn vrou te wees·met borste. Dit mag 

ook dui op 'n fisiese kontakbehoefte ("hande") waar= 

aan hy nie op die oomblik uitdrukking kan gee nie 

vanwee die fisiese aard van sy probleem. Hy sien 

dit ook net vir "een oomblik" omdat, indien hy langer 

daarna kyk, dit meer angs sal opwek en hy so gou 

moontlik sy emosionele betrokkenheid en onvervulde 

behoeftes moet onderdruk. 

Kaart II 

Hy neem ietwat langer om op hierdie kaart te reageer, 

alhoewel daar nog spanning aanwesig is. Hy is on= 

middellik by die vroulike geslagsorgaan betrokke 

("vagina").. Dit maak hom angstig, moontlik omdat 

hy so 'n intense behoefte het om vrou te wees met 'n 

vroulike geslagsorgaan. Hy neem dit ook waar as 

"menstruasie" maar eers nadat hy meer sekuriteit in 

die situasie verkry het. 

Dit mag dui op die katastrofiese reaksie ten opsigte 

van emosionaliteit of diepergewortelde kastrasievrees, 

of dat hy die vrou hier waarneem as 'n gekastreerde 

man. Dit mag ook 'n gefrustreerde wens en preokku= 

pasie wees om oor vroulike funksies te beskik. 

Hy is geweldig emosioneel betrokke op hierdie kaart 

moontlik omdat sy diepste begeertes so duidelik hier 

na vore kom, naamlik om an gekastreerde man, 

naamlik vn vrou, te wees. Menstruasie is ook deel 

van vrouwees en is ook 1 n kenmerk van vn "normale" 

vrou; iets wat hy nou deur middel van die geslags= 

veranderingsoperasie wil bekom. 

Tot 'n mate is die uitlewing van sy emosies hier on= 

gekontroleer as gevolg van die impak of trefk.rag van 

die kaart. 

Hy vergelyk ook die vroulike geslagsorgaan met die 

manlike geslagsorgaan heel bo-aan die kaart, wat be= 

treklik klein in vergelyking met die vroulike geslags= 

orgaan is. 
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Dit is dus moontlik dat hy nie met die manlike sek= 

suele rol kan identifiseer nie en dit ondergeskik stel 

aan die vroulike geslagsorgaan, wat soveel meer wys 

en soveel meer moontlikhede daarstel. 

Dit mag ook daarop dui dat hy skuldig voel omdat hy 

nie sy manlike seksualiteit kan aanvaar nie en dus ge= 

kastreer moet word, soos in vrou, om geluk en aanvaar= 

ding te probeer vind. 

Hierdie respons is dus aanduidend van sy intense emo= 

sionele betrokkenheid betreffende sy geslagsrolver= 

warring en sy behoefte om soos 2n vrou te wees. 

Kaart III 

Na die aanvanklike skok op kaart II, eers die kleur= 

ontkenning (dit wil se inhibering en distansiering) 

en dan ongekontroleerde uitlewing van sy emosies, kan 

hy weer 'n goed geintegreerde respons gee. 

Dis egter twee 'mense"wat hy waarneem. Dit dui op 

geslagsloosheid en versterk die hipotese van geslags~ 

rolidentifikasieprobleme, en selfs probleme op inter= 

persoonlike vlak. 

Die mense is egter nie aktief in plaas van passief ge= 

rig nie. Sodra hy egter meer sekuriteit in die situ= 

asie verkry kan hy 2n geslag aan hulle toeken: "'n 

vrou met borste aan". Dit dui daarop dat hy dit, as 

aangesit sien, dit is dus nie op die normale wyse daar 

nie. Dit mag wees hoe hy homself in die rol van vrou 

sien, naamlik dat hy na die operasie borste sal aanhe. 

Dit was nie oorspronklik daar nie, al het dit vir hom 

gedurende sy kinderjare so gevoel, soos die kliniese 

geskiedenis aantoon. (Hy het reeds vanaf 'n vroee 

ouderdom gevoel dat hy borste het en gevolglik nie 

aktief aan sport deelgeneem nie). 

Hy le baie klem op die fisiese aspek omdat sy eie 

liggaamsbeeld, naamlik man sander borste,vir hom on= 

aanvaarbaar is. Daarom poog hy om ten alle koste 

vrou te woTd (met ander woorde om sy manlike geslags= 
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orgaan te laat verwyder en borste aangesit te kry). 

Sodra hy egter uiting aan sy diepste gevoelens ge= 

gee het, wek dit weer 'n mate van angs en onsekerheid. 

Gevolglik water hy dit af na "met iets op iets werk". 

Hy voel dus geweldig onseker van homself en poog om 

hom weer van die emosionele betrokkenheid van die 

kaart te distansieer, alhoewel hy nie suksesvol is 

nie. 

Kaart IV 

Hy raak geweldig angstig sodra die "vader-kaart" 

aan hom·gegee word. Hy hanteer sy angs deur op emo= 

sionele wyse te verbaliseer. Dit mag oak wees dat 

hy probeer om tyd te wen voordat hy emosioneel be= 

trokke raak. 

Swak identifikasie met die vader - of gesagsfiguur -

kom na vore. Dit is iets waarvoor hy bang is, iets 

wat hom bedreig (ongedierte). Dit mag oak moontlik 

verband hou met 'n kastrasievrees, vandaar dat hy so 

bedreig voel deur die vaderfiguur. Hy "verdierlik" 

die respons op die kaart ("bobbejaan") en wel na 'n 

spesie baie na aan die mens in sy gedrag. Hy doen 

dit op 'n uiters negatiewe wyse. 

Kaart V 

Hy verdedig hier met betrekking tot sy responsiwiteit 

moontlik as gevolg van die skok of angs wat die vorige 

kaart veroorsaak het. Hy verdedig so dat hy net 

"amper 'n skoenlapper" kan sien. Hy wil dus nie 

weer so emosioneel betrokke raak nie, maar neem nag 

die realiteit om hom soos ander waar. Hy kom na 

die seksueel-menslike response, en die skok van die 

vaderkaart by dierlike bewegingsresponse~ Dit mag 

'n aanduiding wees van regressiewe of gefikseerde in= 

fantiliteit. 

Kaart VI 

Hy is steeds op die verdediging teen emosionele be= 
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trokkenheid. Hy bly vaag as gevolg van angs. Hy 
kom dan egter saver om by die seksualiteit op die 

kaart betrokke te raak, dit wil se 'n taktuele of 

tekstuur-respons. Hy het 'n behoefte aan fisiese 

kontak alhoewel dit nie overt tot uiting kom nie. 

As hipotese kan gestel word dat hy Yn normale be= 

hoefte aan seksualiteit het, maar as gevolg van sy 

geslagsrolverwarring word dit op die oomblik gerem. 

Hy onttrek dan van die emosionele betrokkenheid omrede 

sy behoeftes nie bevredig kan word nie. 

Kaart VII 

Op hierdie, die "moeder-kaart", en ,kaart wat. oar al= 

gemene vroulikheid handel, is dit vir hom "moeilik". 

Dit mag wees as gevolg van sy intense frustrasie en 

behoefte om soos 'n vrou te wees, veral in die wete 

dat hy oor 'n manlike liggaam beskik tesame met on= 

voldoende "skoling" in vroulikheid. Dit wek gevolg= 

lik spanning waarvan hy moet distansieer - maak dit 

"landstreke". Alhoewel hy nie van die emosionele 

ondertoon kan wegkom nie, word hy daarheen terugge= 

dwing- die "vagina". Dit is dan ook dit wat hy 

die allergraagste wil bekom. 

Sy diepste begeerte is dus om 'n vroulike geslags= 

orgaan, soos die moeder, te he. Hy wil dus ten vol= 

le met die moeder identifiseer, ook op fisiese vlak. 

Die manlike is egter ook hier aanwesig, "die man is 

binne die vrou". Dit mag dui op 'n behoefte om 

soos die vader intiem met die moeder te wees. As 

gevolg van 'n bedreigende vaderfiguur, kastrasie= 

vrees en skuldgevoelens moet hy homself laat kastreer 

(deur middel van operasie) om ten valle met die 

moeder te identifiseer sander vrees vir die vader= 

figuur. Dit dui ook moontlik op die gedurige kon= 

flik waarin hy leef en die bewuswees van sy deels 

manlike (biologiese) en deels vroulike (psigiese) 

liggaam. Ashy dus vrou word, wen hy die moeder se 

liefde en aanvaarding want hy is dan net soos sy en 
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kan hy ook die vader se liefde probeer wen. 

Dit maak hom egter geweldig angstig omdat seksuali= 

teit vir hom so 'n prominente rol opal die kaarte 

vervul. Dit dui op sy diepe emosionele betrokken= 

heid met sy huidige liggaamsbeeld en ontevredenheid 

daarmee omrede hy ten volle vrou wil wees. -Dit mag 

aanleiding gee tot depressiewe gevoelens. 

Kaart VIII 

Na sy aanvanklike terneergedruktheid is hy op die 

aanval ("leeus wat bokke vang"). Hy neem die wereld 

steeds om hom soos ander waar. Sy aggressiwiteit is 

moontlik sy bantering van depressiewe emosionele ge= 

voelens. Sodoende poog hy om iets konstruktiefs te 

doen om homself te bewys (soos die leeu wat vn bok 

vang). Hy leef dus sy ~essie uit en hanteer dit 

nie op 'n passiewe wyse nie, wat prognosties bedui= 

dend kan wees. (Manlike aggressie en aktiwiteit word 

in kontras met vroulike passiwiteit gestel en dui op 

die ambivalensie wat deur sy hele lewe voorgekom het). 

Kaart IX 

Om emosioneel betrokke te raak bly nog steeds vir 

hom problematies, en wek spanning en angs. Hy is 

so betrokke by seksualiteit, moontlik omdat dit so 

na aan sy bewuste vlak le, dat hy dit nie kan igno= 

reer nie. Dis die behoeftes wat onbevredig is wat 

telkens na vore kom. Hy bly op die verdediging maar 

omrede hy telkens daarmee gekonfronteer word, is sy 

bantering daarvan nie altyd suksesvol nie. 

Hy het in intense behoefte aan normale heteroseksuele 

gedrag. Telkens identifiseer hy met die vroulike 

rolQ Dit maak hom egter geweldig moedeloos omdat 

sy behoeftes nie bevredig sal word alvorens die ge= 

slagsveranderingsoperasie nie uitgevoer is nie. 

Kaart X 

Die intense emosionele betrokkenheid is besig om 
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vir hom te veel te word, omdat die futloosheid van 

die bevrediging van sy behoeftes, telkens beklemtoon 

word. Hy distansieer nou in geheel van die emosionele 

betrokkenheid na die alledaagse dinge. Hy verloor 

egter nie sy natuurlike spontaneiteit nie. 

Sy verdedi~ing is egter nie suksesvol nie; omdat sy 

behoeftes onderdruk en ontken word en dit hom frustreer 

en depressief laat. Hy kan dit egter soms te bowe 

kom deur aggressiewe en aktiewe handelinge; waardeur 

hy homself wil bewys. Dit is egter nie altyd suk= 

sesvol nie, omdat hy telkens weer met sy onvervulde 

behoefte om vrou te wees, gekonfronteer word. Sy 

integrasievermoe teen die einde is swak as gevolg 

van die geweldige emosionele betrokkenheid. 

(e) Opsomming 

Uit die ontleding van die psigogram sowel as die 

kwalitatiewe ontleding, blyk dit dat hy sy wereld 

om hom soos ander kan waarneem, alhoewel hy nie mak= 

lik emosioneel daarby betrokke raak nie. Dit mag 

wees as gevolg van sy verdediging teen emosioneel 

gekleurde stimilu. 

Hy bet 'n beboefte aan affeksie, maar hy onderdruk 

en inbibeer bierdie beboeftes omdat dit angs en span= 

ning veroorsaak. Hy maak veral gebruik van intro= 

speksie en 'n distansiering van enige emosioneel be= 

laaide situasies waar sy onbevredigde behoeftes moont= 

lik mag voorkom. 

Sy behoeftes en waardesisteem is nie in konflik met 

mekaar nie omdat hy eerder dinge internaliseer as 

om uiting daaraan te gee. Hy verdedig geweldig 

teen emosionele responsiwiteit. Die moontlikheid 

is egter daar dat indien hy nie so sterk verdedig 

nie, by wel ongekontroleer uiting daaraan sal kan 

gee wat vir sy waardesisteem gevaarlik is. 

Sy aspirasiepeil is heelwat hoer as sy kreatiewe 

potensiaal. Dit mag egter dui op 'n drang in hom= 
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self om homself te bewys en is nie noodwendig nega= 

tief nie. 

Hy is introvertief van aard wat verband hou met sy 

swak responsiwiteit op emosioneel-gelaaide stimuli. 

Hy kan dus nie manlik tot sy wereld toetree nie, van~ 

wee onsekerheid oar sy geslagsrol. 

Hy is tot vn mate angstig in 1 n nuwe situasie alhoe= 

wel hy dit gou oorbrug. Sy onsekerheid in verband 

met sy manlike geslagsrol asook sy intense behoefte 

aan die uitlewing van sy vroulike gevoelens, kom telk= 

ens na vore. Die man se rol word ondergeskik aan 

die vrou se rol gestel. Hy is intens met die man= 

like en vroulike geslagsorgane gepreokkupeer wat ver= 

klaar kan word in terme van sy fisiese liggaamsbeeld. 

Hy toon 'n tipies-katastrofiese reaksie ten opsigte 

van kastrasievrees, moontlik as skuldgevoel omdat hy 

nie met die manlike rol tevrede is nie en dui sy be= 

hoefte aan om 'n gekastreerde vrou te wees, met 

"borste aan" - dit dui op die onnatuurlikheid daarvan. 

Dit is egter oak sy manier om te poog om volkome vrou 

te word en met haar te identifiseer. 

Interpersoonlike verhoudings is swak as gevolg van 

inhibering van spontaneiteit en geslagsrolverwarring 

asook sy geweldige verdediging teen emosionele be= 

trokkenheid. 

Die vaderfiguur is bedreigend en die hipotese van swak 

identifikasie asook moontlike kastrasievrees is gestel 

Die verhouding met die moeder daarenteen, is relatief 

beter. Die vroulikheid van die kaart wek angs waar= 

van hy moet distansieer. Hy is egter so emosioneel 

betrokke by die moederfiguur dat hy sowel fisies as 

psigies met haar wil identifiseer (se dan oak tydens 

die onderhoud dat sy geaardheid meer soos sy moeder 

as sy vader s'n is). 

Hy is geweldig betrokke met seksualiteit. Dit rem 

egter nie sy verhouding ten opsigte van die reali= 

58/ •..... 

 
 
 



- 58 -

teit nie; maar dui op sy behoeftes wat nooit be= 

vredig is nie, asook dat sy probleem in terme van sy 

seksualiteit gesetel is. 

Die moontlikbeid is daar dat hy homself deur middel 

van aggressiwiteit sal wil bewys. Dit dui op sy on= 

gekontroleerdheid asook die feit dat sy onvervulde 

behoeftes steeds aandring op bevrediging en dit dalk 

so tot uiting sal kom. 

4 TAT : Protokol en ontleding 

Kaart I 

5 " ' n S e un t j i e • . . . . .. w at sit en p e ins o or ' n vi o o 1 • Die 

seuntjie lyk nie ?ormaal nie of hy's aan die slaap, vaak. 

Moeg geoefen. Kan ook 'n oorsaak wees.. Al wat ek kan 

sien / Wat gaan gebeur?/ Hy gaan aan die slaap raak" 

Ontleding 

5" Hy reageer vinnig en impulsief, alhoewel 

dit by hom 1 n gemiddelde reaksietyd is. 

Hy verbaliseer in 'n paging om die span= 

ning wat 'n nuwe situasie opwek, te han= 

teer.. Die hipotese dat hy vinnig 'n nuwe 

situasie opsom kan ook gemaak word. 

'n Seuntjie .. Vae identifikasie met die ouerfigure het 

moontlik voorgekom. Dit mag ook wees 

wat sit 

en peins 

dat hy onseker oor sy geslagsrol is. Hy 

stel homself afhanklik omdat hy nog onvol= 

wasse in 'n nuwe situasie voel. Hy mag 

ook die manlike rol verkleineer as gevolg 

van opstand teen die manlike rol wat hy 

self moet vervul.. Die rukkie stilte na= 

dat hy reageer het dui op spanning omdat 

hy te veel emosioneel betrokke geraak het. 

Hy verdedig teen hegte emosionele betrokken= 

heid. 

Hy hanteer emosionele betrokkenbeid hier 

deur passiwiteit. 1 n Mate van opstand 

teen die manlike rol kom na vore wat hy 

deur passief te wees kan hanteer. Hy ver= 

59/ •..... 

 
 
 



oor 'n viool 

Die seuntjie 

lyk nie nor= 

maal nie 

of hy's aan 

die slaap 

- 59 -

dedig teen emosionele betrokkenheid op 'n 

pseudo-intellektuele wyse. Dit mag ook 

wees dat hy onseker is van wat hom werklik 

te doen staan, en dinge eers moet oordink 

voordat hy aktief daarop sal reageer. Hy 

mag ook besig wees om tyd te wen. 

Hy is bewus van die eise maar is onseker van 

hoe hy dit moet hanteer. Dit mag wees as 

gevolg van swak leiding deur die ouers so= 

dat die eise vaag is of as gevolg van 'n 

onvermoe in homself. 

Hy raak al meer betrokke op die kaart en 

kan gevolglik nader aan die seuntjie beweeg. 

Dit mag oak wees dat hy 'n behoefte daaraan 

bet om betrokke te raak. Hy bly egter 

steeds afbanklik en mag teen hierdie af= 

banklikheidsbehoefte in opstand kom. 

Hy is steeds nag op die verdediging teen 

emosionele betrokkenheid. Hy mag ook bier 

sy bouding teenoor homself openbaar, naamlik 

dat hy nie "normaal" is nie en dus in op= 

stand teen sy selfbeeld is. Hy is oak baie 

krities ingestel ten opsigte van die fisiese. 

Dit mag ook iets wees waaragter hy skuil 

boekom by nie die eise suksesvol kan han= 

teer nie. Hy verdedig dus teen emosionele 

betrokkenheid deur fout op 'n fisiese vlak 

te soek. Die feit dat by vrou wil wees 

kan ook verklaar boekom hy homself nie as 

"normaal" sien nie want by bet die psigiese 

ingesteldheid van 'n vrou maar die fisiese 

liggaam van wn man. 

Omrede hy nie aan die eise wat gestel word 

kan voldoen nie, wek dit angs. Gevolglik 

moet hy dit wat hom angstig maak op wn af= 

stand plaas en onttrek dan geheel en al 

van emosionele betrokkenheid, "sla.ap". 
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Omrede hy heeltemal onttrek voel hy skuldig 

en probeer tog om aan die eise te voldoen 

alhoewel hy nog afstand wil hou en nie 

emosioneel betrokke wil raak nie. 

Dit mag ook wees dat hy verveeld is met 

die situasie en gevolglik na iets nuuts 

soek of na leiding omdat hy in en uit hom= 

self nie in staat is om dit op te los nie. 

Hy het moontlik vroeer aan die eise probeer 

voldoen maar was nie suksesvol nie. Voel 

ongelukkig en skuldig daaroor. 'n Mate 

van depressie is egter aanwesig moontlik 

omdat hy nie sukses kan behaal ni~. Hy 

het aktief probeer iets daaromtrent doen, 

leiding was swak maar alleen kan hy nie die 

mas opkom nie. Gevolglik onttrek hy van 

emosionele betrokkenheid en reageer passief. 

Dis asof hy iets probeer soek waaraan hy 

sy eie onvermoe kan toedig. Leiding wat 

nie reg was nie, verveeldheid, onttrekking 

van emosionele betrokkenheid, fisiese oor= 

sake ens. Dui ook op onsekerheid van nom~ 

self as man en die manlike rol. Hy mag 

ook moontlik 'n antwocrd soek vir sy onver= 

moe. 

Sy eie behoeftes word nie bevredig nie en 

gevolglik moet hy distansieer van die ge= 

voelsmatige. Hy perk dit tot "sien". 

Hy gaan dus nie verder soek nie en ook nie 

verder emosioneel betrokke raak nie. 

Die toetsafnemer dwing hom om 'n besluit 

te neem en om verdere gevoelens te ontlok. 

Hy bly by sy besluit om nie verder emosio= 

neel betrokke te raak nie en distansieer 

geheel en al van aktiwiteit of hantering 

van die eise. 
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Opsomming 

Spanning word deur hom ervaar in nuwe situasies. Hy 

oorkom dit egter gou deur te verbaliseer in 'n paging 

om dit te hanteer. 

Vae identifikasie met die ouerfigure bet voorgekom wat ge= 

lei het tot geslagsrolidentifikasieproblemeQ Hy is tot 

'n mate opstandig en verkleinerend teenoor die manlike 

rol. 

Voorts verdedig hy teen emosionele betrokkenheid deur mid= 

del van passiwi~eit en pseudo-intellektualisering. Nie= 

teenstaande sy verdedigings raak by tog emosioneel be= 

trokke. 

Hy bly egter steeds onseker van homself en sy eie vermoens 

om die eise, wat aan hom gestel word, suksesvol te hanteer. 

Hy verdedig ook teen die gevoelmatige deur fout te vind op 

'n fisiese vlak - nie "normaal" nie; onttrekking, verklein= 

ering en totale distansiering wat depressie tot gevolg 

bet. 

Dit kan moontlik verklaar word as sy opstand teenoor sy 

manlike liggaam en die feit dat hy nooit as man, aan die 

eise en verpligting van 'n man sal voldoen nie. 

Die moontlikheid is ook genoem dat hy dalk vroeer al pro= 

beer bet om met die manlike rol te konformeer, maar as ge= 

volg van swak leiding of 'n onvermoe in homself omrede sy 

behoefte om 'n vrou te wees wat nie bevredig is nie, het 

sy hele paging misluk. Gevolglik kan hy nie aan die eise 

wat aan hom as man gestel word, voldoen nie. 

Kaart 2 

7" "Dis in die ou dae ... dit lyk nie na vader, moeder en 

dogter nie. Beslis nie. Dit lyk asof die moeder ver= 

wag, as ek dit kan se. Die jong dame is ongelukkigQ 

Pa besig om te ploeg met 'n perd. Dis op 'n plaas. 

Die moe .. ouerige dame, lyk gelukkig. Dis 'n mooige= 

boude man." 
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Ontled~~ 

Moontlik het 'n swak familieverhouding voorgekom. Hy 

distansieer geheel en al van die emosionele betrokkenheid, 

moontlik omdat dit hom angstig maak. Dalk wil hy doelbe= 

wus nie 'n familieverhouding hier sien nie, moontlik om= 

dat dit te bedreigend is om met enige van die figure, ver= 

al die dogter, te identifiseer. 

Sodra hy emosioneel betrokke raak, wek dit spanning. Hy 

distansieer dan deur dit op Yn konkrete onpersoonlike 

wyse te benader. 

Hy is ook onseker oor die onderskeie persone se geslags= 

rolle en hoe dit vertolk moet word. 

'n Mate van opstand teen die moederfiguur kom na vore 

( "moe ... dame"). Di t mag wees omrede sy die rol van 

die vrou ten valle kan vertolk ("verwagtend" wees). Dis 

iets waarna hy hunker maar wat hy weet nooit heeltemal ver= 

vul sal kan word nie. 

Die fisiese bou van die man is vir hom belangrik moontlik 

omdat hy so intens bewus is van sy manlike liggaam in 'n 

negatiewe sin. 

Dit mag ook wees dat omrede hy al ten valle met die rol 

van vrou geidentifiseer bet, hy na die man kyk, soos 'n 

vrou na 'n man sou kyk. 

Kaart 3 

5" "Dis 'n vrou wat selfmoord gepleeg het. Daar le 'n 

rewol•~r langs haar, of sy huil/ Wat bet gebeur? / Of sy' t 

iemand geskiet dan huil sy, of sy het haarself geskiet ...• 

op die bank, as sy haarself geskiet het sou sy gele het 

op die vloer". 

Ontleding 

Sy eerste reaksie op aggressie is om dit te internaliseer. 

Hy verdedig daarteen moontlik omdat hy so onseker van hom= 

self is en nie weet of dit suksesvol sal wees nie. 

Hy is egter baie onseker van hoe aggres~e werklik algemeen 

hanteer moet word en gevolglik kan hy dit nie suksesvol na 
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binne of buite homself rig nie. As hy dit na buite rig 

voel hy skuldig en soek hy regverdiging daarvoor, moontlik 
om homself te verdedig. 

'n Mate van depressie is op die voorgrond en in tn ter= 

neergedrukte stemming mag hy moontlik aan selfmoord dink. 

Emosionele betrokkenheid word weer te veel en hy hanteer 

die spanning wat dit opwek op 'n onpersoonlike konkrete 

wyseQ 

Die hooftema hier is 'n konflik tussen internalisering en 

eksternalisering van aggroosie wat in verband gebring kan 

word met kultureel bepaalde geslagsrolidentifikasie. 

Kaart 6 BM (Moeder-seun) 

5" "Die mense ly aan skok. Altwee is peinsend. Lyk 

soos va .... soos moeder en seun of jongerige man. Ont= 

stellende nuus. Dit al wat ek kan sien" 

Ontleding 
'n Baie swak moeder-seun verhouding het voorgekom, met 

moontlike geslagsrolprobleme as gevolg daarvan. Dis vir 

hom moeilik om seun te wees teenoor die moeder. 

Hy het moontlik die behoefte gehad om die rol van die 

vader oor te neem, maar as gevolg van die vrees vir kas= 

trasie deur die vader, distansieer hy geheel en al van die 

manlike rol. 

gereflekteer. 

vn Duidelike oedipale-situasie word hier 
I 

Dit is dus baie bedreigend om die "seun" 

van die moeder te wees. Hy verkies eerder die rneer onbe= 

trokke "jongerige man", omrede dit m.inder angs en spanning 

veroorsaak. 

Kaart 7 BM (Vader-seun) 
6" "Dis weer 'n ouerige persoon met 'n jong man wat iets 

in die mou voer. Die ou man het iets genoem waar die 

jongman daaroor sit en nadink I Hoe voel hulle? I Bulle 

is redelik ernstig". 

Ontleding 
'n Swak vader-seunverhouding het voorgekom met moontlike 
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geslagsrolverwarring. Hy is egter bewus van die gesag 

van die vader alhoewel daar nie intieme emosionele be= 

trokkenheid is nie. Dit is tot 1 n mate gedistansieer 

daarvan. Die "jongman" is passief betrokke en nie ak= 

tief-handelend nie. 

As seun is identifikasie onsuksesvol omrede hy nie emosio= 

neel betrokke kan raak nie en ook nie uitlewing aan sy 

agressie kan gee nie. 

Kaart 6 GF (Vader-dogter) 

7" "Dis 'n man en ~n vrou. Man het 'n pyp in sy mond. 

Vrou verbaas, verskrik of bang. Vrees iets, moontlik 

omdat man haar van agteraf benader". 

Ontledine 

Geen vader-dogterverhouding 

geslagsrolidentifikasie beter 

is moontlik nie, alhoewel 

is. 'n Kontakbehoefte 

word ook uitgespreek maar dit wek spanning. 

Hy projekteer gevolglik vn psigoseksuele verhouding in 

hierdie kaart in, maar word angstig omrede hy onseker van 

homself in die rol van vrou is. Weer eens is daar 'n 

suggestie van 'n oedipale situasie. 

Kaart 7 GF (Moeder-dogter) 

5" "'n Moeder en haar dogter. Die dogter is ongelukkig 

oor iets. Sy hou 'n pop in haar hand. Moeder is of 

besig om te lees, of voor te lees of om met haar dogter 

baie intiem te gesels. Hulle sit op 'n bank". 

Ontleding 

Identifikasie met die moeder as dogter is baie makliker 

as wanneer hy seun is. Daar is egter iets wat haper, 

moontlik omdat hy onseker van homself in die rol van dog= 

ter is. 

Die moeder is op emosionele vlak gedistansieer en onbetrok= 

ke alhoewel sy later meer van haarself gee. Dit maak 

die dogter egter angstig. Dit mag wees as gevolg van 

die pasient se geweldige behoefte om vrou te wees en sul= 
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ke intieme oomblikke met die moeder te deel. Afhanklik= 

heid van die moeder word bevredig deur intimiteit en stem 

hom ge1ukkiger as wanneer hy "seun" is. 

Kaart 13 J.VIF 

15" "Al wat ek kan uitbeeld .••.••. die man het op 'n lyk 

afgekom en hy is verskrik daardeur. Dis al wat ek kan 

sien. 'n Naakte vrou I Wat het gebeur? I Sy is seker 

aangerand. Weet nie of hy dit gedoen het nie. As hy 

dit sou gedoen het sou hy nie geklee gewees het nie 1 wat 

gaan gebeur? I Seker die polisie in kennis stel of vlug as 

hy die skuldige een is". 

Ontleding 

tly is baiP. emor;ioncol bctrokke op hierdie kaart. Hy is 

egter onseker van die onderskeie manlike en vrou1ike ro11e 

op die kaart. As man is 'n psigoseksuele verhouding vir 

hom onmoontlik - die vrou is dan rn "lyk" en dit sal ook 

lei tot skuldgevoelens. Gevolglik distansieer hy van 

emosionele betrokkenheid met die vrou. Identifikasie 

is vir hom moeilik op hierdie kaart omdat die aggressie en 

seksualiteit vir hom so bedreigend is. 

Indien hy met die vrou identifiseer mag daar behoefte aan 

seksuele omgang wees alhoewel op aggressiewe wyse. Hy 

verdedig dan weer teen die emosionele betrokkenheid daar= 

van. 

Sy onsekerheid van wat hom te doen staan mag verband hou 

met die feit dat hy reeds psigies vrou1ik ingestel is, 

maar nog oor die liggaam van 'n man beskik. Seksue1e be= 

hoeftes kan dus nie suksesvol uitgeleef word nie, daarom 

word direkte seksualiteit aanvank1ik ontbeer en frustra= 

sie later deur 'n aggressiewe assosiasie vervang. 

Kaart 8 

10" "Dit lyk ••... soos 'n jong seun wat in sy drome of 

verbeelding 1 n operasie sien. Nou staan hier 1 n geweer 

ook langs hom •.... vir 'n oomblik het ek geskrik ••••. 'n 

SeUn wat Vn ges1agsoperasie begeer en Of diS SJ keuse Of 

selfmoord. Hy lyk ongelukkig. Al wat ek daar kan sien". 
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Ontleding 

Hy is onmiddellik hier betrokke. Moontlik omdat dit sy 

innerlike wense en behoeftes na vore bring, naamlik om 

van geslag te verander. Dit lei egter tot depressiewe 

gevoelens en onttrekking veral as sy behoeftes nie bevre= 

dig gaan word nie. Of anders gesien, word die kastrasie= 

vrees en Oed~us-kompleks nalatenskap direk en dadelik deur 

hom geassosieer met ~n geslagsveranderingsoperasie. 

Omrede hy so emosioneel betrokke is op die kaart verdedig 

hy ook baie sterk teenoor hoe hy dit sien. 

1 n Mate van fantasie en wensvervulling is ook op die voor= 

grond. Dit mag dui daarop dat hy vroeer net kon "droom" 

oor 1n geslagsverandering maar dat dit nou meer wn werklik= 

he.-id is. 

Opsomming 

Spanning kom voor in nuwe situasies wat deur die pasient 

op verbale vlak hanteer word. 

Vae identifikasie met die ouerfigure het voorgekom wat aan= 

leiding tot geslagsrolverwarring gegee het. As seun kan 

hy glad nie met die vader of die moeder identifiseer nie. 

As "dogter" is dit makliker om met die moeder op emosio= 

nele wyse te kommunikeer en te identifiseer. 

Hy is baie negatief ingestel teenoor die manlike rol en 

die eise wat aan hom as man gestel word. 

As gevolg van sy verdediging teen emosionele betrokken= 

heid is interpersoonlike verhoudings oor die algemeen 

swak. Ten spyte van sy verdedigings raak hy egter emo= 

sioneel betrokke. 

Yn Mate van opstand teen die moederfiguur kom na vore. 

Moontlik omrede sy die rol van die vrou ten volle kan ver= 

tolk. Iets wat hy nie sal kan doen nie, al word hy ook 

verander na 'n vrou. 

As dogter sien hy egter moontlikhede om intieme oomblikke 

met die moeder te deel sonder vrees vir die vaderfiguur. 
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Kastrasievrees is moontlik ook aanweiig. Hy kan nie 

met die vader identifiseer nie en vrees dat die vader hom 

sal kastreer indien hy as seun die vader se rol by die 

moeder wil oorneem. Derhalwe soek hy eerder self na 

"kastrering" (die geslagsveranderingsoperasie) voordat 

die vader dit doen. 

Aggressie word geinternaliseer wat aanleiding tot depres= 

sie gee. 

buite rig. 

Hy is ook onsuksesvol indien hy sy aggressie na 

Op Kaart 8 raak hy geweldig betrokke by die geslagsveran= 

deringsoperasie. Dit is iets wat hy voorheen alleenlik 

op 'n fantasievlak kon uitleef. Die droom het nou amper 

werklikheid geword. Daar is egter vir hom net twee 

moontlikhede, naamlik die geslagsveranderingsoperasie of 

selfrnoord. Hy verdedig baie sterk teen die angs wat 

laasgenoemde besluit opwek. Hy laat dit egter aan ander 

om van hom te verskil. 

5 Die Teken-'n-mens Toets : Protokol en ontleding 

Hy teken eers die man wat daarop kan dui dat ten spyte van 

geslagsrolproblematiek hy tog met die manlike rol kan 

identifiseer. 

Hy teken egter die manlike genj_talie baie prominent. Die 

aksent dui moontlik op frustrasie, en die baie skakering 

in hierdie gebied is aanduidend van spanning of konflik. 

By hom juis verklaarbaar omdat hy nie die genitalig van 

'n man wil h~ nie. Die area om die bors bevat baie on= 

nodige strepe wat in verband gebring kan word met sy pre= 

okkupasie en wens om borste te besit. 

Hy teken beide die man en die vrou sander hande of voete 

wat dui op kontaksprobleme en onsekerheid van homself as 

man en in die toekoms as vrou. Dit kan ook sy verhoudings 

met ander mense nadelig betnvloed. 

By die tekening van die vrou le hy weer klem op hare, bors= 

te en heupe. 

spanning. 

Die seksuele areas hier wek ook rn mate van 

By die tekening van homself en die vrou teken hy meer hare 
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wat volgens Machover (1949) dui op 'n behoefte aan kontak. 

Dit kan ook dui op seksuele behoeftes wat nie bevredig is 

nie. 

As hy homself teken, teken hy net die kop en laat die 

liggaam weg. Dit is 'n versterking van die hipotese wat 

op ander toetse reeds gemaak is, naamlik versteurde lig= 

gaamsbeeldkonsep. Hy aanvaar met ander woorde nie sy 

fisies-manlike liggaam nie, omrede hy die liggaam van 1 n 

vrou begeer. Hy teken dan ook die kop van 'n vrou. 

Dit wat vir hom vroulik veranderbaar is. Hy los dus die 

saak vir homself op, omdat hy reeds sy wereld as Yn "vrou" 

benader. 

Die swaar skakerings wat telkens by die tekeninge gebruik 

word dui op angs en spanning wat die situasie opwek. 

Veral omdat hy met sy liggaamsbeeld besig is. 

6 Die Wartegg-prentvoltooiingstegniek : Protokol en ontleding 

Hy maak gebruik van sagte lyne met baie herhalings daaroor 

wat aanduidend is van 'n sensitiewe persoon. Dit mag ook 

wees as gevolg van spanning in die toetssituasie en onseker= 

heid oor homself. Die heel laaste tekening is egter met 

meer sekerheid en selfvertroue geteken. Dit is Yn blomme~ 
rangskikking G Di t ma.g ook verband hou met sy huidige werk 

as bloemiste. Dit is dus iets bekend aan hom en sodoende 

kan hy uiting gee aan sy skeppingsdrang. 

Hy le oor die algemeen meer klem op die vroulike aspekte 

van die toets, wat mag dui op ambivalensie met betrekking 

tot sy geslagsrol. Veral nog omrede hy oor die fisiese 

liggaam van 'n man beskik, maar nie aan die eise van man= 

likheid kan voldoen nie, omdat hy vrou wil wees. 

Die feit dat hy die gesig van 'n vrou teken is vir Kinget 

(1952) baie belangrik. Gewoonlik teken mense persone van 

hulle eie geslag op hierdie toets. Dit mag dus dui op 

die onaanvaarbaarheid van die manlike rol vir hom, en sy 

behoefte om vrou te wees. Juis daarom laat hy ook meer 

kle~ val op die fynere vroulike aspekte in die toets. 

Hy le ook baie klem op materi~le aspekte. Dit dui op 

emosionele problematiek. Ten spyte daarvan is hy egter 
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redelik goed e~osioneel aangepas. 

7 Integrasie van die kliniese geskiedenis en toetsresultate 

Die pasient se biologiese geslag is manlik en hy kom na 

die Transseksualiste-kliniek met die versoek om na 'n vrou 

verander te word. Tydens die onderhoud is hy dan ook soos 

'n vrou geklee er. oponbaar vroulike aanwensels. Sy 

huidige werk toon dan ook sterk tekens van 1n vroulike be= 

langstelling en behoeftestruktuur. 

Hy het hom nooit met die rol van seun geidentifiseer nie. 

Gevolglik was sy skoolopleiding bemoeilik omrede die ander 

kinders met hom gespot het. 

Hy ervaar reeds vanaf in vroee stadium dat hy and~rs is en 

dat hy borste het. Gevolglik neem hy nie aan sport deel nie 

omrede dit "op en af" sou skud en ander dit sou sien. 

Hy is baie beslis daaroor dat die operasie wel gedoen moet 

word. Dit is die enigste metode wat hy kan sien hoe hy 

ten valle vrou sal word en met die vroulike rol sal kan 

identifiseer. 

Die pasi~nt beskik oor 'n IK wat as gemiddeld of normaal 

geklassifiseer kan word. 'n Goeie selfbeeld-konsep kom 

ook op die intelligensietoets na vore. 

Hy neem die wereld om hom soos ander waar alhoewel op 'n 

gedistansieerde en onpersoonlike wyse. Hy wil dus nie 

somrner met die intrapslag em.osioneel betrokke raak en te 

veel van homself gee nie. Op die Rorschach is daar in 

duidelike intratensiewe beeld, wat goed hiermee korreleer. 

Geslagsrolidentifikasieprobleme kom voor wat interper= 

soonlike verhoudings kan benadeel. Hy is onseker van hom= 

self en sy eie indentiteit omdat hy nie weet waar hy be= 

hoort nie. Gevolglik kom daar ook 'n onderdrukking en 

inhibering van sy affeksionele behoeftes voor. Hierdie 

behoeftes is egter nie in konflik met sy waardesisteem 

nie~ Dit wek angs en spanning omdat dit nie bevredig word 

Lie, maar hy onderdruk sy behoeftes sodat dit lyk asof 

daar nie spanning is nie. 
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Sy aspirasiepeil is ook hoer as sy kreatiewe potensiaal. 

Dit mag verklaar word vanuit die feit dat hy homself wil 

bewys en telkens sy aspirasies hoer stel. Dit mag ook 

dui op 'n kompensasie vir sy onsekerheid ten opsigte van 

sy seksualiteit. 

Hy vergelyk telkens die manlike seksuele simbool met die 

vroulike seksuele simbool. Die manlike geslagsorgaan word 

telkens as minderwaardig en ondergeskik aan die vroulike 

geslagsorgaan gestel. Dit dui aan hoe hy sy manlike rol 

of homself as man beleef, naamlik as minderwaardig teen= 

oor die vrouQ Tot in mate kom hy in opstand teen die 

vrou en die vroulike rol. sy kan haar vroulikheid ten 

valle benutQ Dis iets wat hom nog nie.beskore ts nie en 

al word hy fisies vrou, sal hy nooit ten valle vrou en 

moeder kan wees nie. 

Depressiewe gevoelens is aanwesig omdat sy behoeftes nie 

bevredig word nie. Hy mag dan op 'n aggressiewe wyse uit= 

ing daaraan probeer gee of sy aggressie internaliseer. 

Laasgenoemde mag egter lei tot gevoelens van selfverniet= 

iging ("selfmoord"). 

Hy kan glad nie as "seun" met die ouerfigure identifiseer 

nie. Kastrasievrees ten opsigte van die vaderfiguur kan 

voorkom. Daarom doen hy self aansoek om verwydering van 

die penis sodat hy ten valle met die moeder kan identifi= 

seer sander vrees vir die vader. As "dogter" kan hy ook 

intieme oomblikke met die moeder beleef. 

Daar mag egter nog 'n mate van angs en spanning aanwesig 

wees in die vervulling van die vroulike rol. Moontlik 

omdat hy nog onseker van homself is, en wonder of sy kon~ 

takbehoeftes wel bevredig sal word. 

In die uitlewing van die vroulike rol het hy egter meer 

sekerheid en sekuriteit as wanneer hy met die rol van die 

man identifiseer. 

GEVALLESTUDIE B 

1 Bespreking van die kliniese geskiedenis na aanleiding 

van die gestruktureerde onderhoud 

Die pasient se biologiese geslag is manlik. Hy wil 
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egter deur midde1 van chirurgie na 'n vrou verander 

word. 

Hy is 27 jaar oud en is in die Vrystaat gebore. Sy 

vader is ongeveer 14 jaar gelede oor1ede toe die pasi~nt 

13 jaar oud was. Sy moeder lewe nag. 

Hy is een van 5 kinders en we1 die tweede jongste kind. 

Hy is die enigste seun in hierdie huisgesin. 

Hy beskryf sy vader as saggeaard maar dat .hy baie ''buig= 

baar" was. Hy was egter baie van die huis weg as ge= 

vo1g van die werk wat hy gedoen het. Die pasi~nt het 

hom gedurende die tye wat hy weg was baie gemis. 

Hy beskryf sy moeder as iemand met 'n wonder1ike geaard= 

heid maar sy kan by tyc baie humeurig wees. Sy is oak 

baie dominerend, en het gewoonlik pak gegee as hulle 

stout was. Sy moeder aanvaar hom egter soos hy nou is 

en vereense1wig haar met sy behoefte om vrou te wees. 

Hy is op die ouderdom van 6 jaar skoal toe en het St 8 

behaa1. Na sy skoo1op1eiding het hy homse1f as haar= 

kapster bekwaam. 

Reeds voor skoal en gedurende sy skooljare het hy meer 

meisiemaats gehad. Gedurende sy laerskoolopleiding was 

hy "gedwing" om met die seuns te spee1 aangesien die 

twee geslagte nie met mekaar op die skoolvelde kon meng 

nie. Sodra hy egter van die skoal by ~ie huis aangekom 

het, het hy in meisieklere verk1ee. 

Op 16 jarige ouderdom het hy begin werk as gevo1g van 

finansie1e omstandighede. Hy het al in verski11ende 

haarkappersa1onne gewerk (hy het te1kens as vrou daar 

gewerk). Hy kom veral goed met sy mansko11egas oar die 

weg a1hoewel daar soms verski11e met sy vroulike ko1legas 

ontstaan. 

As hy homse1f beskryf doen hy dit soos volg: "ek is sag= 

geaard en dit vat baie om my tot 'n humeur te bring. 

Maar ek voel net baie onge1ukkig fisies want geeste1ik 

dink ek en doen ek soos 'n vrou. Ek vind dit moeilik 

om met k1i~nte te werk soos ek nou is. Ret 'n kompleks 
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oor wat hulle dink, byvoorbeeld: Is u 'n man of 'n vrou? ••• 

•.• Ek is 'n vrou!" 

Hy het op die ouderdom van 15 jaar bewus geword van ge= 

slagsontwikkeling. Volgens hom het hy 'n geestelike 

verstandhouding met 'n seun gehad. Sy moeder het hom 

seksuele onderrig gegee. 

Op die ouderdom van + 12 jaar het hy vir die eerste keer 

gevoel dat hy'~nder~'is. Hy was meer tot seuns aange= 

trokke as meisies. Skoal toe moes hy seunsklere aantrek, 

tuis egter het hy openlik meisieklere gedra. 

Sy moeder en vriende is tevrede met sy besluit om die ge= 

slagsveranderingsoperasie te ondergaan. Bulle voel almal 

dit moes al lankal gedoen gewees het. 

Sy moeder veral is baie ten gunste daarvan. Toe sy hom 

verwag het, het sy gehoop dis 'n dogter. Met sy geboorte 

was sy bly maar tog tot 'n mate teleurgesteld omdat hy 'n 

seun was. 

Hy het nog nooit 'n fisiese seksuele verhouding met 'n 

ander persoon gehad nie. Masturbasie het op laerskool 

voorgekomo Nog nooit weer daarna nie. Hy is bang om 

fisiese verhoudings aan te knoop as gevolg van sy probleem. 

Hy dink nie daar is 'n sielkundige oorsaak vir sy toestand 

nie, aangesien hy glo dat dit reeds vanaf sy geboorte so 

is. Die manier waarop hy grootgemaak is, naamlik as 

meisie, kan ook 'n rol gespeel het. Sy moeder het vir 

hom dogtersklere aangetrek en later het hy self vrouens= 

klere aangekoop. 

Sy drie wense is soos volg: 

Om heeltemal as 'n vrou beskou te word: geestelik 

en fisies. 

Om na die operasie geluk te vind en 'n normale 

lewe te lei. 

Om iemand wat "normaal" is te vind met die oog op 

'n huwelik. 

Die een aspek omtrent homself wat hy die graagste ver= 

ander wil he, is sy fisiese liggaam. 

Indien die operasie nie gedoen word nie, is sy toekoms= 
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verwagting soos volg: "Mens kan nie altyd rondhardloop 

soos 'n 'freak' nie, dan sal ek verdere dokters spreek 

wat dit wel sal doen". 

Indien die operasie wel gedoen word, sal hy in sy werk as 

haarkapster opgaan en oor die algemeen gelukkig wees. 

2 Wechsler : Protokol en ontleding 

Verbaal RT 

Inligting 3 

Alg begrip 7 

Rekenkunde 4 
Syferherhaling 12 
Ooreenkomste 11 

Verbale telling 

Verbale St punt 

Korreksiesyfer 

VERBALE IK 

GT Prakties RT 

6,0- Prentvoltooiing 8 

7,5o Voorwerpsame= 9 
voeging 

7,5° Blokpatrone 16 · 

11,5++ Syfersimbool 36 
s,oo Prentrangskik= 

40,5 

81,0 

+1 

82 

king 8 

Praktiese telling 

Praktiese St punt 

Korreksiesyfer 

PRAKTIESE IK 

TOTALE IK 79 

Verbale IK = 82 

Nie-verbale IK = 77 

Totale IK = 79 

GT 

6,5° 

5,5-

9,0° 

38,0 

76,0 
+1 

77 

Die omvang is 5,5 tot 11,5. Die mediaan van al 10 sub= 

toetse is 7,9 (die strooiing op die subtoetse is deur 

middel van die mediaan bereken). 

Ontleding 

Hy presteer met 'n IK van 79 wat as grensgeval swaksinnig 

(subnormaal) geklassifiseer kan word. Die indruk is 

egter dat dit nie sy ware potensiaal is nie (vergelyk by= 

voorbeeld syferherhaling 11,5 en die feit dat hy St 8 be= 

haal het). Faktore was moontlik aanwesig wat dit nadelig 

beinvloed het, byvoorbeeld angs. Die angsdriehoek toon 

egter geen funksionele belemmering as gevolg van angs nie. 

'n Swak selfbeeld kom na vore wat spruit uit onsekerheid 
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oor homself. Syferherhaling is hoog wat dui op 'n teen= 

indikasie vir angs alhoewel hy ook doelbewus daarop kon ge= 

konsentreer het. 

IIy presteer egter beter op die subtoetse waar daar nie 

emosionele betrokkenheid by betrokke is nie. Emosionele 

betrokkenheid mag dan ook sy prestasie nadelig beinvloed. 

Geen spesifieke diagnose kan egter op grand van bogenoem= 

de gemaak word nie. Geen bisare response of psigotiese 

gedrag het tydens die toetsi~g na vore gekom nie. 

3 Rorschach : Protokol en ontleding 

(a) norschachprotoko1 

(?) Navraag gedurende die toets 

Res pons Navraag 

Kaart I 

Determinante 

2" 'n Vlermuis (?) Die mid del met W FrJI A P 
(draai die kaart die vlerke. 
in die rondte) Nee (?) Hy vlieg. 

(?) Vorm 

Kaart II 

5" 'n Skets 
(draai die kaart 
in die rondte) •.. 
Miskien 'n gloei= 
lamp. 

Kaart III 

7" rrwee persone 

Kaart IV 

5" 'n Skets van 
ys wat gevorm het 
in verskillende 
vorms. 

(?) Lyk soos 'n W,S F Obj 
"lamp-shade" met 
kleure ••... verskil= 
lend ••.•. 
(?) Die vorm in die 
middel (L~ klem op 
vorm). 

(?) Die voete en ~ M H P 
die manier wat hul~ 
le staan. Lyk asof 
hulle aan iets 
vashou 

(?) Net die vorm •.• W Fe Ys 
ook die verskillen= 
de vorms soos ys 
verys. 
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3 (a) Rorschachprotokol (Vervolg) 

Res pons 

Kaart V 

7" Oak net 'n 
skets. Dit is al 

Kaart VI 

l 

2 

ll" 'n Lamp= 
staander in die 
middel .•••.• 

Bedek met ys 
aan die kante. 

Kaart VII 

Navraag J)eterminante 

(?) Die kleur. 'n W C'F Skets 
Skets word gewoon= 
lik in danker ge= 
do en. 
(?) Die swart. 

(?) Die middel. Die D F Obj 
manier wat die 
houtwerk gedoen is. 
(Dui net vorm aan) 

(?) Alles aan die W Fe Ys 
kante, die vorms en 
die kleur oak. 

l 5" 'n Waterval (?) Onder. Die D Fm Nat 

2 Wolke 

Kaart VIII 

12" Oak 'n skets 
van 1 n lampstaan= 
der met hierdie 
verskillende 
kleure aan die 
kant geskets • 

•. :1art IX 

5" Net 'n gewone 
skets, dis al. 

Kaart X 

6" Oak 'n skets. 

vorm en die stroom 
daaronder. 
(?) Die water val 
van die kante af. 

(?) Die vorm en die D KF Wolke 
kleur. 

(?) Reg in die mid= W F Cn Obj 
del. Die verskil= 
lende kleure. Hier 
oranje, pienk, 
blou en grys. 

(?) Die kleure. 
Oranje, groen en 
pienk. Dis al. 

W F Cn Kleur 

(?) Net die gedeel= W F Skets 
te in die middel. 
Ek sien oak 2 visse D FM A 
wat swem en 2 see= D F A P 
katte met kloue. 
Dis onder die see 
(?) Die kleure 
(Dis net 'n opmerk= 
ing, brei nie ver= 
der daarop uit nie) 
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(b) Die Psigogram 

(c) 

6 

2 2 2 
1 1 1 1 

Fh Fm F Fe FC C'F Cn 

R = l4 
w = 10 

D = 5 
d = 0 

s = 1 
p = 3 

Globale inter~retasie van die Esigogram 

'n Kwantitatiewe ontleding van die psigogram kan nie 

in hierdie geval gedoen word nie, omrede daar a11een= 

lik een M-respons aanwesig is. Gevo1glik word daar 

net 'n interpretasie van die psigogram gemaak. 

Die eerste indruk van die psigogram is dat die F-kolom 

die oorheersende in hierdie geval is. Dit dui op 

beperkte waarneming. Die hipotese kan dus hier ge= 

ste1 word dat die persoon 'n beperkte waarneming ten 

opsigte van sy wereld het. Hy kan dus nie reageer 

op omgewingstimuli nie en dit ook nie in terme van 

sy innerlike determinante verwerk nie. Dit kan egter 

ook 'n aanduiding van 1ae intel1igensie wees. 

Vanwee die feit dat daar nie 3M-response is, soos ver= 

wag word nie, kan die hipotese gestel word dat hy 

moontlik wanaangepas is as gevolg van sy inhibisies, 

veral ook innerlike kon£likte. M-response dui ook 

intel1ektuele vermoens aan en hier kan die hipotese 

dan ook gestel word dat die persoon oor 1ae inte1lek= 

tuele vermoens beskik. (Dit word dan ook deur die 

Wechsler bevestig). Dit dui ook moontlik daarop dat 

hy nie sy denkprosesse kan gebruik om sy waarneming 
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van die wereld te verryk nie, en dat hy ook 'n 

lae kreatiewe potensiaal het. Hy kan dus ook nie 

op sy innerlike bronne terugval in krisistye nie en 

daarom verdedig hy dalk so deur net dinge om hom 

beperk en rir~iecl waar te neem. 

Die lae M-verhouding kan ook swak interpersoonlike 

verhoudings aandui asook 'n swak selfbeeldkonsep. 

Omrede M: FJVl in verhouding goed aanwesig is en geballan= 

seerd is, kan die hipotese gestel word dat sy onmid= 

dellike behoeftes nie noodwendig aandring op onmid= 

dellike bevrediging nie en dus nie uitermatige kon= 

flik verooroaak nie. nit mag ook wees dat hy dit 

doel be\vus onderdruk omrede hy di t as gevaarlik be= 

skou. Dit is ook al genoem dat hy net sy wereld 

beperk waarneem wat ook hier as verdediging teen on= 

vervulde behoeftes kan dien. 

Hy is egter bewus van hierdie behoeftes, maar wend 'n 

doelbewuste, amper rigiede verdediging aan teen die 

primitiewe uitlewing daarvan. 

Die feit dat daar een Fm-respons aanwesig is, dui op 

'n bewus wees van faktore buite sy kontrole wat sy 

persoonlikheid bedreig. Dit dui aan dat daar wel 

spanning aanwesig is, moontlik omdat hy so rigied moet 

verdedig en weet dat as sy verdediging faal, dit kan 

lei tot sy ego-disintegrasie. Dis egter nie hier 'n 

gevoel van hulpeloosheid nie, maar dui op in aanpas= 

singsmeganisme, met ander woorde hoe hy probeer om 

sy langtermyndoelwitte te bereik ten spyte van span= 

ning en konflikte. 

KF dui op diffuse affeksionele angs. Dit is egter 

nie hier oormatig nie, maar dui tog aan dat die per= 

soon wel angs het ten opsigte van sy affeksionele be= 

hoeftes. Dit kan dan ook verband hou met sy swak 

selfbeeldkonsep en swak interpersoonlike verhoudings 

soos reeds deur die M-verhoudings aangetoon. 

Daar is egter ·geen paging by hom aanwesig om hierdie 
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angs te hanteer deur middel van introspeksie nie, 

met ander woorde deur rit objektief waar te neem. 

Sy kontroles is eerder rigied en dui op beperkte waar= 

neming. Hy kan dus nie sy eie affeksionele angs han= 

teer en aanvaar nie, want d.it wek te veel spanning 

wat lly doelbewus probeer onderdruk. 

Hy kan ook nie sy affeksionele angs deur middel van 

goeie uiterlike kontroles hanteer nie. 

Hy ondervind geweldig probleme om sy affeksionele 

angs te onderdruk. 

Goeie verdedigingsmeganismes kan hy nie gebruik nie, 

moontlik oak vanwe~ sy swak of lae intelligensie. 

Omrede die F-kolom die oorheersende faktor is, dui 

dit op 'n beperking ten opsigte van sy emosionele 

responsiwiteit asook swak sensitiwiteit vir die emo= 

sionele trefkrag van die buitew§reld. Daar is ook 

'n beperkte visie ten opsigte van sy innerlike impul= 

se en omrede dit ten opsigte van innerlike en uiter= 

like determinante voorkom, kan 'n hipotese van kon= 

striksie gestel word. 

Die feit dat daar twee Fc-response aanwesig is, dui 

daarop dat hy wel affeksionele behoeftes het, veral 

ten opsigte van aanvaarding, maar dat hy dit passief 

beleef eerder as direk uitleef. Dit is nie vir hom 

gevaarlik (bedreigend) om te erken dat hy affeksionele 

behoeftes het nie, maar dit wek tog affeksionele angs 

waarteen hy op 'n rigiede wyse verdedig, omdat hy nie 

die angs wat dit opwek kan hanteer nie. 

Fc-response tesame met M-response dui ook op interper= 

soonlike verhoudings veral empatie. Aangesien albei 

swak verteenwoordig is in hierdie psigogram, kan die 

hipotese van swak interpersoonlike verhoudings dus 

hier versterk word. 

Die feit dat daar een C'F-rspons aanwesig is, mag ge= 

voelens van depressie aandui. Veral omrede die per= 
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soon geen uitlaatklep vir sy gevoele~s het nie en dit 

alles inperk. Dit wek te veel spanning om dit te 

erken en na buite uit te leef. 

Daar is nie goeie uiterlike kontroles ten opsigte van 

sy emosies nie. Geen ongekontroleerde uitlewing van 

emosies kom egter na vore nie, deels as gevolg van sy 

beperkte en rigi~de waarneming van sy w@reld. Hy is 

egter oorweldig deur die emosionele impak of trefkrag 

van die kaarte maar karL di t nie deur middel van ge= 

integreerde kontrole hanteer nie. Derhalwe strewe 

hy na kon·trole sander om werklik daarmee kontak te 

maak. Tiit cloen hy op 'n "magiese" manier wat eint= 

lik onvoldoen~e in. Sy buitew~reld is vir born be= 

dreigend oaar by voel gedwonge om daarop te reageer 

en nou doe~ hy dit op 'n oppervlakkige wyse wat hom 

die gevoel gee of die illusie skep dat hy dit tog han= 

teer bet. Dit is 'n manier wat kinders en lae intel= 

ligente persone gebruik wat dan ook hier die geval is. 

Di t dui dus ook op 'n onvolwassf~ mard er van bantering. 

Die feit dat daar ook net drie P-response aa.nwesig 

is, dui daarop dat hy nie die w~reld om hom soos an= 

der hanteer nie. Veral vanwe~ sy lae intelli~ensie 

en doelbev,;uf;te be1)erking van sy waarneming omdat hy 

so devr emosionele stimuli geraak word, dat hy wel 

daa.rdeur sy ego kan laat Msintegreer indien hy toegee 

aan sy behoeftes. 

(d) Kwalitatiewe o~tledirg 

Kaart I 

Hy reageer imp~lsief en so vinnig moontlik omdat die 

kaart 'n mate van angs by hom wek. Te midde daarvan 

kan hy egter nog die w~reld om hom soos ander waarneem 

alhoewel by gespanne b1,y. (Hy wys di t deur die kaart al 

in die rondte te draai). nan te se "nee", wat op 

ontkenning of terugtrekking van emosior.ele betrokken= 

heid du.i. 

Tii t llo11 ook verband met die kvJanti tati.ewe or..tledinf~ 

naanlik dat by distansieer van emosionele betrokkenheid 
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Kaart II 

Hy is tot 'n mate weer impulsief, maar is tog dadelik 

betrakke op die kaart. Hy bly egter op die verdedig= 

ing en gespanne. As gevolg daarvan is hy onseker 

van homsolf omdat hy nrrlo:3ionee1 1)etrokke is en di t nie 

kan hanteer nic. Ily hanteer dit op 'n negatiewe wyse 

wat distansi~ring en ontkenning van emosionele betrok= 

kenheid behels .• 

Dit is e.gter"iets moois" op die kaart. Dit mag dui 

op 'n behoefte om wel emosioneel betrokke te raak maar 

dat hy gerem word as gevolg van die angs wat emosio= 

nele betrokkenheid by hom veroorsaak. Sy lae IK 

speel egter ook 'n rol in die beperking van sy re= 

sponsiw·i tei.t. 

Hy struktureer oak die dinge wat hom angstig maak om 

die spanning te kanaliseer en te kontroleer. 

Die "lamp-shade" mag ook dui op vrou1ike seksualiJceit, 

met ander 1l.Jaorde cop en rand. Die erkenni:ng daarvan 

wek angs. Die feit dat hy distansieer van emosionele 

betrokkenheid, mag ook dui op die angs wat hy teenoor 

die emosionele ervaar. 

K~1art III 

Die hipotese kan weer eens gestel word dat die inter= 

persoonlike -'irerhaudings op hierdie kaart tot angstig= 

heid An gespannenheid aanleiding gee. Hy poog om dit 

te kontroleer deur nie impulsief te reageer nie. Hau 

dit eers op 'n afstand. 

Interpersoonlike kontak is ~ak. Die hipotese van ge= 

slagrolidentifikasieprobleme kan dan oak gemaak word. 

Hy kan op die kaart nie aan die "persone" 'n s·penifieke 

geslagral tocken nie, en bly np 'n afstand van intieme 

effiosionele betrokkenheid. 'n Kontakbehoefte is egter 

aanwesi.g ( "vashou") alhoewel hy di t amper teesinnig 

erken. 

By distanHieer oak van mense as gevolg van onseker= 

heid oar bomself en sy eie geslagsrol. 'n Behoefte 
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aan beter int erpersoonlike verhoudings is egter ook 

aanweE>ig. 

Hy beklemtoon bulle voete, wat mag dui op 'n soeke 

na standvastigheid, iets w~t tot dusver buite sy be= 

reik ·"";as. 

Kaart IV 
Sy gem.iddelde responst:;rd is 5". Dit mag dui op sy 

har.tering van emosionele stimuli deur di.t vinnig en 

impulsief te probeer oplos. Sodoende r::1ak hy nie 

emosioneel betrokke nie en wek dit ook nie angs en 

spanning nie. 

Hy VHrdedig ook hier teen emosionele betrokkenlteid. 

i1y distansieer daarvan deur di t 'n 11 skets" t8 maak. 

Hy gebruik ook "ys" - iets wat koud en ontoeganklik 

is, om die verhouding met die vaderfiguur af te rond. 

Sy behoefte aan nadere kontak is dus moontlik nooit 

deur die vaderfiguur bevredig nie. (Dit word ook 

deur die kliniese geskiedenis bewys. Sy vader moes 

baie rondry en die pasi~nt het hom gemis). Identi= 

fiJ<:asie is dus bernoeiJ ik daar interpersoonlike koni.ak 

en warme emosionele verhoudings hier ontbreek het. 

Dit kon ook aanleiding gegee het tot geslagsrolidenti= 

fikasieprobleme en verklaar waarom hy nie met die man= 

like rol kan identifiseer nie. 

Kaart V 
Hy is nog so betrokke by die vorige kaart, dat hy 

ni8 hier onmidd.8llik die w~reld o:rr. hom s c os ander kan 

waarneem nie. Dit maak hom neerslaetig voel omrede hy 
anders wil wees eL nie soos diP interpersoonlike wareld 

hom mcontlik dwing om te wees nie. Sy verdedigtng 

teen emosionele betrokkenheid tly rigied. Dit korrel= 

eer ook goed met die konstriktiewe kontrole wat op die 

kwantitatiewe ontleding gemerk is. 

Hy is dus angstig sodra hy met realiteit gekonfronteer 

word ert distansieer van eLige emosionele betrokkenheid. 
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( 'n Hi.pot()Se van "color-shock" kan ook gemaak virord, 
1 ., d t , . naam l .. { a cepressJ_ewe te:ndense aanwesig is ten op= 

s.i.gte van sy reali tei t. Omdat hy beWJ.S is daa·rvan 

dat hy nie aan die realiteitsAise voldoen nie, wek dit 
angs en gev)lglik deprP-ssie). 

Kaart VI 

Hy neem hier langer as by enige van die ander kaarte 
voordat hy daarcp reageer. 

om~at hy emosioneel betrokke 
Dit is aanduidend van angs 

is. Probeer dus tyd wen. 

Hy sien 'n "lampstaander" wat as 'n manlike falliese 

simbool geTnterpreteer ~an word. Die hipotese kan 

du[-:; gestel vJorc1 da t hy intens l)e'JI.'l.lS j_s van sy rnan2 ike 

geslagsorgaan. Dit wek egter 'n geweldige hoeveel= 

heid spanning omrede hy niP ~ie seksualiteit kan ge= 

bruik nie - "~)ed ek met ys aan die kant e". 

Dit dui ook op sy onvermo~ om as man 'n seksuele ver= 

}toudi 1g met 'n vrou aan te knoop. Hy kan nie sy sek= 

suele organe geb~uik nie en dit stel hom ook nie te= 

vrede rie. Hierdie problcem kan egter in die lig 

van sy transseksualiEme verklaar vrord. Hy wil r1ie 

man wees nie, maar vrou. 

Hy is egter cok onseker van die rol. van die vrou en 

hoe hy as vrou teenoor 'n man op seksuele gcbied sal 

reagecr. Dit is verklaarbaar omdat hy nog steeds 

oar die fisiese liggaam van 'n man beskik maar psigies 

die rol van die vrou oorgen2ern het. 

K.aart VII 

Na sy aarvanklike betrokke:nhe.id op die sekskaart is 

hy meer toeganklik vir kontak op die moederkaart. 

'n Swak moeder-kindverhouding het moontlik voorgekom 

all1oewel die seksuele aspekte en vroulike seksualiteit 

beklemtoon word. (Dit mag verband hou met die moeder 

wat graag 'n dogter wou h~ en in plaas daarvan 'n 

seun gekry het. Dit clui o:p 'n onvermoe ·v-an die moeder 

om die kind te aanvaar soos hy is). 
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Dit wek 'n mate van angs omdat sy eie behoefte om 

vrou te wees, soos die moeder, nie bevredig word nie. 

Dit mag oak weos dat deur middsl van vrouwording hy 

die goedkeuring van die moeder wil wen. Dit was 

tot dusver onmoontJ ilc omr1at hy setln if: en haar so= 

doende teleurgestel het. 

Dit wek dus diffuse affeksionele angs moontlik omdat 

die moeder hom as seun verwerp bet. Sy behoefte om 

vrou te word kan dan ook verklaar word deurdat hy 

op so 'n manier by die moeder na aanvaarding en lief= 

de soek. Hy bly egter nog onseker van wat ~ie uit= 

einde sal wees. 

Kaart VIII 

Na sy aanvanklike betrokkenheid met di•:_:, vrot1like sek= 

sualiteit en behoeftes wat onbevredig bly, distansieer 

hy van realiteit, en die emosionele impak van die 

kaart. Hy maak dit weer 'n "skets". Poog dus om 

die realiteit op 'n afstand te hou omdat dit te be= 

dreigend is ow daarby betrokke te raak. 

Raak weer met die manlike falliese simbool gepreok= 

kupeer ( "lampstaander'). 

Dit lei tot die hipotese dat die realiteit van hom 

verwag om as m2.n te funksioneer. Omdat hy 'n behoef= 

te het om vrou te wees slaag hy dus nie in die eise wat 

die realiteit aan hom stel nie. Skram dus vervolgens 

weg van die realitel.t 0mdat hy nie aan hulle eise kan 

voldoen nie en omdat sy behoeftes nie bevredig word 

nie. 

Dit wek 'n mate van angs wat hy op 'n pseudo-intellek= 

tuele wyse probeer hanteer. Dit is egter nic geslaagd 

nie en hy bly ontoereikend. 

Hy word dus oorweldig deur emosionele impak en kan dit 

nie suksesvol hanteer nie. Hy strewe na kontrole al= 

hoewel hy dit nooit werklik sal kan bewerkstellig nie, 

omdat hy strewe na magi.E:De oplossingn. 

Gevolglik banteer hy dit op 'n oppervlakkige en onper= 

~3oonlike wyse wat hom die illusie gee dat hy di t sukses= 

val hanteer het. 
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Kaart IX 

Die emosionele be-trokkenheid van die kaarte word vir 

hom te veel en hy hantcer dit op 'n oppervlakkige 

wyse. Di~ skep die indruk van op 'n "magiese" wyse 

oplossings te soek, soos die histerikus. Hy poog 

egter om dit te kontroleer en verwerp dit nie geheel 

en al nie. Pr0gnosties mag dit dus van belang wees. 

r:aart X 

Ry gebruik weer sy amper rigiede hantering van die 

kaarte deur dit 'n "skets" te maak. Hy moet .clus 

eers ni R si t 118,sie vir homsel:f struktureer om die angs 

wai. dit opwek te kanaliseer. Daarna beperk hy sy 

waarneming tot 'n gedeelte van die kaart omdat die 

ander angs opwek en hy ook te veel emosioneel betrokke 

is. 

Dlt blyk dat ~y te midde van sy angs, eers op 'n on= 

persoonlike wyse emosioneel gelaaide situasies hanteer 

en dan algaande meer emosioneel betrokke raak. 

O,R9ommi~ 

Die pasient se biologief'(?. gesla.g i~j manlik en hy doen 

aansoek om na 'n vrou verander te word deur middel van 

'n geslags,.rero.nderi:ng~loperasic. Hy het St 8 behaal 

en is tans ar~. haarkapster werksas.m ( ervaar al reedE3 

vanaf 12 jarige ouderdom 'n gevoel van "andersheid"). 

Wat veral by hierdie pasi~nt opgemerk is, is die fei·t 

dat daar nj_e noodwenc.lig lJeboeftes aanwesig is, ·\;\rat 

aandring op o:nmic.ldellike bevrediging nie. Sy waarde= 

sisteem kan egter soms bedreig word deur egosentriese 

behoeftes alhoewel hy nie sommer impulsief handelend 

sal optree nie. Spanning en angs is rlanwe~Jig, wat 

'n remmenC:e i:nvJoed is teen onmiddellike behoeftebe= 

vrediging. 

Swak interpersoonlike verhoudings kom na vore as ge= 

volg van ~wvak iclentifikasie met die ouerfigure. 

Geslagnro1identifikasiep.robleme is gevolglik op die 

voorgrond. 
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Daar is ontkenning, onderdrukking en onderontwikkel= 

ing 'rFin sy affe~-<:sione1e behoeftes aanwesig as gevolg 

van moontlike verwerping in sy vroee k-Lnderjare. 

Sy emosies mag soms uitgelewe word. Hy toon ook be= 

perkte responsiwiteit ten opsigte van sy sosiale om= 

gewing. Dit neig egter in die rigting van distansi= 

ering van hegte emosionele betrokkenheid, omrede dit 

angs ell spanning veroorsaak. 

Hy reageer rigied as gevolg van sy emosionele proble= 

matiek. Hy gebruik dit as verdediging teen te veel 

emosionele betrokkenheid. Konstriksie mag ook voor= 

l;om as gevo1g van hierd:i e ingeperktheid van emosionele 

rcakuien en i:nnnrlj __ ke bohocfteo. 

Hy is bewus van sy behoeftes vir nadere kontak. Hy 

onderdruk egter hierdie behoeftes omrede dit spanning 

veroorsaak sovJel as die fei -t:; dat d it nog nooi t bevre= 

dig is n:Le. 

Sy aspirasiepeil is hoer as sy kreatiewe potensiaal, 

moo nt 1 i k omd at by h oms e J.f wi l be 'vvy s • Volle ben u t t i ng 

van die potensiaal wat aam~esig is kom egter ook nie 

voor nie as gevolg van remwencle emosionele faktore en 

1 ae j_nt ellip:ens ie. 

Sy siening van d~e realiteit word ook beperk. Die 

realiteit steJ eise aan hom as man waaraan hy nie kan 

voldoen nie omdat hy 'n vrou wil wees en sy w~reld ge= 

v0lglik anders benader. Dit mag lei tot depressiewe 

gevoelens ()mel a~ hy nie die ei se v-rat aan hom gestel 

word, suksesvol kan hanteer nie. 

Seks11ele problematiek is ~uidelik op die voorgrond en 

veral met ::)etrekking tot die rol van manlike seksuali= 

teit en sy behoefte om 'n vrou te wees. Dit kan ver= 

klaar word in die lig van 'n m_oederfiguur wat 'n dog= 

ter wou h~. Sy het gevolglik die pasient as seun 

verwerp. Die identifikasieproses is verder bemoei= 

lik deur 'n afwesige passiewe en "koue" vaderfiguur. 
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Om dus die gosdkeuring en affeksie van die moeder 

te wen, poog hy om na 'n vrou verander te word en 

sodoende sy emosionele behoeftes te bevredig. 

lets wat nooit gedurende sy kinderjare bevredig is 

nie. 

4 TAT : Protokol en ontleding 

Kaart I 

13" "Dis 1 n seuntjie wat by sy viool sit .... en hy's besig 

om te dink oor vn uitweg •...• en wat die uiteinde sal wees. 

Hy mag dalk 'n goeie komponis word eend~g I Hoe voel hy? I 
Hy voel teneergedruk I Wat sal gebeur? I Hang af ~an om= 

stand 1 gl1ed e". 

13" 

Dis 1n seun= 

tjie 

wat by sy 

viool sit 

Hy neem relatief lank voordat hy op die 

kaart reageer. Dit mag wees as gevolg 

van angstigheid wat die nuwe situasie op= 

wek of ook 'n manier wat hy aanwend om tyd 

te wen. Hy is onseker van homself en ver= 

dedig so deur nie emosioneel betrokke te 

raak nie. 

~n Mate van opstand kom voor. Swak iden= 

tifikasie het plaasgevind. Hy stel hom= 

self afhanklik moontlik omdat hy onseker 

van homself voel. Tot 'n mate nog onvol= 

wasse. Hy kan ook nie aan die vae eise 

wat aan hom gestel word voldoen nie. 

Dit mag wees dat hy in opstand kom teen die 

rol van die man. Dit word vereis dat hy 

daaraan voldoen, maar hy voel onseker van 

homself oor hoe om dit te hanteer. 

Hy is egter ten spyte van sy onsekerheid 

dadelik betrokke by die eise alhoewel op 

'n passiewe manier. Hy is gevolglik nie 

aktief handelend nie maar eerder passief 

kontakvermydend. 

Dit is egter eise wat aan hom gestel word 

en waaraan hy moet voldoen. Hy voel egter 
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in onvermoe om dit suksesvol te hanteer. 

Hy bly dus gedistansieer aangesien dit 

angs veroorsaak. 

en hy 1 s besig Dit stel hom nie tevrede om passief te 

wees nie, daar dit moontlik meer angs wek. 

Hy probeer iets aan die saak doen en is 

dus aktief "besig". Mag ook probeer om 

sodoende die outoriteit wat die eise stel, 

se goedkeuring te wen. 

om te dink Hy hanteer dit op 'n pseudo-intellektuele 

vlak. Soek magiese oplossings vix sy 

probleem. Tly is dus steeds in onvermoe 

orn wcrklik aktief betrokke te raak. 

oor 1 n uitweg Soek nou na ontvlugting omdat hy besef hy 

hanteer dit ontoereikend. Probeer die eise 

ontduik asook emosionele betrokkenheid. 

•... en wat 

die uiteinde 

sal wees 

Hy mag dalk 

1 n goeie 

komponis 

Die hipotese kan ook gestel word dat hy as 

man nie aan die eise van die manlike rol kan 

vo1doen nie. As gevolg van sy onvermoe en 

angs probeer hy die situasie ontduik, alhoe= 

wel hy onseker oor die "uitweg" is. Hy 
soek na leiding en gee ook te kenne wat sy 

onvermoe is. 

Dit dui op ~n algehele onsekerheid oor sy 

identiteit, asook wat hy van die toekoms 

kan verwag. Hy voorsien dus ook probleme 

in die toekoms. 

Hy identifiseer met die seuntjie maar bly 

nogtans onseker van bomself, sy vermoens 

en hoe hy moet optree. 

Hy stel eise aan bomself te hoog. (Dit 

mag saamstem met die Rorschach waar aange= 

toon is dat sy aspirasiepeil hoer as sy 

kreatiewe potensiaal is). Wil moontlik 

bomself bewys omdat hy so onseker van hom= 
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self is. Hy soek ook na erkenning. Maak 

ook moontlik van fantasie en wensvervulling 

gebruik en ontvlug sodoende die realiteit 
' met die eise wat dit aan hom stel. 

Hy is bewus daarvan dat sy aspirasies moont= 

lik te hoog is en dat hy nie dit sal bereik 

nie. Stel dit uit tot in die toekoms. 

Dit mag ook wees dat hy hoop om in die toe= 

koms beter te funksioneer as nou. Hy soek 

egter ontvlugting van die hedendaagse pro= 

bleemsituasies deur dit in die toekoms te 

verplaas. 

Die terapeut dwing hom terug na die reali= 

teit, die hede en ook om emosioneel betrok= 

ke te raak. 

Hy is bewus daarvan dat hy die eise nie 

hanteer nie. Hierdie onvermoe in homself 

laat hom depressief voel. 

Die terapeut dwing hom hier om 'n besluit 

te neem aangaande sy toekoms en hoe hy van 

plan is om dit te hanteer. 

Hy is nie bereid om emosioneel betrokke te 

raak en iets van homself bloat te le nie. 

Plaas die verantwoordelikheid weg van hom= 

self op die onpersoonlike "omstandighede". 

Dit dui ook op dinge buite hom waaraan hy 

niks kan doen nie. Dit dui ook op onseker= 

heid in homself en wat van buite homself 

verwag kan word. Dit mag ook dui op sy 

onsekerheid oor die operasie en wat dit 

sal bepaal, naamlik of hy vrou sal word, 

dit wat hy begeer en of hyman sal bly. 

'n Mate van spanning en angs in nuwe situasies kom na vore. 

Dit mag wees omdat hy verdedig teen emosionele betrokken= 

heid of omdat hy onseker van homself is. 

Opstand kom na vore veral teen die eise wat aan hom as 
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man gestel word. Dit mag wees as gevolg van vae iden= 

ti.fikasie met die ouers en gevolglik swak geslagsrol= 

identifikasieo 

Hy is baie onseker van homself. Hy hanteer eise op 'n 

passiewe onttrekkende wyse. Kom nie aktief nader nie 

alhoewel soms ~aardie indruk skep deur op 'n pseudo

intellektuele wyse dit te hanteer. Omdat hy nie overt 

uiting aan sy opstand kan ~ee nic en in onvermoe bly om 

die eise suksesvol te hanteer, probeer hy ontvlug daarvan. 

Distansieer dus van emosionele betrokkenheid. 

Hy stel eise aan homself te hoog en sy aspirasiepe~l is 

hcBr as sy kreatiewe potensiaaJ. By probeer homself 

moontlik op no 'r~ malli(:r bawyn. 

Hy wil egter nie a~tief betrokke raak nie en ontvlug van 

diepe emosionele bctrokkenheid. Raak depressief omdat 

hy l)ev..1us i::~ van sy ontoereikencl e bantering daarvan. 

Ey plaas egter steeds dje verantwoordelikheid weg van 

homself. 

Kaart 2 

2" "Dis 'n plaashuis ...... eh •••• waar die man ploeg en 

werskaf in die la.nde er.. die vroue toekyk ••••• die vroue 

lyk rraar bedroef, miskien weens droogte of soiets. Maar 

die ander vroue lyk vol hoop (wys na jong vrou), dat dit 

'n goeie oes sal insamel." 

Ontleding 

Hy kom tot 'n mate teen die emosionele betrokkenheid wat 

op die kaart van how vereis word, in opstand. Hy distan= 

sieer daarvan deur dit op 'n konkrete wyse te hanteer en 

sodoe~de die angs wat dit opwek, te kanaliseer. 

Dis ook asof hy nie die man wil raaksien nie maar is tog 

onweerstaa.nbaa.r tot hom a.a.npetrokke. Dit wek 'n m2.te van 

spanning, moontlik as gevolg van sy eie problematiek. Die 

man is egter aktief in teenstelling met die passiewe vroue= 

figure. ::Oit mag wees hoe hy die onderskeie rolle inter= 

preteer asook sy eie onvermoe om aktief in die manlike 

rol te wees. 

Tot 'n mate is hy onseker oor die rol van die vrou. Dit 
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mag lei tot depressie omrede hy met die vrou identifiseer 

maar onseker van homself in sy vroulike rolsvertolking is. 

Die "droogte" waarvan hy praat mag 'n emosionele droogte 

in die gesinsver~oudings openbaar. Daar was dus moont= 

lik nie stimuli aanwesig vir emosicnele betrokkenheid nie. 

Dit mag dan gelei het tot sy distansieering van emosionele 

betrokkenheid. 

Hy maak egter van wensvervulling gebruik. Hy identifiseer 

met die jonger vrou as hy 'n toekomsverwagting sien. 

"Sy is vol hoop dat dit 'n goeie oes sal jnsamel". Hy 

vestig dus sy hoop in die toekoms met die'verwagting dat 

indien hy vrou word, sy funksionering ook sal verbeter. 

Hy is egter nie bereid om self alle verantwoordelikheid 

daarvoor te aanvaar nie en stel homself afhanklik van 

dinge en mense buite hom. 

Kaart 3 BM __ 

8" "Lyk soos iemand wat baie moeg is vir die lewe en wat 

probeer selfmoord pleeg. Dis al I Wat het gebeur? I 
:rvliskien 'n liefdesteleurstelling." 

Ontleding 

Geslagsrolidentifikasieprobleme kom voor ("iemand"). 

Dit korreleer met hipotese alreeds gestel. Hierdie pro= 

blematiek mag egter aanleiding gee tot depressie en in= 

ternaljsering van aggressie. Dit kan uitloop op 'n self= 

moordpoging indien hy nie 'n oplossing vir sy probleem 

vind nie. 

Daar is ook 'n soeke na kor:tak, ("liefdesverhouding") fisies 

sowel as emosioneel. Dit is egter op die huidige oomblik 

gedoem tot mislukking omrede hy fisies man is en psigies 

vrou is. Hy is dus onseker van homself in die liefdesver= 

houding en daarom saJ dit uitloop op teleurstelling. Ge= 

volglik moet hy onttrek van die emosionele betrokker:heid 

omdat dit angs opwek en sy behoeftes nie bevredig word nie. 

Kaart 6BM (Moeder-seunJ 
7" "Lyk soos twee bekommerde ouers oor hulle seun of 

dogter of familielede, met die hoop dat die slegste nie 

gebeur nie. Dis al". 
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Ontleding 

Hy kan glad nie as seun met die moeder identifiseer nie. 

Dit is moontlik bedreigend er voel angstig omdat hy 'n be= 

hoefte het om die rol van die vader oor te neem (moontlik 

onopgeloste Oedipus-kompleks en kastrasievrees). Hy deel 

egter 'n emosionele gevoel met die moeder naamlik bekommer= 

nis, alhoewel dit ook 'n l:edreiging van iewers af inhou. 

Die rede hoekom hy nie met die seun identifiseer nie mag 

ook 1~ in die feit dat die moeder hom as seun verwerp het 

omrede sy graag 'n dogter wou gehad het. 

Hy distansieer egter van die emosionele betrokkenb:eid deur 

dit "familie1ccle" te maak. Met ander woorde weg van hom af. 

"Met die hoop dat die slegste nie gebeur nie'; mag dui op 

skuldgevoelens omdat hy die behoefte het om die vader se 

rol te vertolk. Mag duo dui op 'n kastrasievrees. Hy 

kan egter ook bewus wees van die feit dat hy nooit met sy 

moeder as seun sal kan identifiseer nie en dus hoop dat 

hy nie man bly nie maar na vrou verander word. Sodoende 

sal sy moeder hom nie verwerp nie en mag emosionele kontak 

versterk word. lets waarna hy hunker. 

Kaart 7GF (Moeder-dogter) 

5" "Dis 'n moeder en haar dogter •••• moeder het met die 

dogter gepraat, waaroor sy baie onge1ukkig lyk. Dis al" 

Or1tleding 

As dogter is identifikasie met die moeder gemakliker. Dit 

mag wees omdat die moeder graag 'n dogter wou gehad het. 

Tussen die moeder en die dogter is daar 'n gebondenheid 

asook emosionaliteit alhoewel dit hom nie heeltemal ge= 

lukkig stem nie. lets haper dus nog in die verhouding. 

Di t kan ook vanuit die huidige si tuasie verklaar word. Op 

die oomblik het hy reeds die rol van die vrou oorgeneem en 

dra klere soos 'n vrou. Sy liggaam is egter nog manlik. 

Hy het dus nog nie ten valle vrou geword nie en gevolglik 

is dit moontlik die stremmende faktor in sy verhouding met 

sy moeder as dogter. 
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Kaart 7B!i_jVader-seu1Jl 

7" "Twee mans wat miskien 'n ernstige probleem of saak 

bespreek •.••• Die een (wys jong setin) lyk asof hy teen 

die besluit is as wat die ander een voorgestel het. 
Dj::-; al" 

Ontleding 

'n Baie swak vader-seun verhouding het voorgekom. Dit ka:n 
ook verband hou met die kliniese geskiedenis en die af= 

wesigheid van die vader vir lang tydperke. Sodoende is 

identifikasie met die vaderfiguur bemoeilik, alhoewel dit 

tog tot 'n mate voorgekom het. Emosioneel bly hulle egter 

op 'n afstand. Hy kan egter op subtiele wyse uiting geP

aan sy aggressi.e teenoor die gesagsfiguur. 

Daar is egter 'n redelike groat onsekerheid van wat van 

albei verwag word, moontlik oredat hy so cnseker oor die 

manlike rol is. Opstand teen die vaderfiguur is ook 

moontlik omdat die identifikasieproses nie suksesvol deur= 

werk is nie. 

Kaart 6 GF (Vader-dogterl 

6" "Dis 'n man wat opgekom het na 'n vrou. Sy was verbaas 

om hom te sien. Dis al" 

Ontledinr; 

Ily kan nie as dogter met die vader hier identifiseer nie, 

en hy bly tot 'n m&te van emosionele betrokkenheid gedistan= 

sieer. Dit is asof hy onseker is wat om te verwag. 

Dit kan ook verklaar word vanuit sy kliniese geskiedenis. 

Vanwee die feit dat sy vader al oorlede is, is dit vir 

hom omnoontlik om as dogter met die vader te identifiseer. 

Gevolglik sal hy dit eerder as 'n psigoseksuele verhouding 

interpreteer. Hy bly egter ook dan onseker van homself 

en wat verwag word van mekaar. 

hier met die vrou. 

Kaart 13HF 

Hy identifi_seer egter 

'(" "DiD 'n man wat lyk of sy vrou oorlede fs. Dis al 

I Wat gaan gebeur? I Hy sal die ander familie in kennis 
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moet stel I Hoe voel hy? I Hy voel baie hartseer". 

Ontleding 

As man distansieer hy geheel en al van 'n psigoseksuele 

verl1ouding met 'n vrou. As vrou kan hy ook nie op psigo= 

seksuele vlak funksioneer nie. Moontlik omdat hy nog te 

onseker van homself is. Hy vertolk reeds die sosiale rol 

van die vrou alhoewel hy nog oor die fisiese liggaam van 

'n man beskik. Moontlik daarom is hy ook so aggressief 

teenoor die vrou. 

Hy distansieer totaal en al van e~ige emoBionele betrok= 

kenheid. Dit kan egter verklaar word vanuit sy geslags= 

rolproblematick en hui.clige clillema. 

Hy word egter depressief omdat hy in onvermo~ is om die 

situasie te hanteer sowel as die feit dat sy behoeftes aan 

ko~tak nie bevredig kan word nie. 

Kaart 8BH 

7" (frons) •.•• "Lyk soos 'n man wat 'n ander manse maag oop= 

sny en die een staan en waghou in geval iets gebeur I Wat 

gaan gebeur? I Tronkstraf of 'n aanklag van.moord teenoor 

die persoon I Hoe voel hulle? I Baie wreed ••• hulle lyk 

baie wreed." 

Ontledi~ 

J[y is baie onseker van homself moontlik omdat hy so emosio= 

neel betrokke op die kaart geword het. Hy rig ook gewel= 

dig -baie aggressie op die man moontlik omdat hy so in op= 

stand is teen die manlike rol. Dit mag ook met die geslags= 

veraEderingsoperasie in verband gebring word en skuldge= 

voelens wat hy daaroor openbaar. Hy het 'n behoefte om sy 

manlikheid weg te he maar voel skuldig daaroor omdat hy sy 

aggressie so uitleef. 

Opsorr:.ming 

Spanning en angs is aanwesig in nuwe situasies. Hy raak 

nie impulsief daarby betrokke nie, maar hou dit eers op 

'n afsta.nd. 

trokke raak. 

Struktureer dit eers voordat hy daarby be= 

Opstand kom na vore teen die eise wat aan hom as man ge= 

stel word. Hy wil nie as man aan die eise voldoen nie. 
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Identifikasieprobleme het voorgekom. Hy kon nie met die 
moeder as seun identifiseer nie omrede sy 'n dogter wou 

he. Gevolglik verwerp sy hom en hou hom emosioneel op 

'n afstand. Met die vader het vae identifikasie plaas= 

gevind omrede hy baie weg was en afwesig op emosionele 

vlak is. Gevolglik ondervind hy geslagsrolprobleme. Hy 

bly dus ook in onvermoe om as man aan die eise wat gestel 

word, te voldoen. 

Sy aspirasiepeil is hoer as sy kreatiewe pdtensiaal. Dis 

egter nie noodwendig negatief nie en mag du,.i daarop dat 

hy homself wil bewyso 

Skuld~evoelens rna~ e~ter aanwesig wees as hy voel dat sy 

manlikheid hom ontneem gaan word. IIy is onseker van of dit 

reg is om aggressief teenoor sy manlike liggaam te wees. 

Hy is egter ook onseker van homself in die vertolking van 

die vroulike rol. Hy voel egter dis die enigste manier 

om goedkeuring en emosionele betrokkenheid van die moeder 

te wen. 

'n Mate van depressie kan voorkom indien hy in onvermoe 

bly om sy aggressie te hanteer. Hy internaliseer dit eer= 

der as om dit suksesvol na buite uit te leef. 

Wensvervulling en fantasie kom voor. Dit dui daarop dat 

hy distansieer vaE intieme emosionele betrokkenheid en dit 

eerder op 'n pseudo-intellektuele wyse benader. Sodoende 

wek dit ook minder spanning en gee aan hom die idee dat 

hy dit suksesvol opgelos het. 

5 Die Teken-'n-mens Toets : Protokol en ontleding 

In hierdie toets blyk dit dat sy tekeninge baie infantiel is 

eL mag dui op onvolwassenheid. 

Daar is aanduidings van 'n swak liggaamsbeeld - die arms 

en bene is net aanhangsels van die liggaam. Dit mag ook 

sy algemene houding teenoor sy eie liggaam weerspieel. 

Die hande by die man en die vrou is uitgestrek so asof dit 

vashouplek of kontak met die buitewereld soek. 

As man het die pasient egter nog 'n mate van sekuriteit en 

staanplek in die wereld (teken vir hom voete). As vrou 

is dit egter nie moontlik nie. Dit dui ook op onsekerheid 
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in homself om as vrou te funksioneer. Moontlik omrede 

hy nog oor fisiese manlike aspekte beskik. 

Die vrou se kop is net so groot soos haar lyf geteken. 

Volgens Machover dui dit daarop dat hy na bevrediging 

van sosiale behoeftes soek. Met ander woorde om deur ander 

aanvaar te word en beter interpersoonlike verhoudings aan 

te knoop. Dit mag egter ook so geteken wees omdat hy ver= 

dedig teen die liggaamsbehoeftes - veral moontlik seksuele 

behoeftes wat aandring op bevrediging. 

Die beklemtoning van die vrou se hare dui op 'n fisiese 

kontakbehoefte asook sensuele behoeftes ~at hy sien alleen= 

lik hevredig kan word indien hy vrou is. (Tydens die onder= 

houd clra hy dan ook 'n groat vroue pruik. Hy wil dus uiter= 

lik aan die rol van die vrou voldoen en soek so na aanvaar= 

ding). 

Baie belangrik op die twee tekeninge is die weglaat van die 

geslagsorgane. Dit is net openinge wat daar gelaat is. 

Dit mag dui op geslagsrolproblematiek soos reeds ook deur 

die vorige toetse bevestig. 

By die man is daar 'n uitstulping aan die linkerkant wat 

weer afgesny is. Dit mag dui op die falliese simbool wat 

vir hom as man onaanvaarbaar is, en wat hy wil weg he. 

Deur middel van 'n operasie is dit egter moontlik om dit te 

laat verwyder. 

Hy kan glad nie so ver kom om homself te teken, ten spyte 

van aanmoediging nie. Hy s~ net: Ek kan nie myself teken 

nie. Hoe kan ek myself teken. Ek's nie goed met skets 

nie." 

Dit dui op sy geweldige onsekerbeid van homself en sy 

identiteit. Dit is ook 'n weerstand teen die manifestasie 

van identifikasieprobleme van die seksrol of selfbeeld. 

(Deels omrede hy nog die fisiese liggaam van 'n man het, 

maar reeds die sosiale rol van die vrou ten volle oorge= 

neem het). Die manlike en vroulike verskille is hier 

nie so prominent nie omdat dit oa toereikende intelligensie 
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vereis om die subtiele nuanses in die sosiale omgewing 

te onderskei. 

6 Wartegg : Protokol en ontleding 

Hy verdedig geweldi~ teen die emosionele betrokkenheid op 

hierdie toets moontlik omdat dit spanning en angs veroor= 

f~a.ak. 

Soos by die Rorschach is 'n mate van konstriksie en rigi= 

diteit ook op die voorgrond as gevolg van sy verdediging 

teen emosionele betrokkenheid. 

Hy het ook 'n behoefte a an isolasie, naamlik om toe te 
maak. Ander moet dus nie na·hy hom kom nic, dit mag wees 
as gevolg van sy vrecs vir emocionele kontak maar ook om= 
dat hy onseker van homself is. 

Die hele toets dui egter op 'n ernstige versteuring met be= 

trekking tot die emosionele belewcnis van die stimuli asook 

'n onvermoe om hegte emosionele bande met ander mense te 

vorm. "It may also be indicative of contempt or hostili= 

ty for people in general, or for the bodily self" (Kinget, 

p62). 

Dit mag egter verband hou·met sy behoefte om vrou te wees, 

en onaanvaarbaarheid van sy manlike liggaam. Daarom kan 

hy nie emosioneel met ander betrokke raak nie as gevolg van 

sy eie onsekere geslagsrol. Die diefwering mag dus dui op 

sy gebondenheid en vasgevangenheid van die vrou in hom, in 

sy manlike liggaam. Hy wil nie man wees nie maar voel 

hulpeloos om self iets daaromtrent te doen. 

Die versteurde algemene respons op die toetsstimuli hou 

moontlik verband met sy lae intelligensie en rigiditeit. 

Dit sentreer ook hier om vensters (waardeur jy kan "uitkyk" 

en ander kan "inkyk") en tralies, as simbole van bekamping 

of inperking van sy uitlewing as mens en van sy geslagsrol. 

7 Inteerasie van die kliniese geskiedenis en toetsresultate 

Die pasient se biologiese geslag is manlik en hy wil deur 

mtddel van 'n chirurgiese ingryping na 'n vrou verander 

97 I . .... . 

 
 
 



- 97 -

word. Tydens die onderhoud is hy soos 'n vrou gekleed 

met 'n groat pruik op en effens oormatige grimering. 

Sy moeder wou aanvanklik toe sy die pasient verwag het, 

'n dogter gehad het. Hy is egter gebore en sy het hom 

in dogtersklere grootgemaak, moontlik ook vanuit praktiese 

eli finansiele oorwegings. 

Sy vader was meestal weg van die huis en die pasient het 

hom as kind baie gemis. 

Hy het reeds lankal die gevoel in homself ervaar dat hy 

anders is en s~ ook tydens die onderhoud "ek is 'n vrou". 

Hy is ook reeds werksaam as 'n vrou en leef die rol van 

'n vrou uit behalwe op seksuele gebied aangesien dit nog 

steeds moeilik is om sy manlike liggaam te aanvaar. 

Sy verstandsvermoe word op ondergemiddeld geskat omdat 

overte angs sy prestasie op die Wechsler moontlik nadelig 

beinvloed het, en dit nie as 'n werklike weergawe van sy 

potensiaal beskou kan word nie. 'n Swak selfbeeld word 

hier opgemerk, soos tewens ook uit die ander projeksieteg= 

nieke blyk. 

Daar is baie angs en spanning aanwesig veral met betrekking 

tot nuwe situasies. Hy mag soms neig om impulsief daarop 

te reageer of soms probeer om dit op rigiede wyse te struk= 

tureer voordat hy daarby betrokke raak. 

Swak tussen-persoonlike verhoudings kom na vore, moontlik 

as gevolg van swak identifikasie met die ouerfigure. 

Die moeder bet identifikasie bemoeilik omrede sy hom as 

seun verwerp en hom eers emosioneel sal aanvaar indien hy 

"dogter" word. Die vader is 'n afwesige, koue persoon 

wat ook nie die identifikasieproses in terme van sy seun 

positief aangehelp het nie. 

Dit lei daartoe dat die pasient geslagsrolidentifikasie= 

probleme openbaar met opstand teen die eise ~at aan hom in 

in die manlike rol gestel word. Hy wil dan ook sy manlik= 

heid verwyder h~ (dit "afsny" soos op die DAP duidelik blyk) 

Geslagtelikheid asook die onderskeie manlike en vroulike 

rolle is nog vir hom problematies omdat hy ook onseker is 

98/ •..... 
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