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OPSOMMING 

 

Pendelhuwelike is aan die toeneem en het verskeie invloede op die jong kind in die gesin. 

Die primêre doel van die studie was om emosionele en sosiale intelligensie as basis te 

gebruik om die invloed van ŉ pendelhuwelik op ŉ jong kind tussen 7 en 11 jaar te bepaal. ŉ 

Gemengde navorsingsontwerp is as empiriese ondersoek gedoen. Vyf deelnemers het 

deelgeneem in drie sessies elk. Die data-insamelingsinstrumente was: waarneming en 

veldnotas; projeksiemedia; ŉ vraelys, en ŉ semi-gestruktureerde onderhoud met elk van die 

betrokke moeders. Die meting van emosionele en sosiale ontwikkeling met behulp van die 

vraelys toon dat, ongeag van die afwesigheid van die deelnemers se vaders, en die 

konflikte, vrese en behoeftes wat hulle ervaar volgens die projeksiemedia, die deelnemers 

se emosionele en sosiale ontwikkeling oorwegend gemiddeld tot hoog is. Die uitkomste 

bied hopelik ŉ insiggewende bydrae hoe pendelhuwelike vyf jong kinders se emosionele en 

sosiale ontwikkeling beïnvloed het. 

Die titel van die verhandeling:  

Die invloed van ŉ pendelhuwelik op die jong kind in die gesin  

 

Sleutelwoorde: 

pendelhuwelik, emosionele en sosiale ontwikkeling, veilige binding met ouers, emosionele 

intelligensie, sosiale intelligensie, kinders in die pendelhuwelik, interpersoonlike 

verhoudings, selfaktualisering, betekenisvolle ander, verdedigingsmeganismes 
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ABSTRACT 

 

Commuter marriages are increasing and have various influences on the young child in the 

family. The primary aim of this study was to determine the influences of a commuter 

marriage on a young child between 7 and 11 years, using emotional and social intelligence 

as a basis. A mixed method empirical research design was used. Three sessions were 

conducted with five participants individually to obtain data through: observations and field 

notes, projection media, a questionnaire, and a semi-structured interview with each mother. 

The measurement of emotional and social development through the use of the 

questionnaire shows that, despite the absence of the participants’ fathers, and the conflicts, 

fears and needs they experienced according to the projection media, the participants’ 

emotional and social development are predominantly average to high. The study hopefully 

provides a significant contribution to the understanding of how commuter marriages 

influenced five young children’s emotional and social development. 

Title of thesis: 

The influence of a commuter marriage on the young child in the family 

 

Key terms: 

commuter marriage, emotional and social development, secure atachment with parents, 

emotional intelligence, social intelligence, children in commuter marriages, interpersonal 

relationships, self-actualisation, significant other, defence mechanisms 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING, PROBLEEMSTELLING, DOEL VAN DIE STUDIE EN 

BEGRIPSVERKLARINGS 

1.1   INLEIDING   

In die vroeë 1900’s in Suid-Afrika het trekarbeiders tussen twee ekonomieë beweeg – die 

bestaansproduksie van die platteland en die werk vir kontantlone in die myne.  Die trekarbeiders 

het hul lone aangewend om vir hul landelike gesinne te sorg en hulle teen desintegrasie en 

proletariese verval te beskerm (Giliomee & Mbenga 2007:205). Teen die 1950’s het baie getroude 

mans byna hul hele lewe aan werk in die myne en stede gewy (Giliomee & Mbenga 2007:205). Die 

vroue van trekarbeiders moes toenemend die verantwoordelikheid dra om die ekonomie van die 

huis te bestuur, die kinders groot te maak en vir die bejaardes, siekes en werkloses te sorg. Vroue 

het de facto die hoof van die huishouding geword en hul onbetaalde arbeid het inderwaarheid die 

goedkoop arbeid van die trekarbeiders gesubsidieer (Giliomee & Mbenga 2007:204). Die kinders 

het vaderloos grootgeword. ŉ Vakbondleier en digter Alfred Qabula het in Flagstaff in die Oos-

Kaap grootgeword. Hy vertel die volgende: “Ek kan nie my pa goed onthou nie. Ek het net ŉ vae 

prentjie van hom in my gedagtes.  Hy het lang tydperke op die myne gebly. Ons het nooit baie van 

hom gesien nie. Al die beeste, skape en bokke wat hy gehad het, het hy gekoop met die geld wat 

hy onder in die myne in Johannesburg verdien het, daar waar die mure gesing het” (Giliomee & 

Mbenga 2007:205). 

Die gebeure in die vroeë 1900’s het plaasgevind as gevolg van ekonomiese redes en in hierdie 

moderne eeu lyk die prentjie amper dieselfde as destyds.  Dit is noodsaaklik om werk te hê om ŉ 

gesin te onderhou en dus belangrik om werk te aanvaar ten spyte van die ligging as gevolg van die 

skaarste aan werk. Volgens Amerikaanse statistiek is daar 3,75 miljoen langafstandhuwelike wat 

bestaan in Amerika self (Statistic brain 2012). Suid-Afrika het nie beskikbare statistiek van 

langafstandhuwelike nie, maar daar is beroepe wat dit vereis dat eggenote moet pendel en dus vir 

lang tydperke weg sal wees van hul gesinne, byvoorbeeld:  

 Joernaliste wat in Nigerië, Afganistan en regoor Afrika werk;  

 Akteurs;  

 Dokters van Médecins Sans Frontières oftewel Dokters Sonder Grense (Fitzpatrick 2010) is 

ŉ span wat in Afrika werk en bestaan uit dokters, oogkundiges, tandartse, ŉ 

werktuigkundige, apteker ensovoorts;  

 Die navorser se man werk by die maatskappy Fraser Alexander wat in die mynboubedryf 

is. Die maatskappy het afdelings in Botswana, Namibië, Zimbabwe, Zambië, Ivoorkus, die 

Demokratiese Republiek van die Kongo,  Ghana, Noorweë, Chili en Mali;  

 Onderwysers wat in Sjina skoolhou (Ciee teach abroad 2013) asook ander lande;  
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 Ingenieurs wat op die olie-bore in Angola en die Midde-Ooste werk;  

 Persone wat in een stad werk (Johannesburg) terwyl die gesin in ŉ ander stad woon 

(Hermanus in die Kaap);  

 Trokdrywers en treindrywers in Suid-Afrika self. 

      
Daar is nog vele meer voorbeelde wat gegee kan word van mense wat in vreemde lande of ver 

plekke gaan werk en dan slegs per geleentheid tuis is.   

Hierdie studie fokus op die man wat ver van die huis af werk en nie op die vrou wat ver van die 

huis af werk nie, aangesien dit kan neerkom op ŉ algehele ander studie. Die literatuuroorsig kan 

daarom bevooroordeeld en onsensitief voorkom ten opsigte van mans. Dit is egter nie die 

bedoeling van die navorser om aanstootlik te wees nie – die literatuuroorsig dra daartoe by om die 

fokus van die studie te verskerp. Sommige van die literatuurbevindings kan selfs van toepassing 

wees op vroue en moeders wat ver van die huis af werk, maar dit is nie die fokus van hierdie 

studie nie. 

Indien ŉ eggenoot ver van die huis af werk, word die huwelik ŉ pendelhuwelik genoem. ŉ 

Pendelhuwelik word gekenmerk deur een eggenoot wat ŉ beroep beoefen op ŉ ander plek en huis 

toe gaan per geleentheid – naweke, of elke twee tot drie maande, die tye verskil van geval tot 

geval – en die ander eggenoot wat self in ŉ beroep staan of ŉ tuisteskepper is, en wat 

verantwoordelik is vir die versorging van die huis en die kinders. Hierdie lewenswyse van die gesin 

hou uitdagings vir gesinne in en behels opofferings en emosionele omverwerping (Glotzer & 

Federlein 2007:7). Volgens Botha (2008:42) is pendelhuwelike een van die ervarings wat positiewe 

en negatiewe aspekte behels en wat persone nader aan mekaar kan bring of uitmekaar kan dryf.  

Indien ŉ vader afwesig is as gevolg van werksomstandighede moet die gesin as ŉ sisteem dan 

beide die afwesigheid en die teenwoordigheid van die lid wat gereeld weg is, bestuur (Zvonkovic, 

Solomon, Humble & Manoogian 2005:411). As ŉ pa afwesig is as gevolg van 

werksomstandighede, word die kinders tot ŉ sekere mate effektief groot in ŉ enkelouer-

huishouding. Die probleem kan ook wees dat die kinders moontlik grootliks op hulleself aangewese 

is, want die vader is weg, die moeder is besig met haar eie beroep en die huishouding, en dan laat 

dit min tyd oor om aandag te gee aan die kinders. Hierdie verskynsel gee aanleiding tot bepaalde 

vrae: Watter impak het die ouer se werkery weg van die huis af, op die gesin, en nog belangriker, 

op die jong kind?  

1.2   AGTERGROND EN PROBLEEMONTLEDING 

  1.2.1  Aanvanklike bewuswording 

Vyf jaar gelede het die navorser se man in die buiteland begin werk en die navorser het vandaar 

begin opmerk dat daar ŉ verandering plaasgevind het in die funksionering van hul gesin. Die 
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oudste dogter was vier jaar oud en die jongste dogtertjie drie jaar oud. Die rolle in die gesin het 

verander, aangesien die navorser as moeder die vader se pligte ook moes oorneem, en die 

kinders selfstandiger moes word vanaf ŉ jong ouderdom aangesien die moeder nie by alles kon 

uitkom nie. Die kinders was meer emosioneel en dit het gelyk asof hulle gevoelens van verwerping 

ervaar omdat hul pa afwesig was; hulle het meer en makliker gehuil. Hulle het onveilig (onseker) 

gevoel en wou nie meer in hul eie beddens slaap nie. Aangesien die navorser tans besig is met 

haar internskap as Opvoedkundige Sielkundige (MEd) het sy gevoel dat die navorsingstudie lig 

kan werp op die impak wat die pendelhuwelik het op ander jong kinders.  

Dit is die navorser se veronderstelling dat pendelgesinne verbind is tot die stabiliteit van hul 

kinders. Hierdie aanname word ondersteun deur Van der Klis en Mulder (2008:11), wat daarop 

wys dat dit vir die pendelgesin noodsaaklik is dat die kinders op een stabiele plek woon en nie 

rondgeskuif word op ŉ gereelde basis nie (Van der Klis & Mulder 2008:11). Die uitgangspunt is in 

kontras met die gevolge van ŉ pendelhuwelik. Volgens Kimani en Kombo (2010:11) word daar 

aangeneem dat vaders beheer neem om die gesin te begelei, te beskerm, en ook die verskaffer is 

van materiële bystand en welstand van die gesin. Vaders is ook ŉ bron van inspirasie vir die 

kinders. Indien ŉ vader afwesig is as gevolg van werksverpligtinge, word die stabiliteit van die 

gesin as ŉ sisteem weggeneem. ŉ Gesin is soos ŉ ekologiese sisteem: wat een lid affekteer, 

affekteer die ander lede, en dit affekteer die hele sisteem (Kimani & Kombo 2010:11). McSweeney 

(2009) is van mening dat die siklus waar die vader by die huis is en weg is, ŉ reeks emosies 

veroorsaak en elke gesinslid kan verskillend geaffekteer word. Die grootste funksie van ŉ tipiese 

gesin sluit werk en emosionele ondersteuning in. Volgens Coltrane (2000) en Mederer (1993, 

beide aangehaal in Zvonkovic et al. 2005:411), behels die gesin se werk huistake, versorging van 

die kinders, en die bestuur van die huishouding, wat tydrowend en spanningsvol is. Die 

hedendaagse moeder het buiten dié pligte, dikwels ook ŉ beroep wat ander eise behels. Moeders 

wat tuisteskeppers is, het ŉ voordeel dat hulle nie die spanning van ŉ werksituasie ook op hulle het 

nie.  

McGraw en Walker (2000, aangehaal in Zvonkovic et al. 2005:412), skryf dat volgens navorsing 

die moeder ŉ sentrale rol speel in die fasilitering van mans se verhoudings met hul kinders. Die 

tipe betrokkenheid reflekteer die sisteem se konsep van interkonneksie omdat die vaders se 

verhoudings met hul kinders gedeeltelik beïnvloed word deur die moeders (Becvar & Becvar 2000; 

en Seery & Crowley 2000, beide werke aangehaal in Zvonkovic et al. 2005:412). Dit is moeilik om 

die emosionele verbintenis tussen vaders en kinders te behou as hulle werk hulle wegneem van 

die familie (Blaisure & Arnold-Mann 1992, aangehaal in Zvonkovic et al. 2005:412), en dit het ŉ 

negatiewe impak op die verhouding tussen vaders en hul kinders. Die negatiewe impak het die 

navorser beleef in die verhouding tussen haar eggenoot en die twee kinders. Die kinders het laat 

blyk dat die vader nooit daar was as hulle hom nodig gehad het nie: byvoorbeeld met hul 

verjaarsdae en skoolaktiwiteite. Hul verhouding met hul vader moes elke keer weer opnuut 
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opgebou word in die vier keer ŉ jaar wat hy huis toe kom. Die navorser se man is tydens die deel 

wat hy tuis is, ononderbroke betrokke by alle aspekte van die kinders se lewens. Die kwaliteit van 

die tydperk tuis is waardevol, en die kwaliteit van betrokkenheid was nie voorheen ter sprake toe 

hy wel permanent tuis was nie. Nog ŉ pluspunt is dat die twee kinders selfstandiger is as voorheen 

toe die vader permanent tuis was.  

Shaffer (2005:148) lê daarop klem dat vaders se bydrae tot kinderontwikkeling vergeet word. 

Volgens navorsing sosialiseer kinders wat ŉ vertrouensband met hul vader het, in die algemeen 

baie makliker. Die kinders is minder angstig, onttrek hulleself nie tydens sosiale geleenthede nie, 

en pas beter aan by uitdagings soos die bywoning van skool (Shaffer 2005:149). Kinders wat ŉ 

vertrouensband met hul vader het, toon beter emosionele selfregulering, het beter sosiale 

bevoegdheid met hul maats, en toon laer vlakke van gedragsprobleme dwarsdeur hul kinder- en 

tienerjare (Shaffer 2005:149).  

Die bogenoemde aspekte toon dat die pendelhuwelik ŉ verskeidenheid invloede op die jong kind 

tussen sewe en elf jaar kan hê. Daar is voordele asook nadele verbonde aan ŉ pendelhuwelik. Die 

voor- en nadele beïnvloed ŉ jong kind se emosionele en sosiale ontwikkeling. Hierdie studie is 

daarop gerig om die aard van die emosionele en sosiale invloede op die jong kind se ontwikkeling 

in die pendelhuwelik te bepaal. 

  1.2.2  Rasionaal van die studie  

Daar kom al hoe meer pendelhuwelike regoor die wêreld voor. Statistiek toon dat daar byvoorbeeld 

in Italië 2,55 miljoen mense is wat pendelhuwelike het (Baldazzi & Romano 2005:500). In Amerika 

is die syfer 3,75 miljoen (Statistic brain 2012), en in Suid-Afrika is daar verskeie beroepe wat vereis 

dat mense weg van die huis af werk – soos myners, ingenieurs, onderwysers ensovoorts. Die 

navorsing wat beskikbaar is oor pendelhuwelike behels kwessies rakende die ouers se gevoelens, 

ervarings en die uitdagings wat dit behels indien ŉ ouer ver werk. Die artikel “Asymmetry in Dual 

Career and Commuting Couples” (Rispens, Jehn & Rexwinkel 2010:1) behandel aspekte soos: 

 Verskillende konflikte wat paartjies ervaar; 

 Verskille in konflikpersepsies tussen die paartjies en die invloed daarvan op die gesin. 

 

Die kind se gevoelens, ervarings en uitdagings word buite berekening gelaat in die artikel. 

“Types and forms of non-daily commuting in Italian population” is ŉ artikel wat handel oor die 

veranderende huishoudingstruktuur (Baldazzi & Romano 2005:499). Van Der Klis en Mulder 

(2008:239-240) se artikel “Continuity and change in commuter partnerships: avoiding or 

postponing family migration” brei uit oor: die pendel-leefstyl, die tipe verbintenis tot hul werk, 

ensovoorts. Daar word nie uitgewy oor die betrokke kind se gevoelens of ervarings in die artikel 

nie. “A women’s narratives about commuter marriage” is ŉ navorsingstudie van Bergen (2006:2). In 



5 
 

die studie word ondersoek ingestel hoe die vroue in ŉ pendelhuwelik hul identiteite vorm, en die 

kind as sodanig word nie verken nie. 

Glotzer en Federlein (2007:7) assesseer in hul navorsingstudie in “Miles that Bind: Commuter 

Marriage and Family Strengths” die sterkpunte en weerloosheid wat die pendelhuwelik meebring 

vir die pendelgesin. Kimani en Kombo (2010:15) se navorsingstudie in Kenia fokus op die 

persepsie wat gesinne het van afwesige vaders; die doel is om die faktore te ondersoek wat die 

vaders genoodsaak het om afwesig te wees van hul gesinne, en die identifisering van die 

uitdagings wat die gesinne ervaar sonder die vader. Die kind as entiteit word dus nie ondersoek in 

albei bogenoemde studies nie.  

Daar is slegs ou boeke te vind oor pendelhuwelike soos: Commuter marriage: Living together, 

apart (Winfield 1985); Commuter marriage: a study of work and family (Gerstel 1984); en The 

family track: keeping your faculties while you mentor, nurture, teach and serve (Coiner & George 

1998). 

Die bogenoemde inligting regverdig die studie aangesien daar in die afgelope 10 jaar nie 

voldoende navorsing gedoen is oor die pendelhuwelik se impak op die jong kind nie. Die doel van 

hierdie navorsingstudie is dus om ŉ ondersoek te doen oor die uitwerking wat die pendelhuwelik 

het op die jong kind se emosionele en sosiale ontwikkeling.  

1.3   VERKENNING VAN DIE TERREIN VAN ONDERSOEK  

Die verhouding tussen ŉ kind en vader veroorsaak sterk gevoelens in die kind, en wanneer die 

vader ten nouste betrokke is, het die kind beter verhoudings met sy maats en funksioneer die kind 

oor die algemeen emosioneel en sosiaal beter (De Klerk & Le Roux 2006:16). Die vader is 

veronderstel om op ŉ daaglikse basis ingestel wees op die kind se behoeftes en sy of haar wêreld 

te leer ken (De Klerk & Le Roux 2006:16). ŉ Voorbeeld wat betrekking het op die kind se 

emosionele en sosiale ontwikkeling is in die navorsing van Schock, Gavazzi, Fristad en Goldberg-

Arnold (2002:232) te vinde. Hierdie navorsers het gevind dat indien ŉ kind aan depressie lei en die 

kind se vader lae vlakke van betrokkenheid teenoor die kind toon, dit die volharding van hierdie 

versteuring voorspel. Die kind se verbintenis met sy ouers is baie belangrik, aangesien dit die 

eerste verhoudings is wat hy vorm. 

 

Ralph en Eddowes (2002:111) noem dat konsekwentheid in die ouer-kind-interaksie belangrik is vir 

ŉ kind se ontwikkeling. Met hierdie stelling in gedagte voel die navorser dat, indien ŉ vader met 

rukke tuis is, omdat hy op ŉ ander plek werk en woon, is die konsekwentheid in die ouer-kind-

interaksie nie voldoende nie en die kind se ontwikkeling mag daaronder ly. Die vader kan, 

byvoorbeeld, ook meer toegeeflik ten opsigte van reëls wees omdat hy selde tuis is, en 

konsekwentheid ly daaronder.  



6 
 

Comer, Joyner en Ben-Avie (2004:87) beskryf die ontwikkeling van kinders in die groei van die 

volgende ses areas:  

 

 Fisiese ontwikkeling;  

 kognitiewe ontwikkeling;  

 psigologiese ontwikkeling (emosionele ontwikkeling word hierby ingesluit); 

 taalontwikkeling; 

 sosiale ontwikkeling; en  

 etiese ontwikkeling.  

 

Indien kinders in een van die bogenoemde areas nie goed ontwikkel nie, kan ontwikkeling nadelig 

geraak word. Dit is belangrik dat ouers daarna streef om hul kinders te ondersteun om doeltreffend 

te ontwikkel (Comer et al. 2004:88). Gevolglik voel die navorser dat die kind se verbintenis met sy 

ouers belangrik is ten opsigte van sy emosionele en sosiale ontwikkeling, aangesien dit van die 

eerste verhoudings is wat hy of sy vorm.  

 

Uit Comer et al. (2004:87) se ses areas van ontwikkeling ondersoek die navorser vir die doel van 

hierdie studie slegs die emosionele en sosiale ontwikkeling van jong kinders in pendelhuwelike.  

 

Met betrekking tot die emosionele en sosiale ontwikkeling van die kind noem De Klerk en Le Roux 

(2006:12) dat die kind veronderstel is om die volgende uitkomste te bereik, naamlik om: 

 

 interaksie met sy of haar gesin/familie, skoolmaats en betekenisvolle ander te hê;  

 bewus te wees van sy of haar eie gevoelens; 

 selfkennis te hê en selfgeldend te wees op ŉ nie-aggressiewe manier; 

 doelwitte en interne motivering te hê; 

 moed aan die dag te lê om risiko’s te neem; 

 deursettingsvermoë en veerkragtigheid te hê.  

 

Daar is egter min navorsing gedoen wat die effek van ŉ pendelhuwelik op ŉ jong kind ondersoek. 

In Hoofstuk 2 word daar in die literatuur aandag gegee aan die volgende:  

 

i. Die teoretiese raamwerk van Bar-On se model van emosionele en sosiale intelligensie as 

basis van die studie;  

ii. Verskeie invloede op die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling;  

iii. Die ontwikkeling van emosionele en sosiale intelligensie van die laat kinderjare (sewe- tot 

elfjarige kind). 

 

In die volgende bespreking word daar uitgewy oor elk van die bogenoemde punte: 

  
i. Bar-On se model van emosionele en sosiale intelligensie, naamlik die Bar-On Emotional 

Quotient Inventory Youth Version, word in die navorsing gebruik. Die model bestaan uit vyf 
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saamgestelde skale, asook 15 subskale wat die verskillende vermoëns assesseer (Bar-On 

& Parker 2012:34).  

 

Die vyf saamgestelde skale en 15 subskale is as volg: 

a. Intrapersoonlike vermoëns met sy vyf subskale:  

 Emosionele Selfbewussyn-subskaal 

 Selfgelding-subskaal 

 Selfagting-subskaal 

 Selfaktualisering-subskaal 

 Onafhanklikheid-subskaal 

 

b. Interpersoonlike vermoëns met sy drie subskale: 

 Empatiese-subskaal  

 Interpersoonlike Verhoudings-subskaal 

 Sosiale Verantwoordelikheid-subskaal 

 

c. Die Aanpasbaarheid-Skaal se drie subskale is: 

 Probleemoplossing-subskaal 

 Werklikheidstoets-subskaal 

 Buigsaamheid-subskaal 

 

d. Die Stresbestuur-Skaal se twee subskale sluit in: 

 Strestoleransie-subskaal 

 Impulskontrole-subskaal 

 

e. Die Algemene Gemoed-Skaal sluit die volgende twee subskale in: 

 Gelukkigheid-subskaal 

 Optimisme-subskaal 

 

ii. Die tweede fokus van die literatuuroorsig word geplaas op die ontwikkelingsfase van die sewe- 

tot elfjarige kind met betrekking tot die emosionele en sosiale intelligensie van die kinders, 

asook die aspekte van emosionele en sosiale ontwikkeling wat in die spesifieke fase van sewe 

tot elf jaar veronderstel is om bereik te word. 

 

      Met betrekking tot die emosionele en sosiale ontwikkeling van bogenoemde kinders word daar 

na die volgende gekyk: 

 

 Erik Erikson se vierde psigososiale stadium (Wittmer, Petersen & Puckett 

2013:433); 

 Piaget se pre-operasionele stadium (2 – 7 jaar) asook die konkrete operasionele 

stadium (7 – 11 jaar) (Woolfolk 2010:34-35); 
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 Die selfaktualiseringsteorie van Maslow (Meyer, Moore & Viljoen 2003:339-340); 

 Rudolph Shaffer se emosionele ontwikkeling (Shaffer 2005:120). 

 

iii. Daar is verskeie invloede op die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling en daarom is 

die tweede fokus in die literatuuroorsig op die invloede op die kind se emosionele en 

sosiale ontwikkeling, soos:  

 Die rol van die ouers;  

 Die rol van die pa; 

 Die effek van die ma as ŉ enkelouer; 

 Temperament en persoonlikheid; 

 Omgewingsfaktore en lewenstyle. 

 

Die literatuuroorsig van die teoretiese raamwerk (Bar-On se emosionele en sosiale intelligensie-

model); die ontwikkeling van emosionele en sosiale intelligensie van die laat kinderjare (sewe- tot 

elfjarige kind); en laastens die invloede op die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling sal 

bydra tot ŉ beter begrip van die probleemstelling. Die meeste van die bronne wat gebruik word, is 

resent, behalwe die bron oor emosionele intelligensie deur Bar-On en Parker (2000) asook die 

bron wat handel oor die Children’s Apperception Test deur Bellak en Abrams (1996). Beide word 

as primêre bronne beskou. 

1.4  PROBLEEMSTELLING 

Die fokus van die studie is die volgende vraag:  

Wat is die invloed van ŉ pendelhuwelik op jong kinders tussen die ouderdom van sewe en 

elf jaar se emosionele en sosiale ontwikkeling? 

1.5  DOELSTELLINGS 

  1.5.1   Algemene doelstellings 

Die navorser se primêre doel is om emosionele en sosiale intelligensie as basis te gebruik om ŉ 

ondersoek te doen om vas te stel watter invloed ŉ pendelhuwelik het op ŉ jong kind se emosionele 

en sosiale ontwikkeling. Aangesien dit moeilik is, indien nie onmoontlik nie, om die twee 

veranderlikes te isoleer, naamlik die vader wat weg van die huis af werk en die kind se emosionele 

en sosiale ontwikkeling, word ander veranderlikes ook in ag geneem. 

  1.5.2  Spesifieke doelstellings 

Die emosionele en sosiale ontwikkeling van die kind word gewoonlik afsonderlik behandel. Dis 

nietemin moeilik om in die aanbieding en bespreking van die data die twee faktore afsonderlik te 

hanteer. Dit word egter gewoonlik in navorsing so gedoen en daarom word die twee aspekte in 



9 
 

hierdie navorsingstudie afsonderlik hanteer. Die primêre doelwit van die navorsing sal bereik word 

deur die volgende spesifieke doelstellings: 

     1.5.2.1  Die beantwoording van die volgende navorsingsvrae: 

 Wat is die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se emosionele ontwikkeling? 

 Wat is die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se sosiale ontwikkeling? 

 

     1.5.2.2   Om ŉ literatuuroorsig te doen: 

ŉ Literatuuroorsig is gedoen om agtergrondkennis oor kinders se emosionele en sosiale 

ontwikkeling te bekom. Spesifieke fokus is geplaas op die rol wat ŉ pendelhuwelik speel in die 

emosionele en sosiale ontwikkeling van die kind, alhoewel die navorser reeds hierbo (sien 1.2.2) 

aangedui het dat daar weining beskikbare bronne is. Die volgende metodes of bronne is gebruik 

om inligting in te win: 

 Vaktydskrifte, boeke, internetbronne en artikels 

     1.5.2.3  Om ŉ empiriese studie te doen: 

Die studie beoog om jong kinders en ouers van pendelhuwelike by die empiriese ondersoek te 

betrek om die kinders se emosionele en sosiale ontwikkeling te ondersoek. Tydens die empiriese 

studie is daar gebruik gemaak van gemengde navorsingstrategieë wat beide die kwalitatiewe en 

kwantitatiewe navorsingsbenadering behels. Volgens Punch (2009:3) is kwantitatiewe navorsing 

empiriese navorsing waar die data in die numeriese vorm is, en kwalitatiewe navorsing is 

empiriese navorsing waar die data nie in die vorm van syfers is nie. 

  
Hammond en Wellington (2013:107) definieer kwantitatiewe navorsingsmetodes as die insameling 

en hantering van data in telbare vorm deur middel van toetstellings, vraelyste en so meer. 

Kwalitatiewe navorsingsmetodes word deur McMillan en Schumacher (2010:321) beskryf as die 

gebruik van nie-integrerende data-insamelingstrategieë om die natuurlike vloei van gebeure en 

prosesse te ontdek en uit te vind hoe proefpersone dit beleef of interpreteer. Kwalitatiewe 

navorsing probeer om deelnemers se kollektiewe sosiale handelinge, gelowe, gedagtes en 

persepsies te beskryf en te analiseer. Kwalitatiewe data word ook gebruik om kwantitatiewe 

resultate te verduidelik (McMillan & Schumacher 2010:321,397).   

Die volgende data-insamelingsinstrumente, metodes of toetse word vir die studie gebruik:  

 Waarneming en veldnotas (kwalitatiewe navorsing) 

 Children’s Apperception Test (CAT) (kwalitatiewe navorsing) 

 Semi-gestruktureerde onderhoude met die moeder (kwalitatiewe navorsing) 
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 Vraelys: Bar-On model vir intrapersoonlike vermoëns (Bar-On Emotional Quotient Inventory 

Youth Version [EQ-i:YV]) (kwantitatiewe navorsing). 

1.6  AFBAKENING VAN TERREIN VAN ONDERSOEK  

Die volgende kriteria vir deelnemerseleksie is gebruik vir die studie: 

 

 Weens die beperkte omvang van die studie is vyf jong kinders tussen 7 en 11 jaar in 

pendelhuwelike, woonagtig in ŉ groot metropool in Gauteng gekies. Vir akademiese 

doeleindes is die bogenoemde ouderdomsgroep geselekteer aangesien die 

gestandaardiseerde vraelys van Bar-On Emotional Quotient Inventory Youth Version 

ontwerp is om die emosionele intelligensie van jong mense tussen 7 en 18 jaar te meet. 

 Die kinders kan Afrikaans- en/of Engelssprekend wees, maar die kinders moet ŉ goeie 

begrip hê van Engels aangesien die Bar-On se vraelys in Engels is; 

 Die studie fokus op afwesige pa’s – die pa’s moet vir redelike tydperke van die huis af weg 

wees vir werk, byvoorbeeld weg in die week, naweke tuis, of weg vir 6 weke en drie weke 

tuis; 

 Die pa’s kan in die binne- en/of die buiteland werksaam wees; 

 Die kinders kan enige geslag wees; 

 Die kinders kan aan enige etniese groep behoort. 

1.7  NAVORSINGSMETODES EN ONTWERP  

  1.7.1   Navorsingsparadigma 

ŉ Paradigma is ŉ navorsingsontwerp oor ŉ spesifieke onderwerp en dit vorm sisteme van 

onderling verbonde ontologiese/realiteite, epistemologiese en metodologiese aannames (Heppner 

& Heppner 2004:142). Konstruksionisme is as paradigma gebruik in hierdie studie. Daly (2007:31-

32) beskryf die konstruksionistiese paradigma as volg:  

“This paradigm is rooted in a belief that all reality is a constructed reality. According to this view, 

reality is that which is created in the liminal zone between a perceived external reality and a 

subjective meaning-making process. Interpretation is that which occurs between the internal 

processes of the mind and the externally available processes of the social world.” 

Die navorsing is gemeng van aard – die gebruik van kwantitatiewe en kwalitatiewe metodes in 

dieselfde studie – aangesien die gebruik van gemengde strategieë volgens McMillan en 

Schumacher (2010:395) die beste benadering is om navorsingsvrae te beantwoord. Die navorser 

beoog om deur middel van oorwegend kwalitatiewe navorsing verskillende perspektiewe te verkry 

van kinders om die invloed wat ŉ pendelhuwelik het op die jong kind se emosionele en sosiale 

ontwikkeling te verken en te begryp. ŉ Kwantitatiewe komponent (Bar-On se emosionele en 

sosiale intelligensie-vraelys) is gebruik ter aanvulling van die navorsing. 
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  1.7.2   Navorsingsontwerp 

Die konvergente parallelle navorsingsontwerp (convergent parallel design) is in hierdie studie 

gebruik om die invloed wat ŉ pendelhuwelik het op die jong kind se emosionele en sosiale 

ontwikkeling te verken en te beskryf. Volgens Creswell en Plano Clark (2011:70) behels die 

konvergente parallele navorsingsontwerp die gelyktydige insameling van kwantitatiewe en 

kwalitatiewe data, aparte analisering van die inligting, en dan laastens, die samevoeging van die 

resultate gedurende die algehele interpretasie.  

  1.7.3   Navorsingsmetode 

Hammond en Wellington (2013:109) omskryf navorsingsmetodologie as die verwysing na die 

rasionaal vir die toepassing van spesifieke navorsingsmetodes. ŉ Meervoudige gevallestudie is as 

metode gebruik om die verskynsel van ŉ pendelhuwelik se invloed op die jong kind se emosionele 

en sosiale ontwikkeling te bestudeer. McMillan en Schumacher (2010:345) beskryf ŉ meervoudige 

gevallestudie as verskillende voorbeelde van gevalle wat gekombineer word in ŉ enkele indiepte-

studie. Die indiepte-studie behels die analisering van ŉ enkele entiteit, in hierdie geval, die invloed 

van ’n pendelhuwelik op die jong kind (McMillan & Schumacher 2010:344).   

  1.7.4   Steekproefneming 

Die navorser maak in hierdie studie gebruik van doelgerigte steekproefneming (purposeful 

sampling). Creswell en Plano Clark (2011:173) beskryf doelgerigte steekproefneming soos volg: 

“Researchers intentionally select (or recruit) participants who have experienced the central 

phenomenon or the key concept being explored in the study.” 

  1.7.5   Data-insamelingsmetodes 

Mertens (2010:351) beskryf die doel van data-insameling as om iets te leer van mense of dinge: 

“The focus is on the particular attribute or quality of the person or setting.” Die data-insameling is 

begin met ŉ literatuuroorsig. Volgens Hammond en Wellington (2013:99) is die doel van ŉ 

literatuuroorsig die verskaffing van ŉ oorsig ten opsigte van wat alles al geskryf is oor ŉ spesifieke 

terrein of tema. Daarna is die volgende kwalitatiewe en kwantitatiewe metodes gebruik tydens die 

insameling van die data: Waarneming en veldnotas, semi-gestruktureerde onderhoude met die 

moeders, ŉ projeksie-medium naamlik die Children’s Apperception Test (CAT), en ŉ vraelys, die 

Bar-On-model vir intrapersoonlike vermoëns (Bar-On Emotional Quotient Inventory Youth Version 

[EQ-i:YV]).  

  1.7.6   Data-analise 

Data-analise word gedefinieer deur Creswell en Plano Clark (2011:207) as die ondersoek van ŉ 

databasis wat plaasvind om die navorsingsvraag of hipotese aan te spreek. In gemengde 

navorsingstrategieë word data van (i) kwantitatiewe en van (ii) kwalitatiewe metodes apart ge-
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analiseer, en daarna word die inligting en resultate wat uit beide metodes verkry is, saamgevoeg 

(Creswell & Plano Clark 2011:203). 

i. Induktiewe analise is ŉ sistematiese prosedure van kodering, kategorisering en 

interpretering van data om verklarings te verskaf van ŉ enkele fenomeen, en is gebruik vir 

die kwalitatiewe navorsingstudie (McMillan & Schumacher 2010:367). Induktiewe analise 

bestaan uit verskillende analitiese style, naamlik: “technical/quasi-statistical style, template 

analysis style, editing analysis stye, immersion/crystallization style”. Vir die doeleindes van 

hierdie studie is die kristalliseringstyl gebruik. Die kristalliseringstyl word deur McMillan en 

Schumacher (2010:368) beskryf as die dekodering, kategorisering en identifisering van 

patrone.  

ii. Die Bar-On Emotional Quotient Inventory Youth Version [EQ-i:YV]) is ŉ gestandaardiseerde 

toets en is deur die deelnemers voltooi om te bepaal wat hul vlak van emosionele en 

sosiale ontwikkeling is. Die ingesamelde data is dan ontleed, gekodeer en gekategoriseer 

om gevolgtrekkings te verkry en die resultate is gebruik om die resultate van die 

kwalitatiewe metodes te verifieer.  

1.8  BEGRIPSVERKLARINGS  

  1.8.1   Pendelhuwelik 

Pendelhuwelike word volgens Glotzer en Federlein (2007:7) gekarakteriseer deur een eggenoot 

wat die inwoner is van die gesinstuiste, soms werk, en die verantwoordelikheid moet neem vir die 

versorging van die kind of kinders, terwyl die ander eggenoot vir lang periodes weg van die huis af 

werk en leef.  

  1.8.2   Gesinsamestelling  

ŉ Gesinsamestelling is ŉ groep nouverwante persone bestaande uit twee ouers en een of meer 

kinders in ŉ gesin (HAT – Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal 2009:292). 

  1.8.3   Kinders in die pendelhuwelik 

Kinders in die pendelhuwelik bestaan uit ŉ groep kinders wie se ouers ŉ pendelhuwelik-leefstyl 

het, en waar die kinders by een van die ouers woonagtig is (Barnett 1998:7). Die ouderdomme in 

hierdie studie wissel tussen sewe en elf jaar. 

  1.8.4   Verhoudings  

Volgens Venter (2008:32) vorm kinders verhoudings met mense rondom hulle, asook met die 

wêreld, voorwerpe en hulleself.  



13 
 

  1.8.5   Betekenisvolle ander  

Die Oxford Dictionary of Psychology (2009:698) definieer significant other (betekenisvolle ander) in 

die konteks van ŉ kind, as persone wat met die kind in aanraking kom in sy of haar daaglikse 

bestaan en die kind sodoende beïnvloed. 

  1.8.6   Die selfkonsep 

“Die selfkonsep verwys na die konfigurasie van oortuigings omtrent myself en houdinge teenoor 

myself wat dinamies is en waarvan ek gewoonlik bewus is of bewus kan word” (Vrey 1979, soos 

aangehaal in Venter 2008:16). 

1.9  VERDERE VERLOOP VAN DIE STUDIE 

Die hoofstuk se inhoud bevat ŉ inleidende oriëntering en ŉ uiteensetting van die studie. Die 

volgende inligting rondom die studie word verskaf: die agtergrond en die motivering vir die studie; 

die rasionaal van die studie; en die beplanning en werkswyse van die navorser.  

Hoofstuk 2 behels ŉ literatuuroorsig om daardeur te bepaal wat die invloed van ŉ afwesige vader 

is op ŉ kind se emosionele en sosiale ontwikkeling.  

Hoofstuk 3 bevat die bespreking van die navorsingsmetodologie en ontwerp.  

In Hoofstuk 4 word die analisering van die data en die uitkomste van die navorsingsbevindinge 

bespreek. Literatuur wat betrekking het op die navorsingsuitkomste word geïntegreer met die 

gevolgtrekkings. 

In Hoofstuk 5 word die studie opgesom en geïnterpreteer. Aanbevelings word gemaak rakende 

toekomstige navorsing. 

1.10 TEN SLOTTE 

In hierdie hoofstuk is ŉ algemene inleiding gegee oor die noodsaaklikheid wat ŉ tipiese 

gesinsamestelling speel in die ontwikkeling van ŉ jong kind. Daar is ook beskryf hoe die navorser 

bewus geword het van die probleem en ŉ inleiding is gegee oor die impak wat ŉ pendelhuwelik op 

die ontwikkeling van die jong kind se emosionele en sosiale ontwikkeling kan hê. 

Die navorser beoog om die invloede wat die pendelhuwelik op die jong kind het, te ondersoek. In 

Hoofstuk 2 word ŉ literatuuroorsig gedoen om te bepaal hoe ŉ kind emosioneel en sosiaal 

ontwikkel in ŉ tipiese gesin. 
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HOOFSTUK 2 

LITERATUUROORSIG – IMPAK VAN ’N PENDELHUWELIK OP  DIE JONG KIND 

2.1   INLEIDING 

Pendelhuwelike kom al hoe meer voor, soos genoem in Hoofstuk 1. Indien ŉ eggenoot ten minste 

drie tot vier nagte ŉ week weg van die primêre gesinstuiste is, en ŉ tweede tuiste op ŉ ander plek 

in stand hou, word dit volgens navorsing gedefinieer as ŉ pendelhuwelik (Bergen 2006:6). Die 

studie beoog om ŉ ondersoek te doen oor die moontlike impak van ŉ pendelhuwelik op die jong 

kind se emosionele en sosiale ontwikkeling.  

In hierdie hoofstuk word daar aandag gegee aan boustene wat belangrik is vir die jong kind se 

emosionele en sosiale ontwikkeling, asook die invloed van die ouers se rol op dié ontwikkeling. In 

die eerste deel van die hoofstuk volg die bespreking van die kind se inter- en intrapersoonlike 

vermoëns. In die studie word die raamwerk van Bar-On se model van emosionele en sosiale 

intelligensie gebruik vir bespreking. Soos reeds genoem in Hoofstuk 1, bestaan die model uit vyf 

saamgestelde skale, asook 15 subskale wat die verskillende vermoëns assesseer (Bar-On & 

Parker 2012:34). In die tweede deel van die hoofstuk word die ontwikkeling van emosionele en 

sosiale intelligensie in die jong kinderjare (7–11 jaar) bespreek, en laastens word daar gekyk na 

verskeie invloede op kinders se emosionele en sosiale intelligensie. 

2.2   KOMPONENTE VAN EMOSIONELE EN SOSIALE INTELLIGENSIE 

Volgens Davidson en Kemp (2011:70) word ŉ spektrum van “intelligensies” geïdentifiseer. Die 

verskillende vorme van intelligensie bestaan uit linguistiese (taalvaardighede), logies-matematiese, 

musikale, liggaamlik-kinestetiese, naturalistiese en persoonlike intelligensie. Persoonlike 

intelligensie bestaan uit intra- en interpersoonlike intelligensie en behels die vermoë om jou 

gevoelens te ervaar en te erken, hulle te beheer, jouself te motiveer, en sosiale verhoudings te 

vestig en te onderhou. Emosionele intelligensie is ŉ aspek van persoonlike intelligensie (De Klerk 

& Le Roux 2006:7).  

  2.2.1   Definisie van emosionele intelligensie 

Emosionele intelligensie kan volgens Pieterse (2007:111) gedefinieer word as die vermoë om jou 

eie en ander se gevoelens reg te vertolk en gepas daarvolgens op te tree. De Klerk en Le Roux 

(2006:7) definieer dit as die “vermoë om jou eie gedagtes en gevoelens te identifiseer, te verstaan 

en te beheer, dit gepas aan ander te kommunikeer, en empatie te hê met ander se emosies, wat 

jou in staat stel om op ŉ emosionele vlak met hulle ŉ verhouding te hê”. 

  2.2.2   Definisie van sosiale intelligensie 

Sosiale intelligensie is volgens die Oxford Dictionary of Psychology (2009:709) die vermoë om 

emosies akkuraat te ervaar, te beoordeel, en uit te druk, asook toepaslik en effektief in 
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interpersoonlike verhoudings te funksioneer. Thorndike en Stein (1937, aangehaal in Crowne 

2013:105) noem dat vroeë navorsing sosiale intelligensie gedefinieer het as die vermoë om mense 

te verstaan en te bestuur. Sosiale bevoegdheid volgens Shaffer (2005:120) is die vermoë om 

persoonlike doelwitte tydens interaksies te bereik, terwyl positiewe verhoudings met ander 

gehandhaaf word. 

  2.2.3   Emosionele en sosiale ontwikkeling 

Walpole, Isak en Reynders (2008, aangehaal in Crowne 2013:105) is van mening dat daar volgens 

navorsingsresultate ŉ verband is tussen emosionele intelligensie en sosiale intelligensie. Barnes 

en Sternberg (1989, aangehaal in Crowne 2013:105), is van mening dat die dekodering van nie-

verbale leidrade wat op die terrein van sosiale intelligensie aangespreek word, ook belangrik is in 

emosionele intelligensie, wat akkurate emosionele persepsie behels (Mayer & Geher 1996; 

Salovey & Mayer 1990; Salovey & Pizarro 2003, al drie werke aangehaal in Crowne 2013:105). 

Riggio en Reichard (2008, aangehaal in Crowne 2013:106) is van mening dat  

beide emosionele en sosiale intelligensie van kommunikasievaardighede gebruik maak wat 

betrekking het op uitdrukking, sensitiwiteit en beheer. Om dus effektief in ŉ sosiale situasie te 

wees, benodig ŉ mens emosionele vaardighede, asook die vermoë om ŉ mens se eie emosies te 

bestuur. Volgens Pieterse (2007:111) is kinders meer suksesvol as hulle in voeling is met hul 

emosies, ander se emosies kan lees, hul eie optrede en houdings by verskillende omstandighede 

kan aanpas, en selfvertroue het.  

Volgens Pieterse (2007:116) is die eienskappe van goed ontwikkelde emosionele intelligensie van 

jong kinders die volgende:  

  Die kind moet kan praat oor sy emosies; 

  Die kind moet empatie kan hê met ander; 

  Die kind is optimisties en het selfvertroue; 

  Die kind kan sy eie probleme oplos (op ouderdomsvlak); 

  Die kind kan met aandag luister; 

  Die kind kan homself in ŉ groep van sy eie ouderdom laat geld. 

 

Smith en Hart (2002:357) is van mening dat die eienskappe van goed ontwikkelde sosiale 

vaardighede van jong kinders die volgende is: 

 ŉ Kind moet interaksie kan hê met sy portuurgroep; 

  Die kind moet sy emosies kan reguleer; 

  Die kind moet strategieë hê om probleme op te los; 

  Die kind moet by sy portuurgroep kan aansluit as die aktiwiteite reeds aan die gang is. 
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Emosionele en sosiale intelligensie bepaal dus hoe ŉ kind in ŉ sosiale situasie sal optree, hoe 

emosies beheer word en hoe sensitiwiteit teenoor ander openbaar word.  

  2.2.4   Bar-On se emosionele en sosiale intelligensie-model 

Emosionele en sosiale intelligensie kan gemeet en beskryf word volgens die raamwerk van Bar-On 

se emosionele en sosiale intelligensie-model. Dit bestaan, soos in Hoofstuk 1 genoem, uit vyf 

saamgestelde skale, as ook 15 subskale wat die verskeie vermoëns assesseer (Bar-On & Parker 

2012:34).  

Die vyf saamgestelde skale en 15 subskale is die volgende (Bar-On & Parker 2012:34-35): 

2.2.4.1 Skaal 1: Intrapersoonlike vermoëns met sy vyf subskale: 

   

 Emosionele selfbewussyn: die mens se gewaarwording van en begrip vir eie emosies; 

 Selfgelding: die mens se effektiewe en konstruktiewe uitdrukking van hom- of haarself en 

sy of haar emosies; 

 Selfagting: die mens se akkurate selfwaarneming, selfbegrip en selfaanvaarding; 

 Selfaktualisering: die mens se strewe na die bereiking van persoonlike doelwitte en die 

aktualisering van eie potensiaal. 

 Onafhanklikheid,: die mens se vermoë om op hom- of haarself staat te maak en om 

emosioneel onafhanklik te wees van ander. 

 

2.2.4.2  Skaal 2: Interpersoonlike vermoëns met sy drie subskale: 

 Empatie: die mens se bewuswording van en begrip vir ander se emosies. 

 Interpersoonlike verhoudings: die mens se vermoë om wedersyds bevredigende 

verhoudings van samehorigheid te vestig; 

 Sosiale verantwoordelikheid: die vermoë om jouself te bewys as samewerkend, ŉ bydraer 

en konstruktiewe lid van ŉ mens se sosiale groep. 

 

2.2.4.3  Skaal 3: Die Aanpasbaarheid-skaal se drie subskale is: 

 Probleemoplossing: die vermoë om probleme te identifiseer en definieer, en om effektiewe 

potensiële oplossings te genereer en te implementeer. 

 Werklikheidstoets: die vermoë om jou emosies te evalueer. 

 Buigsaamheid: die vermoë om jou emosies, gedagtes en gedrag aan te pas by 

veranderende situasies en omstandighede. 

 

2.2.4.4  Skaal 4: Die Stresbestuur-Skaal se twee subskale sluit in: 

 

 Strestoleransie: die vermoë om nadelige gebeurtenisse en stresvolle situasies te 

weerstaan, deur middel van positiewe en aktiewe hantering van stres. 
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 Impulsbeheer: die vermoë om ŉ impuls te weerstaan en om mens se emosies te beheer. 

 

2.2.4.5   Skaal 5: Die Algemene Gemoed-Skaal sluit die volgende twee subskale in: 

 

 Gelukkigheid: die vermoë om tevrede te voel met mens se lewe, om mens self en ander te 

geniet en om pret te hê. 

 Optimisme: die vermoë om na die blink kant van die lewe te kyk en om ŉ positiewe houding 

te handhaaf, selfs in die aangesig van teenspoed. 

 

Die mate waarin die bogenoemde skale ontwikkel is in ŉ kind, speel ŉ rol en beïnvloed die kind se 

emosionele en sosiale intelligensie. Die onderskeie skale word nou kortliks bespreek. 

      2.2.4.1   Skaal 1: Intrapersoonlike vermoëns se vyf subskale 

Volgens Bar-On en Parker (2000:138) verteenwoordig intrapersoonlike intelligensie die emosionele 

aspek van emosionele en sosiale intelligensie, en is die term saamgestel in 1983 deur Howard 

Gardner. Intrapersoonlike vermoëns verwys na die vermoë van ŉ kind om homself/haarself te 

verstaan – om te weet hoe hy of sy voel oor dinge, te verstaan hoe hy of sy voel oor verskeie 

emosies, om insig te toon waarom ŉ mens optree soos ŉ mens optree, en om op te tree op 

maniere wat toepaslik is vir ŉ mens se behoeftes, doelwitte en vermoëns (Bar-On & Parker 

2000:138). Die bespreking van intrapersoonlike vermoëns se vyf subskale volg: 

 Emosionele selfbewussyn 

 

“Selfbewussyn is die vermoë om te weet wat binne en buite jouself gebeur, asook die kennis hoe 

om op hierdie gevoelens te reageer. Een van die belangrikste vaardighede van emosionele 

intelligensie is die vermoë om emosioneel bewus te wees. Dit beteken om gevoelens in jouself en 

in ander korrek te kan waarneem” (De Klerk & Le Roux 2006:41). Die ontwikkeling van emosies 

wat betrekking het op selfbewussyn behels komplekse emosies soos verleentheid, skuld, skaamte, 

afguns en trots (Shaffer 2005:109). Hierdie selfbewussynsemosies behels skade aan of die 

verbetering van ons sin van die self. Self-evaluerende emosies soos skaamheid, skuld en trots 

behels die herkenning en ŉ begrip van reëls en standaarde vir die evaluering van ŉ mens se 

gedrag. Selfbewussyn van emosies help mense om voorbereid te wees in spesifieke situasies, om 

aan te pas in die situasie en om die moontlike gevolge van die situasie te hanteer (Veirman, 

Brouwer & Fontaine 2011:265). 

Volgens Sheldon, Dunning en Ames (2014:125) behels selfbewussyn om jou eie gedrag te 

reguleer en De Klerk en Le Roux (2006:41) noem dat die herkenning, identifisering en 

verbalisering van mens se eie gevoelens selfbewussyn onderskryf. Lane en Schwartz (1987, 

aangehaal in Veirman et al. 2011:265) sluit daarby aan en definieer emosionele selfbewussyn as 

die kognitiewe vermoë om jou eie emosionele ervarings en dié van ander te identifiseer en te 

beskryf. Lane (2000, aangehaal in Veirman et al. 2011:265) noem dat selfbewussyn gesien word 
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as die kernaspek van emosionele intelligensie, aangesien die bewustelike verwerking van 

emosionele inligting emosionele en intellektuele groei bevorder. 

 Selfgelding 

 

Deutschendorf (2009:42) definieer selfgelding as die vermoë van die mens om grense te stel en 

om sy of haar behoeftes duidelik en reguit uit te druk. Arrindell en Van Der Ende (1985, aangehaal 

in Vagos & Pereira 2010:657) se definisie van selfgelding is as volg: dit is ŉ sosiale vermoë wat 

geassosieer word met vaardige sosiale optrede by verskillende soorte sosiale geleenthede. 

Bar-On (1997, aangehaal in Chang 2008:30) beskryf selfgelding as die vermoë van ŉ persoon om 

sy gevoelens, oortuigings en gedagtes uit te druk, en ook om sy of haar eie regte te verdedig 

sonder om selfvernietigend op te tree. Selfgelding sluit volgens De Klerk en Le Roux (2006:35) 

selfrespek en respek vir ander mense in; Deutschendorf (2009:42) sluit daarby aan en noem dat 

gesonde selfgeldende mense die regte van ander respekteer terwyl hulle hul standpunte duidelik 

stel. Kinders behoort verantwoordelikheid vir hul keuses te aanvaar en hulle behoort te weet dat 

hulle “nee” mag sê vir versoeke indien hulle nie daarmee saamstem nie (De Klerk & Le Roux 

2006:35). 

 Selfagting 

 

Selfagting word deur Bar-On (1997, aangehaal in Chang 2008:30) omskryf as die vermoë van die 

mens om hom-/haarself te verstaan, te aanvaar, te respekteer en bewus te wees van hom-

/haarself. Hughes, Patterson en Terrell (2005:38) beskou selfagting as die vaardigheid van die 

mens om van hom-/haarself te hou net soos wat hy of sy is. Die mens toon selfagting indien hy of 

sy van hom-/haarself hou en die goeie dinge asook die meer uitdagende dinge van hom-/haarself 

te kan aanvaar (Hughes & Terrell 2012:37). De Klerk en Le Roux (2006:35) sluit daarby aan en 

noem dat kinders kan besluit om hulleself te aanvaar net soos hulle is, en dat hulle verder kan 

groei en ontwikkel deur vaardighede aan te leer. ŉ Persoon wat selfagting het, is tevrede met hom-

/haarself en ervaar vervulling (Hughes & Terrell 2012:37).  

 Selfaktualisering 

  
Selfaktualisering word deur Bar-On gedefinieer as die strewe van die mens om sy of haar eie 

potensiaal, vermoëns en talente te bereik (Hughes & Terrell 2012:41). Maslow (1943, aangehaal in 

Koltko-Rivera 2006:303) asook Woolfolk (2010:380) omskryf selfaktualisering as ŉ persoon se 

behoefte aan selfvervulling, naamlik die tendens om sy of haar volle potensiaal te bereik. Hughes 

en Terrell (2012:41) sluit hierby aan en noem dat Maslow klem daarop lê dat mens onvergenoegd 

sal voel indien jy nie jou potensiaal bereik nie. 

Selfaktualisering word deur die navorser bestudeer aan die hand van Maslow se 

selfaktualiseringsteorie, wat bestaan uit sy hiërargie van menslike behoeftes asook die bevrediging 



19 
 

van hierdie behoeftes. Maslow se hiërargie van behoeftes is so gerangskik dat dit bestaan uit 

verskillende vlakke van behoeftes (Deutschendorf 2009:57). Die kind vorder in sy ontwikkeling 

telkens na ŉ hoër vlak van behoeftebevrediging (Maslow, aangehaal in Woolfolk (2010:380). Die 

mees basiese behoefte moet eers bevredig word alvorens die volgende behoefte vervul (kan) word 

(Meyer et al. 2003:338). Venter (2009:62) sluit hierby aan en wys daarop dat selfaktualisering eers 

kan geskied wanneer die kind se primêre behoeftes bevredig is. Maslow se hiërargie (wat soos ŉ 

piramide gevorm is) bestaan uit twee kategorieë van behoeftes, naamlik gebreksbehoeftes en 

groeibehoeftes (Meyer et al. 2003:339). Gebreksbehoeftes is die vier laervlak-behoeftes, naamlik 

oorlewing, veiligheid, gevoel van behoort (affiliasie en liefde), en selfagting (Woolfolk 2010:380). 

Die vervulling van basiese oorlewingsbehoeftes soos honger, dors en veiligheid (gebreksbehoeftes 

wat aan die onderkant van die piramide is) hou verband met die vermindering van gespannendheid 

by ŉ persoon (Meyer et al. 2003:339). Fisiologiese behoeftes wat byvoorbeeld nie vervul word nie 

(soos die gebrek aan voedsel) sal veroorsaak dat ŉ persoon se ander behoeftes van minder 

belang is en die persoon se oorheersende begeerte sal wees om kos te bekom; onbevredigde 

veiligheidsbehoeftes by jong kinders soos ná ŉ egskeiding, siektes, ongeluk en dood in die gesin, 

kan afhanklikheid en hulpeloosheid veroorsaak (Meyer et al. 2003:340). Wanneer hierdie 

behoeftes bevredig is, verminder die motivering om hulle te vervul, en kan die persoon aanbeweeg 

om die volgende behoeftes (naamlik groeibehoeftes) te vervul (Woolfolk 2010:380). 

Groeibehoeftes is die drie hoërvlak-behoeftes wat verwys na die aktualiseringsbehoeftes (Meyer et 

al. 2003:339) naamlik intellektuele prestasie, estetiese waardering en selfaktualisering (Woolfolk 

2010:380). Op die spits van die piramide is selfaktualisering wat hoër menslike kwaliteite bevat, 

soos die vermoë om diep vriendskappe te vorm, ŉ humorsin, onafhanklikheid en outonomie 

(Deutschendorf 2009:57). 

Die volgende figuur toon die hiërargie van behoeftes: 

 

Figuur 2.1 Maslow se hiërargie van behoeftes (Meyer et al. 2003:338) 

Behoefte aan 
selfaktualisering 

Behoefte aan selfagting 

Behoefte aan affiliasie en liefde 

Veiligheidsbehoeftes 

Fisiologiese behoeftes 
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Maslow erken dat die behoeftes in die hiërargie in die algemeen geld en nie rigied is nie, 

byvoorbeeld indien laer behoeftes nie bevredig is nie, kan dit ŉ motivering wees vir hoër behoeftes, 

soos kunstenaars wat in armoede leef maar wat meesterstukke skep (Meyer et al. 2003:338).  

Bar-On (2001, in Hughes & Terrell 2012:42) noem, in ooreenstemming met Maslow, dat 

selfaktualisering die volgende stap is tot emosionele intelligensie in die komplekse proses van 

persoonlike ontwikkeling, maar hy neem dit ŉ stap verder: “When we are self-actualized, we have 

gone beyond EI [emotional intelligence – HdV] to achieve a higher level of human effectiveness.” 

Verder is Woolfolk (2010:380) van mening dat wanneer die persoonlike potensiaal verwesenlik is, 

die motivering verhoog om na nog verdere vervulling te streef, en hierdie groeibehoeftes word 

nooit ten volle bevredig nie. Die rol wat die ouer in die kind se selfverwesenliking speel, is van 

kardinale belang. Indien die ouer nie die kind se behoeftes bevredig nie, is daar ŉ groot 

moontlikheid dat die kind nie tot selfvervulling kan kom nie. 

 Onafhanklikheid 

 

Onafhanklikheid word deur Bar-On en Parker (2012:33) gedefinieer as die kind se vermoë om op 

hom-/haarself staat te maak en om emosioneel onafhanklik te wees van ander. Die onafhanklike 

optrede van ŉ kind is ŉ aanduider tot watter mate hy homself aanvaar en goed voel oor hom-

/haarself. “Kinders wat onafhanklik optree, deurdagte besluite neem en verantwoordelikheid 

aanvaar, ervaar meer sukses in hul leefwêreld en in hul persoonlike verhoudings” (De Klerk & Le 

Roux 2001:78).  

Onafhanklike mense streef daarna om meesters te wees van hul eie lot. Hulle verkies om dinge 

self uit te redeneer en om self besluite te neem (Deutschendorf 2009:57). Volgens De Klerk en Le 

Roux (2001:78) is dit nie nodig vir ŉ onafhanklike kind om deur middel van goedkeuring van ander 

ŉ beter selfbeeld te verkry nie: “Hierdie kinders kan makliker risiko’s op hulle neem, foute aanvaar 

en hulself in verskillende situasies handhaaf.” Deutschendorf (2009:57) noem verder dat 

onafhanklike mense dinge sal doen wat die beste is vir hulleself en dat hulle vry is van emosionele 

afhanklikheid. Die vermoë om onafhanklik te wees hang af van die vlak van ŉ kind se selfvertroue, 

innerlike krag en die begeerte om verwagtinge en verpligtinge na te kom (Bar-On & Parker 

2000:383).  

      2.2.4.2   Skaal 2: Interpersoonlike vermoëns met die drie subskale 

Bar-On (2007) is van mening dat die term interpersoonlike intelligensie die sosiale aspek van 

emosionele en sosiale intelligensie verteenwoordig. “Interpersoonlike intelligensie behels die 

vermoë om sosiale verhoudinge te kan opbou en in stand te hou” (Van Der Merwe 2005:27). Die 

volgende vermoëns val onder sosiale intelligensie: 
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 Empatiese vermoëns 

 

Empatie is volgens die Oxford Dictionary of Psychology (2009:248) die begrip wat ŉ kind toon vir ŉ 

ander persoon se gevoelens en emosies of die vermoë om iets te ervaar deur middel van ŉ ander 

persoon se siening. Stein en Howard (in Deutschendorf 2009:67-77) sluit hierby aan en definieer 

empatie as volg: die vermoë om die wêreld te sien vanuit ŉ ander persoon se perspektief, en die 

moontlikheid om jou in iemand anders se situasie te plaas (hoe die persoon voel en dink), ten 

spyte van wat mens se eie perspektief ten opsigte van die situasie is. Eisenberg, Fabes en Spinrad 

(2006, aangehaal in Taylor, Eisenberg, Spinrad, Eggum en Sulik 2013:822) omskryf empatie as ŉ 

affektiewe reaksie wat ontstaan uit begrip vir ŉ ander persoon se emosionele toestand.  

Volgens Davis (1983) en ook Eisenberg en Fabes (1990, beide werke aangehaal in Miklikowska, 

Duriez en Soenens 2011:1342) lê teoretici daarop klem dat empatie uit beide kognitiewe en 

affektiewe komponente bestaan. Die affektiewe komponent verwys na empatiese besorgdheid en 

verteenwoordig kommer oor ander mense wat gebaseer is op die begrip van hul interne toestand – 

affektiewe waardering vir ŉ ander persoon se emosionele toestand kan lei tot motivering om die 

ander persoon se spanning te verlig (Eisenberg & Fabes 1990, in Miklikowska et al. 2011:1342). 

Die kognitiewe komponent verwys volgens Miklikowska et al. (2011:1342) na die verstandelike 

begrip van ander mense se interne toestande en kognisies. Hierdie kognitiewe proses kan 

veroorsaak dat ŉ persoon ŉ affektiewe reaksie teenoor ŉ ander persoon toon, of dalk glad nie 

(Miklikowska et al. 2011:1343).  

Empatie is nie dieselfde as simpatie nie. Simpatie handel daaroor dat ŉ mens die afstand tussen 

jouself en ŉ ander persoon verloor deur jou te identifiseer met iemand anders en sodoende 

outomaties dieselfde voel as die ander persoon (Hughes et al. 2005:65). Simpatie bring ons eie 

gevoelens na vore en wanneer ons jammer voel vir iemand, is mens nie objektief nie. ŉ Voorbeeld 

van iemand wat eerder empatie as simpatie toon, is wanneer iemand ŉ persoon wat hy nie regtig 

ken nie, ondersteun as die persoon iemand aan die dood afstaan. Alhoewel die persoon nie 

simpatiek voel teenoor die persoon nie, verstaan hy/sy die gevoelens van verlies wat die ander 

een ervaar (Deutschendorf 2009:77). Teenoorgesteld daaraan is ŉ simpatieke persoon wat 

byvoorbeeld ontsteld raak as die ander persoon nie goed voel nie, sonder om te wonder waarom 

hy/sy self ontsteld raak (die gevoel ontstaan as gevolg van lojaliteit) (Hughes et al. 2005:65-66). 

Empatie beteken nie noodwendig dat ons onsself warm en simpatiek moet uitdruk nie. Empatie 

laat ons toe om terug te staan en die situasie in te sien waarin die persoon is, en op te tree in die 

ander se beste belang (Deutschendorf 2009:77). 

De Klerk en Le Roux (2006:54) is van mening dat kinders geleer moet word om op aanvaarbare 

maniere hul gevoelens te lug en op ander se gevoelens te reageer. Kinders leer empatie aan 

wanneer hulle ander persone ondersteun, hul wêrelde begryp, misverstande voorkom en die 

persone kans gee om uiting te gee aan hul emosies. 
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Pieterse (2007:117) noem dat kinders die volgende geleer moet word om empatie te bevorder: 

 Om minder selfgesentreerd te wees;  

 Om vir ander mense om te gee; en  

 Medelye teenoor ander te toon.  

 

Hierdie vaardighede is bevorderlik vir empatie en sal die kind leer om meer verdraagsaam teenoor 

ander te wees, verskille te aanvaar en respek vir ander te betoon (Pieterse 2007:117).  

Hughes et al. (2005:65) stem saam en noem dat die sleutel om empatie as vaardigheid onder die 

knie te kry, is om aan ander mense akkurate terugvoering te gee oor hoe hulle voel en die rede 

daarvoor. Kinders moet leer om na ander te luister en hul siening of mening te respekteer en in ag 

te neem, en ook om ŉ saak uit ŉ ander oogpunt te beskou.  

 Interpersoonlike verhoudings 

  
Interpersoonlike verhoudings behels sosiale interaksie (Venter 2008:59). De Klerk en Le Roux 

(2003, aangehaal in Oosthuizen 2009:44) is van mening dat “suksesvolle persoonlike verhoudings 

ontwikkel word as kinders die geleentheid kry om met ander persone en kinders sosiaal te verkeer, 

as hulle ervaar hoe hulle ouers vriendskappe beoefen en sodoende sekere sosiale vaardighede 

aanleer wat noodsaaklik is vir die totstandkoming en handhawing van goeie interpersoonlike 

verhoudings”.  

Hinde (1992, aangehaal in Shaffer 2004:85) is van mening dat verhoudings ŉ reeks vlakke insluit 

wat styg in kompleksiteit, vanaf ŉ individu se psigologiese prosesse tot by ŉ gemeenskap as ŉ 

geheel. Die vlakke skakel almal ineen: die een vlak beïnvloed die ander vlak.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2  Verhoudings tussen vlakke van sosiale kompleksiteit (Hinde 1992, aangehaal in 

Shaffer 2004:86) 
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Navorsing lê klem op die belangrikheid daarvan dat kinders sukses in die lewe sal ervaar as hulle 

goed kan funksioneer tussen hulle portuurgroep en as hulle gesonde interpersoonlike verhoudings 

het (Smith & Hart 2002:263). Ondersoekers het bevind dat kinders wat hulleself sosiaal onttrek 

gedurende die middelste deel van die kinderjare, negatiewe selfpersepsies het van hul sosiale 

bevoegdheid en interpersoonlike verhoudings (Hymel, Bowker & Woody 1993; en Rubin, Hymel & 

Mills 1989, beide werke aangehaal in Smith & Hart 2002:339).  

 Sosiale  verantwoordelikheid 

 

Volgens Bar-On (2002, in Hughes et al. 2005:71) word sosiaal verantwoordelike mense 

gedefinieer as persone met die vermoëns om dinge te doen vir ander en met ander, om ander te 

aanvaar, op te tree in ooreenstemming met mens se gewete en die handhawing van sosiale reëls. 

Verder word ŉ sosiaal verantwoordelike persoon deur Deutschendorf (2009:100) omskryf as ŉ 

mens wat sensitief is vir die behoeftes van ander. Hy gaan voort en noem dat so ŉ persoon 

dankbaar is vir dit wat hy/sy ontvang en dit graag met ander deel. Mense wat sosiale 

verantwoordelikheid toon, het sterk empatie teenoor ander en is oor die algemeen gelukkig en 

optimisties. Ciarrochi, Forgas en Mayer (2001:87) sluit hierby aan en noem dat sosiaal 

verantwoordelike mense daarvan hou om ander mense te help. Bar-On en Parker (2012:33) 

definieer sosiale verantwoordelikheid as die vermoë om mens se samewerking te toon, ŉ bydrae te 

lewer en om ŉ konstruktiewe lid te wees van mens se sosiale groep. Ciarrochi et al. (2001:87) haal 

Bar-On aan en noem dat sosiale verantwoordelikheid die identifisering met ander mense is en om 

deel te wees van ŉ sosiale groep.  

      2.2.4.3   Skaal 3: Die Aanpasbaarheid-Skaal se drie subskale  

 Probleemoplossing 

 

Probleemoplossing word deur Stein en Book (2006:163) gedefinieer as die vermoë om probleme 

te identifiseer, te definieer en te ontwikkel, en om potensiële effektiewe oplossings te 

implementeer. Hulle omskryf probleemoplossing verder en noem dat dit die vermoë is om deur ŉ 

proses te gaan wat die volgende behels: 

o Om ŉ probleem aan te voel en dit effektief met vertroue en motivering te hanteer; 

o Om die probleem duidelik te definieer en te formuleer (byvoorbeeld die verkrying van 

inligting); 

o Die ontwikkeling van soveel oplossings as moontlik (byvoorbeeld ŉ dinkskrum); 

o Om ŉ besluit te neem en om een van die oplossings te implementeer; 

o Beoordeling van die uitslag/uitkomste van die geïmplementeerde oplossing; en 

o Die herhaling van die hele proses indien die probleem steeds bestaan. 

 

Woolfolk (2010:559) sluit hierby aan en noem dat probleemoplossing die skepping van nuwe 

oplossings vir probleme behels. Probleemoplossing word verder omskryf deur Stein en Book 
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(2011, in Hughes & Terrell 2012:83) as die vermoë om oplossings te vind vir probleme in situasies 

waar emosies betrokke is, en om te verstaan hoe besluitneming deur emosies beïnvloed word. 

Bar-On & Parker (1997, in Chang 2008:30) se definisie omvat die bogenoemde; hulle noem verder 

dat probleemoplossing die vermoë is om persoonlike en sosiale probleme te identifiseer en te 

omskryf, asook om potensiële oplossings te genereer en te implementeer (sien 2.2.4.3). 

Goeie probleemoplossingsvaardighede is nodig vir ŉ kind om probleme te kan oplos. Volgens 

Hartup (1996, aangehaal in Shaffer 2005:447) is goeie vriende bydraers tot 

probleemoplossingsvaardighede. Vriendskap word gewoonlik beskryf as aangenaam en om 

vriendskappe wat die moeite werd is, te behou, word kinders gemotiveer om enige konflikte met 

die spesiale vriende/maats op te los. Volgens navorsers is kinders se konflikoplossingstrategieë ŉ 

belangrike sosiale vaardigheid, omdat die toereikende bestuur van konflik noodsaaklik is vir die 

instandhouding van kinders se persoonlike verhoudings (Smith & Hart 2002:262). 

 Werklikheidstoets  

 

Werklikheidstoetsing (“reality testing”) word beskryf deur Bar-On en Parker (2000:379) as die 

vermoë om die onmiddellike situasie akkuraat en realisties te assesseer. Werklikheidstoetsing 

speel ŉ belangrike rol in die kognitiewe prosessering van emosies. Realiteitstoetsing hou die 

kognitiewe prosessering van die kind op koers, aangesien dit as ŉ rigtingaanduider dien. Die 

definisie van reality testing in die Oxford Dictionary of Psychology (2009:640) kom neer op die 

volgende: 

“Objective differentiation between the external world and one’s inner imaginative world, loss of 

which in a mental disorder tends to indicate lack of insight and is often taken to be indicative of 

psychosis.”  

Bar-On en Parker (1997, in Chang 2008:30) omskryf werklikheidstoetsing verder as ŉ handeling 

om ooreenstemming te verkry tussen interne en subjektiewe ervarings en die bestaan van die 

eksterne en objektiewe werklikheid. Stein en Book (2006:173) brei verder uit en noem dat 

werklikheidstoetsing die kapasiteit is om dinge objektief te sien, net soos dit is, in plaas daarvan 

om bang te wees vir hoe dinge kan wees of om dinge te sien soos ons wens dit eerder moes 

gewees het. Die klem van werklikheidstoetsing word geplaas op pragmatisme, objektiwiteit, die 

toereikendheid van jou persepsie, en die verifikasie van jou idees en gedagtes. ŉ Belangrike aspek 

van hierdie komponent behels die vermoë om te konsentreer en te fokus wanneer mens probeer 

om situasies wat ontstaan, te evalueer en te hanteer. Werklikheidstoetsing hou verband daarmee 

dat ŉ mens jouself nie onttrek van die res van die wêreld nie, dat mens in voeling bly in ŉ 

onmiddellike situasie en duidelikheid en helderheid in mens se persepsies en denke ervaar. 
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 Buigsaamheid 
 

Buigsaamheid (“flexibility”) word gedefinieer as die vermoë om jou gedrag, gedagtes en gevoelens 

met gemak aan te pas by veranderende situasies en omstandighede, en op ŉ toepaslike wyse op 

veranderde omstandighede te reageer (Bar-On & Parker 2000:366). Lezak (1995, in Malooly, 

Genet & Siemer 2013:303) gebruik die term kognitiewe buigsaamheid en vul Bar-On se 

uiteensetting aan. Lezak omskryf dit as die vermoë om aan te pas en mens se gedagtegang of 

reaksie te verander afhangende van die situasie. Volgens Webster (1993, in Hughes en Terrell 

2012:95) se definisie is ŉ persoon wat buigsaam is, bereid om toe te gee aan die invloed van 

ander en word hy of sy gekenmerk deur die vermoë om oop te wees vir verandering en dikwels 

aan te pas by nuwe situasies. Buigbare persone is veerkragtig en kan vergelyk word met ŉ 

wilgerboom – hulle kan in ŉ storm ver en in enige rigting gebuig word, terwyl ander bome se takke 

in dieselfde storm afgebreek word (Hughes & Terrell 2012:95). Volgens Hughes en Terrell 

(2012:96) het ŉ buigsame persoon die volgende kenmerke: “adaptable, agile, open, and tolerant of 

differences”. 

Buigsaamheid is ŉ belangrike bydraer tot sosiale vaardighede en behels oplettendheid en 

emosionele selfregulering (Smith & Hart 2002:107). Navorsingstudies toon dat kinders van tien jaar 

groter buigsaamheid toon in die gebruik van kompeterende of samewerkende gedrag. Die rede 

daarvoor is dat hulle ŉ groter bewustheid het van sosiale vergelyking wat in verband staan met 

kompetisie, en ook die vermoë om hul eie prestasie meer objektief te evalueer (Smith & Hart 

2002:521). 

      2.2.4.4   Skaal 4: Stresbestuur-Skaal se twee subskale 

 Strestoleransie 
 

Strestoleransie word beskryf as die vermoë wat ŉ mens het om stres te hanteer en sterk 

gevoelens wat voortvloei uit nadelige en stresvolle situasies, te beheer, en wel op ŉ positiewe en 

aktiewe manier sonder om inmekaar te stort (Bar-On & Parker 2000:365). Strestoleransie is 

belangrik vir emosionele intelligensie en hou verband met hoe mens gevoelens identifiseer, 

gevoelens verstaan en in beheer is daarvan (Bar-On & Parker 2000:377). Strestoleransie hou ook 

verband met die vermoë om omgewings-eise te hanteer, om stresvolle gebeure te beïnvloed en 

aktief iets te doen aan die onmiddellike situasie (Bar-On & Parker 2000:378). Indien daar ŉ 

onvermoë is om stres te hanteer, sal dit heel moontlik lei tot angs. Swak streshantering veroorsaak 

dat die kind gevoelens ervaar van wanhoop en hulpeloosheid, eerder as om die probleem op te los 

(Bar-On & Parker 2000:378). 

 Impulsbeheer  

 

Impulsbeheer kan volgens Papalia et al. (2008, aangehaal in Oosthuizen 2009:43) “gesien word as 

ŉ mate van selfregulering en daarvoor is kognitiewe sowel as emosionele bewustheid nodig.” 
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Kinders, volgens Cilliers (2004, aangehaal in Oosthuizen 2009:43) met ŉ hoë vlak van 

impulsbeheer besef dat planne soms skeefloop en sal nie hulleself blameer vir elke 

onaangenaamheid nie.  

      2.2.4.5   Skaal 5: Die Algemene Gemoed-Skaal en die twee subskale: 

 Gelukkigheid 

 

Gelukkigheid word deur Bar-On (1997, aangehaal in Chang 2008:31) omskryf as die gevoel van 

tevredenheid wat mens ervaar ten opsigte van mens se lewe, om jouself en ander te geniet, om 

pret te hê, asook jou emosies positief uit te druk. Veenhoven (2008, aangehaal in O’Brien 

2008:290) sluit hierby aan en noem dat gelukkigheid gedefinieer kan word as die algehele 

waardering van ŉ mens se lewe as ŉ geheel, in kort, hoeveel mens van die lewe hou wat mens lei. 

De Neve, Christakis, Fowler en Frey (2012:193) omskryf geluk as ŉ individu se 

lewenstevredenheid of sy/haar subjektiewe gevoel van welstand. Morris (2012:440-441) noem dat 

geluk volgens die sielkundige en filosofiese literatuur uit drie primêre dele bestaan, naamlik: 

i. Die eudemonistiese aspek:  

 

Die Griekse woord "eudaimonia" beteken geluk en die betekenis daarvan is dat ŉ persoon sy/haar 

lewe so leef dat hy/sy sy/haar volle potensiaal (intellektueel en moreel gesproke) en eienskappe 

gebruik om ten volle mens te wees. 

ii.  Die lewenstevredenheid-aspek:  

 

Die mate waarin ŉ persoon glo dat dit goed gaan in sy/haar lewe hou verband met die mate waarin 

hy of sy lewenstevredenheid ervaar. 

iii. Die hedonistiese aspek 

 

Volgens die hedonisme beteken om gelukkig te wees dat ŉ mens ŉ balans bereik tussen plesier en 

pyn. ŉ Hedonis leef net vir die plesier wat die lewe bied.  

Kinders benodig ŉ positiewe gevoel wat hul emosionele energie aanvul. Die positiewe gevoel word 

geluk genoem, en dit verhoog kinders se motiveringsvlakke om dinge te kan doen (Bar-On & 

Parker 2000:383). In teenstelling hiermee is daar kinders wat van nature tot depressie neig; hulle is 

geneig om hulle te bekommer oor dinge, hulle is hartseer, onseker oor die toekoms, onttrek hulle 

uit hul omgewing, ervaar skuldgevoelens en is ontevrede oor hul lewe (Bar-On & Parker 

2000:383). Die depressiesimptome van die kinders lei tot hulpeloosheid en hartseer, wat 

veroorsaak dat die kinders se motiveringsvlakke daal en sodoende kan hulle nie dinge aanpak en 

doen nie.  
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 Optimisme 

 

Optimisme word gedefinieer deur die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) (2009: 831) 

as ŉ persoon se gesindheid teenoor dinge, met ander woorde dit is iemand wat dinge beskou in ŉ 

goeie lig en glo dat dinge ten einde ten goede sal afloop. Deutschendorf (2009:169) stem saam en 

noem dat optimisme die vermoë is om hoop te ervaar en positief te bly in alle situasies – ongeag 

hoe somber die situasie mag voorkom. Bar-On en Parker (2000:381) beskryf optimisme as die 

vermoë om ŉ positiewe houding te handhaaf, selfs in die geval van teenspoed. Deutschendorf 

(2009:170-171) noem verder dat optimistiese persone meer sukses in die lewe ervaar, langer leef 

en ook gesonder is as ander. 

Goleman (1995, 1997, aangehaal in Van Der Merwe 2005:30) is van mening dat daar ŉ verband is 

tussen kinders se gemoedstoestand en optimisme. Hy noem dat kinders wat optimisties is beter 

vaar as hul pessimistiese portuur wat die volgende betref: 

 Hulle ervaar hul lewensomstandighede en hul eie vermoëns as positief; 

 Hulle verwerk verwerping op ŉ beter manier; 

 Hulle stel vir hulself meer persoonlike oogmerke en beywer hulle om dit te bereik. 

2.3   ONTWIKKELING VAN EMOSIONELE EN SOSIALE INTELLIGENSIE IN DIE JONG 

KINDERJARE (7–11 jaar) 

Die konflikmodel binne Erik Erikson se psigososiale teorie, Piaget se kognitiewe 

ontwikkelingsteorie, die selfaktualiseringsteorie van Maslow, en Rudolph Shaffer se emosionele 

ontwikkeling sal gebruik word om te bepaal wat die basis van die jong kind (7 tot 11 jaar) se 

emosionele en sosiale ontwikkeling is. Die navorsingstudie is van beperkte omvang en handel oor 

die jong kind in die ouderdom van sewe tot elf jaar. Die fokus is derhalwe slegs op die spesifieke 

ouderdomme. Hier volg die ontwikkelingstadia volgens verskeie teorieë:  

  2.3.1   Die konflikmodel van Erik Erikson se  psigososiale teorie  

In sy psigososiale teorie sien Erik Erikson ontwikkeling as ŉ reeks stadiums, met elke stadium wat 

sy eie spesifieke doelwitte, kommer, prestasies en gevare het. Die stadiums is interafhanklik van 

mekaar. By elke stadium ervaar die individu volgens Erikson ŉ ontwikkelingskrisis, en die manier 

waarop die individu elke krisis oplos, sal ŉ blywende effek hê op die persoon se selfbeeld en die 

manier hoe hy of sy die gemeenskap sien (Woolfolk 2010:17). 

In Erikson se psigososiale teorie beklemtoon hy die opkoms van die self, die soeke na identiteit, 

die individu se verhoudings met ander en die rol wat kultuur speel in mens se lewe (Woolfolk 

2010:83). Erik Erikson se konflikmodel van sy psigososiale teorie onderskei agt ontwikkelingstadia 

van die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling (Woolfolk 2010:83). Alhoewel die studie slegs 

op sewe- tot elfjariges fokus, word die voorafgaande en daaropvolgende fases ook aangedui 
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aangesien dit dalk later van toepassing kan wees wanneer die navorser die veld betree om ŉ 

empiriese studie te doen.  

Geskatte ouderdom en Ontwikkelingstadia:  Beskrywing: 

Derde stadium: 3 tot 6 jaar 

Inisiatief teenoor skuld:  

Doelgerigtheid 

Die kind gaan voort om meer selfgeldend te word 

en meer inisiatief te neem, maar kan dalk te sterk 

oorkom, wat tot skuldgevoelens kan lei. 

 

Vierde stadium: 6 tot 12 jaar 

Arbeidsaamheid teenoor minder-waardigheid:  

Bekwaamheid 

Die kind moet nuwe eise hanteer om nuwe 

vaardighede aan te leer, of moet die risiko loop 

om ŉ gevoel van minderwaardigheid, mislukking 

en onbevoegdheid te ervaar. 

 

Vyfde stadium: Adolessensie 

Identiteit teenoor rolverwarring:  

Betroubaarheid 

Die tiener moet die volgende bereik: ŉ identiteit in 

ŉ beroep, geslagsrolle, politiek en godsdiens. 

 

Vervolgens word die vierde stadium van Erikson se psigososiale ontwikkeling – die kind tussen 

ses- en twaalfjarige ouderdom – bespreek, volgens Wittmer et al. (2013:433): 

Arbeidsaamheid teenoor minderwaardigheid: Bekwaamheid 

In hierdie stadium verskuif die kind vanaf fantasie in die vroeër jare tot meer realiteitsgebaseerde 

denke en speeltemas soos huis-huis. Kinders in dié stadium is gretig om te leer hoe dinge werk en 

hulle wil “regte” take bemeester. Formele skoolopleiding is vir die kind ŉ nuwe ervaring; hy of sy 

maak kennis met die stel van doelwitte en verwagtinge, die stel van perke ten opsigte van gedrag 

en aktiwiteite, en verskeie sosiale interaksies. Die kind is gretig om vaardighede by die skool aan 

te leer, en die kind se sin van bekwaamheid word kwesbaar as gevolg van invloede van maats, 

onderwysers, toetstellings ensovoorts. Sukses met skooltake bevorder ŉ gevoel van 

bekwaamheid, eiewaarde en arbeidsaamheid. Die kind wat egter te veel mislukkings ervaar by die 

skool, hetsy akademies of sosiaal, kan ŉ gevoel van minderwaardigheid ervaar. Wanneer die kind 

ŉ negatiewe eiewaarde ontwikkel, ly die kind se selfvertroue en gevoelens van eiewaarde, asook 

sosiale interaksie daaronder. Die ontwikkeling van ŉ gevoel van bekwaamheid of vaardigheid is 

belangrik aangesien dit een van die voorwaardes is vir suksesvolle deelname aan die kulturele 

prosesse van produktiwiteit en die latere materiële versorging van ŉ gesin. 

Die volgende is veronderstel om in hierdie stadium bemeester of ervaar te word: 

i. Die stel van doelwitte en verwagtinge; 

ii. Die stel van perke ten opsigte van gedrag, aktiwiteite en verskeie sosiale interaksies; 

iii. Gretigheid om te weet hoe dinge werk en om “regte” take te wil bemeester; 

iv. ŉ Gevoel van bekwaamheid, eiewaarde en arbeidsaamheid word verkry deur die ervaring 

van sukses. 
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Die raamwerk van Bar-On se emosionele en sosiale intelligensie-model is as basis gebruik in 

hierdie studie om te bepaal tot watter mate die deelnemers aan Erikson se vierde stadium van sy 

psigososiale teorie voldoen. Alhoewel die volledige Bar-On se emosionele en sosiale intelligensie-

model gebruik word, word die volgende spesifieke skale van Bar-On gebruik om die bogenoemde 

uitkomste te meet. 

i. Die stel van doelwitte en verwagtinge  

 

In die ontwikkelingsfase van Erikson kan die stel van doelwitte en verwagtinge van die kind in 

formele skoolopleiding gemeet word aan Skaal 3: Die Aanpasbaarheid-skaal en Skaal 1 se 

Selfaktualisering-subskaal (sien 2.2.4.3 en 2.2.4.1): 

 Die kind se vermoë om probleme te identifiseer en op te los (probleemoplossing), met 

ander woorde, die vermoë om iets te wil bereik en struikelblokke in die bereiking daarvan te 

identifiseer en uit te skakel; 

 Die vermoë van die kind om sy of haar emosies te evalueer (werklikheidstoets), met ander 

woorde, verwagtinge wat die kind koester en die evaluering of hierdie verwagtinge in 

ooreenstemming met die werklikheid is;  

 Die vermoë van die kind om sy of haar emosies, gedagtes en gedrag aan te pas by 

veranderende situasies en omstandighede (buigsaamheid), met ander woorde, of die kind 

sy of haar doelwitte en verwagtinge kan aanpas; en 

 Selfaktualisering is die mens se strewe na die bereiking van persoonlike doelwitte en die 

aktualisering van eie potensiaal. 

 

ii. Die stel van perke ten opsigte van gedrag, aktiwiteite en verskeie sosiale interaksies 

 

Die stel van perke ten opsigte van gedrag, aktiwiteite en sosiale interaksies kan gemeet word aan 

die hand van Skaal 4: Die Stresbestuur-skaal (sien 2.2.4.4.), naamlik: 

 Die vermoë om weerstand te bied teen nadelige gebeurtenisse en stresvolle situasies deur 

middel van positiewe en aktiewe hantering van stres (strestoleransie), met ander woorde, 

die kind kan self ŉ perk stel om stresvolle negatiwiteit te vermy, te verminder of te omseil; 

en 

 Die vermoë om ŉ impuls te weerstaan en om sy of haar emosies te beheer (impulsbeheer). 

 

iii. Gretigheid om te weet hoe dinge werk en om “regte” take te wil bemeester 

 

Die uitkoms kan gemeet word aan die hand van Bar-On se Skaal 1 se Selfaktualisering-subskaal 

(sien 2.2.4.1) en Skaal 5: Die Algemene Gemoed-Skaal met sy twee subskale (sien 2.2.4.5).  
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Met verwysing na gemoed, wys Sumerlin en Bundrick (2000) op die verband tussen mense wat 

hulleself verwesenlik en geluk; daarom word Skaal 5 ook ingesluit:  

 Selfaktualisering is die mens se strewe na die bereiking van persoonlike doelwitte en die 

aktualisering van eie potensiaal, met ander woorde, die begeerte om meer te wil weet om 

sodoende take op hulle eie te kan verrig; 

 Die vermoë om tevrede te voel met mens se lewe (gelukkigheid); 

 Die vermoë om na die blink kant van die lewe te kyk en om ŉ positiewe houding te 

handhaaf, selfs in die aangesig van teenspoed (optimisme). 

 

iv. ŉ Gevoel van bekwaamheid, eiewaarde en arbeidsaamheid word verkry deur die 

ervaring van sukses. 

 

Bar-On se Skaal 1: Intrapersoonlike vermoëns (sien 2.2.4.1) kan gebruik word om die uitkomste te 

meet: 

 Die mens se gewaarwording van en begrip vir eie emosies (emosionele selfbewussyn); 

 Die mens se affektiewe en konstruktiewe uitdrukking van hom- of haarself en sy of haar 

emosies (selfgeldend);  

 Die mens se strewe na die bereiking van persoonlike doelwitte en die aktualisering van eie 

potensiaal (selfaktualisering); en 

 Die mens se vermoë om op hom- of haarself staat te maak en om emosioneel onafhanklik 

te wees van ander (onafhanklikheid).  

  2.3.2   Piaget se kognitiewe ontwikkelingsteorie 

Met die fokuspunt van die studie (sewe- tot elfjariges) in gedagte, word Piaget se stadiums van 

kognitiewe ontwikkeling ook genoem aangesien dit as ontwikkelingsteorie ook lig op kinders se 

sosiale en emosionele ontwikkeling kan werp. Die voorafgaande en daaropvolgende fases word 

ook aangedui aangesien dit dalk later van toepassing kan wees wanneer die navorser die terrein 

betree om ŉ empiriese studie te doen. Woolfolk (2010:34) onderskei die volgende fases: 

Geskatte ouderdom en Ontwikkelingstadia: Eienskappe: 

1. 2 tot 7 jaar: 

Pre-operasionele stadium 

Taal en die vermoë om op simboliese vlak te dink, ontwikkel. 

Die kind kan bedrywighede logies deurdink, maar slegs in 

een rigting. Gedagtes kan dus nie omgekeer word nie, en 

ander se oogpunte word moeilik ingesien.  
 

2. 7 tot 11 jaar: 

Konkrete operasionele stadium 

Die kind kan konkrete probleme logies oplos. Konservering 

van getal, klassifikasie, seriasie en ordening word in die 

operasionele stadium ontwikkel. Die kind se gedagtes kan 

nou terug gelei word (omgekeer word). 
 

3. 11 tot volwassene 

Formele operasionele stadium 

 

Die persoon kan abstrakte probleme logies oplos. Die denke 

word meer wetenskaplik. Ontwikkel kommer oor sosiale 

kwessies en identiteit. 
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Die studie fokus op Piaget se pre-operasionele stadium (2 – 7 jaar) asook die konkrete 

operasionele stadium (7 – 11 jaar), aangesien die twee stadiums oorvleuel met die stadiums van 

die studie (7 – 11 jaar). Bar-On se emosionele en sosiale intelligensie-model word soos in 2.3.1 

gebruik as metingsinstrument. 

In die pre-operasionele stadium (2 – 7 jaar) is kinders volgens Piaget (Woolfolk 2010:35) geneig 

om egosentries te wees, en die wêreld en ander mense slegs uit hul eie oogpunt te sien, met 

ander woorde die kind neem aan dat almal hul gevoelens, perspektiewe en reaksies dieselfde sien 

as wat hulle dit sien. Die projeksie-tegniek genaamd die Children’s Apperception Test (CAT) is 

gebruik om die stadium te meet, aangesien dit die kind se emosionele ontwikkeling ontbloot en 

aantoon uit watter oogpunt die kind sy/haar leefwêreld beskou. 

Die konkrete operasionele ontwikkelingsfase (7–11 jaar) van Piaget kan gemeet word aan Skaal 3: 

Die Aanpasbaarheid-Skaal (sien 2.2.4.3):  

 Probleemoplossing – die kind se vermoë om probleme te identifiseer en op te los. 

Probleemoplossing as ontwikkelingsteorie vereis kognitiewe vaardighede sowel as 

emosionele en sosiale ontwikkelingsvaardighede. 

  2.3.3   Die selfaktualiseringsteorie van Maslow  

Die navorser gebruik die selfaktualiseringsteorie van Maslow om die kind se behoeftebevrediging 

te bepaal om sodoende vas te stel watter invloed die pendelhuwelik moontlik op die jong kind se 

emosionele en sosiale ontwikkeling het. 

Abram Maslow se selfaktualiseringsteorie (sien 2.2.4.1) handel daaroor dat die mens ŉ hiërargie 

van behoeftes het (Meyer et al. 2003:338). Die hiërargie is so gerangskik dat die mens tydens 

ontwikkeling van ŉ laer vlak van behoeftes na ŉ hoër vlak van behoeftebevrediging vorder, namate 

elke behoefte bevredig word (Woolfolk 2010:380). 

Die hiërargie begin by die bevrediging van i. fisiologiese behoeftes wat honger, dors, aktiwiteit, 

seksuele bevrediging (behoeftes soos liefde en toegeneentheid), die behoefte aan suurstof, slaap 

en sensoriese stimulering insluit (Meyer et al. 2003:339-340). 

Namate die fisiologiese behoeftes vervul word, word die volgende behoefte, naamlik veiligheid 

dominant. ii. Veiligheidsbehoeftes behels stabiliteit, vry van vrees en angs, beskerming, orde, 

struktuur, sekuriteit, wette, grense en stabiliteit (Meyer et al. 2003:340). Jong kinders kan 

veiligheidsbehoeftes toon omdat hulle afhanklik is van ander, en indien hulle nie veilig voel nie, 

reageer hulle ongeïnhibeerd – as hulle dalk skrik kan hulle tekere gaan of huil. Kinders kan 

vreesreaksies toon as hulle hul leefwêreld as onvoorspelbare en onveilige plek ervaar (Meyer et al. 

2003:340), byvoorbeeld: Kinders wat mishandel word; kinders wat verwaarloos word; ŉ egskeiding 

of dood in die gesin – die pendelhuwelik kan hier ingedeel word; na ŉ ongeluk; siekte. Onvervulde 
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veiligheidsbehoeftes kan volgens Meyer et al. (2003:340-341) lei tot kompulsiewe-obsessiewe 

neurose, aangesien die persoon onsekerheid uitskakel deur sy of haar wêreld in te perk en presies 

te orden.  

ŉ Behoefte aan iii. affiliasie en liefde volg indien die persoon se fisiologiese en 

veiligheidsbehoeftes vervul word. Affiliasie en liefde behels dat ŉ persoon ŉ behoefte ervaar om 

liefde te ontvang, te gee, en om aan iemand te behoort (Meyer et al. (2003:341). Die hedendaagse 

samelewing veroorsaak volgens Meyer et al. (2003:341) dat mense nie meer tyd het vir mekaar 

nie, en hierdie gebrek laat mense met ŉ gevoel van isolasie en eensaamheid. Enkelouers is aan 

die toeneem, wat verskuiwings veroorsaak in die gesinstruktuur – dit kan leemtes in die vervulling 

van affiliasiebehoeftes meebring (Meyer et al. 2003:341). Maslow (1970, in Meyer et al. 2003:341) 

noem dat indien die behoefte om te behoort en om deel te wees van iemand, nie vervul word nie, 

dit kan meebring dat jeuggroepe ontstaan wat rebelleer. Meyer et al. (2003:341) is van mening dat 

indien ŉ persoon van sy of haar gesin en werklike tuiste weg is, soos byvoorbeeld in die geval van 

trekarbeiders, word die bevrediging van affiliasiebehoeftes daardeur bemoeilik. Die navorser vind 

dit betekenisvol omdat pendelhuwelike moontlik ook tot onvervulde affiliasiebehoeftes kan bydra, 

maar verdere ondersoek sal meer lig werp.  

As ŉ persoon se behoeftes aan affiliasie bevredig is, word die behoefte aan iv. selfagting die 

volgende vlak van vervulling. Maslow (1970, in Meyer et al. 2003:341-342) onderskei twee 

subkategorieë van behoefte aan selfagting:  

i. ŉ Stel behoeftes wat berus op dit wat die persoon self vermag: 

 

Dit hou verband met ŉ gevoel van bekwaamheid, prestasie, selfvertroue, persoonlike krag en 

onafhanklikheid. 

  
ii. ŉ Stel behoeftes wat verband hou met die agting wat die persoon van ander ontvang: 

 

Dit sluit sosiale status, roem, belangrikheid, waardigheid en waardering in. Mense het ander nodig 

om hul bekwaamhede te erken en te waardeer. Die vervulling van die behoefte aan selfagting lei 

tot ŉ gevoel van bekwaamheid, selfversekerdheid en die persoon voel sterk, nodig en nuttig in hul 

leefwêreld. Die persoon wie se selfagtingsbehoeftes nie vervul is nie, ervaar gevoelens van 

hulpeloosheid, swakheid en minderwaardigheid (Meyer et al. 2003:342).  

 

Die behoefte aan v. selfaktualisering is die laaste vlak in Maslow se hiërargie. Die term 

selfaktualisering word deur Maslow gebruik om selfvervulling uit te druk, met ander woorde, ŉ 

persoon kom tot die besef wat sy of haar persoonlike potensiaal is (Woolfolk 2010:380). Indien ŉ 

persoon selfverwesenliking bereik, veroorsaak dit dat ŉ persoon doelgerig funksioneer; Maslow 

(1970, aangehaal in Meyer et al. (2003:342) noem ook dat ŉ persoon rusteloosheid ervaar as hy 

nie sy potensiaal bereik nie.  
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Die volgende behoeftes in Maslow se hiërargie is van belang vir hierdie studie. Kinders wat veilig 

voel, ervaar beskerming en standvastigheid. Die projeksie-tegniek, naamlik die Children’s 

Apperception Test (CAT), is ter aanvulling (triangulasie) van Bar-On se emosionele en sosiale 

intelligensie-model gebruik om hierdie behoeftes te meet. 

i.  Behoeftes aan affiliasie en liefde 

 

Die kind wat ŉ leemte ervaar in die vervulling van liefdesbehoeftes kan eensaam, geïsoleerd 

(Meyer et al. 2003:341) en pessimisties voel (Kral & Idlout 2012:395). Skaal 5: Die Algemene 

Gemoed-Skaal kan gebruik word om hierdie behoefte te meet: 

 Gelukkigheid – die vermoë om tevrede te voel met mens se lewe, om mens self en ander te 

geniet en om pret te hê. 

 Optimisme – die vermoë om ŉ positiewe houding te handhaaf, en om na die blink kant van 

die lewe te kyk. In teenstelling daarmee is daar mense wat nie optimisties voel nie en dit 

persoonlik opneem as dinge skeef loop (Stein & Book 2006:235). 

 

ii.  Behoefte aan selfagting 

 

Selfagting is die behoefte van die individu om hom- of haarself positief te evalueer. Die kind wat 

selfagting ervaar, is selfversekerd, bekwaam en sterk teenoor die kind wat minderwaardig, swak 

en hulpeloos voel (Meyer et al. 2003:341). Die Selfagting-subskaal van Skaal 1 word gebruik 

aangesien dit die spesifieke behoefte meet.  

iii.  Die behoefte aan selfaktualisering 

 

Mense wat nie selfaktualisering bereik nie, het volgens Maslow (1971, aangehaal in Meyer et al. 

2003:344) ŉ gebrek aan selfinsig en selfkennis. Onvervulde veiligheidsbehoeftes het ŉ remmende 

invloed en veroorsaak dat die kind nie bereid sal wees om sekere risiko’s te neem en waagmoed 

sal hê om met nuwe idees te eksperimenteer nie (Meyer et al. 2003:344). Bar-On se 

Selfaktualisering-subskaal is gebruik vir meting hiervan (sien 2.2.4.1).  

Vervolgens word Rudolph Shaffer se emosionele ontwikkeling bespreek. Dit word vir die doel van 

die studie egter nie as ŉ metingsinstrument gebruik soos in die bogenoemde model en teorieë nie, 

maar sal slegs dien as ŉ algemene riglyn en verwysingsraamwerk.  

  2.3.4   Rudolph Shaffer se siening van emosionele ontwikkeling 

Dit is belangrik om te weet watter aspekte in hierdie spesifieke fase ontwikkel word, sodat dit ŉ 

verwysingsraamwerk kan gee vir die doel van die studie, om te bepaal watter aspekte van die kind 

se emosionele en sosiale ontwikkeling veronderstel is om gevorm te word. Die 

verwysingsraamwerk kan dan gebruik word om te bepaal of die pendelhuwelik ŉ invloed op die 

kind se emosionele en sosiale ontwikkeling het. 
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Shaffer (2005:120) deel emosionele ontwikkeling in twee dele, naamlik: emosionele regulering en 

emosionele begrip. Hy beskryf die emosionele ontwikkeling van die ses- tot twaalfjarige kind as 

volg: 

Emosionele regulering of uitdrukking: 

 

 Die mate waarin die kind reëls nakom, verbeter; 

 Daar is ŉ noue verband tussen selfbewuste emosies (met ander woorde, emosies waarvan 

die kind bewus is) en die geïnternaliseerde standaarde van reg teenoor verkeerd, of 

behoorlike gedrag; 

 Selfreguleringstrategieë word meer kompleks en toon ŉ groter variasie. 

 

Emosionele begrip: 

 Die kind word daarvan bewus dat verskillende mense verskillende emosies kan ervaar oor 

dieselfde gebeurtenis; 

 Die kind word daarvan bewus dat mense gelyktydig gemengde gevoelens en gevoelens 

van ontoereikendheid kan ervaar; 

 Die kind se begrip rakende die oorsake van selfbewuste emosies, verbeter. 

 

Ter afsluiting van hierdie afdeling kan daarop gewys word dat die sewe- tot elfjarige kind 

noemenswaardige emosionele en sosiale ontwikkeling toon wat selfs neerslag in volwassenheid 

kan vind. Die kind se selfkonsep, wat selfagting insluit, raak meer gevestig; die kind word meer 

bewus van sy of haar en ander mense se emosies asook die beheer daarvan; die kind se vaardige 

sosiale interaksie speel ook ŉ belangrike rol. 

2.4   INVLOEDE OP KINDERS SE EMOSIONELE EN SOSIALE INTELLIGENSIE 

Vervolgens word daar kortliks na algemene aspekte gekyk wat ŉ invloed op die kind se 

emosionele en sosiale intelligensie kan hê. Die volgende invloede het betrekking op die studie: die 

rol van die ouers; die effek van ŉ afwesige pa; en die effek wat die ma het as enkelouer. Laastens 

word temperament en persoonlikheid asook omgewingsfaktore en leefstyl, wat ook ŉ invloed op ŉ 

kind se emosionele en sosiale ontwikkeling het, net kortliks genoem omdat dit nie betrekking het 

op die studie nie – dit word net as verdere agtergrond gegee. 

  2.4.1   Die rol van die ouers 

Die geskiedenis van gesinne toon dat kinders nie altyd deur hul biologiese ouers grootgemaak is 

nie. Voor die 18de eeu was dit in Europa die norm om kinders weg te stuur na ander huishoudings 

as ŉ vakleerling of as ŉ bediende, en ŉ familie was gedefinieer as die mense wat in ŉ huishouding 

geleef het, insluitend die vakleerlinge en bediendes (Hoghughi & Long 2004:111).  
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Kerngesinne het gedurende die 19de en die eerste helfte van die 20ste eeu in die Westerse lande 

begin ontstaan. Die kind het al hoe meer die fokuspunt geword van die ouers se lewens; gesinne 

het klein geïsoleerde biologies verwante groepies mense geword in ŉ huishouding, en het aan 

mekaar emosionele, psigologiese en fisiese ondersteuning verskaf. Hierdie neiging het 

voortgeduur tot ons huidige eeu (Hoghughi & Long 2004:111). 

Die sosialisering in gesinsverband verskaf soos genoem, emosionele, psigologiese en fisiese 

ondersteuning. Die basis van sosialisering is volgens Gonzalez-Mena (2006:7) binding, en die 

basis van binding is ŉ gesinkroniseerde verhouding wat groei uit gesinkroniseerde interaksies. 

Schaffer (2004:144) definieer binding as ŉ emosionele band, dit wil sê die ervaring van die mees 

intense emosionele ervarings wat ŉ kind verkry in ŉ verhouding tydens sy of haar vroeë kinderjare. 

Woolfolk (2010:69) beskryf binding as die vorming van ŉ emosionele band met ŉ ander persoon 

soos ŉ ouer of ŉ familielid. Binding vind plaas as ouers of voogde sensitief is en reaksie toon 

teenoor die kind (Gonzalez-Mena 2006:7). Die manier hoe die ouers hierdie ervarings oordra en 

hoe die ouers reageer op die manier hoe die kind uitdrukking gee aan sy of haar gevoelens, is die 

deurslaggewende invloed op die verloop van verdere ontwikkeling (Schaffer 2004:144). 

Volgens Pieterse (2007:111) is kinders meer suksesvol as hulle in voeling is met hul emosies, die 

emosie van ander kan lees, hul eie optrede en houdings by verskillende omstandighede kan 

aanpas, en selfvertroue het: 

 “Die kind moet bereid wees om van sy ouers te skei. 

 Die kind moet onafhanklik kan funksioneer (self toilet toe gaan en dies meer). 

 Die kind moet homself in ŉ groep kan handhaaf. 

 Die bevrediging van sy emosionele behoeftes uitstel (byvoorbeeld sy beurt afwag). 

 Die kind het die nodige deursettingsvermoë om ŉ taak te voltooi. 

 Die kind kan onafhanklik dink wanneer hy of sy take uitvoer. 

 Die kind kan verantwoordelikheid aanvaar.” 

 

Kinders wat deur sensitiewe ouers grootgemaak word en wat veilige binding ervaar, sal na alle 

waarskynlikheid verskillende strategieë ontwikkel om emosies te reguleer, teenoor diegene wat 

onsensitiewe ouers het en onsekere binding ervaar het (Schaffer 2004:144).  

Volgens Goldberg (2000, aangehaal in Shaffer 2004:144) is daar drie klassifikasies ten opsigte van 

binding, wat geassosieer word met die volgende patrone: veilig, vermydend en weerstandbiedend: 

Veilige kinders leer om hul emosies uit te druk, hetsy positief of negatief. Hulle word aanvaar deur 

hul ouers en voel gevolglik vry om hul gevoelens direk en openlik uit te druk. Die kinders sal op ŉ 

verskeidenheid van emosies wat ander mense ervaar, reageer.  
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Vermydende kinders is geneig om ŉ geskiedenis van herhaaldelike verwerping van hul emosionele 

uitdrukking te hê. Die kinders ontwikkel strategieë om hul gevoelens weg te steek, om hulleself te 

beskerm as die ouers hulle ignoreer en afjak. Die kinders onderdruk ook positiewe reaksies omdat 

hulle nie interaksie wil hê met iemand wat nie met hulle wil kommunikeer nie. 

Weerstandbiedende kinders het geleer dat indien hulle hul emosies uitdruk, die gevolge 

onvoorspelbaar en onbestendig is. Gevolglik ontwikkel hulle ŉ strategie van oordrewe uitdrukking, 

veral van negatiewe emosies, om waarskynlik hul ouers se aandag te trek. 

Die kind se emosionele ontwikkeling word dus beïnvloed deur die tipe verhouding wat tussen die 

ouer en die kind ontwikkel. Die kinders ontvang tipiese boodskappe van die ouers wat geassosieer 

word met die tipes binding ten opsigte van die aanvaarbaarheid van emosies. Die lesse wat die 

kind leer, word latere jare oorgedra en veralgemeen op ander verhoudings en word deel van die 

individu se affektiewe styl (Schaffer 2004:145). Die kind se verhouding met sy of haar ouers is dus 

van kardinale belang gedurende sy of haar ontwikkeling. 

Navorsing oor die brein toon dat die verbindings wat gevorm word tussen senuweeselle, op ŉ 

beduidende manier gevorm word deur vroeë ervarings (Levine & Munsch 2011:5). Vroeë sosiale 

ervarings, soos die vorming van ŉ vertrouensverhouding met twee versorgers of ouers, word 

gekoppel aan die tipe chemikalieë wat die brein produseer wanneer ons in ons latere lewe in ŉ 

spanningsvolle situasie is. Hierdie chemikalieë bepaal hoe ons emosioneel sal reageer en is die 

bepaler of ons oorweldig sal wees met vrees, of ŉ stimulerende uitdaging sal ervaar wanneer ons 

onder spanning verkeer (Levine & Munsch 2011:5). ŉ Vertrouensverhouding kan gedefinieer word 

as ŉ sterk, positiewe emosionele band met ŉ spesifieke persoon. As jy geheg is aan ŉ spesifieke 

persoon, is jy geneig om na die persoon toe te gaan as jy getroos wil word wanneer daar 

spanningsvolle gebeure is. ŉ Vertrouensverhouding staan sentraal tot ons menswees dwarsdeur 

ons lewens (Levine & Munsch 2011:347). Volgens Levine en Munsch (2011:6) bestaan die 

langtermyn-uitkomste wat met ŉ vertrouensverhouding geassosieer word, uit ŉ reeks 

ontwikkelingsuitkomste, wat sosiale, emosionele en kognitiewe uitkomste insluit. Hierdie uitkomste 

kom neer op die volgende: Indien die kind vertroue ervaar tussen sy of haar ouers, sal hy of sy ŉ 

positiewe persepsie van die self, groter sosiale bevoegdheid en beter 

konflikhanteringsvaardighede hê. Levine en Munsch (2011:6) is van mening dat ŉ kind wat nie ŉ 

goeie vertrouensverhouding met sy ouers het nie, angstig kan wees, en dit het ŉ invloed op sy 

sosialisering by die skool en kan lei tot emosionele probleme soos gedragsversteurings en 

depressie.  

Brazelton (aangehaal in Goleman 2005:193-194) noem dat ouers moet besef dat hul aksies die 

kind kan help om sukses in die lewe te ervaar – om selfvertroue te hê, nuuskierig te wees, om leer 

as plesier te kan ervaar, en begrip van grense te kan hê. Dit is belangrik vir ŉ kind se ontwikkeling 

om ŉ vertrouensverhouding te hê met beide ouers of versorgers, omdat ŉ kind se 



37 
 

ontwikkelingsjare bepalend is vir die mate waartoe die kind se emosionele en sosiale intelligensie 

sal ontwikkel.  

  2.4.2   Die rol van die vader 

In ŉ pendelhuwelik is dit moontlik dat ŉ ouer (in die geval van die studie, ŉ pa) se 

vertrouensverhouding met sy kind nie behoorlik gebou kan word nie, aangesien hy met gereelde 

tye nie tuis is nie.  

Kinders wat veilige binding met hul vaders het, toon beter emosionele selfregulering, beter sosiale 

vaardighede met maats en laer vlakke van gedragsprobleme, vergeleke met die kinders wat nie 

die binding met hul vaders het nie (Shaffer 2005:149). Volgens Shaffer (2005:149) toon navorsing 

dat kinders wat goeie binding met beide ouers het, minder angstig en minder sosiaal teruggetrokke 

is, en beter aanpas by die uitdagings wat skoolbywoning betref. Vaders is dus belangrike bydraers 

tot baie aspekte van kinderontwikkeling.  

Volgens Flouri (2005, aangehaal in De Jager 2009:80) sluit die definisie van die betrokkenheid van 

die pa die volgende ouerlike funksies in: 

 Die aanvaarding van die kind as jou eie; 

 Die beskerming van die kind teen moontlike gevaar; 

 Die bydra tot besluite wat die kind se welstand raak, en die versekering dat daar voorsien 

word in die kind se materiële behoeftes; 

 Dissipline; en 

 Opvoeding en omgee. 

 

Die bogenoemde kan egter nie gebeur as die pa afwesig is nie. Oosthuizen (2009:68) is van 

mening dat die moderne samelewing veroorsaak dat ŉ groot aantal kinders sonder ŉ vaderfiguur 

grootword. Die oorsaak daarvan kan wees vaders wat elders moet werk om na hul gesinne om te 

sien as gevolg van ernstige werkloosheid in Suid-Afrika, die hoë egskeidingsyfer, die hoë 

voorkoms van geweld wat vaders se lewens neem, of die tendens van enkelouer-gesinne 

(Oosthuizen 2009:68).  

Vaders kan op twee maniere afwesig wees in die verhouding met hul kinders, naamlik (Richter & 

Morell 2006:18): 

 Fisiese afwesigheid: 

 

Die fisiese afwesigheid kan wees as gevolg van egskeiding, werksverpligtinge of huislike 

omstandighede. 
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 Emosionele afwesigheid:  

 

Die vader is fisies aanwesig, maar emosioneel afwesig soos ŉ vader wat onsimpatiek, onbetrokke 

en afbrekend is teenoor die kind.  

 

Pendelhuwelike het fisies afwesige pa’s, maar dis nie te sê dat die pa emosioneel aanwesig is 

indien hy wel tuis is nie; vir die doel van hierdie studie gaan daar egter na die fisies afwesige pa’s 

gekyk word. Die vaderfiguur in die pendelhuwelik het slegs vir ŉ beperkte tydperk – afhangend van 

die tye wat hy tuis kan wees – ŉ kans om ŉ verhouding te bou met sy kinders, en dan gaan hy 

weer weg. Die siklus herhaal homself soos die pa telkens huis toe kom en weer terug werk toe 

gaan. Sodra die kind gewoond is aan sy of haar pa, is die tyd verby en die verhouding wat gebou 

was, word weer onderbreek. Die afwesigheid van die pa kan moontlik die volgende veroorsaak 

(Wentzel, Gradeck & Eliot, in Van Wyk 1997, aangehaal in De Jager 2009:76):  

 wangedrag en destruktiewe gedrag by kinders;  

 wanaanpassing;  

 lae selfbeeld;  

 depressie; 

 aggressie. 

 

Die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling word dan negatief beïnvloed deur die afwesigheid 

van die pa.  

Dit is duidelik uit die bogenoemde inligting dat ŉ vaderfiguur ŉ belangrike rol speel in kinders se 

lewens, en die aanname kan gemaak word dat vaders wat by hul kinders betrokke is, ŉ positiewe 

invloed sal hê op die ontwikkeling van die kinders se emosionele en sosiale intelligensie 

(Oosthuizen 2009:69). Die tyd weg van hul huisgesin kan hul vaderskaprol moontlik negatief 

beïnvloed, omdat vaders voeling kan verloor met hul kinders se ontwikkeling (Oosthuizen 

2009:72). Die pa in ŉ pendelhuwelik kies nie noodwendig om nie beskikbaar te wees vir sy kinders 

nie, maar die realiteit daarvan om so ver weg te wees van sy kind, verminder die geleentheid om 

die interaksie te hê met die kind wat nodig is vir die se emosionele en sosiale ontwikkeling (Patrick 

2009:39). 

  2.4.3   Die effek van ŉ moeder as ŉ enkelouer 

Ouerskap is ŉ uitdaging in alle gesinne, selfs in die gesinne wat die voordeel het van twee ouers 

wie se kinders liefde en aanvaarding ervaar (Hoghughi & Long 2004:110). Indien daar variasies is 

in die gesinstruktuur, soos egskeidings, pendelhuwelike, hersaamgestelde gesinne en die verlies 

van ŉ ouer, is daar ekstra uitdagings wat ŉ invloed het op alle lede van die gesin (Hoghughi & 

Long 2004:110). In die genoemde gesinstrukture woon die kinders in baie gevalle by die moeder. 

John Bowlby (in Hoghughi & Long 2004:111) beweer dat moeders van primêre belang is vir 
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kinders en dat die vaders se rol gesien word as die ondersteuner van die moeder se ouerskap. 

Freud (1940, aangehaal in Hoghughi & Long 2004:111) sien die moeder-kind-verhouding as uniek 

– ’n verhouding wat gevestig word vir ŉ leeftyd en die basis vorm vir alle liefdesverhoudings. 

In die geval van egskeidings, pendelhuwelike of die verlies van ŉ ouer moet die enkelouer alleen 

haar werk en ouerskap balanseer met afwisselende variasies van ondersteuning en hulp van 

ander lede van die familie, die gewese eggenoot (indien hulle geskei is) en die pa in ŉ 

pendelhuwelik (wat net met tye tuis is) (Hoghughi & Long 2004:111). Die invloed van die ma se rol 

en haar gedrag op die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling is baie belangrik en kan negatief 

óf positief wees.  

In Amerika en in Engeland is daar studies gedoen wat toon dat enkelouers meer geneig is om 

swak ouerskaptegnieke te hê as die ouers in ŉ volledige gesin (Hetherington & Clingempeel 1992; 

Emery 1994; McLanahan & Sandfur 1994; Simons 1996; Dunn et al. 1998; Hetherington 1999, al 

ses werke aangehaal in Hoghughi & Long 2004:116). 

Swak ouerskaptegnieke in enkelouer- (enkelma-) huishoudings: 

 Hulle is geneig om hul kinders onvanpas alleen te laat sonder toesig of minder toesig te 

verskaf, en nie te help met skoolwerk nie, vanweë hul beperkte tyd (Hoghughi & Long 

2004:116); 

 Hulle het minder vasgestelde reëls wat betreffende die kyk van TV (McLanahan & Sandfur 

1994, aangehaal in Hoghughi & Long 2004:116); 

 Die kinders is meer emosioneel afhanklik en die enkelma het nie ekstra ondersteuning van 

ŉ tweede ouer om te help met die neem van besluite of die deel van frustrasies nie 

(Whiteman 2007:198); 

 Twee volwassenes deel nie die opvoeding van die kinders nie, daar is nie twee om as 

geslagsrolmodelle op te tree nie, en die voorbeeld van interaksie tussen verskillende 

persoonlikhede is nie teenwoordig nie (Papalia & Olds 1998, aangehaal in De Jager 

2009:72); 

 In enkelouerskap is daar oor die algemeen minder gesaghebbende ouerskap; 

gesaghebbende ouerskap verskaf hoë vlakke van ondersteuning en toepaslike beheer 

Avenovoli et al. 1999, aangehaal in Hoghughi & Long 2004:116); 

 Whiteman (2007:198) noem dat daar ŉ moontlikheid is dat konsekwente en liefdevolle 

dissipline nie toegepas word nie, aangesien die ma nie energie het om hulle te hanteer nie, 

of net toegee of oorhaastig reageer; 

 Verhoudings met ouers verander, en daar is blootstelling aan verskeie soorte konflikte 

(Hoghughi & Long 2004:418). 
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Hierdie swak ouerskaptegnieke veroorsaak dat kinders nie veilig voel nie en kan vele negatiewe 

gevolge hê. Indien kinders in ŉ enkelouergesin getoets word, toon hulle laer tellings in hul 

skolastiese prestasie, psigologiese aanpasbaarheid, sosiale bekwaamheid, fisiese gesondheid en 

gedrag, as kinders wat in ŉ volledige gesin woon (Bengtson, Acock, Allen, Dilworth-Anderson & 

Klein 2005:125). 

Volgens Goldenberg en Goldeberg (2002, aangehaal in De Jager 2009:72) neem dit die 

enkelouergesin twee jaar of langer om deur die oplossing van hul emosionele kwessies ŉ 

funksionele eenheid te vorm. 

Voordelige uitkomste van enkelouer- (enkelma-) huishoudings: 

 Die enkelouergesin het die geneigdheid om meer demokraties te wees as ander 

gesinstipes (Gladding 2002, aangehaal in De Jager 2009:70) – beide die kinders en ouer 

se behoeftes word in ag geneem wanneer daar besluite geneem word; 

 Die enkelouergesin se rolle en reëls is meer buigsaam (De Jager 2009:70); 

 Kinders neem op ŉ vroeë ouderdom verantwoordelikheid vir hul dade en is baie meer 

selfstandig as ander kinders van hul ouderdom (Gladding 2002, aangehaal in De Jager 

2009:70); 

 De Jager (2009:70) noem dat kinders in die enkelouergesin gekenmerk word deur die pas 

waarteen lede deur die ontwikkelingstadia gaan; 

 Die kinders en die ouer is skeppend “in die vasstelling en benutting van bronne vir hul 

welsyn” en besef die waarde van tyd wat ander gesinne as vanselfsprekend aanvaar 

(Gladding 2002, aangehaal in De Jager 2009:69-70); 

 Kinders neem meer aktief deel aan besluite wat betrekking het op die gesin en is meer 

onafhanklik (Louw 1998, aangehaal in De Jager 2009:72). 

 

Die bogenoemde swak ouerskaptegnieke en voordelige uitkomste wat die enkelma-opset op die 

gesin het, het ŉ invloed op die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling.  

  2.4.4   Temperament en persoonlikheid 

Temperament en persoonlikheid is verwante konsepte. Temperament verwys na die tipiese manier 

hoe ŉ kind reageer op gebeure, stimulasie en regulerende impulse (McDevitt & Ormrod 2010:428). 

Persoonlikheid ontwikkel namate kinders ouer word en die manier waarop hulle optree, hoe hulle 

dink en voel, ontwikkel. Temperament affekteer persoonlikheid: ŉ kind wat skugter is, reageer 

anders in ŉ situasie as wat ŉ kind sal reageer wat sosiale selfvertroue het (McDevitt & Ormrod 

2010:428). Persoonlikheid word geaffekteer deur kinders se intellektuele belangstellings en die 

gewoontes wat hulle aanleer terwyl hulle grootword, soos hul tradisies, strategieë vir die hantering 

van stresvolle situasies, en die voorkeure wat die kinders het vir die besteding van hul vrye tyd 

(McDevitt & Ormrod 2010:428). 
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  2.4.5   Omgewingsfaktore en leefstyle 

Die omgewing waarin die kind grootword, speel ŉ belangrike rol in hul ontwikkeling. Die volgende 

het ŉ impak op die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling (Rutherford & Nickerson 2010:7): 

 ŉ Onveilige omgewing;  

 finansiële stres;  

 werkende ouers;  

 die uitgebreide familie wat versprei is oor die hele vasteland of in die buiteland; 

 tragedie in die verlede, of trauma; 

 ouers wat te moeg of depressief is om die aandag aan hul kinders te gee wat hulle nodig 

het. 

 

Hierdie omstandighede kan lei tot emosies soos: angstigheid, depressie en frustrasie wat 

uitdagende gedrag in kinders na vore bring. ŉ Negatiewe omgewing of leefstyl kan die individu in 

die gesin isoleer en vereensaam (Rutherford & Nickerson 2010:8). ŉ Kwaliteit-leefstyl is ŉ 

gebalanseerde leefstyl. As ŉ kind se daaglikse roetine hul emosionele en sosiale ontwikkeling 

ondersteun, sal die kind gesonder groei, meer gebalanseerd wees en beter toegerus wees vir die 

lewe. Indien die kind se leefstyl nie die emosionele en sosiale ontwikkeling ondersteun nie, kan 

hulle ook probleme hê as hulle ouer word (Palmer 2007:2). Alhoewel Rutherford en Nickerson 

(2010:7) van mening is dat die ouer beheer het in ŉ kind se lewe om die omgewingsfaktore te 

elimineer, stem die navorser nie heeltemal met die stelling saam nie, aangesien ouers soms 

magteloos teenoor sommige faktore staan.  

2.5   SAMEVATTING 

Hierdie hoofstuk het hoofsaaklik bestaan uit die nadere omskrywing van emosionele en sosiale 

intelligensie en die aspekte wat dit raak. Bar-On se emosionele en sosiale intelligensie-model is 

gebruik as vertrekpunt by die aspekte. Die ontwikkeling van emosionele en sosiale intelligensie in 

die kinderjare van 7 tot 11 jaar is bespreek, en laastens is daar aandag gegee aan invloede op 

kinders se emosionele en sosiale intelligensie. 

In die volgende hoofstuk, Hoofstuk 3, word die uitleg van die empiriese studie bespreek.  
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HOOFSTUK 3 

NAVORSINGSMETODOLOGIE 

3.1   INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is ŉ literatuuroorsig gedoen aangaande die kind se inter- en intrapersoonlike 

vermoëns, invloede op kinders se emosionele en sosiale intelligensie, en die ontwikkeling van 

emosionele en sosiale intelligensie in die laat kinderjare (7–11 jaar). In hierdie hoofstuk word die 

navorsingsontwerp bespreek. 

Volgens Hammond en Wellington (2013:131) sluit ŉ navorsingsontwerp die volgende in: 

 Die verkenning van die geformuleerde navorsingsvrae; 

 Om te besluit watter soort data ingesamel moet word en hoe dit ingesamel moet word 

(metodologie en metodes); 

 Die beplanning van en besluitneming oor die steekproef; 

 Die etiese kwessies wat betrokke is by die steekproef; 

 Om te besluit hoe die voorgestelde data ontleed moet word; en 

 Die oorweging van hoe die navorsing aangebied en versprei moet word. 

 

Die data-insamelingsinstrumente wat bespreek word, is as volg: 

 Waarneming en veldnotas; 

 Semi-gestruktureerde onderhoude met die moeders in pendelhuwelike; 

 Projeksie-tegniek: 

o Children’s Apperception Test (CAT);  

 

 Vraelys: Bar-On se emosionele en sosiale intelligensie-model met betrekking tot inter- en    

intrapersoonlike vermoëns. 

3.2   DIE DOEL VAN DIE STUDIE 

Die primêre doelwit met hierdie navorsing is om vas te stel watter invloed ŉ pendelhuwelik het op ŉ 

jong kind se emosionele en sosiale ontwikkeling (sien 1.5.1). Die volgende navorsingsvrae is 

gestel (sien 1.5.2.1): 

 Wat is die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se emosionele ontwikkeling? 

 Wat is die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se sosiale ontwikkeling?  

 

Die navorsingsvrae gaan beantwoord word deur die inagneming van die literatuuroorsig wat reeds 

in Hoofstuk 2 gedoen is, en die empiriese studie waarvan die ontwerp in hierdie hoofstuk bespreek 

word. 
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Verder wil die navorser by Goodwin (2008:26) aansluit deur te noem dat navorsers die volgende 

doen:  

 hulle wil gedrag volledig omskryf; 

 hulle wil in staat wees om voorspellings te maak vir toekomstige gedrag; en 

 hulle wil redelike verklarings vir gedrag voorsien. 

 

Goodwin brei verder uit en sê dat navorsers aanvaar dat kennis wat uit hul navorsing verkry word, 

toegepas kan word om die mens direk of indirek te bevoordeel; hierdie uiteindelike doel sou die 

navorser ook graag wil verwesenlik. 

3.3   NAVORSINGSONTWERP 

  3.3.1   Definisie van ŉ navorsingsontwerp 

Hammond en Wellington (2013:131) noem dat ŉ navorsingsontwerp gebruik word om ŉ 

navorsingsvraag of ŉ hipotese in ŉ hanteerbare projek te omskep. So ook noem McMillan en 

Schumacher (2010:20) dat ŉ navorsingsontwerp ŉ vooraf opgestelde plan is waarvolgens 

empiriese navorsing uitgevoer word, en dat dit die prosedure waarvolgens die studie uitgevoer 

word, beskryf. Verder sluit dit ook in wanneer, van wie en onder watter voorwaardes die data 

verkry word.  

  3.3.2   Navoringsparadigma 

Hammond en Wellington (2013:116) verwys na die term navorsingsparadigma as ŉ dominante 

raamwerk wat in navorsing gebruik word, en definieer dit verder as volg:  

 Die manier waarop probleme geïdentifiseer word, met ander woorde wat bestudeer moet 

word;  

 Die epistemologiese en metodologiese aannames agter die navorsing, met ander woorde 

hoe dit nagevors moet word; en  

 Wat gedoen gaan word met die navorsing, met ander woorde die aard en waarde van die 

kennis wat verkry word.  

Morgan (2007, aangehaal in Denzin & Lincoln 2011:291) verdeel paradigmas in vier moontlike 

posisies, naamlik: 

 Paradigmas as wêreldbeskouing – maniere hoe mens die wêreld sien en ervaar; 

 Paradigmas as epistemologiese (kennis) standpunte – Morgan noem dit die metafisiese 

paradigma; 

 Paradigmas as ŉ voorbeeld van ŉ model – voorbeelde wat aandui hoe navorsing gedoen 

word; 
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 Paradigmas as gedeelde oortuigings oor tipe vrae, metodes van studie tussen ŉ 

gemeenskap van geleerdes of binne ŉ veld van studie. 

Met bogenoemde in ag geneem, word vir die doel van hierdie studie die volgende paradigmas 

gebruik:  

Die konstruksionistiese paradigma word gebruik, met die interpretivistiese paradigma as 

subjektiewe tweede-orde-teorie om te bepaal of die pendelhuwelik ŉ invloed het op die jong kind 

se emosionele en sosiale ontwikkeling.  

Holstein en Gubrium (2008:3) is van mening dat die konstruksionistiese paradigma klem lê op: 

“Both the dynamic contours of social reality and the processes by which social reality is put 

together and assigned meaning. The leading idea always has been that the world we live in and 

our place in it are not simply and evidently ‘there’ for participants. Rather, participants actively 

construct the world of everyday life and its constituent elements.” 

McMillan en Schumacher (2010:6) se interpretasie as subjektiewe tweede-orde-teorie word in 

hierdie studie gebruik omrede die klem op sosiaal gevormde realiteite geplaas word, en omdat die 

paradigma die basis verskaf vir verskillende tipes van opvoedkundige navorsing.   

McMillan en Schumacher (2010:6) skryf dat die interpreterende navorser sistematiese prosedures 

gebruik, maar beweer dat daar verskeie sosiaal gekonstrueerde werklikhede is. Navorsers se 

professionele oordeel en perspektiewe word oorweeg in die interpretering van die data. Daar is 

minder klem op getalle en meer klem op waardes en inhoud. Sodoende word die jong kind se 

gedrag ondersoek en verstaan.  

  3.3.3   Gemengde-navorsingsontwerp 

Gemengde navorsingsontwerpe sluit beide kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing in. Denzin en 

Lincoln (2011:271) definieer gemengde navorsing as die tipe navorsing waar ŉ navorser of ŉ span 

navorsers elemente van kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingbenaderings kombineer, 

byvoorbeeld, die gebruik van kwalitatiewe en kwantitatiewe sienings, data-insameling, ontleding en 

interpretasie van die data om sodoende ŉ breër begrip, insig en diepte te verkry ten opsigte van 

die studie. 

Denzin en Lincoln (2011:271) noem ook verder dat die kerneienskappe van gemengde navorsing 

die volgende insluit: 

 Die oortuigende versameling en ontleding van beide kwalitatiewe en kwantitatiewe data wat 

gebaseer is op navorsingsvrae; 
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 Die gelyktydige integrering van die twee vorme van data deur die kombinering of 

samesmelting van beide, of die opeenvolging van mekaar. Die een metode volg die ander 

op ŉ manier waar daar prioriteit gegee word aan een of aan beide; 

 Hierdie prosedures word in ŉ enkele studie of in verskeie fases van ŉ studieprogram 

aangewend; 

 Dit verskaf ŉ raamwerk vir die prosedures binne filosofiese wêreldbeskouings asook ŉ 

teoretiese lens; en 

 Die prosedures word gekombineer in ŉ spesifieke navorsingsontwerp en gee sodoende 

riglyne hoe die studie gedoen moet word. 

 

Creswell en Plano Clark (2011:13) kom tot die gevolgtrekking dat gemengde navorsing prakties 

van aard is, aangesien die navorser enige metodes denkbaar kan gebruik om die 

navorsingsprobleem aan te spreek. Hulle gaan voort deur te sê dat dit ook prakties van aard is 

aangesien probleme opgelos word deur middel van getalle en woorde, gekombineer met 

induktiewe en deduktiewe denke, en vaardighede word gebruik deur die waarneming van mense 

en die aanteken van gedrag. Gemengde navorsing word gebruik deur die navorser om ŉ beter 

begrip van die wêreld te kry. 

Verder word in hierdie studie ook gebruik gemaak van die konvergente parallelle-

navorsingsontwerp om die navorsing te verken en te beskryf. ’n Konvergente parallelle-

navorsingsontwerp beteken dat die navorser gelyktydig kwantitatiewe en kwalitatiewe data 

insamel, die data onafhanklik ontleed, die resultate vergelyk, en dit dan gesamentlik gebruik vir die 

algehele interpretasie (Creswell & Plano Clark 2011:70).  

ŉ Gevallestudie word vir hierdie navorsingstudie gebruik. Hammond en Wellington (2013:18) noem 

dat ŉ gevallestudie oor die algemeen verkennend van aard is, en volgens Guest, Namey en 

Mitchell (2013:14) ondersoek dit die verskynsel binne sy werklike konteks. Data word versamel oor 

ŉ enkele individu, groep of gebeurtenis. In hierdie geval word die kind as die enkele individu 

beskou. Die primêre doel van ŉ gevallestudie is om die uniekheid rondom ŉ spesifieke geval te 

verstaan. Kennis wat vanuit die studie verkry word, word dan gebruik of toegepas op ander gevalle 

en kontekste. 

In hierdie navorsingstudie word die verskynsel van die invloed van ŉ pendelhuwelik op die jong 

kind se emosionele en sosiale ontwikkeling bestudeer deur middel van ŉ meervoudige 

gevallestudie. ŉ Meervoudige gevallestudie word deur Mertens (2010:324) beskryf as ŉ 

benadering waar verskeie gevalle gekies word om te bestudeer, sodat die verskynsel in ŉ breër 

konteks verstaan kan word. 
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3.4   NAVORSINGSMETODES EN TEGNIEKE 

  3.4.1   Steekproefneming 

Punch (2009:359) omskryf steekproefneming as ŉ kleiner groep deelnemers wat uit ŉ groter 

bevolking gekies is en bestudeer word. Data word van die groepie deelnemers versamel en 

ontleed, en gevolgtrekkings word dan gemaak wat van toepassing is op die bevolking.  

Om die verskynsel van die invloed van ŉ pendelhuwelik op jong kinders se emosionele en sosiale 

ontwikkeling te verken maak hierdie studie gebruik van jong kinders tussen die ouderdomme van 7 

en 11 jaar wie se ouers in ŉ pendelhuwelik is. Die steekproef het bestaan uit vyf deelnemers en hul 

moeders. 

Die vyf deelnemers is volgens doelgerigte steekproefneming (purposeful sampling) gekies, wat 

soos volg deur McMillan en Schumacher (2010:489) beskryf word: “A type of sampling that allows 

choosing small groups or individuals who are likely to be knowledgeable and informative about the 

phenomenon of interest; selecting cases without needing or desiring to generalize to all such 

cases.” 

Die seleksiekriteria vir die vyf deelnemers was die volgende (sien ook 1.6):  

 

 Jong kinders tussen 7 en 11 jaar in pendelhuwelike, woonagtig in ŉ groot metropool in 

Gauteng; 

 Die kinders kan Afrikaans- en/of Engelssprekend wees, maar die kinders moet ŉ goeie 

begrip hê van Engels, aangesien die Bar-On se vraelys in Engels is; 

 Die studie fokus op afwesige pa’s – die pa’s moet vir redelike tydperke van die huis af weg 

wees vir werk, byvoorbeeld weg in die week, naweke tuis, of weg vir 6 weke en drie weke 

tuis; 

 Die pa’s kan in die binne- en/of buiteland werksaam wees; 

 Die kinders kan enige geslag wees; 

 Die kinders kan aan enige etniese groep behoort. 

  3.4.2   Seleksieprosedure 

Die navorser het die volgende persone persoonlik genader om moontlike deelnemers vir die studie 

te wees: 

 Die navorser se man werk in die buiteland en is bekend met gesinne wie se kinders binne 

die ouderdomsbeperking val. Die navorser ken hulle egter nie persoonlik nie, en daarom is 

die gevaar van botsing van belange nie van toepassing nie. 
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 In die navorser se kerk is daar twee gesinne met pendelhuwelike wie se kinders binne die 

genoemde kriteria val. Die navorser ken hulle egter nie persoonlik nie, en daarom is die 

gevaar van botsing van belange nie van toepassing nie. 

 Die navorser weet verder van drie mense wat in pendelhuwelike is en wie se kinders aan 

die ouderdomskriteria voldoen. Die navorser ken hulle ook nie persoonlik nie en daarom is 

die gevaar van botsing van belange nie van toepassing nie.  

 

Die genoemde persone is in geen spesifieke volgorde genader nie, en die eerste vyf deelnemers 

wat aandui dat hulle vaardig in Engels is (die vraelys is in Engels) en bereid is om aan die studie 

deel te neem, is in die steekproef ingesluit.  

  3.4.3   Data-insameling      

Die navorser het haar data-insameling in vyf fases beplan (HBEDTRD SB/104 2008:13):  

 Fase 1: Die navorser beplan waar en hoe sy data sal insamel.  

 Fase 2: Die navorser beplan die data-insamelingsinstrumente.  

 Fase 3: Dit behels die basiese data-insamelingsfase. 

 Fase 4: Die afsluiting van die data-insameling begin.  

 Fase 5: Data-voltooiing en data-ontleding vind plaas. 

  3.4.3.1  Die waar en hoe van data-insameling 

Die navorser het beoog om die data in drie sessies in te samel. Die sessies sou by die deelnemers 

se huis geskied ter wille van hulle gerief. Die huisopset sou die navorser ook in staat stel om 

waarnemings te maak. Indien die opset egter van so ŉ aard was dat die data nie in ŉ rustige 

atmosfeer en in privaatheid ingesamel kon word nie, sou die plek na die navorser se huis verskuif. 

Indien die navorser in laasgenoemde geval nog nie voldoende waarnemings by die deelnemers se 

tuiste kon maak nie, sou sy ŉ ekstra sessie inruim om die deelnemers weer tuis te besoek. 

Alhoewel sy die kind-deelnemer dan sou versoek om vrye kindertekeninge te maak of om prente in 

te kleur, sou dit nie deel van die data-insamelingsinstrumente vorm nie. Daar is beraam dat die 

sessies ongeveer ŉ uur tot ŉ uur en ŉ half per sessie sou duur.  

Die sessies is soos volg beplan, alhoewel dit kon verander as gevolg van omstandighede, die 

deelnemers en die navorser:  

 

SESSIE: 
 

DEELNEMER 
 

DATA-INSAMELINGSINSTRUMENTE 

 

1 
 

Kind 
 

Projeksietoets naamlik Children’s Apperception Test (CAT) 

 

2 
 

Kind 
 

Bar-On se Vraelys 

 

3 
 

Moeder 
 

Semi-gestruktureerde onderhoud 
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Die sessies sou tydens die afwesigheid van die vader plaasvind om moontlik ŉ vollediger beeld 

van die impak van die afwesigheid van die vader op die kind se emosionele en sosiale 

ontwikkeling te kry. 

  3.4.3.2  Data-insamelingsinstrumente 

Die volgende data-insamelingsinstrumente is gebruik: 

A. Kwalitatiewe data-insameling: 

 

i. Waarneming en veldnotas:  

 

Waarneming vind volgens McMillan en Schumacher (2010:351) plaas in die deelnemers se 

natuurlike opset en verskaf aan die navorser ŉ goeie begrip van die konteks en die deelnemers se 

gedrag, wat bydra tot die insameling van meer volledige data. Cohen, Manion en Morrison 

(2011:457) noem dat waarnemings dit vir die navorser moontlik maak om data in te samel oor die 

volgende: die fisiese omgewing en die organisasie wat daar plaasvind; die menslike opset, met 

ander woorde, die organisering van mense, die eienskappe van die individue wat waargeneem 

word; en die interaksionele opset soos die interaksies wat plaasvind, hetsy formeel, informeel, 

beplan, onbeplan, verbaal, of nie-verbaal.  

Die deelnemers se verbale/nie-verbale reaksies en gedrag in die natuurlike opset is deurlopend in 

die studie waargeneem om ŉ beter geheelbeeld te kry van die deelnemers se emosionele en 

sosiale ontwikkeling. Die navorser het gebruik gemaak van veldnotas (sien Hoofstuk 4) en ŉ 

waarnemingskedule (sien Addendum A), ten einde ŉ beter geheelbeeld van die deelnemers te 

probeer kry. 

ii. Projeksie-tegnieke:  

 

Guest et al. (2013:224) beskryf projeksie-tegnieke as volg:  

“The basic premise behind projective methods is that they allow an individual to reveal his way of 

organizing experience, by giving him a field (objects, materials, experiences) with relatively little 

structure and cultural patterning so that the personality can project upon that plastic field his ways 

of seeing life, his meanings, significances, patterns and especially his feelings. Thus we elicit a 

projection of the individual personality’s private world.”   

Die projeksie-tegniek wat in hierdie studie gebruik is, is die Children’s Apperception Test. 

 Children’s Apperception Test (CAT). 

 

Kinders en tieners is dikwels nie in staat om hul emosies te verwoord of om te sê wat hulle pla nie 

(Smith & Handler 2007, aangehaal in Gericke, Bain & Amod 2013:359), terwyl ouers en 

onderwysers baiemaal nie in staat is om die komplekse sielkundige prosesse te ondersoek nie 
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(Kelly 2007, aangehaal in Gericke et al. 2013:359). Tematiese “apperception”-tegnieke word 

teoreties gefundeer met die hipotese dat prente gebruik word om stories te verkry (Teglasi 

2001:229). Faust en Ehrich (2001:295) noem dat die projeksietoets ŉ proses is waardeur die 

individu se persoonlikheid asook spesifieke verdedigingsmeganismes uitgedruk word. Hulle noem 

verder dat die individu se eksterne realiteit gefiltreer word deur sy of haar eie subjektiewe 

persepsies, gevoelens, kognisies en ŉ wye verskeidenheid van menslike ervarings. Dus, wanneer 

ŉ kind voorgestel word aan ’n eksterne stimulus soos die CAT-prente, ontwikkel hy of sy ŉ storie 

deur hierdie subjektiewe filter. Byvoorbeeld wanneer ŉ kind reageer op ŉ kaart met ŉ illustrasie 

van ŉ vaderfiguur, sal hy of sy natuurlik inligting verskaf oor hierdie kaart wat sy of haar ervarings 

en persepsies van soortgelyke figure in sy of haar lewe weerspieël (Faust & Ehrich 2001:295). Die 

Children’s Apperception Test (CAT) is ŉ projeksie-metingsinstrument wat gebruik word vir die 

verkryging van inligting oor kinders se persoonlikheid en sielkundige prosesse (Faust & Ehrich 

2001:295). Slegs opgeleide persone mag die projeksie-metingsinstrument gebruik en die navorser 

is ’n geregistreerde Interne Opvoedkundige Sielkundige by die Raad vir Gesondheidsberoepe van 

Suid-Afrika (HPCSA) en opgelei om dit te gebruik.  

Die betroubaarheid van die CAT is moeilik om te bepaal, aangesien die toets-hertoetsing van 

betroubaarheid probleme verskaf (Faust & Ehrich 2001:298). As kinders na ŉ relatief kort tydperk 

getoets word, kan hulle hul aanvanklike reaksies onthou, maar indien hertoetsing na ŉ lang tydperk 

geskied, kan die kind in ŉ ander tydperk van ontwikkeling wees. Dus kan die toetsresultate 

verskillende onbewustelike en bewustelike prosesse van ontwikkeling reflekteer. Op hierdie manier 

verskil kinders se hertoetsing en kan dit moeiliker wees as die hertoetsing van volwassenes (Faust 

& Ehrich 2001:298). Die CAT is in hierdie studie geverifieer deur middel van triangulasie.  

Die CAT is beskikbaar in drie formate – ŉ menslike formaat en twee diereformate – die dierefigure 

word verkies as identifikasie-formaat vir jonger kinders. Die CAT word geadministreer in ŉ 

spesifieke volgorde op kinders vanaf die ouderdomme van 3 tot 10 of 11 jaar, en bestaan uit tien 

prentkaarte (Gericke et al. 2013:359). Die CAT moet voorgestel word as ŉ speletjie, nie as ŉ toets 

nie, en die instruksies is as volg (Bellak & Hurvich 1994:2): 

Elke prent word afsonderlik aan die kind getoon en die kind word dan gevra om ŉ storie oor die 

prente te vertel; byvoorbeeld: Wat gebeur in die prent? Wat doen die diere nou? By toepaslike 

plekke kan die kind gevra word wat vooraf in die storie gebeur het en/of wat later gaan gebeur. 

Die Children’s Apperception Test is in die eerste sessie gebruik om te bepaal of die afwesigheid 

van die vader ŉ invloed kan hê op die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling.  

iii. Onderhoude: 
 

Goodwin (2008:443) definieer onderhoude as ŉ metode waar die navorser van aangesig tot 

aangesig onderhoude voer met die deelnemers en voorsiening maak vir ŉ meer indiepte-
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ondersoek. Houser (2009:174) noem ook dat onderhoudvoerders ŉ stel vooropgestelde vrae aan 

deelnemers vra wat kort of gedetailleerde antwoorde verskaf. Daar is drie hooftipes onderhoude 

(Punch 2009:145): gestruktureerde onderhoude, gefokusde of semi-gestruktureerde onderhoude, 

en ongestruktureerde onderhoude.  

Vir die doel van hierdie studie is semi-gestruktureerde onderhoude gebruik: 

 Semi-gestruktureerde onderhoude: 

 

Die navorser het, soos Creswell en Plano Clark (2011:289) voorstel, semi-gestruktureerde 

onderhoude gevoer met die deelnemers, en dit is opgeneem, getranskribeer en ontleed. Semi-

gestruktureerde onderhoude behels ook onder meer redelike spesifieke onderhoudsvrae wat 

voorsiening maak vir oop individuele antwoorde (McMillan & Schumacher 2010:490); die gebruik 

van kwalitatiewe observasies (Creswell & Plano Clark 2011:14); en dit ondersoek die deelnemer 

se persepsies van ŉ spesifieke verskynsel (Creswell & Plano Clark 2011:289). 

Semi-gestruktureerde onderhoude is gebruik om agtergrondinligting oor die gesin te verkry asook 

inligting rondom die persepsies wat die ouers het van hul kinders se emosionele en sosiale 

ontwikkeling. Gedurende die derde sessie is daar ’n onderhoud gevoer met die moeder tydens die 

afwesigheid van die vader van elke deelnemer (kind). Waarneming en veldnotas is geneem van 

die ouer se verbale en nie-verbale reaksies tydens die onderhoudvoering. Die sessies is op band 

opgeneem, met toestemming van die deelnemers, en is getranskribeer. Die kwalitatiewe vrae wat 

gevra is (sien Addendum D), is gebaseer op die Bar-On se model van intrapersoonlike vermoëns 

om sodoende as aanvulling te dien vir die kwantitatiewe vraelys (triangulasie).  

      B.  Kwantitatiewe data-insameling: 

i. Vraelyste:  

 

Cohen et al. (2011:256) beskryf vraelyste as volg:  

“Typically, surveys gather data at a particular point in time with the intention of describing the 

nature of existing conditions, or identifying standards against which existing conditions can be 

compared, or determining the relationships that exist between specific events.” 

ŉ Vraelys het verskeie eienskappe (Cohen et al. 2011:256): 

o Dit samel data in op ŉ eenmalige basis en is ekonomies en doeltreffend; 

o Dit genereer numeriese data; 

o Dit verskaf beskrywende, inferensiële en verklarende inligting; 

o Dit versamel gestandaardiseerde inligting; 

o Dit stel korrelasies vas, byvoorbeeld, om uit te vind of daar ŉ verhouding is tussen geslag 

en tellings; 
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o Dit ondersteun die hipotese wat oor die teikenbevolking gemaak is; 

o Dit verskaf veralgemenings en patrone ten opsigte van die fokusgroep. 

 

 Die Bar-On Emotional Quotient Inventory: Youth Version (BarOn EQ-I:YV): 

 

Die kwantitatiewe data-insameling is gedoen deur middel van die Bar-On Emotional Quotient 

Inventory: Youth Version (BarOn EQ-I:YV). Die Bar-On EQ-i:YV is as data-insamelingsmetode 

gebruik om die deelnemers se emosionele en sosiale ontwikkeling te bepaal. 

Die vraelys is gestandaardiseerd, maklik om af te neem, en is ontwerp om die emosionele 

intelligensie van jong mense tussen 7 en 18 jaar te meet. Die vraelys is geskik om die emosionele 

en sosiale intelligensie van jong kinders in ŉ pendelhuwelik vas te stel. Die Bar-On EQ-I YV is 

gebaseer op Bar-On se model van emosionele en sosiale intelligensie, wat die teoretiese basis 

vorm van die Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i 1997), soos aangehaal in Bar-On en 

Parker (2012:1). Volgens Bar-On se model bestaan emosionele intelligensie uit emosionele, 

persoonlike en sosiale dimensies van persoonlikheid. Emosionele intelligensie sluit vermoëns in 

wat verband hou met die insig van die self en ander, verhoudings met ander persone, die 

aanpassing van veranderende omgewingseise en die beheer van emosies (Bar-On & Parker 

(2012:1). 

 

Die BarOn EQ-i:YV bestaan uit 60 items met ŉ “Likert-styl”-keuseformaat: “very seldom true of 

me”; “seldom true of me”; “often true of me”; en “very often true of me”. Die vrae word versprei 

onder vyf hoofdimensies, naamlik: Intrapersoonlike vermoëns, Interpersoonlike vermoëns, 

Aanpasbaarheid-Skaal, Stresbestuur-Skaal en Algemene Gemoed-Skaal. Elk van hierdie 

dimensies bestaan uit ŉ aantal subkomponente (15 subskale), wat verwant is aan vermoëns en 

vaardighede (sien 1.3) (Bar-On & Parker 2012:33). Die verskillende Bar-On EQ-i:YV skale is so 

ontwikkel dat ŉ hoër telling verhoogde vlakke van emosionele intelligensie aandui (Bar-On & 

Parker 2012:2). 

Die interne betroubaarheid van die Bar-On EQ-i:YV-model word gemeet met Cronbach alpha-

waardes, wat opsommende koëffisiënte gee wat wissel vanaf 0.00 (swak betroubaarheid) en 1.00 

(perfekte betroubaarheid). Die interne konsekwentheid van ŉ spesifieke skaal is ŉ funksie van 

beide die kwaliteit van die items van die skaal asook die geldigheid van die respondent se 

antwoorde (Bar-On & Parker 2012:42). 
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Die Bar-On EQ-i:YV-Skaal se interne betroubaarheidskoëffisiënte het die volgende Cronbach 

alpha-waardes wat die verskillende geslagte en die ouderdomsgroepe apart aandui (Bar-On & 

Parker 2012:43): 

 

Geslag/BarOn EQ-i:YV-Skaal 
 

7–9 jaar 
 

10–12 jaar 
 

Geslag/BarOn EQ-i:YV-Skaal 
 

7–9 jaar 
 

10–12 jaar 

 

Manlik: 

Intrapersoonlik 

Interpersoonlik 

Aanpasbaarheid 

Stresbestuur 

 

Totale EQ 

Algemene Gemoed 

 

 

 

0.67 

0.77 

0.80 

0.78 

 

0.87 

    0.81 

 

 

0.72 

0.83 

0.85 

0.85 

 

0.90 

      0.88 

 

Vroulik: 

Intrapersoonlik 

Interpersoonlik 

Aanpasbaarheid 

Stresbestuur 

 

Totale EQ 

Algemene Gemoed 

 

 

0.65 

0.76 

0.78 

0.76 

 

0.86 

    0.79 

 

 

0.74 

0.84 

0.84 

0.85 

 

0.90 

      0.89 

 

Die kinders het die vraelys in die tweede sessie voltooi. Die navorser het die vraelys individueel 

voorgelees aan elke deelnemer. Die Engelse taalvlak van die vraelys is eenvoudig, die deelnemers 

het Engels as tweede taal op skool, en hulle het ook tydens seleksie aangedui dat hulle vaardig in 

Engels is.  

3.5   DATA-ONTLEDING EN  INTERPRETASIE VAN DIE DATA  

In gemengde navorsingstrategieë word data ontleed deur middel van triangulasie. Triangulasie 

word toegepas om konvergensie, bevestiging of die korrelasie van resultate te verkry, waar 

verskillende metodes gebruik word om dieselfde fenomeen te ondersoek. Die rasionaal van 

triangulasie is om die geldigheid en die afleidings wat uit die ondersoek van ŉ konstruk gemaak is, 

te verhoog en sodoende die irrelevante bronne en verkeerde inligting of foute te verminder 

(Greene 2007:100). Ter wille van volledige rekordhouding en interne geldigheid, is beide die 

transkripsies van onderhoude en refleksie op die veldnotas so gou moontlik na afloop van elke 

aktiwiteit gedoen. Areas waaroor onduidelikheid bestaan het, is met die betrokke deelnemers 

uitgeklaar. 

In die studie is die kwalitatiewe data ontleed aan die hand van induktiewe analisering, deur gebruik 

te maak van die kristalliseringstyl (sien 1.7.6 no. i), wat deur McMillan en Schumacher (2010:368) 

beskryf word as die dekodering, kategorisering en identifisering van patrone. ŉ Inhoudsanalise van 

al die onderhoude en veld notas is gedoen deur die data te kodeer (vooraf-, in vivo, proses- en 

beskrywende kodering), en in verskillende kategorieë te organiseer om verhoudings of patrone 

tussen die kategorieë te identifiseer. Die kwantitatiewe data se interpretasie van die Bar-On EQ-

i:YV word gebaseer op item-analise, met ander woorde daar is standaardtellings vir die verskeie 

skale (Bar-On & Parker 2012:2).  

Een van die rolle van die navorser is om die navorsingsresultate te interpreteer (Martella, Nelson, 

Morgan & Marchand-Martella 2013:39-40). Interpretasie van die navorsingsresultate behels 

“stepping back from the detailed results and advancing their larger meaning in view of the research 
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problems, questions in a study, the existing literature, and perhaps personal experiences” 

(Creswell & Plano Clark 2011:412). 

Die primêre doelwit van die interpretering van die data is om die volgende twee spesifieke 

navorsingsvrae van die studie te beantwoord: 

 Wat is die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se emosionele ontwikkeling? 

 Wat is die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se sosiale ontwikkeling?  

 

Die interpretering van die data van die studie is gedoen deur resultate van al die data- 

insamelingsmetodes (sien 3.5) van elke sessie te ontleed en te integreer.  

Die verskillende data-insamelingsmetodes is as volg ontleed:  

a. Waarneming en veldnotas: 

 

Die data wat verkry is uit waarneming en veldnotas is ontleed (om temas te identifiseer) en 

gekategoriseer saam met die ander data (sien Addendum A). Die data wat so ingesamel is, is 

tydens die data-ontleding geïntegreer met al die data wat ingesamel is.  

b. Children’s Apperception Test (CAT): 

 

Die CAT is ontleed (sien Addendum B) deur te kyk na die kind se onderliggende behoeftes, 

konflikte, emosies, houdings en reaksiepatrone. Bellak se tien punte-kategorieë is ingesluit om die 

CAT van elke deelnemer te ontleed (Gericke et al. 2013:358-359):  

 Die hooftema 

 Die hoofkarakter 

 Die belangrikste behoeftes en dryfkrag van die karakter 

 Begrip van die omgewing 

 Sosiale verhoudings 

 Beduidende konflik 

 Aard van angs en verdedigingsmeganismes wat gebruik word 

 Hoofverdediging teen konflikte en vrese 

 Geskiktheid van die superego  

 Integrasie van die ego  

 

c. Onderhoude: 

 

Die onderhoude bestaan uit die getranskribeerde semi-gestruktureerde onderhoude met die 

moeders (sien Addendum D). Die onderhoude van elke deelnemer is deeglik deurgelees om 

temas/kategorieë te bepaal (die rekenaarprogram atlas.ti is gebruik vir die doeleindes) om 
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sodoende inligting te kry rondom die deelnemer se emosionele en sosiale ontwikkeling (Bar-On se 

onderafdelings is gebruik as basis). 

d. Die vraelys: Bar-On se model vir intrapersoonlike vermoëns  
     (BarOn Emotional Quotient Inventory Youth Version [EQ-i:YV]): 

Die Bar-On EQ-i:YV is gemerk aan die hand van spesifieke stappe (sien Addendum C) en dit het 

ongeveer 10 minute geneem (Bar-On & Parker 2012:17). Die resultate van die vraelys (sien 

3.4.3.2) is ontleed en geïnterpreteer om te bepaal wat die kind se emosionele en sosiale 

ontwikkeling is. Die subskale van die vyf skale van Bar-On se model vir intrapersoonlike vermoëns 

(sien 2.2.4 vir die opskrifte en onderopskrifte) is as basis gebruik vir spesifieke kategorieë en 

temas, wat ŉ aanduiding kan gee tot watter mate die pendelhuwelik ŉ impak het op die kind se 

emosionele en sosiale ontwikkeling (Bar-On & Parker 2012:34-35).  

In hierdie studie is die standaardtellings van die individu vergelyk met die norm van die populasie: 

In die Bar-On EQ-i:YV word die normatiewe vergelykings aangebied deur middel van geslag en 

ouderdom vir ŉ normatiewe populasiegroep. Hoë tellings verteenwoordig hoër vlakke van 

emosionele intelligensie en laer tellings verteenwoordig laer vlakke. Dit word aangedui met behulp 

van standaardtellings. Standaardtellings laat die gebruiker toe om die tellings van een skaal direk 

te vergelyk met die tellings van ŉ ander. Die vergelyking is slegs moontlik as die routelling 

oorgeskakel word na standaardtellings, aangesien die items wissel per skaal. Die reeks van 

moontlike tellings vir die verskeie skale verskil van die standaardtelling-transformasie. 

Standaardtellings vir die Bar-On EQ-i:YV het ŉ gemiddeld van 100 en ŉ standaardafwyking van 15. 

Kennis moet geneem word dat die standaardtellings wat gebruik word linêere standaardtellings is 

(Bar-On & Parker 2012:17-18). 

Linêere standaardtellings verander nie die werklike verspreiding van die veranderlikes nie; terwyl 

elke veranderlike omskep word tot ŉ gemiddeld van 100 en ŉ standaardafwyking van 15, verander 

die verspreidings van die skaaltellings nie. Veranderlikes wat nie normaalweg in die rou data 

versprei word nie, sal voortgaan om nie-normaal (non-normally) versprei te word na die 

transformasie (Bar-On & Parker 2012:18). 

Die standaardtellings kan geïnterpreteer word met behulp van riglyne. Hierdie riglyne beskryf hoe 

ŉ individu se tellings vergelyk met dié van kinders en tieners van dieselfde ouderdom en geslag as 

die normatiewe steekproef. Die riglyne moet egter nie gebruik word as absolute reëls nie. Daar is 

byvoorbeeld nie ŉ betekenisvolle verskil tussen ŉ standaardtelling van 119 en ŉ standaardtelling 

van 120 nie (Bar-On & Parker 2012:17-18). 
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Interpreterende Riglyne vir Standaardtellings (Bar-On & Parker 2012:18): 

Reeks: Riglyne: 

 

130+ 
 

Uitsonderlik hoog – ongewoon goed ontwikkelde emosionele en sosiale kapasiteit 

120-129 Baie hoog – baie goed ontwikkelde emosionele en sosiale kapasiteit  

110-119 Hoog – goed ontwikkelde emosionele en sosiale kapasiteit 

90-109 Gemiddeld – voldoende emosionele en sosiale kapasiteit 

80-89 Laag – onderontwikkelde emosionele en sosiale kapasiteit, met ruimte vir verbetering 

70-79 Baie laag – baie onderontwikkelde emosionele en sosiale kapasiteit met heelwat ruimte vir    verbetering 

Onder 70 Besonder laag – ongewoon beperkte emosionele en sosiale kapasiteit 

 

Die verkreë data is op ŉ grafiek aangedui om ŉ geheelbeeld van die kind se emosionele en sosiale 

ontwikkeling te verskaf.  

In Hoofstuk 4 word die verkreë data uiteengesit sodat daar gevolgtrekkings gemaak kan word ten 

opsigte van elke deelnemer se emosionele en sosiale ontwikkeling. 

3.6   ETIESE OORWEGINGS  

Sielkundige navorsing het ten doel om kennis te verkry op grond van suiwer wetenskap deur 

middel van ŉ haalbare praktyk (Elias & Theron 2012:150).  

Elias en Theron (2012:149) noem dat elke universiteit ŉ stel riglyne het met betrekking tot die 

beskerming van die deelnemers wat aan navorsing deelneem. Die nakoming van ŉ stel etiese 

standaarde is ŉ individuele verantwoordelikheid en ŉ verwagting van individue, kollegas, groepe, 

en departemente op wie navorsing gedoen word. Etiese oortredings het wye implikasies op die 

navorsing; dus is die nakoming van die etiese riglyne van die allergrootste belang (Elias & Theron 

2012:150). Die navorser moet voldoen aan etiese riglyne en eties optree om die deelnemers te 

beskerm. Die volgende etiese oorwegings is in ag geneem tydens die studie: 

i. Ingeligte toestemming en instemming: 

 

Ingeligte toestemming en instemming behels dat die deelnemers toestemming moet gee om deel 

te neem aan die studie en dat hul ingelig moet word oor die volgende (Elias & Theron 2012:153-

155):  

 Die deelnemers is ingelig oor wie die navorsing sou doen, watter beskerming aan hulle 

verleen sou word, en dat die navorsing deel is van ŉ vereiste van ŉ verhandeling. Die doel 

van die studie en die prosedures wat verwag word van die deelnemers, is dan op ŉ nie-

tegniese manier verduidelik. 
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 Realistiese potensiële voordele is daarna beskryf: die voordele vir die deelnemers is, en die 

voordele vir die navorsingsterrein of die individue wat in die toekoms bevoordeel kan word 

ten gevolge van die resultate van die studie, is aan hulle verduidelik. 

 Die risiko’s of aspekte van die prosedure wat tot fisiese of emosionele ongemak kan lei, is 

bespreek. Die deelnemers het inligting gekry ten opsigte van die verkryging van 

gekwalifiseerde hulpbronne om moontlike verligting te ontvang van die potensiële pyn. 

 Die navorser het aan die deelnemers gespesifiseer of die studie vertroulik of anoniem sou 

wees en hoe die navorsing inligting wat deur die deelnemers verskaf word, sou beskerm. 

Vertroulikheid beteken dat daar ŉ skakel is tussen die deelnemer se identiteit en sy 

reaksies, maar dat die navorser geen intensie het om die identiteit van die deelnemer 

bekend te maak nie, die identiteit te verbind met enige reaksies of toe te laat dat ŉ 

verbinding gemaak kan word nie. ŉ Kode is gebruik vir deelnemers se name en 

navorsingsrekords.  

 Die tyd wat van die deelnemer in beslag geneem sou word, is duidelik uiteengesit: die 

aantal sessies, die lengte van elke sessie en die tydperk wat gedek sou word. 

 Die deelnemer is ingelig dat deelname vrywillig is en indien hy of sy sou weier om deel te 

neem, daar geen straf of verlies van voordele sal wees waarop die deelnemer andersins 

geregtig sou wees nie. Die deelnemer kon enige tyd besluit om hom/haar aan die studie te 

onttrek. 

 Dit is duidelik aan die deelnemer gestel wat met die verkreë inligting gedoen gaan word, en 

ook hoe die roudata-rekords vernietig gaan word en in watter tydperk. 

 Duidelike inligting is verskaf oor hoe om die navorser te kontak indien daar enige vrae of 

kommentaar oor die navorsingsprosedures sou wees. 

 

Die bogenoemde inligting is duidelik aan die deelnemers oorgedra, sodat hulle ingeligte 

toestemming en instemming (minderjarige kinders moet hul instemming gee) gegee het. Die 

inligting is in die deelnemers se moedertaal gegee en die navorser het seker gemaak dat dit 

duidelik verstaan is (Elias & Theron 2012:155). Die deelnemers het toestemmings- (sien 

Addendum H) en instemmingsbriewe (sien Addendum I) ontvang waarin al die bogenoemde 

inligting weergegee is, en hulle het dan skriftelike toestemming en instemming tot die navorsing 

gee.  

ii. Vertroulikheid en anonimiteit: 

 

Die verantwoordelikheid van die navorser is om deelnemers se vertroulikheid, plekke en kenmerke 

van instellings te beskerm: dit mag nie identifiseerbaar gemaak word in gedrukte media nie. Die 

navorser het die mense en plekke se name gekodeer. Verder moes die beamptes en deelnemers 

die verslag hersien voordat dit finaal in druk verskyn (McMillan & Schumacher 2010:339). 
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iii. Privaatheid en bemagtiging: 

 

Dis belangrik dat die navorser met die deelnemers onderhandel sodat hul die mag verstaan wat 

hulle het in die navorsingsproses, anders kan hulle ŉ gevoel van verraad ervaar as hulle die 

navorsingsbevindinge lees – al was hulle ingelig oor die hele prosedure. Misleiding skend ingeligte 

toestemming en privaatheid en die mag van wedersydse probleemoplossing kan in ruil wees vir die 

verlies aan privaatheid van die deelnemer as hy of sy die bevindinge lees (McMillan & Schumacher 

2010:339). 

iv. Regverdigheid en omgee: 

 

Die navorser moet regverdig optree en die deelnemers wys dat sy omgee deur middel van haar 

denke, aksies en persoonlike moraliteit. Die navorser moet openlike besprekings en 

onderhandelings aangaan om regverdigheid aan alle deelnemers te verseker en om sodoende te 

help met die voorkoming van die verlies van vertroue en die ervaring van vernederings (McMillan & 

Schumacher 2010:339). Die bogenoemde etiese oorwegings beskerm die deelnemers en help die 

navorser om die vertroue, aanvaarding, openheid en samewerking van die deelnemers te verkry 

(McMillan & Schumacher 2010:338). Navorsers moet deelnemers se welstand en regte beskerm 

en geen leed veroorsaak nie. Indien daar konflikte sou ontstaan in die navorser se verpligtinge of 

besorgdheid, moet dit opgelos word op ŉ verantwoordelike wyse wat die skade sal minimaliseer of 

voorkom (Elias & Theron 2012:150). 

3.7   TEN SLOTTE 

In hierdie hoofstuk is die gemengde navorsingsontwerp – wat kwantitatief en kwalitatief van aard is 

– die navorsingsmetodes, data-ontleding en etiese oorwegings bespreek.  

In die volgende hoofstuk word die data van die empiriese ondersoek bespreek, ontleed en 

geïnterpreteer.  
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HOOFSTUK 4 

EMPIRIESE STUDIE 

4.1   INLEIDING 

Die doel van hierdie navorsingstudie is om ŉ ondersoek te doen oor die uitwerking wat die 

pendelhuwelik op die jong kind se emosionele en sosiale ontwikkeling het. In die voorafgaande 

hoofstukke is die doel van die studie uiteengesit, ŉ literatuuroorsig gedoen en die 

navorsingsontwerp is bespreek. In hierdie hoofstuk word die resultate van die empiriese ondersoek 

verskaf ten opsigte van die kind se inter- en intrapersoonlike vermoëns, invloede op die kind se 

emosionele en sosiale intelligensie en die ontwikkeling van emosionele en sosiale intelligensie in 

die laat kinderjare (7–11 jaar). Die resultate van die ondersoek word ontleed, en word dan vergelyk 

met die literatuuroorsig wat gedoen is in Hoofstuk 2; daarna word ŉ gevolgtrekking gemaak.  

Die oogmerk van hierdie hoofstuk is om te poog om die volgende navorsingsvrae te beantwoord: 

- Wat is die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se emosionele ontwikkeling?                

- Wat is die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se sosiale ontwikkeling? 

Eerstens word die steekproefneming in die hoofstuk bespreek, gevolg deur die agtergrond van 

elke deelnemer. Die resultate wat verkry is deur die projeksietoets, naamlik die Children’s 

Apperception Test (CAT) (sien Addendum B), Bar-On se vraelys, waarneming van en veldnotas 

oor elke deelnemer (sien Addendum A), en laastens die semi-gestruktureerde onderhoud met die 

moeder (sien Addendum D), word bespreek. Die bevindinge word dan met die literatuuroorsig in 

verband gebring. Die deelnemers se verkreë data word dan geïnterpreteer, saamgevoeg en 

vergelyk om die impak van ŉ pendelhuwelik op die jong kind te bepaal. 

4.2   AGTERGRONDINLIGTING TEN OPSIGTE VAN DIE DEELNEMERS 

Die deelnemers wat aan die studie deelgeneem het, is gekies volgens doelgerigte 

steekproefneming, soos bespreek in Hoofstuk 3 (sien 3.4.1). Die seleksieprosedure (sien 3.4.2) het 

slegs twee deelnemers opgelewer. Die twee deelnemers is twee boeties van ŉ kennis van die 

navorser. Soos reeds genoem in Hoofstuk 3 (sien 3.4.2), ken die navorser hulle nie persoonlik nie 

en daarom is botsing van belange nie ter sprake nie. Die ander drie deelnemers is gewerf by ŉ 

laerskool. Die skoolhoof is genader en sy het die inligtingstuk aangaande die navorsing uitgedeel 

aan leerders wie se ouers in ŉ pendelhuwelik is. Daar was nie veel belangstelling nie en daarom 

het die navorser nie ŉ groot verskeidenheid deelnemers gehad om van te kies nie. Belangstellende 

ouers wat die navorser gekontak het, en wie se kinders onder die seleksiekriteria (sien 3.4.1) geval 

het, is toe betrek by die studie. Al drie die deelnemers wat by die laerskool gewerf is, asook die 

ander twee deelnemers, se huistaal is Afrikaans. Alhoewel hulle Afrikaanssprekend is, het hulle 

almal ŉ goeie begrip van Engels – wat belangrik was, aangesien die Bar-On se vraelys in Engels 

is. Daar is nie onderskeid getref tussen ras, geslag en taal nie; slegs die belangstellendes wat 
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beskikbaar was, is gebruik. Elke deelnemer het ŉ skuilnaam gekry om hul identiteit en privaatheid 

te beskerm.  

 Tabel 4.1  Opsomming van die steekproef 

 

VERSPREIDING VAN DEELNEMERS 
 

 

Deelnemer 
 

Geslag 
 

Ouderdom 
 

Werksgebied van vader 
 

Rotasietydperk van 
vader 

 V M 8 9 10 11 Buiteland Binneland  
 

René 
 

X 
   

X 
    

X 
 

Werk uit in die week, 
meeste naweke tuis 

 

Luandré 
 

X 
     

X 
 

X 
  

6 weke uit,  
6 weke tuis 

 

Steven 
  

X 
 

X 
    

X 
  

ŉ Maand uit,  
ŉ maand tuis 

 

Nico 
 

  

X 
 

X 
    

X 
 

X 
 

Nie vaste rotasietye, is 
soms naweke tuis 

 

Cody 
  

X 
   

X 
  

X 
 

X 
 

Nie vaste rotasietye, 
is soms naweke tuis 

 

Die sessies het plaasgevind tydens die afwesigheid van die vader om ŉ vollediger beeld te kry van 

die moontlike invloed wat die afwesigheid van die vader het op die kind se emosionele en sosiale 

ontwikkeling. Die navorser het die sessies begin nadat toestemming en instemming verkry is van 

die ouers en die kinders. Die sessies het ongeveer vier weke geneem en al die sessies, behalwe 

Luandré se sessies, het plaasgevind by die deelnemers se huise. Luandré se moeder het verkies 

om haar na die navorser se huis te bring vir haar sessies. Die sessies is gedoen op datums en tye 

wat die deelnemers gepas het. 

  4.2.1   Gevallestudie 1: René  

a.   Agtergrond (sien Addendum Q) 

 

René is die middelste kind van drie. Sy het ŉ jonger boetie van 5-jarige ouderdom en ŉ ouer broer 

van 17 jaar. Haar moeder is tans ŉ tuisteskepper. René se vader werk in die week op ŉ ander dorp 

in Gauteng en kom meeste van die tyd naweke huis toe. Hulle is al vir meer as 5 jaar in die 

pendelhuwelik en René was 4 jaar oud toe haar pa op die basis begin werk het. Dit kom voor asof 

die moeder nie ŉ ondersteuningstelsel het nie, behalwe haar vader. Sy het ook nie meer ŉ vriendin 

nie en praat met niemand nie. Haar daaglikse roetine bestaan uit huis skoonmaak, stryk, 

skottelgoed en wasgoed was. Soms help sy uit by ŉ firma in die oggende. Smiddae gaan haal sy 

die kinders en dan doen hulle huiswerk en dan moet sy kosmaak. Dit lyk asof sy moeg is, maar sy 

noem haarself “moedeloos”. Indien die vader tuis is, kry sy glo “nie regtig” hulp van sy kant af nie. 
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Die bostaande kan moontlik ŉ invloed hê op die verhouding tussen René en haar moeder en kan 

moontlik ook René se emosionele en sosiale interaksie met ander beïnvloed.  

 

b.   Waarneming tydens navorsing en veldnotas (sien Addendum A)  

René kom voor as ŉ vrolike en vriendelike kind. Sy was gretig om deel te neem aan die sessies. 

Sy het die vrae volledig beantwoord en haar algemene gemoed was ontspanne en gemaklik. Sy 

het goeie oogkontak gemaak en na die eerste sessie kon die navorser sien sy het gehou van die 

aandag aangesien sy nie wou hê dat die navorser moes gaan nie en gevra het of sy nog iets kan 

doen. René se moeder het versoek om by te wees tydens die evaluering, wat die indruk geskep 

het dat sy moontlik oorbeskermend optree teenoor haar kind; dit is deur die moeder in ŉ informele 

gesprek bevestig. Sy was in die agtergrond besig met huistake. René het soms voordat sy vrae 

beantwoord het, opgekyk om te sien waar haar moeder is, en dit kon ŉ invloed gehad het op haar 

antwoorde. Dit het gelyk of sy by sommige vrae nie die vrymoedigheid gehad het om openlik te 

wees met die navorser nie. Verder het sy beheerst voorgekom asof sy goeie impulsbeheer het. Dit 

het ook gelyk of sy selfstandig is.  

 

c. Children’s Apperception Test (CAT) 

René het die CAT gemaklik beantwoord en dit het met tye voorgekom asof sy haar inleef tydens 

haar vertellings. Aan die hand van Bellak se tien punte-kategorieë het die volgende inligting ten 

opsigte van René na vore gekom (sien Addendum K):  

 

1. Hooftema 
 

Die hooftema in die CAT stel die tema of temas voor wat hoofsaaklik in die meeste van die 

hoofkarakter se vertellings voorkom. Die aanname is dat die kind haar behoeftes, gedagtes of 

wense wat op die voorgrond is, projekteer in die vertellings. Beduidende gedragspatrone wat 

algemeen dwarsdeur die vertellings voorkom, word dan gebruik om die hooftema te bepaal (Bellak 

& Abrams 1996:203). In René se CAT het twee hooftemas voorgekom. Konflik was een van die 

twee hooftemas – sibbe-konflik en konflik met die moederfiguur. Die sibbe-konflik kan as volg 

gesien word (sien Addendum K plaat 1, 2, 6, 10): In plaat 2 vertel sy van die kinders wat speel: “... 

toe sien hulle ŉ tou en toe baklei hulle oor die tou”; sy sê ook in plaat 10: “Ek voel hartseer as my 

boetie wen, want dan sê hy vir my mamma ek slaan hom en dan is dit hy eintlik wat my slaan.” Die 

tweede uitbeelding van konflik was met die moederfiguur (sien Addendum K plaat 5, 6, 7, 8, 10). 

Sy het die storie vertel in plaat 5: “Toe raas die mamma met die seun en met die babatjies”; en in 

plaat 8: “… toe raas die ma met hom …”. Dit blyk dat die tweede hooftema onveilige binding is met 

haar vader (sien Addendum K plaat 3, 4, 7, 9). In plaat 3 noem sy die figuur in die vertelling “die 

oupa” in plaas van die meer waarskynlike vaderfiguur. Die navorser het haar in plaat 4 gevra wie 

sy sou saamnooi na die piekniek wat sy en haar moeder gehad het, en haar antwoord was: “Hulle 
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sou hulle vriende saamgenooi het.” Sy het glad nie die vaderfiguur genoem nie. René het slegs die 

vaderfiguur in plaat 7 en 9 ingebring en in ŉ droom – so asof hy nie ŉ werklikheid is nie.  

 

2. Die hoofkarakter 
 

Bellak en Abrams (1996:302) noem dat die aanname gemaak word dat ŉ kind ŉ storie vertel wat 

oor hom- of haarself handel. Die kind identifiseer hom- of haarself dus met die hoofkarakter. Die 

hoofkarakter in haar projeksie was telkemale ŉ seun. Bellak en Abrams (1996:302) is van mening 

dat ŉ kind hom- of haarself onbewustelik identifiseer met die geslag teenoor wie hy of sy ŉ diep 

onderdrukte houding het. Sy het haarself in ses projeksieplate geïdentifiseer met ŉ seun (sien 

Addendum K plaat 2, 3, 6, 7, 8, 10). Dit kan moontlik in René se geval wees dat sy, soos reeds 

bespreek (sien nommer 1: Hooftema), onbewustelik identifiseer met die afwesige vader, of dat sy ŉ 

behoefte het aan ŉ vaderfiguur soos gesien in plaat 3: “... by sy oupa kon wees, want hy het sy 

oupa gemis.” Haar volgende woorde in plaat 7 is: “Die oom is vriendelik ...”; en in plaat 8: “… want 

die dokter was vriendelik” praat sy positief oor manlike figure en gee ook die moontlikheid weer dat 

sy behoefte het aan ŉ vaderfiguur. 

  
Bellak en Abrams (1996:303) noem dat daar gekyk moet word na die hoofkarakter se selfbeeld, 

met ander woorde, hoe sien die hoofkarakter hom- of haarself? Volgens Bellak en Abrams 

(1996:262) lyk dit of sy moontlik ŉ lae selfbeeld het as sy die woorde “ek weet nie” gebruik. Dit 

toon onsekerheid. Sy het die woorde “ek weet nie” ŉ paar keer gebruik (sien Addendum K plaat 3, 

4, 6). Die kere wat sy die bogenoemde woorde gebruik het in plaat 3 en 4, was die kere wat sy 

gekyk het waar haar moeder is. Dit het dan voorgekom of sy nie vertroulik met die navorser kon 

praat en oopmaak nie. Die betroubaarheid van die antwoorde kan dus in twyfel getrek word. Met 

haar laaste antwoord in plaat 4 was haar moeder nie in sig nie, en hier kon mens haar onsekerheid 

ervaar toe sy weer sê: “Ek weet nie.” Ten spyte van die moontlike ongeldigheid van haar 

antwoorde as gevolg van die teenwoordigheid van haar moeder (tydens plaat 3 en 4), het sy die 

ander tye ook onseker voorgekom sonder die moeder se teenwoordigheid. Sy het twee keer in 

plaat 6 gesê: “Ek weet nie … “  

 

3. Belangrike behoeftes en dryfkrag van die karakter 
 

Die gedrag wat die hoofkarakter uitspeel in die storie het moontlik verskeie verwantskappe met die 

storieverteller. Die behoeftes wat die kind uitdruk kan direkte behoeftes wees, dinge wat die kind 

benodig (Bellak & Abrams 1996:303). Die behoeftes en dryfkrag van René se hoofkarakters was 

die volgende: Dit wil voorkom of sy ŉ behoefte het aan voldoende interpersoonlike verhoudings en 

sosialisering saam met haar gesin (sien Addendum K plaat 2, 3, 4, 5, 6, 7) byvoorbeeld: In plaat 2 

vertel sy dat die kinders gelukkig was om saam te speel en dat hulle iets gehad het om te doen. Sy 

het in plaat 3 die volgende gesê: “Hy sou graag saam met sy oupa ŉ speletjie wou speel ...” Die 

behoefte om te speel sluit aan by sosialisering soos genoem (sien Addendum K plaat 2, 3, 5, 10). 

Sy het die volgende in plaat 2 vertel: “... hulle was gelukkig want hulle kon saam speel. Nou het 
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hulle al drie iets om te doen,” en in plaat 5: “Hulle was gelukkig, dit was die eerste nag wat hulle 

kon speel.” Dit is ŉ moontlikheid dat sy nie genoeg kans het om voldoende te speel nie. 

 

Die behoefte aan ŉ vaderfiguur kom voor, soos reeds as hipotese genoem, by die hooftema (sien 

Addendum K plaat 7, 9). In plaat 7 het die deelnemer vertel dat ŉ monster die seuntjie gejaag het. 

Die navorser het haar gevra wie die seuntjie kon red en sy het gesê: “Sy ma of sy pa …” Haar 

moeder is haar primêre versorger en daarom het sy haar moontlik eerste genoem. Sy het, soos 

reeds genoem, haar vader slegs twee keer genoem: “Wie was die oom?” is daar in plaat 7 gevra: 

“Die seuntjie se pappa en toe droom hy hy is ŉ monster.” Sy het in plaat 9 vertel: “… maar toe 

word die pa wakker en sien dis net ŉ droom.” Albei kere was die vader betrek by drome, en ook 

eers teen die einde van beide vertellings. Dit lyk of René ŉ behoefte het aan geluk, wat 

gekontrasteer word met gevoelens van hartseer (sien Addendum K plaat 2, 6, 8, 10). Sy het die 

volgende frases gebruik in haar vertellings, soos in plaat 10: “voel hartseer” – en “voel nie bly nie” 

in plaat 8. Sy het in die storie van plaat 6 vertel dat die boetie by ŉ ander oom se tent was: “… hy 

was happy daarso, gelukkig …”  

 

4. Begrip van die omgewing 
 

Die konsep handel oor komplekse vermengings van onbewustelike selfpersepsies en van stimuli 

deur geheuebeelde van die verlede. Die mate van konsekwentheid van sub-onderwerpe wat 

voorkom in die vertellings, is ŉ nuttige aanduiding van ŉ kind se reaksies in die alledaagse lewe, 

byvoorbeeld as “vyandigheid of vriendelikheid” voorkom (Bellak & Abrams 1996:304). Dit lyk of sy 

sosiale verantwoordelikheid (sien Addendum K plaat 1, 2, 6) toon in sosiale situasies soos die 

volgende voorbeelde: In plaat 1 sê sy: “Dankie, mamma, dat mamma vir ons kosmaak”; en sy 

vertel in plaat 2: “... hy het eers hierdie enetjie gehelp, maar toe sien hy, hy is alleen, toe gaan help 

hy hom.” Sy toon ook bewustheid en begrip vir ander se emosies (sien Addendum K plaat 2, 5, 8, 

10). Haar empatie met ander kan gesien word soos in plaat 5: “… want hy wou net help” het sy 

gesê toe haar ouer broer raas kry toe hy die moeder wou help. “Ag shame … Nou dat hy nie meer 

bang is vir die dokter nie en omdat hy vriendelik is, nou wil hy altyd dokter toe …” het sy vertel in 

plaat 8. Emosionele selfbewussyn het uit René se vertellings na vore gekom, aangesien sy ŉ 

bewustheid en begrip toon van haar eie emosies. Sy kon meeste van haar gevoelens self uitdruk 

sonder dat die navorser haar daarna moes vra (sien Addendum K plaat 3, 7, 8): “Die seuntjie was 

bly gewees dat hy by sy oupa kon wees, want hy het sy oupa gemis” – plaat 3; en “En hy het nie 

bly gevoel nie” het sy vertel in plaat 8. 

 

5. Sosiale verhoudings 
 

Sosiale verhoudings hou verband met die manier waarop die kind mense rondom hom of haar 

sien, en hoe die kind daarop reageer (Bellak & Abrams 1996:305). René het die karakter wat ŉ 

jonger sibbe voorstel, weggelaat, wat ŉ moontlike aanduiding is van haar en haar kleiner boetie se 
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voortdurende konflik (sien Addendum K plaat 4, 10). Dit is bevestig in die onderhoud met die 

moeder (sien Addendum Q Onderhoud met Geval 1 se moeder). Beduidende weglating van die 

vaderfiguur (sien Addendum K plaat 3, 5, 6, 8) in haar vertellings toon dalk dat haar binding met 

haar vader onvoldoende is. Sy het hom twee maal ingebring aan die einde van ŉ vertelling deur 

middel van drome; hy is dus nie ŉ werklikheid vir haar nie. Soos reeds genoem (sien nommer 1: 

Hooftema), het sy die materne vaderfiguur gebruik in plaas van haar eie vaderfiguur, wat laat blyk 

het dat sy beter binding met hom ervaar. In plaat 5 probeer René se ouer broer die moeder help 

met die klein babatjies. Dit kom voor asof hy ŉ soort vaderfiguur speel in haar lewe. Sy noem ook 

in plaat 10 dat sy ŉ goeie verhouding met hom het, en haar moeder het dit gestaaf in die 

onderhoud (sien Addendum Q Onderhoud met Geval 1 se moeder). 

 

Sy sien haar moeder as die primêre versorger omdat sy dit noem dat die moeder vir hulle kos 

gemaak het, en sy het haar daarvoor bedank (sien Addendum K plaat 1). René toon ŉ moontlike 

bewustheid in plaat 1 dat die konflik met haar sibbe spanning veroorsaak by die moeder en dat die 

moeder dalk sukkel met dissipline: “Toe kyk die mamma of die kinders soet is, dat sy vir hulle kos 

inskep, en of hulle nie stout is en baklei nie.” Beloning vir goeie gedrag word ook gesien in plaat 6: 

“Ek dink die kinders was soet, toe sê die ma ons gaan nou kamp ...” Dit blyk dat sy die moeder 

sien soos in plaat 4 as delikaat en breekbaar, aangesien sy noem dat die wind haar moeder amper 

weggewaai het. Haar moeder se afgestomptheid word weerspieël in die storie wat sy vertel het van 

die moeder wat die kinders in die bed gesit het en nie gehoor het toe die babatjies geraas het nie 

(sien Addendum K plaat 5). Dit lyk asof René haar moeder ervaar as oorbeskermend, byvoorbeeld 

in: “… hy is bietjie stout, want hy gee vir die kindertjies wat hulle nie mag doen nie, eet en drink 

nie” (sien Addendum K plaat 6). Sy het moontlik ŉ behoefte aan die “verbode” goed en die moeder 

het bevestig in ŉ informele gesprek dat hulle sekere dinge nie mag eet en drink nie. Die moeder is 

dalk net gesondheidsbewus, maar dit kom effe sterk oor vir René. Soos reeds genoem, het die 

moeder gevra om by te wees in die waarneming as René besig is met die navorsing. Die moeder 

het ook in ŉ informele gesprekvoering met die navorser erken dat sy veral met haar dalk te 

oorbeskermend optree. Dit kom voor asof René haar moeder as emosioneel onbereikbaar en 

ontoereikend sien (sien Addendum K plaat 5, 7), aangesien sy vertel het dat die seuntjie bang was 

in plaat 7, en probeer inkom het in die huis, want die moeder het die deure gesluit. Verder het die 

moeder in plaat 5 met die ouer broer geraas toe hy net wou help met die babatjies, wat dalk 

daarop dui dat sy en haar sibbe nie die vrymoedigheid het om hulleself uit te druk nie.  

 

     6.  Beduidende konflik 

As daar na beduidende konflik gekyk word, is dit belangrik om te kyk wat die oorsprong is van die 

konflik asook die verdedigingsmeganismes wat die kind gebruik tydens die konflik (Bellak & 

Abrams 1996:305). Soos reeds genoem (sien nommer 1: Hooftema), veroorsaak konflik dat haar 

interpersoonlike verhoudings met die betekenisvolle persone in haar lewe nie na wense is nie. Die 
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oorsprong van die konflik kan moontlik wees dat die moeder angs en spanning ervaar as gevolg 

van hul omstandighede tuis. Dit kan dalk veroorsaak dat die moeder dissipline in die huis nie 

voldoende hanteer nie, en dit lyk asof die moeder gedaan en moedeloos is (sien Addendum Q). Dit 

veroorsaak dan sibbe-konflik en konflik tussen haar en haar moeder. As gevolg van die 

bogenoemde konflikte ervaar sy ŉ behoefte aan voldoende interpersoonlike verhoudings en 

sosialisering met haar gesin (sien nommer 3: Belangrike behoeftes en dryfkragte van die karakter). 

Haar behoefte aan ŉ vaderfiguur kan ook by die bostaande betrek word; dit word verder bespreek 

in die volgende afdeling. Dit kom voor asof sy nie genoeg tyd kry om te speel nie (sien Addendum 

K plaat 3, 10) (sien nommer 3: Belangrike behoeftes en dryfkrag van die karakter). Sy het dit, soos 

reeds genoem, as volg ingebring toe die hoofkarakter baie graag saam met sy “Oupa“ wou speel in 

plaat 3. Sy het ter aansluiting daarby in plaat 10 gesê oor haar boetie se tergery: “... ek wil alleen 

met my poppe en goed speel.”  

 

René se volgende konflik toon haar hartseer gevoelens en die moontlikheid dat sy graag gelukkig 

wil wees (sien nommer 3: Belangrike behoeftes en dryfkrag van die karakter). Ongelukkigheid in 

haar omstandighede veroorsaak haar hartseer gevoelens (sien Addendum K plaat 2, 6, 8, 10). Dit 

kan moontlik, tesame met die bogenoemde konflikte, ŉ negatiewe impak op haar eiewaarde hê wat 

ŉ lae selfbeeld kan veroorsaak (sien nommer 2: Hoofkarakter). Dit lyk of sy onseker is en of sy 

ander mense nodig het om haar aan te moedig om dinge te kan doen (sien Addendum K plaat 6). 

Dit blyk ook dat, indien sy veilig voel in ŉ situasie, sy ŉ beter waaghouding het (sien nommer 10: 

Integrasie van die ego). Die verdedigingsmeganismes wat sy ervaar rondom die bogenoemde 

konflikte word later bespreek by die hoofverdediging teen konflikte en vrese, en is as volg: 

simbolisering, isolering, aggressie, regressie, onderdrukking en ontkenning.  

 

7. Aard van angs en verdedigingsmeganismes 
 

Dit is belangrik om te bepaal wat die aard van ŉ kind se angs is, met ander woorde, angs wat 

verband hou met fisiese mishandeling, straf en die vrees om iemand se liefde te verloor, of van 

ontbrekende liefde, of om alleen te wees (tekort aan ondersteuning, eensaamheid). Dit is belangrik 

om te sien op watter manier die kind in die konteks hom- of haarself verdedig teenoor die vrese 

wat hy of sy het, soos ontvlugting, passief, aggressief, regressie en so meer (Bellak & Abrams 

1996:305). Die oorsprong van haar angs kan as volg wees: dit lyk of René haar omgewing as 

onveilig ervaar (sien Addendum K plaat 1, 4, 7, 9). Die moeder is die primêre versorger, soos in 

plaat 1 gesien, maar die wind het in plaat 4 haar moeder amper weggewaai. Nog ŉ voorbeeld 

daarvan is die moeder in plaat 7 wat die deur gesluit en nie gesien het dat die kind nie tuis is nie: 

“Hy het baie bang gevoel, want sy ma het nie eens agtergekom hy was buite nie en die monster 

was agter hom en die kamp se deur was voor hom toe.” In plaat 9 noem sy weer ŉ huis se deur. 

Die moeder het uitgeloop en die deur oop vergeet nadat sy die kinders in die bed gesit het. Die 

gevolg was dat die baba uit die huis gegaan het. Die moeder is tydens die soektog na die kind 

deur ŉ perd geskop. Dit kan moontlik aggressie aandui wat die kind ervaar teenoor die moeder. 
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Die aggressie is egter versag aangesien die baba van die perd afgeval het en ook seergekry het. 

Dit lyk of onveilige binding met haar vader ook angs by haar skep, soos reeds genoem by die 

hooftema (sien nommer 1: Hooftema). In plaat 9 vertel sy dat die monster die seuntjie se pa was 

en hy het gedroom hy is ŉ monster (sien Addendum K plaat 7). Sy het die vader geprojekteer as ŉ 

monster in sy droom, en dit blyk hier dat sy moontlik aggressief voel teenoor haar vader. Sy noem 

ook in plaat 7 dat dit ŉ lelike monster is. Haar vader is nie vir haar ŉ werklikheid nie, en daarom 

kan die droom dalk aandui dat sy wens hy was daar, of dat sy die aggressie sagkens wil stel. Die 

verdedigingsmeganismes wat René gebruik om haarself teen die bogenoemde angs te verdedig, is 

as volg: isolering, onderdrukking en ontkenning, vrees en angstigheid, aggressie en regressie.  

 

8. Hoofverdediging teen konflikte en vrese 
 

Vertellings moet bestudeer word om te ondersoek waarom ŉ kind verdedigingsmeganismes moet 

gebruik teen konflikte en vrese. As daar ŉ opeenvolging is van ŉ tema in dieselfde vertelling, toon 

dit die pogings van die kind aan om die ontstellende konflik te hanteer. Verdedigingsmeganismes 

is die persoon se algemene vermoë om eksterne en interne stimuli te hanteer (Bellak & Abrams 

1996:305-306). Die definisies van die verdedigingsmeganismes word nie bespreek in hierdie 

hoofstuk nie, maar word uiteengesit in Addendum P (sien Addendum P). Dit lyk of René se 

verdedigingsmeganismes as volg is: Simbolisering (Bellak & Abrams 1996:297) as 

verdedigingsmeganisme word gesien waar sy noem dat die kinders in die bed kan speel omdat die 

moeder slaap (sien Addendum K plaat 5). Isolering (Bellak & Abrams 1996:297) word deur haar as 

verdedigingsmeganisme gebruik (sien Addendum K plaat 5, 6, 7, 8, 9); sy laat haar hoofkarakter 

wegloop uit die tent en na ŉ ander oom se tent gaan (“hy was happy daarso …”), wegloop uit die 

huis, die gebruik van die animasie fliek “Planet 51”. Die bogenoemde dui daarop dat sy wil ontvlug 

van haar omstandighede. 

  
Onderdrukking en ontkenning as verdedingingsmeganisme kom volgens Bellak en Abrams 

(1996:297) voor wanneer die kind drome gebruik en figure weglaat (sien Addendum K plaat 3, 4, 7, 

9). Die volgende is voorbeelde daarvan: sy gebruik drome, in plaat 7 en 9, om haar vader in die 

stories in te trek. Sy het twee betekenisvolle karakters weggelaat. Een wat ŉ jonger sibbe voorstel, 

asook die vaderfiguur (sien Addendum K plaat 3, 4). Aggressie het na vore gekom soos vertel is in 

die vorige afdeling. Dit lyk of sy aggressie ervaar teenoor haar moeder, haar vader asook haar 

jongste boetie (sien nommers 1: Hooftema en 7: Aard van angs en verdedigingsmeganismes). 

Regressie blyk die volgende verdedigingsmeganisme te wees (Bellak & Abrams 1996:203), 

aangesien sy die hoofkarakter twee keer geïdentifiseer as ŉ “babatjie” (sien Addendum K plaat 5, 

9). Sy gebruik ook die woord “seuntjie” in haar vertellings (sien Addendum K plaat 2, 3, 4, 6, 7, 10). 

Volgens Bellak en Abrams (1996:298) gebruik kinders vrees en angstigheid as 

verdedigingsmeganismes indien hulle drome het van gevaar asook die gebruik van vrese 

afkomstig van gevaar van buite soos monsters, wilde diere ensovoorts. René het vertel dat die 
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monster in plaat 7 haar vader was en dat die vader gedroom het hy was ŉ monster; sy het dit 

verder beklemtoon en genoem dat dit ŉ lelike monster was. 

 

9. Geskiktheid van superego 
 

Die verhouding van die gekose straf tot die oorsprong van die oortreding gee insig in die 

ernstigheid van die superego. ŉ Neurotiese persoon kan stories vertel waarin die hoofkarakter per 

ongeluk iemand doodmaak of waar iemand doodgaan aan ŉ siekte, wat gevolg word deur ŉ 

effense uitdrukking van aggressie. ŉ Nie-geïntegreerde superego is weer soms te ernstig of te 

toegeeflik (Bellak & Abrams 1996:306). René toon dat haar superego toepaslik optree. Ten spyte 

van die konflikte in haar interpersoonlike verhoudings en haar onvervulde behoeftes (behoefte aan 

ŉ vaderfiguur, en geluk) toon sy ŉ matige regulering van haar superego. Sy het empatie met 

ander, sy het sosiale verantwoordelikheid, en sy toon emosionele selfbewussyn.  

 

10.  Integrasie van die ego 

 

Bellak en Abrams (1996:306-307) noem dat die algemene vlak van funksionering met die 

integrasie van die ego onthul word, met ander woorde, tot watter mate die kind tussen die 

beweegredes en die vereistes van realiteit aan die een kant en die vereistes van sy of haar 

superego aan die ander kant ŉ balans kan handhaaf. Die hoofkarakters in René se stories se 

beweegredes en vereistes van die realiteit is as volg: “Hy” wens om gelukkig te wees, toon 

onsekerheid, het ŉ behoefte aan ŉ vaderfiguur, het ŉ behoefte aan beter interpersoonlike 

verhoudings. Die superego se vereistes toon vyf verdedigingsmeganismes (simbolisering, 

isolering, regressie, onderdrukking en ontkenning, vrees en angs). Daar word wel ŉ balans verkry 

met die volgende vermoëns van die hoofkarakters: empatie, sosiale verantwoordelikheid en 

emosionele selfbewussyn. Dit blyk ook dat as sy eers gewoond is aan ŉ nuwe situasie, sy dan 

veilig voel: “... is hy nie meer bang vir medisyne ... nie meer bang om dokter toe te gaan ...“ (sien 

Addendum K plaat 8).  

 

d.   Bar-On se EQ-i:YV-vraelys 

René het Bar-On se vraelys ingevul om haar huidige emosionele intelligensie te bepaal (sien 3.5):

 

Figuur 4.1 Verspreidingsprofiel van René se Emosionele Intelligensie 
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René se uitkomste van die vraelys is as volg: Sy het gemiddelde tellings gekry in vier skale, 

naamlik intrapersoonlike skaal, interpersoonlike skaal, stresbestuur-skaal en die algemene 

gemoed-skaal. Dit beteken dat sy waarskynlik voldoende emosionele en sosiale kapasiteit het ten 

opsigte van die skale. Sy het ŉ lae telling gekry vir haar totale emosionele intelligensie, wat die 

waarskynlik dui op ŉ onderontwikkelde emosionele en sosiale kapasiteit, met ruimte vir 

verbetering. Haar aanpasbaarheid-skaal se telling is baie laag en dit toon dat sy blykbaar ŉ baie 

onderontwikkelde emosionele en sosiale kapasiteit het ten opsigte van die skaal. Die 

aanpasbaarheid-skaal se sub-areas (sien 2.2.4.3) toon moontlik heelwat ruimte vir verbetering: 

probleemoplossings, werklikheidstoets, buigsaamheid (Bar-On & Parker 2012:35).  

e. Semi-gestruktureerde onderhoud met Geval 1 se moeder (sien Addendum Q) 

Die semi-gestruktureerde onderhoud met René se moeder het goed afgeloop. Die moeder was by 

tye baie openhartig, en die navorser het besef dat sy ŉ behoefte het om met iemand te praat. Die 

volgende beduidende inligting het na vore gekom uit die onderhoud met René se moeder (sien 

Addendum Q Onderhoud met Geval 1 se moeder). Haar vader het, soos reeds genoem, begin 

werk op ander plekke toe René “so vier” was. Sy was glad nie voorbereid op die wyse waarop hy 

begin werk het nie. Dit wil voorkom asof sy min of meer in daardie tydperk huilerig was, alhoewel 

die moeder noem dat die juffrou gesê het dat dit “normaal” is dat die kinders op daardie stadium 

huilerig is. Sy het verder geen ander gedragsveranderings getoon wat die moeder kan onthou nie. 

Die kinders het blykbaar nie kontak met hul vader as hy weg is vir werk nie, maar daar is glo 

uitsonderings as daar ietsie gebeur soos toe sy ŉ balkie gekry het. Dit lyk asof sy nie ŉ 

gedragsverandering toon as haar vader weggaan nie. Die moeder het vertel dat René baie lief vir 

haar vader is. Hulle het glo ŉ goeie verhouding en hy is “haar heelal”. Sy het verder haar 

verhouding met haar kind beskryf as: “… waar ek is nie.” Sy en René se verhouding toon blykbaar 

ruimte vir verbetering, en sy noem ook dat hulle nie aldag kans het om te gesels of om interaksie 

te hê nie. 

Haar verhouding met haar jongste boetie, blyk nie na wense te wees nie: “Sy en Eric baklei 

ongelooflik baie.” Desember gedurende hul vakansie het sy na hom gekyk toe hulle speletjies by 

die swembad gespeel het: “So sy is beskermend teenoor hom, maar hulle baklei elke dag.” Sy en 

haar oudste broer kom glo beter oor die weg. Hy speel soms saam met haar pop, maar sy is 

blykbaar “cheeky” en hy hou nie daarvan nie. Aktiwiteite saam met die gesin bestaan uit huiswerk 

en TV kyk. Sy, Eric en haar moeder bad saam en soms lees hulle Bybel en sing liedjies. Die 

moeder sê egter dit gebeur baie min en dat daar nie veel is wat hulle saamdoen nie. René slaap 

soms by haar moeder in die bed. Dit lyk asof sy dit doen as haar gemoed af is, soos toe haar 

hondjie dood is. Hulle mag dit egter nie doen wanneer hul vader tuis is nie, want hy hou nie 

daarvan nie. As die vader tuis is, sit hulle voor die TV en ontspan en doen ook niks verder saam 

nie. Die moeder noem dat René deesdae begin om terug te praat teenoor haar en die vader as hy 
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tuis is. Hy sal egter as hy klaar op haar geskree het, mooi met haar gaan praat. Die moeder doen 

dit blykbaar nie. As sy haar aanspreek, hou sy glo net aan om terug te praat, en dan skree die 

moeder op die ou einde. Sy noem ook verder dat indien sy met haar raas, “dan wip sy haar en 

gaan sit sy in haar kamer”. Haar verhouding met maats is blykbaar nie te goed nie. As sy konflik 

ervaar met ander huil sy glo: “Sy het so ŉ klein hartjie …” Die moeder beskryf haar kind verder as 

selfstandig, onafhanklik, sag en liefies.  

  4.2.2   Gevallestudie 2:  Luandré 

a.   Agtergrond (sien Addendum R) 

Luandré is die oudste kind van twee. Sy het ŉ jonger boetie van 9 jaar. Haar moeder het haar eie 

besigheid saam met haar suster. Sy werk Maandae tot Vrydae vanaf nege tot vyf, en na werk help 

sy die kinders as sy tuis kom met hul huiswerk en dan moet sy kosmaak. Sy het elke tweede 

Vrydag en Saterdag af, en is Dinsdag- en Donderdagmiddae af om te help met die kinders se 

buitemuurs. Luandré se vader werk in die buiteland. Sy rotasietyd is ses weke uit en ses weke tuis. 

Tydens die navorsingstudie was dit egter sy tweede keer dat hy weg gewerk het. Luandré was met 

ander woorde 11 jaar oud toe hulle begin het met die pendelhuwelik. Die moeder se 

ondersteuningstelsel bestaan uit haar moeder. Haar werk is ook buigsaam aangesien sy en haar 

suster mekaar uithelp indien een se kind siek is of so. Die moeder en die twee kinders doen dinge 

saam soos TV kyk in die bed, en eet so een keer ŉ maand uit. As die vader tuis is, doen hulle 

dinge saam soos “... gesels, speel playstation, eet uit, besoek plekke, gaan weg vir naweke”. 

Blykbaar kon hulle die bogenoemde dinge nie voorheen bekostig toe die vader tuis gewerk het nie. 

Luandré se vader het nog nie voorheen na haar netbalwedstryde gaan kyk nie want hy kon nie 

afkry by die werk nie. In die rukkie vandat hy in die buiteland werk, het hy al drie wedstryde gekyk 

met sy tuiskoms. Dit kom dus voor dat hulle as gesin meer dinge saam doen as voorheen. 

 

b.   Waarneming tydens navorsing en veldnotas (sien Addendum A) 

Luandré is ŉ goed gemanierde kind. Sy was aanvanklik angstig en gespanne aan die begin van 

die eerste sessie, alhoewel sy positief gereageer het op die projeksiemedia. Sy het mettertyd 

vrymoedig geraak teenoor die navorser, en sy het geduldig gewag dat die navorser elke reaksie 

neerskryf voordat sy voortgegaan het met haar vertelling. Sy het goeie oogkontak gemaak met die 

navorser, en het nuuskierig rondgekyk terwyl die navorser besig was om aantekeninge te maak. 

Sy het netjies en versorgd voorgekom. Haar moeder het haar geduldig gehanteer en sy het met 

respek teenoor haar moeder opgetree. Sy het min emosie getoon, maar het met tye geglimlag. 

Tydens die tweede sessie was sy siekerig, wat dalk haar konsentrasie kon beïnvloed het. Sy kon 

egter volhou tot aan die einde van die sessie en die mening van die navorser is dat haar reaksies 

voldoende was. 
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c.   Children’s Apperception Test (CAT) 

Luandré se CAT word volgens Bellak se tien punte-kategorieë uiteengesit (sien Addendum L): 

     1. Hooftema  

Die twee hooftemas van Luandré se CAT is as volg: Die eerste hooftema wat na vore gekom het, 

was moegheid as gevolg van vrees. Sy het onderskeidelik in drie stories vertel waar die 

hoofkarakter/s nie kon slaap nie as gevolg van bangheid (sien Addendum L plaat 5, 6, 9). Die drie 

bovermelde plate toon dat vrees die hoofkarakter/s weerhou van slaap. Plaat 5: “… of hulle het iets 

gehoor of so ietsie”; plaat 6: “… te bang om te slaap”; en plaat 9: “… is hy baie bang … en kan nie 

slaap nie.” Sy het gesê dat die hoofkarakter/s “nie energie gaan hê die volgende dag nie” en dat 

hulle so moeg is “… dat hulle die hele dag deur geslaap het”. Die vrees word later verder bespreek 

(sien nommer 7: Aard van angs en verdedigingsmeganismes). Luandré se tweede hooftema laat 

blyk dat roetine en haar huis vir haar veiligheid verskaf. Dit kom voor asof beide vir haar ŉ gevoel 

van sekerheid gee wat gekoppel kan word aan die verskaffing van emosionele veiligheid (sien 

Addendum L plaat 1, 4, 6, 7). In haar vertellings noem sy roetinetakies wat in die huis gedoen 

word: soos in plaat 1 noem sy die vader wat die tafel dek, kosmaak, en die kinders help. Sy vertel 

verder in plaat 4 en 6: “Hulle gaan by die huis kom en eet en bad ...” en; “… aan die slaap kry … 

oppak … huis toe loop … by die huis wees”. Sy herhaal die woord “huis” ŉ aantal kere in 

bogenoemde plate, wat moontlik daarop dui dat haar huis vir haar sekuriteit bied. Haar volgende 

vertelling in plaat 7 sluit aan by bostaande waar sy vertel van die kind wat wegvlug van die groot 

man en “… dan kan hy hardloop en huis toe gaan”. 

 

     2. Hoofkarakter 

Die hoofkarakter waarmee Luandré in haar vertellings geïdentifiseer het, was drie keer “ŉ seun”, 

een keer “ŉ klein seuntjie” en vier keer “ŉ seuntjie” (sien Addendum L plaat 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10). 

Sy identifiseer haarself met die teenoorgestelde geslag asook met ŉ kinderkarakter. Die 

moontlikheid is dat sy haarself identifiseer met haar jonger boetie en dat sy regressie toon as 

verdedigingsmeganisme om veilig te voel. Bellak en Abrams (1996:217) noem dat ŉ kind se 

selfbeeld verteenwoordig word deur middel van hoe ander hom- of haarself sien. Dit lyk of die 

hoofkarakter moontlik ŉ lae selfbeeld het (sien Addendum L plaat 2, 8): “… hulle wil ook seker ŉ 

bietjie beter voel …” en sy sê verder in plaat 2: “… sodat hulle gelukkig kan wees en almal die 

beste kan voel.” Alhoewel Luandré noem dat hulle beter sal voel as hulle wen, het “altwee” verloor 

op die ou einde, wat toon dat sy dalk maklik tou opgooi in moeilike situasies en die lae selfbeeld ŉ 

moontlike bydraer daartoe kan wees. Die negatiewe gevoelens wat sy ervaar in plaat 8 as gevolg 

van “… want partykeer lag ander mense dan vir kinders” is moontlik nog ŉ aanduiding van ŉ lae 

selfbeeld (Bellak & Abrams 1996:217). 
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     3.  Belangrike behoeftes en dryfkrag van die karakter 

Luandré se hoofkarakter het die volgende behoeftes en dryfkragte uitgedruk: Dit lyk of sy ŉ 

behoefte het aan die teenwoordigheid van ŉ vaderfiguur (sien Addendum L plaat 1, 3, 5, 7). In 

plaat 1 gebruik sy die vader as die primêre versorger, wat kontrasterend is, aangesien die moeder 

hulle tans versorg. Dit kom ook voor asof haar vader roetine verskaf. Verlange na haar vader, 

asook die wens om kwaliteit-tyd saam met hom te hê, word weergegee deurdat die seuntjie 

hartseer voel in plaat 3 omdat die vader “… net vir ietsie...” kyk, en dat hy beter sal voel as die 

vader iets saam met hom sou doen. Dit wil voorkom of sy ŉ behoefte het aan voldoende 

interpersoonlike verhoudings en sosialisering met haar gesin byvoorbeeld (sien Addendum L plaat 

1, 3): In plaat 1 noem sy dat die vader kosgemaak het en die kinders aan die tafel sit: “Dan begin 

hulle te praat en dan eet hulle …” Soos reeds genoem het sy die behoefte van die seun in plaat 3 

weergegee wat graag saam met sy vader wil: “… speel of net iets doen”. Dit lyk asof sy 

sosialisering met haar moeder nie as toereikend ervaar nie (sien Addendum L plaat 4, 8): “Dit lyk 

of die ma geïrriteerd is deur die kinders …”; en “… die baba lyk baie moeg want hy moet die hele 

dag buite wees of soos in saam met sy ma wees” – plaat 4. Sy vertel in plaat 8 dat die seun 

jammer is dat hy stout is en spreek die behoefte en die rede daarvoor uit: “... want hy spandeer 

nooit tyd saam met sy ma nie.”  

     4.  Begrip van die omgewing 

Werklikheidstoetsing behels die vermoë om jou emosies te evalueer (sien 2.2.4.3). Luandré toon 

dat sy haar emosies evalueer met die volgende vertellings (sien Addendum L plaat 2, 8): In plaat 8 

noem sy dat die seun ongemanierd is teenoor sy moeder en “… as hy gemanierd is, sal sy dalk nie 

met hom raas nie”. Sy vertel in plaat 2 van die seuntjie wat kwaad is omdat dit lyk of hy gaan 

verloor. Sy noem verder dat hy nie wil verloor nie, en sy sê aan die einde dat almal graag wil wen 

en dat almal belangrik is. Hierdie stelling toon dat sy moontlik empatie (sien 2.2.4.2) het met ander 

en verstaan dat hulle ook graag goed wil voel (sien Addendum L plaat 2, 4, 7, 10). Verdere 

empatie word getoon in plaat 7 teenoor die man wat die kind gejaag het: “Hy voel seker hartseer 

dat hy nie iemand het van sy familie of sulke goed nie” en sy noem dat sy afknou-/boeliegedrag 

hom gelukkig laat voel.  

 

Dit klink of sy dalk ŉ definisie gehoor het van boelies, maar sy toon insig en begrip vir sy gevoelens 

ten spyte van sy dade teenoor die kind. Emosionele selfbewussyn (sien 2.2.4.1) kom ook voor in 

haar vertellings (sien Addendum L plaat 3, 4, 5, 6, 8): Sy vertel hoe die karakters voel en gee 

redes waarom hulle so voel, soos in die volgende voorbeelde: By plaat 4 noem sy “… die seuntjie 

lyk gelukkig omdat ...”, “die baba lyk moeg want …” en in plaat 8 vertel sy dat die seun stout is en 

sê dat hy net tyd saam met sy moeder wil spandeer. Sosiale verantwoordelikheid (sien 2.2.4.2) 

(sien Addendum L plaat 1, 10) kom voor waar die karakters in plaat 1 die vader help tafel dek en 

skottelgoed was; asook in plaat 10 waar die stout seun se ouers hom moet leer “… wat is verkeerd 
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en reg …” en dat hy dan die regte dinge moet doen. 

 

     5. Sosiale verhoudings 

Luandré se sosiale verhoudings met die mense rondom haar kom duidelik na vore. Dit lyk asof die 

verhouding tussen haar en haar moeder ruimte het vir verbetering. Sy sien die moeder as ŉ kwaai 

persoon – die moeder het dit bevestig in die onderhoud (sien Addendum R). Twee voorbeelde 

daarvan kan gesien word (sien Addendum L plaat 4, 8). Byvoorbeeld in plaat 4: “… lyk of die ma 

geïrriteerd is deur die kinders …” en sy sê in plaat 8 nadat die moeder voor ander mense met die 

seun geraas het “... en die ma gee nie regtig om nie”. Sy noem ook dat hy hartseer daaroor voel. 

Dit kom voor asof sy binding ervaar met haar vader, of wil ervaar, aangesien sy hom as die 

primêre versorger voorgestel het (sien nommer 3: Belangrike behoeftes en dryfkrag van die 

karakter). Dit kan ook wees dat sy nie haar moeder beskou as versorger nie, aangesien sy tuis is. 

Haar vader is nie daar nie en dit kan moontlik daarop dui dat sy na haar vader verlang. Soos reeds 

genoem, lyk dit of sy ŉ behoefte het aan die teenwoordigheid van ŉ vaderfiguur wat die 

bogenoemde verlange staaf (sien Addendum L plaat 1, 3, 5, 7).  

Sy bring egter beide haar ouers in by plaat 10. Die navorser het haar gevra wat die kind kan doen 

om nie meer stout te wees nie, en haar antwoord was dat: “… sy ma en sy pa hom net leer wat is 

verkeerd en reg en …” (sien Addendum L plaat 10). Haar reaksie hier toon dat sy moontlik voel dat 

haar interpersoonlike verhouding met hulle albei nie na wense is nie (sien nommer 3: Belangrike 

behoeftes en dryfkrag van die karakter). Om aan te sluit hierby, dit lyk of sosialisering met beide 

ouers vir haar belangrik is, aangesien sy die behoefte uitgespreek het om kwaliteit-tyd saam met 

die moeder en die vader te spandeer (sien Addendum L plaat 3, 8). Dit kom voor asof sy haar 

verhouding met haar boetie positief ervaar aangesien sy nie negatiewe gevoelens teenoor hom 

geuiter het in die vertellings nie, en sy het die hoofkarakter geïdentifiseer as ŉ seuntjie. Hy was 

egter stout by tye (sien Addendum L plaat 10).  

6. Beduidende konflik 

 

Beduidende konflik van Luandré se superego wat na vore gekom het, is as volg: Soos reeds 

genoem (sien nommer 5: Sosiale verhoudings), lyk dit of sy ook konflik ervaar met haar moeder en 

haar moeder ervaar as kwaai. Dit lyk of sy ŉ tekort het aan slaap weens vrees en angstigheid wat 

sy ervaar in die nag. Die vrese ervaar sy moontlik as gevolg van ŉ gevoel van die omgewing wat 

onveilig is en drome wat sy kry van monsters (Woolfolk 2010:397). Die bogenoemde vrese 

veroorsaak dat sy moegheid ervaar, soos reeds bespreek is by die hooftema. Dit kom voor asof 

die verdedigingsmeganismes wat sy gebruik om die bogenoemde konflikte te hanteer, die 

volgende is: onderdrukking en ontkenning, skeidingsangs, regressie, en vrees en angstigheid. Die 

verdedigingsmeganismes word later bespreek (sien nommer 8: Hoofverdediging teen konflikte en 

vrese).      
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7. Aard van angs en verdedigingsmeganismes  

 

Die aard van Luandré se angs word moontlik getoon deur die volgende aspekte in haar lewe: Dit 

kom voor asof sy alleen en verlate is aangesien sy blykbaar die verhouding met haar ouers as 

onvoldoende ervaar, soos reeds bespreek (sien nommer 5: Sosiale verhoudings). Eerstens het sy 

ŉ behoefte aan die versorging, beskerming en sosialisering saam met haar vader (sien Addendum 

L plaat 1, 3, 5, 7). Die vader word in plaat 1 weergegee as die primêre versorger, al is hy nie tuis 

nie. Dit kom voor asof sy wens hy was daar en dat sy na hom verlang soos sy in plaat 5 die wens 

en verlange uitgespreek het: “Dat die ma en pa al in die bed is …”. Die moederfiguur word deur die 

hoofkarakter uitgebeeld as ontoereikend (sien Addendum L plaat 4, 8). Die moederfiguur kom 

geïrriteerd voor met die kinders, soos in plaat 4 en verdere voorbeelde wat sy gebruik om 

sosialisering met die moeder te beskryf, byvoorbeeld by plaat 8: “… die ma altyd met haar seun 

raas …”; “hy spandeer nooit tyd saam met sy ma nie.” Die moontlike behoefte dat beide ouers haar 

moet beskerm as sy bang is, word volgende bespreek (sien Addendum L plaat 5, 6, 7, 9). Die 

hoofkarakter/s kan nie slaap nie as gevolg van vrees (sien nommer 1: Hooftema). In plaat 9 vertel 

sy dat die seuntjie bang is omdat hy gedroom het van monsters. Die persone wat hom kan troos of 

beskerm, het sy vertel is: “Seker sy ma of sy pa.” Onveilige binding met haar ouers kan moontlik 

ook ingebring word aangesien sy ŉ beertjie gebruik het om haar te troos in plaat 6. Luandré se 

verdedigingsmeganismes om haarself te beskerm teen al die bogenoemde konflikte is as volg: 

skeidingsangs, onderdrukking en ontkenning, aggressie, regressie, en vrees en angstigheid. 

8. Hoofverdediging teen konflikte en vrese 

 

Eksterne en interne stimuli wat ŉ kind ervaar, word hanteer deur die manier hoe die kind konflik 

hanteer (Bellak & Abrams 1996:305-306). Luandré gebruik moontlik die volgende 

verdedigingsmeganismes om haar konflikte en vrese te konfronteer: Dit lyk of sy skeidingsangs 

ervaar (sien Addendum L plaat 6, 9). In plaat 6 noem sy dat die seuntjie ŉ teddiebeer kan 

vertroetel as hy bang is: “Soos in net styf vashou … sodat hulle net veilig voel.” Sy sê ook in plaat 

9 dat die seuntjie nie kon slaap nie omdat hy bang was en dat sy ouers by hom kon sit en hom 

vertel dat daar niks is om voor bang te wees nie en dat “… die Here by hom is terwyl hy slaap”. Sy 

het onderdrukking en ontkenning as verdedigingsmeganisme gebruik (Bellak & Abrams 1996:297). 

Die volgende is voorbeelde hiervan (sien Addendum L plaat 2, 8): Luandré noem dat die seuntjie in 

plaat 2 graag wil wen en dat almal verloor het op die ou einde. Die hoofkarakter in plaat 8 het ŉ 

vernederende ervaring gehad en hy het daarna net eenvoudig “… gaan speel”. Aggressie het ook 

na vore gekom (sien Addendum L plaat 7). In plaat 7 noem sy dat ŉ groot man ŉ kind jaag en hy 

“... voel niks vir ander kinders of mense nie”. Die bogenoemde woorde toon dalk aggressie van 

haar kant af teenoor die vaderfiguur omdat hy so selde daar is. Vrees en angstigheid word 

blykbaar deur Luandré gebruik as verdedigingsmeganisme (sien Addendum L plaat 5, 6, 7, 9). In 

plaat 7 hardloop die hoofkarakter weg as gevolg van vrees. Sy het verder in plaat 5, 6 en 9 vertel 
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dat die hoofkarakter/s nie kon slaap nie as gevolg van slegte drome, vrees vir die omgewing 

(spokerig, monsters), en omdat die hoofkarakter/s “ietsie gehoor” het wat hulle bangmaak. 

Regressie blyk Luandré se volgende verdedigingsmeganisme te wees. Die hoofkarakter het sy een 

keer geïdentifiseer as “ŉ klein seuntjie” en vier keer as “ŉ seuntjie” (sien Addendum L plaat 2, 6, 7, 

9, 10). Sy het ook in plaat 9 genoem dat die seuntjie “sewe of ses“ is en in plaat 10 is die seuntjie 

“ses”. In plaat 4 het sy haarself geïdentifiseer as die baba, en dit dui aan dat sy regresseer om 

nader aan die moeder te wees (Bellak & Abrams 1996:287). 

9. Geskiktheid van superego 

 

Luandré se superego blyk bevredigend te wees. Haar onvervulde behoeftes (behoefte aan ŉ 

vaderfiguur en aan beter interpersoonlike verhoudings en sosialisering met haar gesin) en konflikte 

soos vrees en angs word bestendig gehou deur die vermoëns wat haar hoofkarakter openbaar, 

naamlik werklikheidstoetsing, empatie, sosiale verantwoordelikheid en emosionele selfbewussyn. 

10.  Integrasie van die ego 

 

Luandré se superego toon vier verdedigingsmeganismes, naamlik skeidingsangs, onderdrukking 

en ontkenning, regressie, vrees en angstigheid as vereistes om die hoofkarakter/s se funksionering 

te balanseer met realiteite. Die integrering van haar ego word verkry deur die balans wat die 

hoofkarakter/s se vermoëns, naamlik werklikheidstoetsing, empatie, sosiale verantwoordelikheid 

en emosionele selfbewussyn, verskaf. ŉ Voorbeeld van laasgenoemde is in plaat 10 waar die 

hoofkarakter wens die moeder moet vir hom jammer sê omdat hy pak gekry het, maar die 

volgende stelling bring die balans in: “… maar dat hy hom moet gedra en meer luister” (sien 

Addendum L plaat 10).  

d. Bar-On se EQ-i:YV-vraelys 

Luandré se emosionele intelligensie is bepaal deur die invul van Bar-On se vraelys (sien 3.5):  

 

Figuur 4.2 Verspreidingsprofiel van Luandré se Emosionele Intelligensie 
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Luandré het die volgende standaardtellings gekry in die beantwoording van haar vraelys: Sy het 

hoë tellings gekry vir haar intrapersoonlike skaal en totale emosionele intelligensie. Dit beteken dat 

sy moontlik ŉ goed ontwikkelde emosionele en sosiale kapasiteit vir die skale toon. Sy het verder 

gemiddelde tellings gekry vir die interpersoonlike skaal, die aanpasbaarheid-skaal, die 

stresbestuur-skaal en die algemene gemoed-skaal. Dit beteken dat sy voldoende emosionele en 

sosiale kapasiteit toon by hierdie skale.  

e.  Semi-gestruktureerde onderhoud met Geval 2 se moeder (sien Addendum R) 

ŉ Semi-gestruktureerde onderhoud is gevoer met Luandré se ma en die volgende het na vore 

gekom. Luandré se vader het aan die begin van die jaar (2014) in die buiteland begin werk. Haar 

ouers het die kinders van die begin af ingelig dat hy aansoek gedoen het vir ŉ buitelandse pos. Sy 

was dus voorbereid daarop dat hy moontlik sou weggaan. Sy en haar boetie was bly vir die 

geleentheid dat haar vader nuwe werk kon kry, maar ook hartseer dat hy so ver moes werk. Sy het 

blykbaar nie gehuil toe hy weg is nie, maar toe haar vader ŉ week vroeër onverwags daar aankom, 

het sy in trane uitgebars. Luandré het elke dag kontak met haar vader deur middel van skype en 

WhatsApp. “Hulle praat nou so tien minute ŉ dag en toe hy tuis gewerk het, het hulle nie regtig 

gepraat” Die moeder noem dat sy self nog nooit so baie met haar man gepraat het nie. Luandré se 

verhouding met haar vader is glo beter as voorheen. Dit kom voor asof daar minder “wrywing” 

tussen hulle is, en hy waardeer haar meer. Hulle het meer kwaliteit-tyd saam en hy is rustig 

wanneer hy tuis is. Voorheen het hy van die werk af gekom en dan was hy moeg, geïrriteerd en 

ongeduldig met haar. Die verhouding met haar moeder is blykbaar redelik goed.  

 

Sy slaap elke aand by haar moeder en sit by haar. Sy en haar moeder gesels ook oor gebeure by 

die skool wat waarskynlik toon dat hulle kommunikeer. Die moeder het wel genoem dat sy “bietjie” 

van “ŉ kwaai ma” is. Dissipline kan moontlik ŉ kwessie wees, aangesien die moeder noem dat sy 

op hulle “gil” as hulle twee baklei en dat hulle nie altyd besef waarom sy dit doen nie – anders 

vermoor hulle mekaar. Luandré se verhouding met haar boetie is blykbaar goed. Hulle kan mekaar 

glo nie uitlos nie en “het ŉ regte boetie en sussie verhouding”. As hulle op hul eie is, is hulle lief vir 

mekaar, maar as iemand in die omgewing is, “wil hul mekaar vermoor”. Haar verhouding met 

maats is blykbaar goed. Haar moeder sien haar altyd saam met maatjies, alhoewel hulle soms 

baklei, wat heel natuurlik is. Dit lyk asof die gesinsdinamiek demokraties is wanneer die vader weg, 

is aangesien hulle meer ingestel is op mekaar se behoeftes. As hulle winkels toe gaan, eet hulle 

uit: “… elkeen kry ŉ beurt om te kies waar om te gaan eet.” Indien die vader tuis is, moet hulle 

doen wat “hy sê hulle moet doen”. Die moeder het genoem dat die kinders meer selfstandig word 

en ook deelneem aan besluitneming. Daar is wel perke wat dit aanbetref. Die moeder het vertel dat 

sy nog nie ŉ gedragsverandering opgetel het by Luandré vandat haar vader weg is nie, maar soos 

die moeder noem, is dit “nog half die begin”. Haar moeder noem egter dat sy meer selfstandig is 

as voorheen toe hul vader nog tuis was. Sy begin haar moeder ook in die kombuis help, want sy 
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wil glo kosmaak. Sy het glo ŉ goeie probleemoplossingsvermoë. Haar selfstandigheid beskryf haar 

moeder as “50-50” “… sy begin so half die situasies opsom van wanneer sy vir haarself kan 

opstaan en wanneer sy eerder vir die juffrou gaan sê …” Luandré hanteer blykbaar spanningsvolle 

gebeure soos ŉ “drama queen”, oorreageer en neem dinge ernstig op. Sy huil glo maklik en is ŉ 

emosionele kind. Die moeder beskryf haar kind verder as liefdevol en sy “… soek liefde, aandag, 

aanvaarding”.  

  4.2.3   Gevallestudie 3: Steven 

a. Agtergrond (sien Addendum S) 

Steven is die oudste kind van twee. Hy het ŉ jonger sussie wat ses jaar oud is. Sy moeder werk by 

ŉ maatskappy in die week vanaf halfagt tot vyfuur in die middae. Steven is by ŉ naskoolsentrum in 

die middae, waar sy sussie ook in die kleuterskool is. Hul vader werk al vir vier jaar in die 

buiteland. Tans het hy ŉ gereelde rotasietyd van ŉ maand uit en ŉ maand tuis, wat vir hulle goed 

werk aangesien hulle dinge nou vooruit kan beplan. Steven was vier jaar oud toe sy vader so begin 

werk het, en aan die begin was dit blykbaar moeilik vir hom en het hy baie gevra na hom. Sy 

moeder sê dat hy nou gewoond is daaraan dat sy vader moet teruggaan. Die ondersteuningstelsel 

wat die moeder het, bestaan uit haar broer – hulle gaan af en toe na hom toe – en haar 

skoonmoeder, wat haar glo soms help. “Ek probeer altyd op my eie regkom. Ek sal altyd eers op-

crack voor ek vir hulp vra.” Sy het ook ŉ goeie vriendin wat weet dat as sy stil is, sy haar moet bel. 

Die moeder is ŉ vrolike persoon en dit lyk of sy en haar kinders na aan mekaar is.  

 

b. Waarneming tydens navorsing en veldnotas (sien Addendum A) 

Steven was tydens die aanvang van die eerste sessie terughoudend en angstig. Namate hy 

selfvertroue gekry het, het hy vollediger antwoorde begin gee. Dit het egter voorgekom asof hy nie 

heeltemal homself was nie. Hy het min emosie getoon en soms effens geglimlag. Hy het 

oogkontak gemaak, maar het met tye rondgekyk. Steven het respekvol en gehoorsaam teenoor sy 

moeder opgetree, en sy moeder was geduldig en liefdevol teenoor hom. Die moeder het in die 

onderhoud (sien Addendum S) gesê dat Steven Ritalin drink. Die navorser kon sien dat die 

medikasie uitgewerk was teen die laatmiddagsessie, aangesien hy die heeltyd beweeg het. Dit kon 

sy antwoorde beïnvloed het. Tydens die tweede sessie was hy baie bly om die navorser weer te 

sien en hier het sy die ware Steven ervaar. Hy was vriendelik, vrymoedig, en dit het voorgekom 

asof hy ŉ eerlike kind is. Hy het rustig voorgekom en stilgesit (hierdie sessie was in die oggend). 

 

c. Children’s Apperception Test (CAT) 

Aan die hand van Bellak se tien punte-kategorieë het die volgende inligting ten opsigte van Steven 

na vore gekom (sien Addendum M): 
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1. Hooftema 

Dit lyk of Steven se hooftema onveilige binding met sy vader is (sien Addendum M plaat 1, 3, 5, 6, 

7, 10). Steven se hoofkarakter het die volgende gevoelens ten opsigte van sy vader wat tydens sy 

vertellings te voorskyn gekom het: gevoelens van ontoereikendheid, begeerte vir aanvaarding, 

begeerte aan erkenning, begeerte vir ŉ toeganklike interpersoonlike verhouding, en dit lyk asof hy 

wil hê die vader moet voldoen aan sy primêre behoeftes en versorging. Hierdie gevoelens kan 

daarop neerkom dat hy nie veilige binding met sy vader ervaar nie. In plaat 1 kom dit voor asof die 

hoofkarakter ŉ behoefte het dat die vader sy primêre behoeftes moet vervul, aangesien hy die 

vader inbring om kos vir die kinders op te skep. Die vader distansieer hom egter van die kinders 

omdat hy net daar staan en nie die kos inskep nie. Hy noem dat die vader “skaam” voel wat dalk 

toon dat hy sy vader as ontoereikend ervaar. In dieselfde plaat noem hy dat die kinders “sleg” voel 

omdat die vader nie die kos inskep nie, en die moeder geroep moes word om dit te kom doen. 

Steven kom hulpeloos voor aangesien hy nie self sy kos kan inskep nie. 

In sy vertelling van plaat 3 bring hy “Die oom …” in wat op die bank sit en die kind sit op die grond. 

Die “oom” was toe die kind se vader wat moontlik aandui dat sy vader vir hom soos ŉ vreemdeling 

voel. Hy het verder genoem dat die kind hartseer is, “… want hy kan nooit kyk wat hy wil kyk en kry 

nooit kans om op die bank te sit”. Hierdie vertelling van hom spreek dalk sy behoefte vir 

aanvaarding en erkenning van sy vader af uit (hy wil ook belangrik en geliefd voel). Hieruit lyk dit of 

dit neerkom op onveilige binding met sy vader en dit toon moontlik dat die vader homself 

distansieer van Steven af. Hy bring weereens die woord “skaam” in toe hy verduidelik hoe hy sal 

voel as hy vir sy vader moet vra of hy ook mag TV kyk – nie veilige binding nie – en hy vertel 

verder indien hy sy vader sou vra dat hy dit wel sal toelaat, en dat die vader sal gaan kosmaak. Hy 

betrek weereens die vader by die maak van kos, wat ŉ waarskynlikheid gee dat hy graag wil hê sy 

vader moet aan sy primêre behoeftes voldoen. Die skynbaar voortdurende konflik en straf van die 

vaderfiguur kan gesien word en word later verder bespreek (sien nommer 5: Sosiale verhoudings).  

2. Hoofkarakter 

Steven het sy hoofkarakter meestal geïdentifiseer met ŉ manlike kinderfiguur (sien Addendum M 

plaat 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10). Dit het egter voorgekom asof hy homself emosioneel gedistansieer het 

van sy vertellings of dat hy sy emosies nie verbaal kan uitdruk nie. Die moontlikheid is ook dat hy 

sy gevoelens onderdruk het en die verdedigingsmeganisme isolasie gebruik het (Bellak & Abrams 

1996:297). Hy het sy vertellings begin deur die hoofkarakter/s die volgende te noem: “kinder/s”; 

“Hulle twee …”; “… hom …”; en “Daar is een … en twee aan die …” Hy het in die vertelling van die 

bogenoemde plate, behalwe plaat 3, van die begin tot die einde ook woorde gebruik soos “hy” of 

“hom” en geen verdere emosionele identifikasie gemaak nie. Benoeming van die spesifieke geslag 

(seuntjie) is slegs twee keer gedoen, in plaat 4 en 7. Dit lyk of die hoofkarakter ŉ lae selfbeeld het 

(sien Addendum M plaat 1, 3, 5, 8). Steven het die volgende frases gebruik – en dit is volgens 
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Bellak en Abrams (1996:303) glo aanduiders van ŉ lae selfbeeld: Hy het “Ek weet nie regtig nie” 

twee maal gebruik en “Ek weet nie” het hy vier keer gesê. Hy het die hoofkarakter in plaat 8 ook as 

“ongeskik” beskryf, wat dalk ŉ negatiewe selfbeeld voorstel. Dit het ook voorgekom asof hy gou 

moed opgee in sekere situasies (sien Addendum M plaat 7). 

 

3. Belangrike behoeftes en dryfkrag van die karakter 

 

Die hoofkarakter se belangrike behoeftes en dryfkragte wat voorgekom het in Steven se 

vertellings, was as volg: Dit kom voor of hy die behoefte het om te speel (sien Addendum M plaat 

1, 4, 8). In plaat 4 noem hy dat hy nie saam met die moeder inkopies wil doen nie, maar eerder 

“Na die speelplek toe in die woud” wil gaan. Hy vertel ook in plaat 1 en 8 dat, as hy ongelukkig is, 

en hy speel, dan voel hy beter. Die rede waarom hy “speel” in sy projeksies ingebring het, kan 

moontlik wees dat speel vir hom ŉ gevoel van ontspanning en ontvlugting bring, of hy speel dalk te 

min. Dit kan dalk ook wees dat hy bietjie alleen sonder ŉ ouer wil wees (sien Addendum M plaat 2, 

4, 6), soos gesien in bogenoemde plaat 4. Hy noem ook in plaat 6 dat die kinders by die kamp 

“Hulle vriende …” sal nooi om saam te kuier en dat hul ouers tuis is.   

 

Dit lyk asof die hoofkarakter ŉ behoefte ervaar vir aanvaarding en erkenning (sien Addendum M 

plaat 3, 4). Hy vertel in plaat 3 van sy gevoelens: “Hartseer, want hy kan nooit kyk wat hy wil kyk 

en kry nooit ŉ kans om op die bank te sit.” Die bostaande frase dui skynbaar daarop dat die 

hoofkarakter wil voel hy tel ook en sy behoeftes is ook belangrik. In plaat 4 vertel hy dat hy elke 

dag “… moet ry op sy fiets en agter sy ma moet gaan” wat ŉ moontlikheid weergee dat hy graag 

wil hê dat sy gevoelens ook in ag geneem moet word. Dit kom voor asof hy verwerping ervaar met 

tye, wat die gevoel van aanvaarding en erkenning vererger (sien Addendum M plaat 9, 10): Soos 

in plaat 9: “Daar is ŉ kind in die bed … die deur is toe en die ma het hom in die donker laat slaap 

en hy is baie bang.” Die hoofkarakter sê ook in plaat 10 dat hy konflik het met sy vader en dat hy 

“Baie sleg” voel daaroor, en hy noem verder hoe hy dit kan vermy: “Wanneer hy nooit weer stout 

is” 

 

4. Begrip van die omgewing 

 

Dit lyk of hy emosionele selfbewussyn het (sien Addendum M plaat 3, 5, 8, 10), aangesien dit 

voorkom asof hy begrip en insig het rondom sy emosies (sien 2.2.4.1). Die volgende is voorbeelde 

daarvan: Sy storie van plaat 8 vertel dat hy raas kry en hy noem dat hy ongeskik was. In plaat 10 

vertel hy dat hy stout was, en pak gekry het. Die navorser het hom gevra wat hy kan doen om dit 

beter te maak, en hy het genoem dat hy “Sy pa jammer sê, sê hy sal dit nooit weer doen ”; asook 

“Hy het nie gedink voor hy doen nie”. Die laaste woorde toon dalk lae impulsbeheer. 
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5. Sosiale verhoudings 

 

Volgens Steven se moeder baklei hy en sy sussie baie (sien Addendum S). Steven het nie in een 

plaat sy sussie se naam genoem, of die woord “sussie” gebruik nie. Die weglating van haar uit die 

vertellings (sien Addendum M plaat 4, 5, 7) kan moontlik wees as gevolg van sibbe-konflik of dat 

hy dalk sukkel om sy emosies te verbaliseer. In plaat 4 het hy die karakter uitgelos wat deur die 

moeder gedra word en net vertel van “… ŉ seuntjie wat ŉ fiets ry …” Nog ŉ beduidende weglating 

van sy sussie was in plaat 7 waar die navorser gevra het wie almal by die seuntjie se huis is, en hy 

“Mamma, Pappa en boetie” gesê het.  

Dit lyk na ŉ moontlikheid dat Steven die interpersoonlike verhouding met sy moeder sien as 

positief (sien Addendum M plaat 1, 3, 8, 10). Sy moeder het in die onderhoud (sien Addendum S) 

vertel dat Steven baklei het met ŉ kind en dat die kind se moeder hom uitgetrap het daaroor. Dit 

lyk asof hy die bogenoemde konflik gebruik het in plaat 8 en aan die einde van sy storie het hy 

gesê dat hy weer gelukkig gaan wees, want “hulle en die ma gaan dit uitsorteer” – wat moontlik 

aandui dat hy sy moeder sien as sy beskermer. Na verdere navraag van die navorser het hy 

beaam dat sy moeder baie keer dinge uitsorteer. In plaat 10 vertel hy dat sy moeder hom getroos 

het na die lyfstraf wat hy gekry het by sy vader, en dat hy beter oor haar voel as oor sy vader. Hy 

sien sy moeder ook as sy primêre versorger in plaat 1 en 3, soos reeds genoem (sien nommer 1: 

Hooftema). Dit kom wel voor asof hy soms net bietjie alleen gelaat wil word om te speel en nie 

inkopies saam met sy moeder wil doen nie (sien nommer 3: Belangrike behoeftes en dryfkrag van 

die karakter), soos weerspiëel in plaat 4. Sy moeder het ter aansluiting daarby in die onderhoud 

gesê dat hy nie daarvan hou om winkels toe te gaan nie (sien Addendum S). 

Klaarblyklik ervaar hy die verhouding met sy vader, soos reeds genoem, as onveilig (sien nommer 

1: Hooftema). Onveilige binding met sy vader het na vore gekom in verskeie plate (sien Addendum 

M plaat 1, 3, 5, 6, 7, 10). Verdere aanduidings wat die waarskynlikheid aandui van ŉ onvoldoende 

interpersoonlike verhouding met die vaderfiguur is die volgende: Hy het in plaat 5 vertel dat die 

kinders in die bed was en gesels het. Hy vertel toe verder dat iemand in die bed weggekruip het 

“Hulle pappa of mamma” en “Hy wil hulle skrikmaak”. Die uiteinde daarvan was dat hulle pak gekry 

het. Lyfstraf het ook voorgekom in plaat 10, waar hy sy gevoelens gelug het dat die hoofkarakter 

kwaad is vir die vader. Beide die twee plate waar die hoofkarakter lyfstraf gekry het, toon ŉ 

skynbaarheid dat Steven aggressief voel teenoor sy vader as gevolg van woede teenoor hom. By 

plaat 7 vertel hy van ŉ heks wat ŉ seuntjie probeer vang, en daarna verander hy toe die karakter 

na ŉ reus wat hom wil vang en eet met sy skerp tande. Daar kan ŉ moontlikheid wees dat hy sy 

vader geprojekteer het as die reus en dat die skerp tande moontlike aggressie is. Die heks kon hy 

ook gesien het as sy moeder en dat hy haar moontlik blameer dat sy nie die vader keer as hy hom 

wil slaan nie. Hy vertel verder dat “Niemand” hom kan red nie, wat die bogenoemde moontlikheid 

miskien staaf. Dit kan ook wees dat hy onbeskermd en alleen voel. 
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6. Beduidende konflik 

 

Steven se superego toon beduidende konflik, soos in die volgende: Dit lyk of hy interpersoonlike 

konflikte ervaar, naamlik sibbe-konflik (weglating van sy sussie) en konflik met sy vader (sien 

nommer 5: Sosiale verhoudings). Nog ŉ konflik met sy superego is gevoelens van ongelukkigheid 

wat hy ervaar. Hy gebruik die volgende woorde om sy ongelukkigheid uit te druk: “Hartseer”; “sleg” 

(sien Addendum M plaat 3, 4, 5, 8, 10). Verdedigingsmeganismes wat hy gebruik het om homself 

te beskerm teen die bogenoemde konflikte was: Onderdrukking en ontkenning, aggressie en 

ontvlugting. Hierdie konflikte word later bespreek (sien nommer 8: Hoofverdediging teen konflikte 

en vrese).  

7. Aard van angs en verdedigingsmeganismes 
 

Soos reeds bespreek (sien nommer 1: Hooftema), lyk dit of hy onveilige binding ervaar met sy 

vader, wat dalk veroorsaak dat hy onveilig en alleen voel. Die onveiligheid stel hy so voor (sien 

Addendum M plaat 4, 6, 7, 9): In plaat 4 vertel Steven dat “ŉ Polisie” saam met die moeder en 

seuntjie op die fiets moet loop – indien hy veilige binding met sy vader ervaar het sou hy moontlik 

sy vader gebruik het, en nie die polisie nie. “Hoe so?” het die navorser gevra en hy het geantwoord 

“Om hulle op te pas van die skelms.” Steven het in plaat 6 vertel dat die een seun wou wegkom 

van die kamp af omdat hy “bang” was vir die donkerte en die volmaan. Die seun het toe beter 

gevoel toe hy huis toe gegaan het. Dit blyk dat sy huis vir hom ŉ mate van beskerming bied, en dit 

kan ook gesien word in plaat 7. ŉ Verdere voorbeeld van sy onveilige gevoel kan gesien word 

tydens die onderhoud met sy moeder (sien Addendum S). Die kinders slaap by haar in die bed as 

die vader nie tuis is nie. As hy daar is, moet hulle in hul eie kamers slaap, en dan huil hulle. Ter 

aansluiting hierby het Steven in plaat 9 vertel: “Daar is ŉ kind in die bed … die deur is toe en die 

ma het hom in die donker laat slaap en hy is baie bang.” Dit kom voor asof die vader tuis is en hy 

in sy eie kamer moet slaap. Ten spyte van sy vader se teenwoordigheid by die huis, blyk dit asof 

hy steeds vrees in die donker kamer ervaar. Die onveilige gevoel wat hy ervaar, kan moontlik 

aansluit by sy moegheid wat hy blykbaar ervaar (sien Addendum M plaat 2, 3, 4). ŉ Voorbeeld 

daarvan is by plaat 3 waar hy vertel het dat hy gelukkig sal wees as hy op die bank kan slaap. Die 

behoefte aan slaap is moontlik te wyte aan moegheid wat hy ervaar omdat hy nie kan slaap in die 

nag nie as gevolg van sy vrees vir die donker. Die sitkamerbank waarop hy wil slaap is dalk ŉ 

aanduider dat hy daar veiliger sal voel as alleen in sy kamer. Moegheid as ŉ tema kan ook gesien 

word in plaat 2 en 4. Die bogenoemde vrese hanteer Steven deur die gebruik van die volgende 

verdedigingsmeganismes, wat in die volgende afdeling bespreek gaan word: vrees en angstigheid, 

isolasie en regressie. 

8. Hoofverdediging teen konflikte en vrese 

 

Die mate waartoe Steven se hoofkarakter sy konflikte en vrese hanteer (Bellak & Abrams 

1996:305-306) is as volg: Dit lyk asof hy sy konflikte en vrese hanteer deur gebruik te maak van 
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onderdrukking en ontkenning, aggressie, ontvlugting, vrees en angstigheid, isolasie en regressie 

as verdedigingsmeganismes. Onderdrukking en ontkenning word deur die hoofkarakter gebruik, 

soos reeds bespreek (sien nommer 5: Sosiale verhoudings), aangesien hy sy sussie weglaat as 

karakter dwarsdeur die vertellings (Bellak & Abrams 1996:297). Die karakter in plaat 7 verander 

ook vanaf ŉ heks na ŉ reus (sien Addendum M plaat 7), en die gebruik van ŉ heks in sy vertelling 

dui ook regressie aan as verdedigingsmeganisme (Bellak & Abrams 1996:298). Verdere regressie 

kom voor waar die kinders hulpeloos voorkom in plaat 1 omdat hulle nie self kos kan inskep nie, en 

in plaat 5: “Wie kan hom red?” “Niemand” (sien Addendum M plaat 1, 5, 7). Verder toon hy dalk 

aggressie. Indien daar konflik tussen die superego en aggressie is (sien Addendum M plaat 1, 3, 

10), reageer die kind met skaamte (Bellak & Abrams 1996:99). Steven se hoofkarakter was skaam 

teenoor sy vader in plaat 3, en hy het die skaamte dalk geprojekteer op sy vader aangesien sy 

vader ook skaam was in plaat 1. Die skaamte kan die beskrywing wees van die ontoereikendheid 

wat hy ervaar tussen hom en sy vader, aangesien hulle nie hul emosies en behoeftes teenoor 

mekaar uiter nie, of dit kan wees as gevolg van aggressie soos genoem. Hy het ook genoem in 

plaat 10 dat hy kwaad is vir sy vader, en dit kan dalk ook gesien word as aggressie. 

  
Die bogenoemde konflikte veroorsaak dat hy ongelukkig is. Dit lyk of hy ontvlugting gebruik as 

verdediging wanneer hy ongelukkig is, aangesien hy noem dat hy beter sal voel as hy gaan eet, 

speel of slaap (sien Addendum M plaat 1, 3, 4, 8), en hy vlug weg van die reus (sien Addendum M 

plaat 7). Dit lyk asof hy vrees en angs ervaar, aangesien hy by plaat 7 vertel waar hy gevlug het na 

sy huis; verder kan vrees en angs gesien word waar hy vrees het vir die donker, geluide van takke 

hoor en die reus (sien Addendum M plaat 6, 7, 9). Hy vertel in plaat 5 dat “Hy wil hulle skrikmaak” 

na aanleiding van die twee kinders wat gesels het in die bed en pak gekry het omdat hulle nie 

slaap nie. Dit het voorgekom asof hy ŉ vrees het vir lyfstraf (sien Addendum M plaat 5, 10). Hy 

gebruik isolasie as verdedigingsmeganisme (sien Addendum M plaat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10). 

Soos reeds bespreek (sien nommer 2: Hoofkarakter), kom dit voor asof hy homself emosioneel 

isoleer van die plate deur identifikasie van die karakters te vermy. In plaat 2 vertel hy dat daar twee 

aan die een kant is wat toutrek, en een aan die ander kant. Hy identifiseer die hoofkarakter met die 

persoon wat alleen is, so asof hy ŉ waarskynlikheid uitspreek dat hy alleen is en alleen sy stryd sal 

stry. 

  
9. Geskiktheid van superego 

 

Dit kom voor asof Steven se superego nie na wense is nie. Sy onvervulde behoeftes (behoefte vir 

aanvaarding en erkenning, behoefte om te speel), die waarskynlikheid van onveilige binding met 

sy vader, asook ander konflikte nie stabiel gehou word deur die vermoëns wat die hoofkarakter 

onthul nie, naamlik emosionele selfbewussyn. 
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10.  Integrasie van die ego 

 

Steven se verdedigingsmeganismes van sy superego blyk as volg te wees: Angstigheid en vrees, 

regressie, onderdrukking en ontkenning, isolasie en ontvlugting. Dit kom voor asof die balans wat 

verkry word deur middel van die integrering van die hoofkarakter se ego, nie voldoende is nie, 

aangesien dit lyk asof sy vermoëns slegs bestaan uit emosionele selfbewussyn (sien nommer 4: 

Begrip van die Omgewing). Die integrasie van sy ego is klaarblyklik ongebalanseerd en kan ook 

gesien word deur middel van sy lae motiveringsvlak, aangesien hy gou moed opgee in sekere 

situasies.  

d. Bar-On se EQ-i:YV-vraelys 

Bar-On se vraelys toon Steven se huidige emosionele intelligensie (sien 3.5): 

 

Figuur 4.3 Verspreidingsprofiel van Steven se Emosionele Intelligensie 

Steven se standaardtellings met die beantwoording van die vraelys is as volg: Hy het ŉ baie hoë 

telling gekry vir die aanpasbaarheid-skaal, wat blyk dat hy vir die skaal ŉ baie goeie ontwikkelde 

emosionele en sosiale kapasiteit het. Sy algemene gemoed-skaal toon dat hy ŉ goed ontwikkelde 

emosionele en sosiale kapasiteit het, aangesien hy ŉ hoë telling gekry het. Hy het gemiddelde 

tellings vir die intrapersoonlike en interpersoonlike skaal, asook sy totale emosionele intelligensie 

gekry. Dit dui aan dat hy ŉ voldoende emosionele en sosiale kapasiteit het vir die skale. Hy het 

egter ŉ lae telling gekry vir die stresbestuur-skaal (sien 2.2.4.4), wat kommerwekkend is. Dit lyk 

asof hy ŉ ongewoon beperkte emosionele en sosiale kapasiteit het vir die bogenoemde skaal se 

subskale, naamlik strestoleransie en impulsbeheer (Bar-On & Parker 2012:35).  

e.  Semi-gestruktureerde onderhoud met Geval 3 se moeder (sien Addendum S) 

Die volgende inligting is verkry deur die onderhoud wat gevoer is met Steven se moeder. Sy vader 

werk vandat hy vier jaar oud is in die buiteland. Steven praat so twee keer ŉ week met sy vader 
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deur middel van skype en telefoonoproepe. Die verhouding met sy vader is volgens Steven se 

moeder baie goed. Sy noem dat hy moeite doen met hulle. Hy gesels met hulle en gaan haal hulle 

vroeg by die skool, en dan “… vat hy heeltemal oor met dit en … help met kinders in die bed kry 

ensovoorts”. Steven blyk rustiger te wees as sy vader tuis is en word minder kwaad as gewoonlik. 

Hy verlang baie na sy vader as hy weggaan en hy sê hy mis hom en huil dan makliker. As sy vader 

nie tuis is nie, ervaar hy glo woede. Die moeder het ook genoem albei haar kinders “raak moeiliker 

en hulle baklei baie”. Steven se verhouding met sy sussie bestaan uit konflik. Hulle baklei glo erg, 

maar hy is lief vir haar. Gesinsaktiwiteite as hul vader nie daar is nie, bestaan uit kuier by die 

familie, ŉ braai, en soms gaan hulle fliek. As die vader tuis is, braai hulle elke naweek, die familie 

kom kuier en hulle probeer om ook “bietjie weg te kom”. Dit kom voor asof, as hul vader weg is, die 

gesinsdinamiek meer demokraties is aangesien die moeder soos op ŉ Saterdag vir die kinders sal 

vra wat hulle wil doen en ook opsies aan hulle sal gee. Indien die vader tuis is, moet hulle doen 

wat hy wil doen. “Of ons sit net by die huis, want hy wil nou nêrens heen nie.” Dissipline-gewys sê 

die moeder sy is baie “lenient” met die kinders en as die vader huis toe kom, is dit weer “terug na 

normaal”. “Dan vra Steven, nou wie is eintlik die baas?”  

Die verhouding met sy moeder blyk baie goed te wees: “Ons het ŉ goeie verhouding en is close. 

Hy deel sy gevoelens met my en vertel my enige iets.” Die moeder voel dat die kinders “nie soveel 

aandag kry as wat hulle moet kry nie”. Sy is moeg, want sy moet rond “hol” en naweke probeer sy 

rus. Die moeder sê sy is soms angstig en dan is die kinders ekstra moeilik. Steven en sy sussie 

slaap by sy moeder in die bed, en hulle wil “nie meer in hul eie beddens” slaap as hul vader huis 

toe kom nie. Dit is dan ŉ gehuilery in die aande. As hy tuis is, slaap hulle in hul eie kamers, maar 

as hy weg is, “dan is hulle terug in my bed”. Steven is glo selfstandig as sy vader nie daar is nie. 

Hy gee die honde kos en help sy moeder om te kyk of die hekke gesluit is en die alarm aan is. Hy 

doen egter nie die bogenoemde as sy vader tuis is nie. Hy toon ook empatie. Steven se moeder 

het vertel dat sy maats nie pappas het nie en dit is vir hom erg dat die een maatjie so swaar kry 

omdat hy nie kan onthou hoe sy pappa lyk nie. Konflik met maats hanteer hy glo nie goed nie. Hy 

het ŉ seuntjie met ŉ bottel in die gesig geslaan en die kind se moeder het toe met hom geraas. Hy 

het “ontstoke” gevoel omdat die moeder ŉ skoolreël verbreek het (geen ouer mag raas met ander 

kinders nie). Sy mening was dat die kind daaroor geskors moes word. ŉ Ander keer het hy debiete 

gekry en hy het met sy moeder daaroor gepraat, nie gehuil nie, en “… op ŉ half groot manier gesê 

hy sal dit hanteer. Hy weet hy was verkeerd, so”. Hy het ook gesê hy sal met sy vader daaroor 

praat. Die moeder beskryf haar kind as: ŉ baie gelukkige seuntjie, goed gebalanseerd, behalwe vir 

die woedebuie. Hy het ŉ sterk persoonlikheid, hy hou van aandag en wil nie op sy eie speel nie. Hy 

is ook ŉ skamerige kind. Hy gaan aan op sy eie en hy doen sy eie ding. 
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  4.2.4   Gevallestudie 4: Nico 

a.  Agtergrond (sien Addendum T) 

 

Nico is die jongste kind van twee. Sy oudste boetie, Cody, het ook deelgeneem aan hierdie studie 

(sien 4.2.5). Hy het ook ŉ ouer stiefbroer met wie hy nie regtig ŉ verhouding het nie, alhoewel hy 

glo dink dat die broer wonderlik is. Hulle sien hom blykbaar min. Sy moeder werk as ŉ bemarker 

en sy het buigsame ure sodat sy haar skedule kan aanpas by die kinders se buitemuurs en 

akademie. Sy materne grootmoeder woon ook by hulle en hulle kom glo goed oor die weg. Sy 

maak die kos en ry die kinders soms rond. Alhoewel sy ook sommer net sal nee sê, en dan bly 

hulle tuis. Sy vader werk al vir 14 jaar lank lang ure, of hy gaan weg. Hy het blykbaar in die 

afgelope drie jaar regtig begin reis. Sy werk neem hom vanaf Suid-Afrika tot so ver as die Ivoorkus 

in Wes-Afrika. Hy het nie vaste rotasietye nie, aangesien die tyd wat hy uitgaan, afhang van sy 

werk. Indien hy tuis is, werk hy lang ure en is hy nie op vakansie nie. Die vader probeer om 

naweke tuis te wees. Die ouers berei die kinders voor as die vader moet weggaan. Hulle skryf sy 

reisrooster op ŉ bord neer, wat die tye en plekke waarheen hy gaan, aantoon. Hulle het egter min 

kontak met die vader as hy weggaan, aangesien hul voorheen baie ontsteld was as hulle met hom 

gepraat het. Deesdae praat hulle soms met hom oor die foon en hulle word nie meer so ontsteld 

nie. 

b.  Waarneming tydens navorsing en veldnotas (sien Addendum A) 

 

Nico het voorgekom as ŉ intelligente kind met ŉ goeie woordeskat. Hy het vrymoedig gereageer 

teenoor die navorser. Sy reaksie op die aktiwiteite was positief en hy het die vrae volledig 

beantwoord. Nico was gemaklik en in beheer van sy emosies, alhoewel sy gesigsuitdrukking 

emosieloos was. Hy lyk na ŉ onafhanklike kind en het goeie oogkontak gemaak met die navorser. 

Sy optrede teenoor sy moeder was gehoorsaam en die moeder het hom met geduld gehanteer. 

Die kind het netjies en versorgd voorgekom, alhoewel hulle ŉ paar dae voor die tyd getrek het en 

die huisinhoud nog in bokse was. Hy het goeie begrip getoon en dit het voorgekom asof hy baie 

eerlik was tydens die studie. 

c.  Children’s Apperception Test (CAT)                  

 

Nico se uitkomste van die CAT word uiteengesit volgens Bellak se tien punte-kategorieë (sien 

Addendum N): 

1. Hooftema 

Nico se vertellings het die volgende hooftemas opgelewer: Dit lyk asof hy nie veilige binding ervaar 

met beide sy ouers nie (sien Addendum N plaat 1, 3, 5). Hy vertel in plaat 1 dat “Jurie” kwaad is 

dat hy nie kan eet nie omdat die kos baie warm is en die ouers nie tuis is nie. Die warm kos, kan 

gesien word as sy gevoelens van verwerping of ontneming (Bellak & Abrams 1996:262) en die 
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ouers wat nie tuis is nie, kan sy gevoelens weerspieël dat sy ouers nie beskikbaar is vir hom 

wanneer hy hulle nodig het nie. Hy het verder vertel dat “Kallie” die tuinwerker en “Anna” die 

huishulp na hulle gekyk het, en die kos gemaak het, wat die moontlikheid gee dat hy hulle sien as 

sy primêre versorgers. In plaat 3 en plaat 10 kan gesien word dat hy nie binding ervaar met sy 

vader nie (sien Addendum N plaat 3, 10), en in plaat 8 met sy moeder wat blykbaar altyd lelik is “… 

met haar kinders …” (sien Addendum N plaat 8). Die volgende hooftema van Nico is klaarblyklik 

ongelukkigheid. Dit lyk asof hy baie dinge in sy lewe ervaar wat hom ongelukkig maak. Woorde 

soos “hartseer” (sien Addendum N plaat 1, 2, 3, 4, 7, 10) en “ongelukkig” (sien Addendum N plaat 

4, 8, 9, 10) word gebruik. Hy het vertel in plaat 1 van die huiswerker Anna wat nie meer vir hulle 

werk nie: “Eerste was ek baie hartseer ... En toe weer hartseer omdat ons een kat doodgegaan 

het.” Nico het vertel in plaat 3 dat die kind “hartseer en verbaas” gevoel het, sy vader wou nie met 

hom speel nie, en “hartseer en ongelukkig” in plaat 4, omdat hy nie by maats kon speel nie. 

 

2. Hoofkarakter 

Nico se sy hoofkarakter het met ŉ manlike kinderfiguur geïdentifiseer (sien Addendum N plaat 1). 

Hy het in plaat 1 drie seunsfigure se name genoem en dit lyk of hy homself geassosieer het met 

“Jurie”. Dit het voorgekom asof hy deur sy vertellings homself moontlik geïsoleer het (Bellak & 

Abrams 1996:297) van sy emosies, deur gebruik te maak van woorde soos (sien Addendum N 

plaat 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10): “… die kind …”; in plaat 5: “… die kinders …”; en in plaat 9: “… hy …”. In 

plaat 4 het hy eerste genoem van die “babatjie”, wat ŉ moontlikheid toon van regressie as 

verdedigingsmeganisme en laastens “seuntjie” (sien Addendum N plaat 4, 8).  

 

Dit blyk dat Nico se hoofkarakter moontlik ŉ lae selfbeeld het (sien Addendum N plaat 2, 8). Hy het 

frases gebruik soos: in plaat 2: “Want hy is dan sleg en dan dink hulle almal dit” ; en in plaat 8 “die 

seuntjie net soos in sleg is” en “dat haar kind soos in nie mooi genoeg is nie”. Na aanleiding van 

die bogenoemde aanhalings lyk dit of hy homself as negatief ervaar en dat dit vir hom belangrik is 

wat ander van hom dink (wat ouderdomsgepas is), maar hierdie gevoelens kon moontlik ontstaan 

het as gevolg van negatiewe sosiale ervarings wat hy gehad het, soos hy genoem het in plaat 8: 

“Hierdie twee skinder en praat lelik oor die seuntjie.”  

 

3. Belangrike behoeftes en dryfkrag van die karakter 

 

Dit lyk of Nico se hoofkarakter die volgende behoeftes en dryfkrag ervaar: Hy toon ŉ begeerte om 

aandag, aanvaarding en erkenning te kry. Hy noem dat die kind aandag aan sy vader wil gee en 

dat hulle saam moet speel “… soos in Engels soos in “bonding” kan kry”. Die vader het in hierdie 

plaat net eenvoudig “nee” gesê vir die voorstel (sien Addendum N plaat 3). Nico het verder vertel 

waar hy en sy ouers gaan jag het, en hy het rondgeloop om kaartjies te soek terwyl hulle geslaap 

het, om die prys te wen. Dit kom voor asof hy baie graag hul goedkeuring en aanvaarding wou kry 

en daarom aangehou soek het tot hy dit gekry het. Hy noem dat die ouers verbaas was en baie 
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gelukkig was dat hy dit gekry het (sien Addendum N plaat 6). In teenstelling met aanvaarding en 

erkenning, kom dit voor asof hy gevoelens van verwerping ervaar, soos wanneer sy moeder vir 

hom gesê het dat hy moet gaan speel en hy noem dat sy besig is met haar werk en vriende “net vir 

geen rede”, so asof hy wil sê “wanneer kan ek aandag kry?” (sien Addendum N plaat 8). Soos 

reeds genoem, het hy dalk ook verwerp gevoel toe sy vader besluit om nie met hom te speel nie 

en hy het genoem dat “Die kind gaan wegloop en dan gaan hy huil en dan gaan die pa net aanhou 

rook” (sien Addendum N plaat 3). 

 

Dit kom voor asof hy ŉ behoefte het om te speel want hy noem dat hy eerder by sy maats wil gaan 

speel as om agter sy moeder aan te ry, dat hy nie wil slaap nie want hy wil eerder speel, en 

laastens dat hy nie wil bad nie, omdat hy nog wil speel (sien Addendum N plaat 4, 9, 10). Sy 

moeder is dalk oorbeskermend, soos sy genoem het in die onderhoud (sien Addendum T 

Onderhoud met Gevalle 4 en 5 se Moeder) dat sy hom nie sommer iewers heen sal laat gaan nie, 

en in die laaste geval het hy dalk nie genoeg tyd gehad om klaar te speel nie weens druk van 

huiswerk of hul besige buitemuurse skedule of onvoltooidheid (soos unfinished business) by hom 

veroorsaak het, omdat hy nie klaar of genoeg gespeel het nie. ŉ Behoefte aan sosialisering met sy 

gesin kom moontlik voor by die hoofkarakter. Hy het in sy vertellings genoem dat hy tyd saam met 

sy moeder nodig het om “ŉ Bietjie tyd om saam met haar te spandeer” asook “Dan sou ek laat ons 

almal meer tyd spandeer” (sien Addendum N plaat 8, 10). Verdere voorbeelde daarvan kan gesien 

word in Addendum N plaat 3, 8 en 10. 

 

4. Begrip van die omgewing 

 

Nico se hoofkarakter het waarskynlik emosionele selfbewussyn (sien 2.2.4.1). Dit lyk of hy begrip 

en insig toon rondom sy gevoelens en weet waarom hy sekere emosies ervaar. Hy verduidelik in ŉ 

plaat dat die twee bang en hartseer voel omdat hulle dink hulle kan val en seerkry as die vader die 

tou trek (sien Addendum N plaat 2). In ŉ ander plaat vertel hy dat die seun verveeld is in die tent, 

want by sy huis kan hy rondhardloop (sien Addendum N plaat 6). Daar is nog meer voorbeelde 

(sien Addendum N plaat 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10). 

Die tweede begrip van sy omgewing wat hy klaarblyk toon, is empatie (sien 2.2.4.2). Dit het 

voorgekom asof hy sy maat se nood raaksien en empatie met hom toon (sien Addendum N plaat 

2). Dit kan egter ook wees dat hy sy eie gevoelens geprojekteer het op iemand anders. 

Probleemoplossing (sien 2.2.4.3) kan opgemerk word in plaat 8 waar hy vertel wat sy moeder kan 

doen om meer tyd saam met hom deur te bring. Hy noem dat sy haar tye met ander mense kan 

verander sodat sy tyd het vir hom (sien Addendum N plaat 8). In plaat 2 vertel hy dat hy die kind 

moet help en vra of hy wil saamspeel, sodat hy nie meer so hartseer hoef te wees nie (sien 

Addendum N plaat 2). 
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5. Sosiale verhoudings 

 

Nico se sosiale verhouding met sy ouer inwonende boetie (Cody) het nie na vore gekom in hierdie 

projeksie nie. Hy het sy boetie nie genoem nie, maar hy kon een van die karakters gewees het in 

plaat 1, en in plaat 5 waar hy slegs na die karakters verwys het as “... die twee kinders ...”. Albei 

die laasgenoemde karakters kon nie slaap nie omdat hulle bang was, aangesien die ouers nie tuis 

was nie (sien Addendum N plaat 1, 5). Die weglating van sy boetie as karakter kan wees dat hulle 

twee ŉ gewone sibbe-verhouding het waar hulle erg is oor mekaar (hulle gesels volgens die 

moeder ure lank), “maar irriteer tog mekaar” en baklei (sien Addendum T Onderhoud met Gevalle 

4 en 5 se Moeder). Die moontlikheid is daar dat sy verhouding met sy boetie vir hom na wense is; 

sy moeder het ook in die onderhoud vertel dat Nico sekere kosse sal eet as hy sien Cody eet dit, 

wat ŉ moontlikheid gee dat hy sy boetie moontlik as ŉ goeie voorbeeld of sy “held” sien. Hy het sy 

materne grootmoeder wat by hulle inwoon, slegs een maal genoem. Sy moes na die kinders kyk 

toe hul ouers uit was. Die twee kinders was egter bang al was sy tuis, aangesien sy dalk aan die 

slaap kon raak en dan “kom breek iemand in dan vang hulle vir hulle” (sien Addendum N plaat 5). 

Hy voel dalk dat sy verhouding met die materne grootmoeder bevredigend is omdat hy haar nie 

genoem het nie, maar hy ervaar waarskynlik dat sy hulle nie kan beskerm teen gevare nie. 

Nico se verhouding met sy moeder ervaar hy as volg: In plaat 2 is die hoofkarakter saam met sy 

moeder in ŉ span teen sy vader en hy noem verder dat “… die pa is gewoonlik sterker en hy kry 

gewoonlik baie meer goed … die ma is … partykeer by die huis en die ma’s kry gewoonlik nooit 

werk …” (sien Addendum N plaat 2). Dit impliseer die moontlikheid dat hy jammer is vir sy moeder 

en hom by haar skaar. Ten spyte daarvan ervaar hy haar moontlik as ontoereikend aangesien hy 

vertel dat hy “… elke oggend agter sy ma moet aanry ...” alhoewel hy eerder wil speel (sien 

Addendum N plaat 4). Dit kom voor asof hy nie die vrymoedigheid het om vir sy moeder te vertel 

wat hy graag wil hê nie; die moeder het ook in die onderhoud vertel dat sy “emosioneel bietjie 

afgestomp” is. Dit is dalk moontlik dat sy ietwat oorbeskermend optree as dit kom by “buite die 

grense van die huis” wat sy in die onderhoud genoem het (sien Addendum T Onderhoud met 

Gevalle 4 en 5 se Moeder). Soos reeds bespreek (sien nommer 3: Belangrike behoeftes en 

dryfkrag van die karakter), wil hy graag meer tyd saam met haar spandeer en hy het ook gesê dat 

sy lelik is met haar kinders (sien Addendum N plaat 8). Dit kom dus voor asof Nico ŉ beter 

interpersoonlike verhouding met sy moeder verlang. 

Die interpersoonlike verhouding met sy vader kom klaarblyklik as onvoldoende voor. Soos reeds 

bespreek (sien nommer 1: Hooftema), ervaar hy dat sy vader nie tyd met hom wil spandeer nie en 

hy noem verder dat die vader nie lekker voel nie “… want hy het miskien soos in sy werk verloor of 

iets” asof Nico ŉ moontlike wens uitspreek dat hy wens sy vader verloor sy werk sodat hy dalk 

meer beskikbaar sal wees vir hom (sien Addendum N plaat 3). Die behoefte om tyd saam met sy 

vader te spandeer, asook die verlange na hom, beeld hy uit in plaat 10 waar hy vertel dat sy vader 
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op ŉ “werkstrip” is en hy met hom sou wou speel tot die volgende oggend as hy kom (sien 

Addendum N plaat 10). In twee plate het hy genoem dat hy gaan seerkry of “per ongeluk” 

seergekry het as gevolg van sy vader, wat dalk ŉ moontlikheid is dat hy voel sy vader sy 

gevoelens seermaak sonder om dit te besef (sien Addendum N plaat 2, 7). 

 

6. Beduidende konflik 

 

Beduidende konflik wat na vore gekom het van Nico se superego is as volg: Die waarskynlikheid 

van konflik tussen sy ouers was gesien in plaat 2 van sy projeksie (sien nommer 5: Sosiale 

verhoudings). Die konflik tussen sy ouers veroorsaak dat hy dalk moet kies tussen hulle en dit 

verskaf dalk innerlike konflik by hom (sien Addendum N plaat 2). Verdere konflik tussen hom en sy 

moeder kan gesien word waar hy graag wil gaan speel met sy maats en hy nie kan nie (sien 

nommer 5: Sosiale verhoudings), en waar sy hom was, terwyl hy eerder nog wou gespeel het (sien 

Addendum N plaat 4, 8, 10). Dit kom voor asof hy nie die vrymoedigheid het om sy gevoelens te 

lug teenoor sy moeder nie. Moontlike konflik tussen hom en sy vader word uitgebeeld met die 

storie waar hulle twee saam speel, en dan vang hy sy vader, wat moontlike aggressie is van sy 

kant af teenoor sy vader, en hom in die tronk sit omdat hy kwansuis ŉ “crook” is, en omdat hy Nico 

per ongeluk seergemaak het (sien Addendum N plaat 7). In plaat 9 vertel hy dat hy bang is omdat 

die deur nie gesluit is nie, en hy nie uit die bed mag uitklim om dit self toe te maak nie, want dan 

sal hy pak slae kry. Hier is dit nie duidelik wie die lyfstraf sal gee nie, maar dit veroorsaak verdere 

konflik by hom gepaardgaande met vrees omdat die deur oop is (sien Addendum N plaat 9). Die 

verdedigingsmeganismes wat hy waarskynlik gebruik met die hantering van sy konflikte is: isolasie, 

onderdrukking en ontkenning, aggressie, regressie, vrees en angstigheid en projeksie. 

 

7. Aard van angs en verdedigingsmeganismes wat gebruik word 

 

Nico se angs ontstaan moontlik as gevolg van die volgende: Soos reeds bespreek, blyk dit dat hy 

met beide sy ouers nie veilige binding ervaar nie (sien nommer 1: Hooftema en nommer: 5 Sosiale 

verhoudings). Dit veroorsaak dat hy skynbaar ongelukkig is (sien nommer 1: Hooftema) en dalk 

alleen, hulpeloos en onbeskermd voel soos: Alleenheid kan dalk in sy projeksies gesien word waar 

die kinders in plaat 1 by die huis is en wag vir die ouers om te kan eet: “Hulle was by die winkels 

om nog goed te koop” en in plaat 5 is die ouers weereens nie tuis nie: “Hulle het gaan uiteet vir ŉ 

werksding” (sien Addendum N plaat 1, 5). Hulpeloosheid kan moontlik getoon word deur die baba 

wat bang is dat sy moeder hom dalk gaan los “… en dan val hierdie goed en dan is die glas onder 

hom en dan val hy op die glas” (sien Addendum N plaat 4). Die hipotese van hulpeloosheid en 

onbeskermdheid kan dalk verder gesien word aangesien hy sy omgewing as onveilig ervaar (sien 

Addendum N plaat 4): “… die wind is baie erg” (Bellak & Abrams 1996:298); hy vertel in plaat 5 

van die kinders wat bang is omdat die ouers nie daar is nie, al was “Ouma” daar (sien Addendum 

N plaat 5), en die kind was bang vir skelms omdat die deur nie gesluit was nie (sien Addendum N 

plaat 9). 
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By plaat 5 en 9 bring Nico inbrekers en skelms in sy stories in en dit kom voor asof hy miskien 

trauma ervaar het as gevolg van bogenoemde, aangesien hy in plaat 5 vertel het dat die kinders 

oorgeslaap het by maats en daar ŉ inbraak was. Die moontlikheid is ook daar dat hy stories of 

gebeure van misdade in die media gesien of gehoor het, of by maats gehoor het (sien Addendum 

N plaat 5, 9). Hy het ook genoem dat die kind/ers nie kon slaap nie omdat hy/hulle bang was (sien 

Addendum N plaat 5, 9). Verder vertel hy weer dat die hoofkarakter nie kon slaap nie, aangesien 

hy nie moeg was nie. Bangwees was hierdie keer nie ter sprake nie, maar dit het voorgekom asof 

hy baie opgehoopte energie het, omdat hy gesê het dat hy nog moeg is omdat hy nie so baie 

rondgehardloop het nie (sien Addendum N plaat 6) of die moontlikheid bestaan dat hy soos reeds 

genoem (sien nommer 3: Belangrike behoeftes en dryfkrag van die karakter) die “plaatjie“ wou kry 

om ŉ prys te kan wen en sodoende sy ouers se goedkeuring te kan kry. Die volgende 

verdedigingsmeganismes word deur Nico gebruik om sy angs te hanteer: Isolasie, onderdrukking 

en ontkenning, regressie, vrees en angstigheid en projeksie, wat in die volgende afdeling bespreek 

word. 

 

8. Hoofverdediging teen konflikte en vrese 

 

Die konflikte en vrese wat deur eksterne en interne stimuli in sy lewe veroorsaak word, hanteer 

Nico deur middel van die volgende verdedigingsmeganismes (sien Addendum P): Isolering (Bellak 

& Abrams 1996:297) gebruik hy wanneer hy homself isoleer van die prente deur die hoofkarakter/s 

nie te benoem nie (sien nommer 2: Hoofkarakter); die kind hardloop huilend weg toe sy vader nie 

met hom wou speel nie; en waar die hoofkarakter vir sy moeder wou weghardloop om verder te 

speel. Hy probeer dus homself isoleer teen sy gevoelens deur te vlug van die situasies (sien 

Addendum N plaat 3, 10). Onderdrukking en ontkenning as verdedingingsmeganisme kom volgens 

Bellak en Abrams (1996:297) voor wanneer die kind sy of haar lot maar net aanvaar, soos gesien 

waar die hoofkarakter na sy kamer gaan “… en speel met sy karretjies alleen of lees boek” nadat 

die moeder nie met hom wou praat nie (sien Addendum N plaat 8). Volgens Bellak en Abrams 

(1996:297) word regressie gebruik as verdedigingsmeganisme indien daar baie gevoel in die 

projeksie geplaas word en as daar persoonlike verwysings bygevoeg word (sien Addendum N 

plaat 1, 4, 8). Nico het uit sy eie in plaat 1 hul tuinwerker en huisbediende ingebring. Hy het ook in 

hierdie projeksie vertel van sy “hartseer” wat hy ervaar het as gevolg van “Anna” en “Flaffie” wat 

nie meer daar is nie. Verdere regressie (sien nommer 2: Hoofkarakter) het na vore gekom waar die 

hoofkarakter ŉ “babatjie” en dan ŉ “seuntjie” was (sien Addendum N plaat 4, 8). 

 

Vrees en angstigheid het op verskeie plekke te voorskyn gekom. Hy het die woord “bang” verskeie 

kere gebruik, onder andere waar hy bang was dat sy moeder en sy vader hom gaan laat val en 

seerkry (sien Addendum N plaat 2, 4, 7). Verdere vrese wat die hoofkarakter ervaar het, was as 

gevolg van ŉ onveilige omgewing, soos reeds hierbo bespreek (sien Addendum N plaat 4, 5, 9). 

Dit het gelyk of hy projeksie (Bellak & Abrams 1996:297) gebruik het om sy gevoelens te 
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projekteer op ŉ ander kind (JC) toe hy vertel het dat dit belangrik is om die beste te wees en om te 

wen want as jy nie wen nie, “...  dan is hy nie soos in ŉ goeie maat of iets”. Dis moontlik dat hy sy 

eiewaarde meet aan prestasies wat hy bereik, en dink dat ander hom daarvolgens na waarde ag, 

soos gesien in plaat 6 toe hy die prys wou wen (sien Addendum N plaat 6).  

 

9. Geskiktheid van superego 
 

Nico ervaar konflikte in sy interpersoonlike verhoudings en het onvervulde behoeftes (behoefte vir 

aanvaarding en erkenning, om te speel en sosialisering met betekenisvolle ander). Dit lyk egter of 

sy superego goed gereguleer word, aangesien hy empatie toon met ander, emosionele 

selfbewussyn het, en hy toon ook probleemoplossingsvaardighede (sien nommer 4: Begrip van die 

omgewing). 

10.  Integrasie van die ego 

 

Nico se hoofkarakter/s se beweegredes en vereistes van die realiteit is as volg: Dit lyk of hy 

“ongelukkig” is, hy toon ŉ lae selfbeeld, ervaar ŉ behoefte om meer te speel, het ŉ behoefte aan 

veilige binding met beide ouers, en het ŉ behoefte aan beter interpersoonlike verhoudings en 

sosialisering. Sy superego gebruik vyf verdedigingsmeganismes om hom te laat funksioneer met 

die bogenoemde in ag geneem (isolasie, onderdrukking en ontkenning, aggressie, regressie, vrees 

en angstigheid en projeksie). Die hoofkarakter/s toon sekere vermoëns, naamlik empatie, 

emosionele selfbewussyn en probleemoplossingsvaardighede, wat ŉ balans inbring met die 

integrasie van die ego. 

b. Bar-On se EQ-i:YV-vraelys 

Nico het Bar-On se vraelys ingevul om sy huidige emosionele intelligensie vas te stel (sien 3.5): 

 

Figuur 4.4  Verspreidingsprofiel van Nico se Emosionele Intelligensie 
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Nico toon die volgende uitkomste na voltooiing van die vraelys: Dit lyk asof hy ŉ uitsonderlike goed 

ontwikkelde emosionele en sosiale kapasiteit het in sy intrapersoonlike skaal en sy totale 

emosionele intelligensie. Hy het ŉ baie hoë telling gekry vir sy interpersoonlike skaal, stresbestuur-

skaal en algemene gemoed-skaal. Dit beteken dat hy ŉ baie goed ontwikkelde emosionele en 

sosiale kapasiteit het. Laastens het hy ŉ hoë telling gekry vir sy aanpasbaarheid-skaal, wat 

beteken dat hy goed ontwikkel is in die area. 

e.  Semi-gestruktureerde onderhoud met Gevalle 4 en 5 se moeder (sien Addendum T) 

Die onderhoud met Nico en Cody se moeder het die volgende opgelewer. Nico was vyf jaar oud 

toe sy vader baie begin reis het vir sy werk. Die kinders beleef die weggaan die afgelope twee jaar 

meer intensief. In ŉ informele gesprek met die moeder het sy genoem dat die kinders min kontak 

met die vader het wanneer hy weg is, aangesien dit beide van die kinders ontstel het as hulle met 

hom gepraat het. Deesdae praat hulle soms met hom op die foon en hanteer hulle dit beter. Nico 

sal huilerig raak as sy vader weggaan en hy regresseer, want hy praat dan soos ŉ baba. Die 

kinders is baie lief vir hul vader. Hy is nie streng nie en slaan hulle glad nie. Hy is ŉ goeie mens en 

ŉ goeie versorger. Die moeder voel egter dat hy nie genoeg kommunikeer en speel met die 

kinders nie. As die vader tuis is, is daar nie ŉ verandering in die kinders se optrede en gedrag nie. 

Hulle gaan almal aan met hul eie ding, want al is hy tuis, werk hy lang ure. Die kinders tree 

partykeer afsydig teenoor hom op, veral soos die moeder sê “… vir kinders wat hom so min sien”. 

Hulle sal hom groet en vra hoe dit gaan en dan weer voortgaan met waarmee hulle besig was. Die 

gesin slaap almal te alle tye saam in die ouers se bed. Die moeder noem dit ŉ “open bed”. Die 

moeder vertel dat haar verhouding met die kinders gepaardgaan met norsheid; sy is kortaf en 

ontoeganklik. Sy het verder genoem dat sy emosioneel bietjie hard en afgestomp is. Sy luister na 

hul stories, maar is soms “absent-minded” en “te streng”. Dit word moontik veroorsaak deur die 

spanning wat sy ervaar as gevolg van hul omstandighede. Hulle drie doen wel dinge saam as 

gesin. Hulle bid soggens en saans saam. Gesinsaktiwiteite as die vader nie tuis is nie, bestaan uit 

DVD’s kyk, kerk toe gaan en iets doen oor ŉ naweek. Die moeder het op ŉ tyd saam met hulle 

gehardloop, en sy gaan saam na hul sportoefeninge toe, waar sy dan saam bal gooi en skop.  

 

Sy verhouding met sy boetie het die moeder as volg geskets: Hulle baklei baie, irriteer mekaar, 

maar is erg oor mekaar. Hulle gesels ure met mekaar. Nico kyk wat sy boetie doen, en as sy 

boetie van iets hou, sal hy daarvan hou, en omgekeerd. “Hy hou sy ouboet dop, veral met nuwe 

goed.” Nico toon dat hy ekstern gemotiveer word, aangesien hy byvoorbeeld iets sal doen as hy 

kan baat daarby. Om ŉ medalje te wen spoor hom aan, maar dit maak nie vir hom sin om rondtes 

te hardloop tydens oefening nie. Hy verloor dan belangstelling en wil ophou. Nico het nie 

deursettingsvermoë nie, en sal soos sy boetie ophou om iets te doen as hy daarmee sukkel. Nico 

se moeder sê verder dat hy onafhanklik en selfstandig is, en “op sy eie missie”. Wat take in die 

huis betref, sê hy dat hy nie hulle slaaf is nie (hy sal egter as sy vader tuis is, saam met hom boor 
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ensovoorts). Dit sluit aan by sy selfgeldendheid aangesien hy homself baie duidelik uitdruk en dit is 

ook hoe hy konflik hanteer. Alhoewel hy ook sal “submit”, vergewe hy nie maklik nie. Hy sal 

byvoorbeeld “okay” sê: “… dis of hy partykeer of goed net afwys, of hy sal ŉ grudge trek.” Nico se 

moeder het gesukkel om hom te beskryf en het gesê hy is ŉ “dark horse, ek weet nie”. “Soos 

byvoorbeeld, soos jy vir my sê hy is skerp … ek kon nie weet of hy goed of sleg op skool gaan 

doen nie.” Sy het op ŉ keer ook genoem dat wat Nico is en wat jy sien, misleidend is. Hy is ŉ stil, 

sterk karakter. Hy steur hom nie veel aan volwassenes nie. Hy is liefdevol, maar tog afsydig. By 

die skool blyk hy gewild te wees want sy moeder noem hom ŉ “pan-piper”. Almal volg hom as hy 

daar aankom. 

  4.2.5   Gevallestudie 5: Cody 

a.  Agtergrond (sien Addendum T) 
 

Cody is die oudste kind van twee. Soos reeds genoem, het sy jonger boetie Nico ook deelgeneem 

aan die navorsingstudie (sien 4.2.4). Sy agtergrond is dus dieselfde en daarom gaan dit nie hier 

herhaal word nie.  

b.  Waarneming tydens navorsing en veldnotas (sien Addendum A) 
 

Cody is ŉ aangename en vrymoedige kind. Hy het hom ingeleef in die navorsing en sy reaksie 

teenoor die aktiwiteite was oop en positief. Hy het die vrae volledig beantwoord en getoon dat hy ŉ 

goeie woordeskat en waarneming het. Hy het min emosie getoon tydens die navorsing, en soms 

gelag. Hy was ook siekerig, wat ŉ invloed daarop kon gehad het. Dit het ook voorgekom asof hy 

moontlik sukkel om te konsentreer aangesien hy rondbeweeg en gevroetel het. Hy het dit ook 

genoem dat hy soms nie oplet in die klas nie, veral as die werk hom verveel. Sy optrede teenoor sy 

moeder was gehoorsaam en sy het hom met geduld hanteer. 

c.  Children’s Apperception Test (CAT) 
 

Aan die hand van Bellak se tien punte-kategorieë het Cody se uitkomste van die CAT die volgende 

getoon (sien Addendum O): 

1. Hooftema 

 

Die eerste hooftema van sy vertellings is as volg: Dit lyk asof Cody se hoofkarakter/s vrees en 

angstigheid ervaar as gevolg van ŉ onveilige omgewing. Hy gebruik elemente van die natuur om 

sy vrees uit te druk, soos: die “wind”; “wolwe” (sien Bellak & Abrams 1996:298), en hy gebruik 

woorde soos “bang” en “gestres” (sien Addendum O plaat 1, 3 ,4 ,6, 7, 9, 10). Cody het ŉ storie 

vertel waar die “slegte reus“ vir Jan wil eet en hy het gesê: “Jan voel nogal regtig baie bang.” Nog 

ŉ vertelling van Cody toon sy angs en vrees. Die storie van ŉ dogtertjie wat bang was omdat sy 

wakker geword het van geluide. Dit was ŉ dief by haar kamerdeur, en hier het hy die woorde 

“benoud en bang” gebruik om haar gevoelens te beskryf (sien Addendum O plaat 9). 
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As daar gekyk word na die situasie in plaat 9, kom die tweede hooftema na vore. Dit lyk of 

beskerming vir hom ŉ belangrike kwessie is, en dit sluit aan by die onveilige omgewing soos hierbo 

genoem (sien Addendum O plaat 1, 3, 4, 6, 9): Die dogtertjie het in plaat 9 begin huil en haar vader 

was haar beskermer, want hy het die dief doodgeskiet. Dit kan ŉ wens wees dat die vader tuis 

moes wees in geval van nood en dat hy hom kon beskerm. Dit lyk egter nie asof sy vader 

beskerming aan hom bied nie as daar gekyk word na die volgende storie: Die vader het in plaat 3 

die kind gelos, en Cody het genoem dat hy bang en gestres is omdat “niemand hom oppas nie”. 

Die onveilige omgewing en die beskerming wat hy blykbaar benodig, kan moontlik wees as gevolg 

van angs en vrees aangesien sy vader nie daar is om hom te beskerm nie, maar daar is ook ŉ 

moontlikheid dat hy voorheen trauma ervaar het, of dinge gehoor of gesien het in die media (net 

soos sy jonger boetie – Gevallestudie 4). 

 

2. Hoofkarakter 

 

Cody se identifisering van sy hoofkarakter het gewissel tussen dogtertjies, baba’s, seuntjies, ŉ 

seun en ŉ “arme outjie”. Hy het homself dus met manlike en vroulike kinderfigure geïdentifiseer. 

Die kere waar die hoofkarakter ŉ baba was, kan moontlik daarop dui dat hy regresseer terug na ŉ 

tyd waar hy veilig gevoel het in sy lewe (sien Addendum O plaat 3). Die kere wat hy ŉ vroulike 

kinderfiguur gebruik het, was dalk om sy weerloosheid uit te druk, en sy behoefte aan beskerming. 

Die rede hiervoor is dalk dat dit aanvaarbaar is in die samelewing dat ŉ dogtertjie weerloos mag 

wees en vir beskerming vra, en dat hy miskien eerder ŉ “tawwe” beeld van homself na buite toe wil 

oordra, en daarom nie ŉ manlike figuur wil gebruik nie. In plaat 4 gebruik hy “ŉ baba en die 

dogtertjie” in ŉ bedreigende omgewing wat die regressie, die vrees en weerloosheid van die 

hoofkarakters aandui (sien Addendum O plaat 4). Soos in plaat 4, was daar tye waar dit nie 

duidelik was wie die hoofkarakter was nie (sien Addendum O plaat 1, 2, 4, 6). Hy het ook 

byvoorbeeld in plaat 6 gespring tussen hoofkarakters soos “een outjie” toe hy uitglip uit die tent en 

toe die kind verskeur word, toe verander hy dit na “ŉ dogtertjie” omdat dogtertjies dalk meer 

weerloos is en nie “pateties” sal voorkom as die wolwe hulle verskeur nie. Teen die einde van sy 

vertelling het hy toe weer die hoofkarakter “hy” genoem.  

Dit lyk of die hoofkarakter onseker is van homself en of hy ŉ lae selfbeeld het. Frases wat hy 

gebruik in sy vertellings dui die waarskynlikheid daarvan aan, soos: “Ek weet nie”; “Hulle weet nie 

so mooi nie”; “Ek’s net ŉ dom kind”; toe die tannies geskinder het oor “die snaakse seuntjie” en hy 

“embarrassed” gevoel het daaroor, en “Ek het nie ŉ clue nie” (sien Addendum O plaat 1, 4, 8) toon 

volgens Bellak en Abrams (1996:262) die moontlikheid van ŉ lae selfbeeld.  

 

Dit kom voor asof dit vir hom belangrik is om te wen, soos in plaat 2 waar hy vertel dat “die groot 

dogtertjie en die groot seun” “aggressief” is om te wen, want dan kan hulle by mekaar “brag” sodat 

hulle “trots” kan voel. Die trotse gevoel word dus verkry deur prestasies wat ŉ eksterne motivering 

is en moontlik vir hom positiewe eiewaarde gee. Hy vertel egter verder dat “Die tou gaan snap en 
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dan gaan almal op die heuwel val” en dan “… gaan hulle almal huil” – wat ŉ moontlike aanduider is 

dat hy maklik tou opgooi (sy moeder het dit bevestig in ŉ informele gesprek), en dat die lae 

selfbeeld dalk daartoe bydra (sien Addendum O plaat 2).  

 

3. Belangrike behoeftes en dryfkrag van die karakter 

 

Dit kom voor asof Cody se hoofkarakter/s ŉ behoefte het vir aanvaarding en erkenning waar hy 

noem dat hulle goed sal voel as hulle die toutrek wen, en in ŉ ander storie vertel hy dat die kind 

beter sal voel as sy vader hom kan troos (sien Addendum O plaat 2, 3). Sy behoefte vir aandag 

sluit daarby aan; hy noem sy moeder moes hom gehelp het om sy klere reg aan te trek, want “hy 

het net aandag gesoek dat sy hom help” (sien Addendum O plaat 8). Sy behoefte vir aandag word 

beklemtoon waar hy noem dat die tweeling sê dat hulle “Allenig en hartseer” voel en dat hulle beter 

sal voel as hulle weer hul ouers sien (sien Addendum O plaat 1). Die woord “hartseer” het hy ook ŉ 

paar keer gebruik waar hy alleen gevoel het as gevolg van verlies: die dood van die ouers, die kat 

en die kind (sien Addendum O plaat 1, 5, 6).  

 

Die volgende behoefte wat hy dalk het, is ŉ behoefte aan veilige binding met sy vader: Hy vertel in 

plaat 3 dat die driejarige hoofkarakter se vader by die deur gaan uitstap en “… dan gaan hy skree”. 

Hier lyk dit asof hy regresseer, aangesien die hoofkarakter ŉ driejarige is, en dat hy moontlike 

skeidingsangs ervaar omdat hy gaan skree soos ŉ kleintjie as sy vader uitstap. Hy vertel verder 

“niemand pas hom op nie, so” – wat dit laat blyk dat hy dalk onbeskermd voel. Hy eindig sy 

vertelling met “Sy pa kan hom troos, ŉ mens moet ŉ goeie ouer wees” – wat toon dat hy dalk voel 

dat sy vader ontoereikend is teenoor hom en dat hy hom dalk nie beskou as ŉ goeie ouer nie. Dit 

kom ook voor asof hy wens dat sy vader hom moet beskerm en troos (sien Addendum O plaat 3).  

 

4. Begrip van die omgewing 

 

Dit lyk asof Cody se begrip van sy omgewing as volg is: Hy toon emosionele selfbewussyn (sien 

2.2.4.1), soos gesien kan word in sy vertellings, aangesien hy insig en begrip getoon het vir sy 

emosies. Hy kon sy emosies uiter en hy het geweet waarom hy so voel en wat gedoen kan word 

dat hy kan beter voel. Voorbeelde daarvan kan byvoorbeeld gesien word in plaat 4 waar hy die 

volgende sê waar die houtkapper kom om hulle te beskerm: “Hulle sal nie meer bang voel nie, 

hulle sal voel hulle is beskermd en dan gaan daar niks meer sleg gebeur nie” (sien Addendum O 

plaat 4). Hy vertel ook in plaat 10 dat hy gaan pak kry omdat hy stout was, en daarom is hy bang 

(sien Addendum O plaat 10). Daar is ander voorbeelde ook (sien Addendum O plaat 1, 2, 3, 5, 6, 

8, 9). 

Dit lyk of hy bewus is en begrip toon vir ander se emosies (sien 2.2.4.2). Hy toon empatie met die 

seuntjie wat pak kry: “Arme outjie …” (sien Addendum O plaat 10), en ook met die ouers in plaat 6 

toe hy gesê het: “Hulle was onseker en hulle was bang hy was dood.” Sy 

probleemoplossingsvermoë (sien 2.2.4.3) kan hierby ingebring word, want hy het daarna genoem 
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dat die kind “dom” was om “… so in die aand uit te dwaal”; hy noem toe dat hy eerder na sy ouers 

moes gegaan het (sien Addendum O plaat 6). Nog ŉ voorbeeld van probleemoplossing was nadat 

die navorser vir hom gesê het dat hy sy eie storie moes vertel en nie die “movie” s’n nie: “As hy ŉ 

bom kry, tannie, ŉ “grenade”, dan moet die reus dit vat en … dan moet hy die “grenade” daarin 

gooi. Bgoe!” (sien Addendum O plaat 7). 

 

5. Sosiale verhoudings 

 

Sy interpersoonlike verhouding met sy boetie het nie juis na vore gekom nie. Daar was egter 

frases wat op hul verhouding kon sinspeel. Cody het vertel dat die seun in plaat 1 geldgierig is en 

hy “dink net aan homself en aan niemand anders” (sien Addendum O plaat 1). Hy het verder 

genoem dat babas mens irriteer, wat ŉ moontlikheid toon dat sy jonger boetie hom soms so laat 

voel (sien Addendum O plaat 3). Hy het in plaat 5 (sien Addendum O plaat 5) genoem van die 

twee seuntjies wat nie kon slaap nie en met mekaar gespeel het, wat moontlik ŉ gewone sibbe-

verhouding tussen hulle aandui (baklei soms, speel soms), soos reeds in Gevallestudie 4 bespreek 

is (sien Addendum T Onderhoud met Gevalle 4 en 5 se Moeder). Die moeder het wel in ŉ 

informele gesprek gesê dat dit vir hom belangrik is dat hy in sekere situasies beter moet vaar as sy 

boetie. Dit is ook glo vir hom erg as sy boetie beter presteer. Cody het ook sy materne 

grootmoeder weggelaat uit sy vertellings uit, wat dalk positief gesien kan word. Daar is egter ŉ 

moontlikheid dat sy die weeshuis-tannie in plaat 1 is vir wie hy “bietjie skrikkerig” is (sien 

Addendum O plaat 1). Dit kom moontlik daarop neer dat sy dalk streng is en dit hom bang of 

angstig maak, aangesien hy reeds nie veilig voel nie (sien nommer 1: Hooftema). 

Hy ervaar blykbaar onveilige binding met beide sy ouers: In plaat 1 vertel Cody dat die 

hoofkarakters in ŉ “weeshuis” is, omdat hulle “oorlede” is (sien Addendum O plaat 1) en dit kom 

neer op moontlike vrees en angstigheid wat hy ervaar ten opsigte van sy ouers, aangesien hy dit 

ervaar dat hulle (dalk emosioneel) nie daar is vir hom wanneer hy hulle nodig het nie. Dit kan 

gesien kan word waar die navorser hom vra wat die tweeling beter sal laat voel: “Om weer hulle 

ouers te sien,” het hy gesê (Bellak & Abrams 1996:298). In plaat 6 word sy hoofkarakter verskeur 

deur wolwe omdat hy uit die tent gegaan het, wat moontlik neerkom op die 

verdedigingsmeganismes projeksie en introjeksie (Bellak & Abrams 1996:297). Die hoofkarakter se 

dood kan dalk gesien word as ŉ behoefte van hom dat die ouers aandag aan hom kan skenk, al is 

hy dood, en dat hulle hom sal mis. Dit is egter heel ironies, aangesien hy in plaat 1 vertel het dat 

die ouers oorlede is en nou is die hoofkarakter dood. Hy beskryf die ouers se gevoelens toe hulle 

agterkom die kind is nie by hulle nie, as: “Hulle was onseker en hulle was bang hy was dood” (sien 

Addendum O plaat 6). 

 

Cody se hoofkarakter toon met tye dat hy dalk sy verhouding met sy moeder as onvoldoende 

ervaar. Soos genoem, blyk dit dat hy nie veilige binding met haar ervaar nie. In plaat 5 het hy die 

moederfiguur weggelaat in die storie en net die vader genoem. Dit kan moontlik wees dat hy slegs 
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sy vader genoem het, omdat sy moeder die meeste van die tyd beskikbaar is en dat hy dalk wens 

sy vader was daar (sien Addendum O plaat 5). In sy storie waar hy sy klere verkeerd aangetrek 

het, het die moederfiguur hom aangesê om homself reg te gaan aantrek, en al wat hy wou gehad 

het was: “… hy het net aandag gesoek dat sy hom help” (sien Addendum O plaat 8). Hy wou dus 

graag aandag van haar kry, al moes hy sy klere verkeerd aantrek om dit te kon kry. In teenstelling 

hiermee het hy ŉ goeie dunk van sy moeder as ŉ emosioneel sterk persoon, soos gesien kan word 

in plaat 4. Hier noem hy dat die “baba en die dogtertjie” bang is vir die gevaar, maar die moeder 

“… staan net sterk, sy gaan ŉ houtstomp optel en klippe in haar handsak sit, ŉ rewolwer vat en 

hulle met ŉ melkbottel gooi” (sien Addendum O plaat 4). 

 

Soos reeds genoem (sien nommer 3: Belangrike behoeftes en dryfkrag van die karakter), is daar ŉ 

waarskynlikheid dat hy nie veilige binding met sy vader ervaar nie. Dit kom ook voor asof hy graag 

sy vader meer tuis wil hê en dat hy deel moet wees van sy lewe. In plaat 5 slaap die vader terwyl 

die kinders speel omdat hulle nie kan slaap nie, wat moontlik aandui dat sy vader hulle nie versorg 

en hul belange op die hart dra nie (sien Addendum O plaat 5). Die behoefte aan sy vader se 

beskerming gee hy weer in twee plate waar die vader die hoofkarakter kan red, of gered het (sien 

Addendum O plaat 6, 9). In kontras met die bogenoemde gebruik hy ŉ “houtkapper” in ŉ ander 

storie as beskermer, en die vader word hier ontken. Dit kan moontlik wees dat hy homself hier 

emosioneel geïsoleer het van sy gevoelens deur die gebruik van isolasie as 

verdedigingsmeganisme (sien Addendum O plaat 4). 

6. Beduidende konflik 

 

Cody se hoofkarakter toon die volgende beduidende konflikte. Dit lyk of hy sibbe-konflik ervaar, 

soos reeds genoem (sien nommer 5: Sosiale verhoudings). Dit is ook waarskynlik dat hy konflik 

ervaar teenoor sy moeder, aangesien hy aggressief voorkom as hy nie voldoende affiliasie en 

liefde ontvang van haar kant af nie (sien Addendum O plaat 8). In plaat 10 het hy genoem dat hy 

bang is as sy moeder hom lyfstraf gee en dit veroorsaak ook verdere konflik (sien Addendum O 

plaat 10). Hy het waarskynlik onveilige binding met beide sy ouers (sien nommer 5: Sosiale 

verhoudings), wat dalk die rede is vir sy lae selfbeeld (sien nommer 2: Hoofkarakter), asook sy 

behoefte vir aandag, aanvaarding en erkenning. Soos reeds genoem (sien nommer 2: 

Hoofkarakter), het hy die kere waar die hoofkarakter/s hulpeloos en weerloos voorgekom het, 

dogtertjies en babas gebruik in sy vertellings. Dit kan isolasie as verdedigingsmeganisme wees 

wat hy gebruik om homself te beskerm en nie bloot te stel nie aan sy eie vrese en emosies nie. Dit 

kom voor asof hy alleen voel (sien nommer 3: Belangrike behoeftes en dryfkrag van die karakter), 

en dit lyk of hierdie gevoel van alleenheid die rede is waarom hy dalk onbeskermd voel (sien 

nommer 1: Hooftema) – wat verder in die volgende afdeling bespreek word. 

Die verdedigingsmeganismes wat hy gebruik om die bogenoemde konflik te hanteer is as volg: 

skeidingsangs, projeksie en introjeksie, aggressie, isolasie, onderdrukking en ontkenning, 
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regressie, simbolisering, vrees en angstigheid, en ongedaanmaking en ambivalensie. Hierdie 

verdedigingsmeganismes word bespreek by nommer 8, naamlik Hoofverdediging teen konflikte en 

vrese. 

 

7. Aard van angs en verdedigingsmeganismes wat gebruik word 

 

Die aard van Cody se angs is waarskynlik ŉ gevoel dat sy omgewing onveilig is en dat hy 

onbeskermd voel (sien nommer 1: Hooftema). Sy vrese en angstigheid kan moontlik voortspruit as 

gevolg van die waarskynlike onveilige binding wat hy ervaar met sy ouers (sien nommer 5: Sosiale 

verhoudings). Dit kom ook voor asof hy sukkel om te slaap, en dit kan moontlik wees weens vrees. 

Die storie wat hy vertel in plaat 5 begin by die vader wat slaap en dan bring hy elemente in soos 

sneeu en skaduwees. Die kinders kan nie slaap nie en speel met mekaar (sien Addendum O plaat 

5). Die slapende vader stel die moontlikheid voor dat Cody nie beskermd voel nie, aangesien die 

vader slaap, en die elemente wat hy inbring, soos genoem, veroorsaak angs en vrees (Bellak & 

Abrams 1996:298). In plaat 9 se vertelling was daar ŉ dief in die kamer en die vader het hom 

doodgeskiet. Hy het aan die einde vertel dat die dogtertjie nie meer kan slaap in die aande nie, 

want: “Sy was bang, tannie, sy was regtig baie bang” (sien Addendum O plaat 9). Die gebeure kan 

ook gesien word, soos reeds genoem, as vorige trauma wat hy ervaar of beleef het. ŉ Verdere 

voorbeeld waar hy nie kon slaap nie, was in plaat 6 (sien Addendum O plaat 6). Hy ervaar reeds sy 

omgewing as onveilig en die bogenoemde trauma (sien nommer 1: Hooftema) kan sy vrese en 

angstigheid vererger of selfs ŉ groot oorsaak daarvan wees. Hy gebruik verdedigingsmeganismes 

om hierdie vrese en angstigheid te hanteer, wat in die volgende afdeling bespreek word, naamlik: 

skeidingsangs, projeksie en introjeksie, aggressie, isolasie, onderdrukking en ontkenning, 

regressie, simbolisering, vrees en angstigheid, en ongedaanmaking en ambivalensie. 

 

8. Hoofverdediging teen konflikte en vrese 

 

Die verdedigingsmeganismes wat Cody gebruik teen sy konflikte en vrese kom as volg voor: 

Skeidingsangs kom blykbaar na voor, soos reeds bespreek (sien nommer 3: Belangrike behoeftes 

en dryfkrag van die karakter), waar die kleintjie huil sodra sy vader uit die vertrek uitstap (sien 

Addendum O plaat 3). Cody het vertel dat hy bang is in die aande en dan vat hy ŉ kat en “dan 

squeeze ek die lewe uit hom uit van die stres, of ek maak my laaie oop en dan vat ek twee 

stresballe”. Hierdie optrede van hom toon die moontlikheid dat hy homself troos deur die kat te 

druk, wat ŉ ander vorm van vertroeteling is, of die stresballe te gebruik (sien Addendum O plaat 9). 

Die bogenoemde toon dalk ook dat hy verskriklik vinnig gespanne raak, of sukkel met die hantering 

van spanning. 

 

Projeksie en introjeksie word volgens Bellak en Abrams (1996:297) gebruik as die onskuldige 

karakter aangeval word, as karakters lelik is of spot met ander (sien Addendum O plaat 8), en as 

daar toordery of towerkragte gebruik word in die vertellings. Cody se hoofkarakter/s gebruik 

projeksie en introjeksie, soos gesien word in plaat 6, aangesien die hoofkarakter verskeur word 
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deur wolwe (sien Addendum O plaat 6). Die vertelling toon waarskynlik die hoofkarakter se 

hulpeloosheid en weerloosheid wat hy ervaar in sy omgewing. Die gebruik van toorkragte kan 

gesien word in die storie van Jan en die reus wat in ŉ “magical world” plaasvind. Hierdie storie van 

Cody eindig waar “grenades” gebruik word om Jan te red van die slegte reus. In die werklike lewe 

kan Cody nie so ŉ wapen gebruik om homself te beskerm nie, maar in hierdie “magical world” kan 

hy dit doen en daarom kan dit miskien daarop dui dat hy wens dat hy “spesiale magte” kon hê om 

homself te beskerm (sien Addendum O plaat 6). 

 

Die hoofkarakter/s vertoon verder die moontlikheid van aggressie. Die navorser het hom gevra wat 

hy kan sê vir die tannies wat so skinder, en sy reaksie was: “Ag hou julle vet monde!” Die navorser 

het hom toe gevra hoe mens voel as ander van jou skinder, en hy het gesê “Aggressief, dan wil jy 

hulle net slaan” (sien Addendum O plaat 8). Die woord “aggressief” is ook, soos reeds genoem 

(sien nommer 2: Hoofkarakter), in plaat 2 gebruik waar die kinders tougetrek het en dit voorgekom 

het dat prestasie vir hom belangrik is, aangesien dit hom dalk laat beter voel oor homself (sien 

Addendum O plaat 2). Bellak en Abrams (1996:259) is van mening dat, indien die verteller “bloed” 

noem in sy vertellings dit ook aggressie aandui. Cody het vertel in plaat 9 dat die dogtertjie se 

vader ŉ dief doodgeskiet het en dat daar “ŉ bietjie bloed teen die muur” was (sien Addendum O 

plaat 9). Dit kan ŉ aanduiding wees dat hy aggressief voel teenoor die dief en ŉ moontlikheid 

weergee dat hy self so iets beleef het (trauma), of dat hy so iets beleef het, en hy dalk wens dat 

iets met die dief gebeur het, soos genoem. Volgens Bellak en Abrams (1996:297) toon ŉ karakter 

isolasie as verdedigingsmeganisme as daar gebruik gemaak word van bekende sprokiesverhale of 

bekende karakters van stories (sien Addendum O plaat 4, 7, 10); of van breedvoerige beskrywing 

van voorwerpe “… hy het ŉ bruin broek aan, sy hare is mooi gekam …” (sien Addendum O plaat 3, 

5, 8); en opmerkings oor die storie “Ek het nie ŉ emosie nie” (sien Addendum O plaat 7). 

Die verdedigingsmeganisme onderdrukking en ontkenning kan gesien word wanneer die verteller 

betekenisvolle figure wat in die storie-inhoud is, weglaat (Bellak & Abrams 1996:297). Cody het in 

twee vertellings, soos reeds bespreek, die vaderfiguur en die moederfiguur weggelaat (sien 

Addendum O plaat 4, 5). Byvoorveeld: hy het ŉ “houtkapper” gebruik om die tannie en haar kinders 

te beskerm, in plaas van die vaderfiguur (sien Addendum O plaat 4). Die onderdrukking en 

ontkenning van die hoofkarakter se gevoelens (behoefte aan aandag) kan ook gesien word as ŉ 

kind sy lot aanvaar (Bellak & Abrams 1996:297). In die storie waar die moederfiguur die kind 

weggestuur het om sy klere reg aan te trek, het die hoofkarakter die volgende gedoen: “… in sy 

kamer gaan sit en sy klere reg aangetrek.” So asof niks voor dit gebeur het nie, en asof hy geen 

negatiewe gevoelens ervaar het nie (sien Addendum O plaat 8).  

 

Bellak en Abrams (1996:298) noem dat ŉ kind regressie toon as hy of sy persoonlike verwysings 

gebruik (sien Addendum O plaat 5, 6, 8, 9, 10) soos die volgende: “Het tannie gehoor wat het hulle 

gemaak met daai oom waar hulle ingebreek het?” (sien Addendum O plaat 9). Verdere regressie 
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het ook voorgekom, soos reeds bespreek (sien nommer 2: Hoofkarakter), waar hy regresseer na 

jonger dogtertjies: “Hulle is twins, altwee agt”; “babas”; “die twee seuntjies” (sien Addendum O 

plaat 1, 3, 4, 5, 9). Hy is tien jaar oud en is ouer as sy hoofkarakters. Die simbolisering as 

verdedigingsmeganisme wat Bellak en Abrams (1996:298) noem, blyk uit die kind wat vertel dat 

die tou breek (sien Addendum O plaat 2); die kinders wat in die bed speel; die reën en koue 

(sneeu) wat ingebring word in die stories (sien Addendum O plaat 5); ontploffings (gebruik van ŉ 

“grenade”) en vernietiging (sien Addendum plaat 7); en iemand wat doodgemaak word, soos die 

vaderfiguur wat die dief geskiet het (sien Addendum O plaat 9).  

 

Cody se vrese en angstigheid as verdedigingsmeganisme is reeds bespreek by die hooftema (sien 

nommer 1: Hooftema). Kortliks kan daar gesien word dat hy sy omgewing as onveilig ervaar (sien 

Addendum O plaat 1, 3 ,4 ,6, 7, 9, 10). Die redes daarvoor is dat hy dalk voel dat hy alleen is as 

gevolg van onveilige binding met sy ouers (sien nommer 5: Sosiale verhoudings), wat waarskynlik 

veroorsaak dat hy nie beskermd voel nie (sien Addendum O plaat 1, 3, 4, 6) en daarby ook sukkel 

om te slaap (sien Addendum O plaat 5, 6, 9). Dit blyk ook dat sy angs en angstigheid verder 

veroorsaak word deur moontlike trauma (sien Addendum O plaat 4, 5, 9). 

 

Bellak en Abrams (1996:297) is van mening dat, indien die verteller iets ongedaan maak wat hy of 

sy vertel, dit gesien kan word as ongedaanmaking en ambivalensie as verdedigingsmeganisme. 

Hierdie ongedaanmaking en ambivalensie kan gesien word in sy storie waar hy lyfstraf kry van sy 

moeder. Terwyl sy hom pak gee, het die volgende gebeur: “... die toilet flush hom skielik self, en 

toe … kom daar uit die toilet ŉ rot en skree surprise … en toe skrik hulle en hardloop weg.” Hy het 

toe die karakter verander deur te sê: “Tannie maak liewers daai muis ŉ smurfie.” Hy het egter eers 

genoem dat dit ŉ rot is en toe verander hy dit onwetend na ŉ muis en daarna ŉ smurfie (sien 

Addendum O plaat 10).  

 

9. Geskiktheid van superego 

 

ŉ Nie-geïntegreerde superego is soms te ernstig (Bellak & Abrams 1996:306). Cody se superego 

blyk te ernstig te wees. Dit kom voor asof die volgende kwessies in sy lewe vir hom oorweldigend 

is: Die konflik en onveilige binding met sy ouers wat hy ervaar (sien nommer 5: Sosiale 

verhoudings), sy onvervulde behoeftes (behoefte vir aanvaarding en erkenning, behoefte vir 

aandag en behoefte aan veilige binding met sy vader), soos bespreek is (sien nommer 3: 

Belangrike behoeftes en dryfkrag van die karakter), en die behoefte om beskerm te word van die 

omgewing wat hy as onveilig ervaar (sien nommer 1: Hooftema). Die manier hoe hy waarskynlik 

reageer op hierdie kwessies is as volg: Hy tree nie selfgeldend op nie, aangesien dit voorkom asof 

hy aggressief reageer op dinge wat hom pla (sien 1.3). Dit lyk asof hy vinnig moed verloor (nie ŉ 

goeie deursettingsvermoë nie) en dat hy nie risiko’s sal neem nie (sien 1.3). Sy motivering is nie 

intern nie, maar ekstern (dalk as gevolg van sy lae selfbeeld), aangesien dit lyk of hy prestasie-

aangedrewe is. Hy toon egter emosionele selfbewussyn, empatie met ander, en het 
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probleemoplossingsvermoë (sien nommer 4: Begrip van omgewing), wat sy superego in ŉ mate 

kan help om homself te probeer reguleer. 

 

10.    Integrasie van die ego 

 

Die verdedigingsmeganismes wat Cody se superego gebruik om die hoofkarakter se funksionering 

te help balanseer met realiteite, is as volg: skeidingsangs, projeksie en introjeksie, aggressie, 

isolasie, onderdrukking en ontkenning, regressie, simbolisering, vrees en angstigheid, en 

ongedaanmaking en ambivalensie. Die hoofkarakter se vermoëns word gebruik om ŉ balans te kry 

deur middel van die integrering van die kind se ego. Sy vermoëns is as volg: emosionele 

selfbewussyn, empatie met ander en probleemoplossingsvermoë (sien nommer 4: Begrip van 

omgewing). Cody se manier hoe hy dinge hanteer in sy lewe, soos genoem in die vorige afdeling, 

veroorsaak die moontlikheid dat sy ego nie voldoende geïntegreer word nie. Sy onveilige 

omgewing, die onveilige binding met sy ouers en die heel moontlike trauma veroorsaak dat hy 

alleen voel, nie genoeg aandag kry nie, ŉ lae selfbeeld het, en dat hy aggressief reageer. Hierdie 

aspekte maak inbreuk op die integrering van sy ego. Daar is egter ŉ aspek wat nog glad nie 

bespreek is nie. Deur die ontleding van Cody se projeksie het dit voorgekom dat hy moontlik 

Aandaggebreksindroom (ADD) het. Dit is nie bespreek nie, aangesien dit nie deel is van die studie 

nie. Meer daaroor word egter aangeheg in Addendum U (sien Addendum U 

Aandaggebreksindroom). 

  
d. Bar-On se EQ-i:YV-vraelys 

 

Cody se huidige emosionele intelligensie is verkry deur Bar-On se vraelys (sien 3.5): 

 

Figuur 4.5  Verspreidingsprofiel van Cody se Emosionele Intelligensie 

Cody se vraelys het die volgende opgelewer: Hy het hoë tellings gekry vir sy intrapersoonlike 

skaal, interpersoonlike skaal en aanpasbaarheid-skaal. Die genoemde tellings toon dat sy 

emosionele en sosiale kapasiteit wat die skale betref, goed ontwikkeld is. Hy het gemiddelde 
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tellings gekry vir sy algemene gemoed-skaal en sy totale emosionele intelligensie, wat ŉ 

voldoende emosionele en sosiale kapasiteit aandui vir hierdie skale. Sy stresbestuur-skaal (sien 

2.2.4.4) toon egter ŉ baie lae telling, wat ŉ aanduiding is van ŉ baie onderontwikkelde emosionele 

en sosiale kapasiteit in die subskale strestoleransie en impulsbeheer (Bar-On & Parker 2012:35). 

 

e. Semi-gestruktureerde onderhoud met Gevalle 4 en 5 se moeder (sien Addendum T) 
 

Daar is inligting wat oorvleuel het met sy boetie Nico tydens die onderhoud met Cody en Nico se 

moeder (sien 4.2.4) Die volgende het na vore gekom ten opsigte van Cody: Hy was ongeveer 

sewe jaar oud toe sy vader begin reis het. Skeidingsangs kom by Cody voor. “Hy sal dinge vinniger 

na hom toe aantrek … hy is baie meer bewus van afwesigheid.” Hy was fisies siek toe beide sy 

ouers op ŉ kol weg was. As Cody se vader weggaan, sal hy die “vinnigste stres-related goedjies 

hê”. Die uiting van sy emosies is dan liggaamsverwant. Hy knip sy oë, wikkel/trek sy neus. Hy trek 

goed ook verskriklik na hom toe aan, en is bekommerd of hy die rugbyspan gaan maak, of sy 

eksamen gaan deurkom. “As sy pa dan hier is, sal hy en sy boetie dan dadelik baklei, nie dadelik 

nie, maar hulle sal baie baklei. Nie noodwendig vir hom, of oor hom nie, maar sommer net oor 

twak.” Sy moeder het ook gesê dat sy dink hy kan nie konfik of spanning hanteer nie. Hy hanteer 

spanningsvolle gebeurtenisse deur te ril. As hul vader tuis is, sal Cody eerder in die huis bly as sy 

vader buite is om dinge te doen. 

 

Cody se moeder sê dat hy “gebalanseerd” is wat selfstandigheid betref, maar sy dink tog hy kan 

“bietjie meer wees”. Hy vra sy moeder vir hulp soos met skoolwerk. Wat selfstandigheid betref lyk 

dit asof Cody nie ŉ probleem daarmee het nie. Hy doen takies in die huis en hy sal gaan sit en sy 

huiswerk doen. Hy weet wat om te doen, soos om sy vitamiene te drink en room te smeer. Sy 

deursettingsvermoë is nie goed nie, want as hy sukkel met iets sal hy daarmee ophou. Hy en Nico 

is albei so. Cody werk vir homself dinge uit en besluit dan of iets die moeite werd is of nie. Soos 

met die sjokolade waarvoor sy broer werk met sy lesery. Hy voel dat hy in elk geval een gaan kry 

vir skool en dat dit nie nodig is om dan vir een te werk nie. Dit lyk dus of Cody se motivering 

ekstern is. Sy moeder het vertel dat hy korttermyn-doelwitte nodig het om sy belangstelling te 

behou. Cody se moeder noem dat sy dink hy kan konsentreer, alhoewel sy nie weet hoe lank ŉ 

kind veronderstel is om te kan konsentreer nie.  

 

Hy is blykbaar gewild by sy maats, maar sy moeder sê dat sy hom baie keer alleen sien. Cody is 

vergewensgesind. Hy sal empatie met sy moeder toon as sy jammer sê oor iets, en dan sê: “ag dis 

okay mamma, mamma het stres.” Sy moeder beskryf Cody as ŉ baie selfstandige, liefdevolle, 

gemaklike kind en sê verder: “Cody is ŉ beer, hy is loveable, selfstandig, volwassenes relate baie 

vinnig met hom, hy het mooi maniere, hy is die cuteste ding ooit, hy is sommer net, jy like hom.”  

4.3  OPSOMMING VAN BEVINDINGS 

Die volgende is ŉ opsomming van die data wat verkry is deur middel van die verskillende data-
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insamelingsin-strumente, naamlik: waarneming en veldnotas; Children’s Apperception Test (CAT); 

Bar-On se EQ-i:YV-vraelys; en die semi-gestruktureerde onderhoude met die deelnemers se 

moeders. 

  4.3.1   Opsomming van waarneming en veldnotas 

Waarneming en veldnotas het die volgende inligting na vore gebring ten opsigte van die 

deelnemers (sien Addendum A): 

 

Deelnemers: 1 René 2 Luandré 3 Steven 4 Nico 5 Cody 
 

Inligting verkry uit waarneming en veldnotas: 
 

 
 

 

Deelnemers: 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Vrymoedige optrede van deelnemer teenoor navorser (Steven: tweede sessie) X  X X X 

Terughoudende/angstige optrede van deelnemer teenoor navorser  X X   

Positiewe en oop reaksie van deelnemer op aktiwiteite (Steven tweede sessie) X X X X X 

Vermydende of angstige reaksie van deelnemer op aktiwiteite  X X   

Volledige beantwoording van vrae         X   X X 

Beantwoording van vrae – aanvanklik kripties, later meer uitgebrei   X   

Gemaklike en positiewe gemoed van deelnemer X   X X 

Aanvanklike gespanne/angstige gemoed van deelnemer – het verbeter   X X   

Betroubaarheid van sommige reaksies betwisbaar X     

Deelnemer se emosies – lag/vriendelik X     

Deelnemer se emosies – min emosies, soms geglimlag of gelag  X X X X 

Deelnemer se emosies – aggressief gewees tydens sekere vertellings     X 

Selfstandigheid – onafhanklikheid X X X X X 

Impulsbeheer – beheerst X X  X  

Impulsbeheer – het met tye nie beheer gehad nie   X  X 

Goeie oogkontak (Luandré en Steven het met tye rondgekyk) X X X X X 

Kind se optrede teenoor ouer – respekvol en gehoorsaam X X X X X 

Ouer se hantering van die kind – liefdevol   X   

Ouer se hantering van die kind – geduldig X X  X X 

Fisiese omgewing – georganiseerd en skoon X Nvt X   

Fisiese omgewing – georganiseerd en skoon, ten spyte van die feit dat hulle 
getrek het en daar ŉ klomp bokse rondgestaan het 

   X X 

Versorgde voorkoms van die kind X X X X X 

Behoefte aan aandag X   X X 

Moontlike oorbeskerming van moeder X  X   

Konsentrasie minder weens moontlike aandaggebrek (Steven se medikasie 

was uitgewerk tydens die eerste sessie, en Cody drink nie medikasie nie.  Albei het 
gevroetel en rondbeweeg.) 

  X  X 

Konsentrasie moontlik beïnvloed as gevolg van griep/verkoue  X   X 

Kom eerlik voor   X X X 
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  4.3.2   Opsomming van Children’s Apperception Test (CAT) 

Die opsomming van die temas wat uit die deelnemers se CAT na vore gekom het, is as volg (sien 

Addendum K, L, M, N, O): 

 

Deelnemers: 1 René 2 Luandré 3 Steven 4 Nico 5 Cody 
 

Temas verkry uit die CAT: 
 

 

 

 

Die deelnemers toon die volgende vermoëns met betrekking tot die norme van emosionele en sosiale 
intelligensie (sien Addendum E): 

 

Deelnemers: 1 2 3 4 5 

J (Ja) en N (Nee): J N J N J N J N J N 

Empatie (sien 2.2.4.2) X  X   X X  X  

Probleemoplossing (sien 2.2.4.3)       X  X  

Emosionele selfbewussyn (sien 2.2.4.1) X  X  X  X  X  

Sosiale verantwoordelikheid (sien 2.2.4.2) X  X        

Werklikheidstoets (sien 2.2.4.3)   X        

Impulsbeheer (sien 2.2.4.4) X  X   X    X 
 

Die deelnemers toon behoefte aan die volgende: 
 

Behoefte aan ŉ vaderfiguur X  X    X  X  

Behoefte om te speel X    X  X    

Behoefte aan beter interpersoonlike verhoudings  X  X    X    

Behoefte aan sosialisering met betekenisvolle ander X  X    X    

Behoefte aan aandag X      X  X  

Behoefte aan geluk/voel ongelukkig X    X  X  X  

Behoefte vir aandag, aanvaarding en erkenning X  X  X  X  X  

Behoefte om beskerm te word deur die vader   X      X  

Behoefte aan beskerming – omgewing kom onveilig voor X  X  X  X  X  
 

Verdedigingsmeganismes wat deelnemers gebruik om te funksioneer (sien Addendum P): 
 

Onderdrukking en ontkenning X  X  X  X  X  

Ontvlugting     X      

Regressie X  X  X  X  X  

Simbolisering X        X  

Isolasie X    X  X  X  

Vrees en angstigheid X  X  X  X  X  

Aggressie X  X  X  X  X  

Skeidingsangs   X      X  

Projeksie en introjeksie       X  X  

Ongedaanmaking en ambivalensie         X  
 

Invloede op kinders se EQ (sien Addendum F): 
 

Gevoel van onveiligheid/onveilige omgewing X  X  X  X  X  

Sukkel om aan die slaap te raak        X  X  

Moontlike lae selfbeeld (sien 2.4.2) X  X  X  X  X  

Onsekerheid X          

Moontlike oorbeskerming van moeder X      X    

Konflik met moeder (sien 2.4.1) X  X    X  X  
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Sibbe-konflik (sien 2.4.1) X    X    X  

Roetine (Luandré) en huis skep veiligheid (Luandré en Steven)   X  X      

Moontlike onveilige binding met beide ouers X  X    X  X  

Moontlike onveilige binding met vader     X      

Moegheid (as gevolg van vrees in die nag)   X  X      

Tekort aan deursettingsvermoë     X    X  

Hoofbinding-klassifikasies van Goldberg (sien 2.4.1): 

- Vermydend: steek emosies weg, jak ouers af 

- Weerstandbiedend: oordrewe uitdrukking om ouers 

                                se aandag te trek 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

X 

  

 

X 

 

 

Ervaar verwerping     X  X  X  

Moontlike trauma       X  X  

Benodig eksterne motivering – prestasie-gedrewe         X  

Gevoel van alleenheid X  X  X  X  X  

Moontlike aandaggebreksindroom ADD  X    X  X  X  

Kan nie spanning hanteer nie     X    X  

Hoofkarakter identifiseer met ŉ manlike/kinderfiguur: 
(Cody identifiseer met meisie en seuns kinderfigure, dus ja en nee) 

X  X  X  X  X X 

Konflik met maats X    X    X  
 

  4.3.3   Opsomming van Emosionele Intelligensie verkry deur Bar-On se EQ-i:YV-vraelys 

 

Figuur 4.6  Verspreidingsprofiel van die deelnemers se Emosionele Intelligensie 

Volgens die verspreidingsprofiel van al die deelnemers kan die volgende gevolgtrekkings gemaak 

word: Die deelnemers se totale emosionele en sosiale intelligensie kapasiteit wissel tussen ŉ lae 

telling van René wat 89 is (dit is een punt van gemiddeld af), twee gemiddelde tellings van Steven 

en Cody, ŉ hoë telling van Luandré, en dan Nico met ŉ uitsonderlik hoë telling van 130. Hierdie 

Intrapersoonlike Skaal Interpersoonlike SkaalAanpasbaarheid-Skaal Stresbestuur-Skaal Algemene Gemoed-
Skaal

Totale Emosionele
Intelligensie

Verspreidingsprofiel 
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tellings toon dat, ten spyte van die afwesigheid van hul vaders, die konflikte, vrese en behoeftes 

wat hulle ervaar, hulle totale emosionele en sosiale intelligensie oor die algemeen gemiddeld is. 

Daar is egter skale wat ŉ impak het op sekere deelnemers se totale telling asook hoe hulle optree 

in situasies. René se aanpasbaarheid-skaal is baie laag. Die skaal bestaan uit drie subskale, 

naamlik probleemoplossingsvermoë, werklikheidstoetsing en buigsaamheid (sien 2.2.4.3). Die 

instandhouding van kinders se persoonlike verhoudings word bepaal deur die mate waartoe hulle 

konflikoplossingstrategieë bestuur, en dit is ŉ belangrike sosiale vaardigheid (Smith & Hart 

2002:262). Werklikheidstoetsing is die kapasiteit is om dinge objektief te sien in plaas daarvan om 

bang te wees oor hoe dinge kan wees (Stein & Book 2006:173). Volgens Smith en Hart (2002:521) 

toon kinders wat ouer is as tien jaar groter buigsaamheid in die gebruik van kompeterende of 

samewerkende gedrag. René is pas nege jaar oud, so dis moontlik dat sy oor ŉ jaar beter 

ontwikkeld sal wees. Die stresbestuur-skaal het twee deelnemers wat lae (Steven) en baie lae 

(Cody) tellings gekry het. Die moontlikheid is dat hul vermoëns ten opsigte van strestoleransie en 

impulsbeheer nie na wense is nie (sien 2.2.4.4). Indien daar ŉ onvermoë is om stres te hanteer, sal 

dit heel moontlik lei tot angs. Swak streshantering veroorsaak dat die kind gevoelens ervaar van 

wanhoop en hulpeloosheid eerder as om die probleem op te los (Bar-On & Parker 2000:378). 

  4.3.4   Opsomming van die Semi-gestruktureerde Onderhoude met die moeders 

Die volgende data is verkry uit die semi-gestruktureerde onderhoude met die deelnemers se 

moeders (sien Addendum Q, R, S, T): 

Deelnemers: 1 René 2 Luandré 3 Steven 4 Nico 5 Cody 
 

Temas verkry uit die Semi-gestruktureerde Onderhoude met die moeders 
 
 

Die deelnemers toon die volgende vermoëns met betrekking tot die norme van emosionele en sosiale 
intelligensie (sien Addendum E): 

 

Deelnemers: 1 2 3 4 5 

J (Ja) en N (Nee): J N J N J N J N J N 

Gereelde rotasietye van vaders X  X  X   X  X 

Lang tydperk wat vader so werk (3 jaar en meer)  X   X X  X  X  

Kontak met vader (Nee – min of geen kontak)  X X  X   X  X 

Voorbereiding van deelnemer dat vader ver sou gaan werk   X X  X  X  X  

Gedragsveranderings: woede     X      

Gedragsveranderings: huilerig X      X    

Gedragsveranderings: erge spanning, skeidingsangs         X  

Moontlik goeie verhouding met vader volgens moeder X    X      

Verhouding met vader beter as voorheen   X        

Verhouding met vader goed, maar nie heeltemal voldoende       X  X  

Goeie verhouding met moeder   X  X      

Verhouding met moeder nie voldoende: konflik, ontoereikend X      X  X  

Goeie verhouding met sibbe: René het konflik met een broer X X X   X X   X 

Slaap by moeder in bed as vader nie tuis is (René – soms) X  X  X  X  X  
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Slaap by ouers ten alle tye       X  X  

Aktiwiteite saam met moeder (met inagneming van behoeftes)   X  X  X  X  

Aktiwiteite saam met vader/gesin   X  X  X  X  

Hantering van konflik/spanning   X  X  X X   X 

Redelike verhouding met maats (Steven baklei soms)  X X  X X X  X  
 

Norme van EI wat deelnemers het, volgens die moeders  (sien Addendum E): 
 

Selfgeldend (sien 2.2.4.1) (Luandré is 50-50)   X    X    

Empatie (sien 2.2.4.2)     X    X  

Probleemoplossing (sien 2.2.4.3)   X        

Emosionele selfbewussyn (sien 2.2.4.1)     X      

Interpersoonlike verhoudings (sien 2.2.4.2)       X    

Sosiale verantwoordelikheid (sien 2.2.4.2)     X    X  

Buigsaamheid (sien 2.2.4.3) (samewerkende gedrag)         X  

Strestoleransie (sien 2.2.4.4)       X    

Gelukkigheid (sien 2.2.4.5)     X      
 

Invloede op kinders se EQ (sien Addendum F): 
 

Rolle en reëls is buigsaam as vader nie tuis is nie (sien 2.4.3) X  X  X      

Kinders is meer verantwoordelik vir hul dade (sien 2.4.3) X  X    X  X  

Meer selfstandig as ouderdomsgroep (Luandré is 50-50) X  X  X  X  X  

Deelnemer is emosioneel meer afhanklik (sien 2.4.3) X  X  X  X  X  

Moontlikheid van inkonsekwente liefdelose dissipline/ma gee 

toe of reageer oorhaastig (sien 2.4.3) 

X  X  X  X  X  

Liefdevol (Nico – liefdevol maar tog afsydig) X  X    X  X  

Emosionele kind X  X      X  

Help met take in die huis as vader nie tuis is nie   X  X   X X  

Ervaar woedebuie veral erg as sy vader nie tuis is nie     X      

Soeke na aandag  X  X  X    X  

Het nie deursettingsvermoë nie       X  X  
 

 4.4   BESPREKING VAN DIE NAVORSINGSRESULTATE 

Die bogenoemde resultate wat verkry is van die vyf deelnemers se waarneming en veldnotas, die 

projeksietoets genaamd die Children’s Apperception Test (CAT), Bar-On se vraelys, asook die 

semi-gestruktureerde onderhoude van die moeders, word nou bespreek. Die bevindinge word in 

verband gebring met die literatuuroorsig van Hoofstuk 2 om die volgende navorsingsvrae te 

beantwoord: 

 

- Wat is die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se emosionele ontwikkeling?                

- Wat is die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se sosiale ontwikkeling? 

  4.4.1   Norme van emosionele en sosiale ontwikkeling (7–11jaar) (sien Addendum E) 

Die norme van emosionele en sosiale ontwikkeling is verkry uit ŉ samevoeging van die 

literatuuroorsig van Bar-On, Erikson, Piaget, Maslow en Shaffer in Hoofstuk 2. Die uitkomste van 

die norme is verkry uit al die bogenoemde data-insamelingsinstrumente. Die eerste norm wat te 



106 
 

voorskyn gekom het uit die studie is die intrapersoonlike skaal se subskaal emosionele 

selfbewussyn – die mens se gewaarwording van en begrip vir sy of haar eie emosies (Bar-On & 

Parker 2012:34). Al vyf die deelnemers toon goeie emosionele selfbewussyn (sien 4.3.2), wat 

volgens Lane (2000, aangehaal in Veirman et al. 2011:265) die kernaspek is van emosionele 

intelligensie. Die tweede subskaal van die bogenoemde is selfgelding – die mens se effektiewe en 

konstruktiewe uitdrukking van hom- of haarself en sy of haar emosies (Bar-On & Parker 2012:34). 

Volgens Luandré en Nico se moeders (sien Addendum R, T), is hulle selfgeldend. Nico druk 

homself glo goed uit en bly daarby, alhoewel Luandré se moeder gesê het sy is so “50-50” wat 

selfgeldendheid betref. Die derde subskaal van die intrapersoonlike skaal is selfagting. Dit lyk asof 

die deelnemers nie een selfagting het nie. Hulle toon almal ŉ lae selfbeeld (4.3.2) deur die gebruik 

van woorde soos “Ek weet nie“ en soos Cody se negatiewe selfspraak “Ek is net ŉ dom kind“ (sien 

4.2.5). Gevoelens van hulpeloosheid is ook getoon deur Steven, Nico en Cody (sien 4.2.3, 4.2.4, 

4.2.5). Nico het ŉ voorbeeld daarvan gegee toe hy vertel het van die baba wat bang is dat sy 

moeder hom dalk gaan los “… en dan val hierdie goed en dan is die glas onder hom en dan val hy 

op die glas” (sien 4.2.4). Meyer et al. (2003:342) sluit hierby aan en noem dat die persoon wie se 

selfagtingsbehoeftes nie vervul is nie, gevoelens van hulpeloosheid, swakheid en 

minderwaardigheid ervaar. Selfaktualisering is die vierde subskaal van die intrapersoonlike skaal 

en behels die mens se strewe na die bereiking van persoonlike doelwitte en die aktualisering van 

eie potensiaal (Bar-On & Parker 2012:34). Volgens Venter (2009:62) kan selfaktualisering eers 

geskied as die kind se primêre behoeftes bevredig is. Die bevrediging van die behoeftes kan deur 

middel van Maslow se hiërargie gesien word (sien 2.3.3). Onvervulde behoeftes lei daartoe dat 

selfaktualisering nie kan plaasvind nie, byvoorbeeld: onvervulde veiligheidsbehoeftes veroorsaak 

afhanklikheid en hulpeloosheid by die kind (Meyer et al. 2003:340), en dat hy of sy nie bereid sal 

wees om sekere risiko’s te neem en waagmoed te hê om met nuwe idees te eksperimenteer nie 

(Meyer et al. 2003:344). Die deelnemers in hierdie studie se veiligheidsbehoeftes is nie bevredig 

nie, aangesien almal onveilig voorkom in hul omgewing (sien 4.2.1 – 4.2.5). Nico en Cody toon 

weer dat hulle nie waagmoed aan die dag lê nie, en moet ekstern gemotiveer word om hul 

doelwitte te bereik, soos byvoorbeeld die beloning van sjokolade ensovoorts (sien Addendum T). 

  
Die laaste subskaal van die intrapersoonlike skaal is onafhanklikheid. Bar-On en Parker (2012:33) 

definieer selfstandigheid as die kind se vermoë om op hom-/haarself staat te maak en om 

emosioneel onafhanklik te wees van ander. ŉ Onafhanklike kind het nie nodig om sy of haar 

selfbeeld te verbeter deur middel van die goedkeuring van ander nie. Hulle kan makliker risiko’s 

neem, of foute aanvaar (De Klerk & Le Roux 2001:78). As mens kyk na hierdie stellings, kom dit 

voor asof die deelnemers almal behoefte het vir aandag, aanvaarding en erkenning (sien 4.3.1, 

4.3.2, 4.3.4). Dit kan gesien word byvoorbeeld waar van die deelnemers (Luandré, Steven en 

Cody) by plaat 2 van die CAT hul behoefte uitgespreek het om te wen, sodat hulle kan “beter” voel, 

kan “trots” en “gelukkig” wees ten opsigte van hulleself (sien Addendum L, M, O). Die behoeftes 
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toon dat hulle ander mense se goedkeuring nodig het om hul eiewaarde te verbeter. Nico se 

behoefte vir goedkeuring van ander sluit ook hierby aan (sien 4.2.4): “Want hy is dan sleg en dan 

dink hulle almal dit is soos in, net omdat hy nie soos in nie een keer kan wen , dan is hy nie soos in 

ŉ goeie maat of iets” (sien Addendum N plaat 2).  

Interpersoonlike vermoëns het drie subskale, waarvan empatie die eerste subskaal is (Bar-On & 

Parker 2012:34). Empatiese vermoëns het in die CAT voorgekom, soos reeds genoem, by René, 

Luandré, Nico en Cody (sien 4.3.2). Volgens Steven se moeder toon hy ook empatiese vermoëns 

(sien Addendum S). Dit is vir hom erg om te sien hoe sy maatjie swaarkry, aangesien hy nie kan 

onthou hoe sy vader lyk nie (sien 4.2.3). Interpersoonlike verhoudings is die tweede subskaal en 

behels die mens se vermoë om wedersyds bevredigende verhoudings van samehorigheid te vestig 

(Bar-On & Parker 2012:34). René, Luandré en Nico, soos reeds bespreek, het ŉ behoefte getoon 

om bevredigende interpersoonlike verhoudings te ervaar met hul gesin (sien 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4). 

Nico ervaar blykbaar voldoende interpersoonlike verhoudings met sy maats by die skool, 

aangesien sy moeder hom ŉ “panpiper” noem as hy by die skool kom – almal gaan na hom toe 

(sien Addendum T). In bestaande navorsing word daar klem geplaas op die belangrikheid van 

gesonde interpersoonlike verhoudings, aangesien kinders dan sukses in die lewe sal ervaar (Smith 

& Hart 2002:263). Dit kom voor asof Steven se verhouding met sy vader ontoereikend is, 

aangesien hy nie sommer sy eie behoeftes teenoor sy vader kan lug nie (sien Addendum M). Cody 

se interpersoonlike verhoudings is volgens sy moeder baie goed, aangesien hy altyd maats het 

(sien Addendum T), maar sy interpersoonlike verhouding met sy ouers blyk nie voldoende te wees 

nie, want dit lyk asof hy skeidingsangs ervaar, soos reeds bespreek (sien 4.2.5). Sosiale 

verantwoordelikheid is die derde subskaal van die interpersoonlike skaal. Dit word volgens 

Deutschendorf (2009:100) omskryf as ŉ mens wat sensitief is vir die behoeftes van ander. René se 

sosiale verantwoordelikheid kan gesien word in die CAT waar sy haar moeder bedank vir die kos, 

en waar sy vertel dat die hoofkarakter ander kinders help (sien 4.2.1); Luandré vertel in die CAT 

dat sy help met huistake en dat die hoofkarakter geleer moet word wat reg en verkeerd is (sien 

4.2.2). Steven help sy moeder met take as sy vader nie tuis is nie, teenoor sy sussie (sien 

Addendum S) en Cody (sien Addendum T) wat dit selde doen. 

 

Die volgende skaal is die aanpasbaarheid-skaal – René het ŉ lae telling gekry vir die skaal (sien 

4.2.1) in haar vraelys – wat drie subskale het, naamlik probleemoplossing, werklikheidstoets en 

buigsaamheid (Bar-On & Parker 2012:35). Probleemoplossing is die eerste subskaal en volgens 

Hartup (1996, aangehaal in Shaffer 2005:447) is goeie vriende bydraers tot die vaardigheid. 

Vriendskap word gewoonlik beskryf as aangenaam, en om vriendskappe wat die moeite werd is te 

behou, word kinders gemotiveer om enige konflikte met die spesiale vriende op te los. Probleem-

oplossingsvermoëns word getoon deur Nico en Cody (sien 4.3.2) en Luandré (sien 4.3.4). Hulle al 

drie toon dat hulle bevredigende verhoudings het met maats. Cody se moeder (sien Addendum T) 

het egter genoem dat sy hom saam met maats sien, asook alleen. Dit kan moontlik ŉ aanduiding 
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wees dat hy soms sukkel met konflik, soos gesien word in die CAT (sien Addendum O). Die konflik 

wat René en Steven met maats ervaar, toon dat hul probleemoplossingsvermoëns nog nie na 

wense is nie (sien 4.2.1, 4.2.3), en René se lae telling in die vraelys, soos bovermeld, onderskryf 

die hipotese. Die tweede subskaal werklikheidstoetsing word beskryf deur Bar-On en Parker 

(2000:379) as die vermoë om die onmiddellike situasie akkuraat en realisties te assesseer. Slegs 

Luandré het getoon dat sy die vermoë het (sien Addendum L plaat 2, 8): In plaat 8 noem sy dat die 

seun ongemanierd is met sy moeder, en “… as hy gemanierd is, sal sy dalk nie met hom raas nie”. 

Stein en Book (2006:173) noem verder dat werklikheidstoetsing daarmee verband hou dat ŉ mens 

jou nie onttrek van die res van die wêreld nie, in voeling bly met die onmiddellike situasie en 

duidelikheid en helderheid in persepsies en denke ervaar. Die helderheid in persepsies en denke 

word gekontrasteer met die fantasie wat ingebring is deur René, (sien Addendum K) – sy het ŉ 

babaperdjie ingebring om te ontvlug uit haar omstandighede; Steven (sien Addendum M) het ŉ 

reus en ŉ heks gebruik in sy CAT vertellings; Nico wat cowboys en crooks ingebring het om sy 

vader in die tronk te sit en sy aggressie teen hom te uiter (sien Addendum N); en Cody (sien 

Addendum O) het gepraat van ŉ “magical world”, Jan en die boontjierank en smurfies. 

Die laaste subskaal is buigsaamheid wat verwys na die vermoë om jou emosies, gedagtes en 

gedrag aan te pas by veranderende situasies en omstandighede (Bar-On & Parker 2000:366). 

Buigsaamheid is ŉ belangrike bydraer tot sosiale vaardighede en behels oplettendheid en 

emosionele selfregulering (Smith & Hart 2002:107). Die enigste deelnemer waar dit voorgekom 

het, was Cody. Sy moeder het genoem (sien Addendum T) dat hy verstaan as sy kwaad raak en 

dat hy sê hy weet sy het stres en dat dit reg is, en haar dan vergewe.  

Die volgende skaal is die stresbestuur-skaal, wat bestaan uit strestoleransie en impulsbeheer (Bar-

On & Parker 2012:35). Steven en Cody toon in hul vraelys (sien 4.3.3) dat hul stresbestuur-skaal 

baie lae tellings het, en die onderhoud met beide hul moeders (sien Addendum S, T) sluit daarby 

aan. Strestoleransie is die eerste subskaal, en dit verwys na die vermoë om nadelige 

gebeurtenisse en stresvolle situasies te weerstaan, deur middel van positiewe en aktiewe 

hantering van stres. Steven ervaar woede as sy vader nie tuis is nie en is rustiger as hy daar is 

(sien Addendum S); wanneer Cody se vader weggaan, sal hy “… stres-related goedjies hê” en hy 

“… trek goed ook verskriklik na hom toe aan …” (sien Addendum T). Bar-On en Parker (2000:378) 

noem dat, indien ŉ kind ŉ onvermoë het om stres te hanteer dit heel moontlik sal lei tot angs, en 

die kind sal gevoelens ervaar van wanhoop en hulpeloosheid eerder as om die probleem op te los. 

Nico toon strestoleransie volgens sy moeder (sien Addendum T), en sy baie hoë telling in die 

vraelys vir sy stresbestuur-skaal sluit daarby aan (sien 4.3.3). Hy toon egter angstigheid en 

hulpeloosheid in sy vertellings in die CAT (sien Addendum N plaat 4, 5), soos reeds bespreek, wat 

in kontras is met die boonste hipotese. Impulsbeheer is die tweede skaal. Dit is die vermoë om ŉ 

impuls te weerstaan en om mens se emosies te beheer (Bar-On & Parker 2012:35). René en 

Luandré het tydens die waarneming voorgekom asof hulle goeie impulsbeheer het (sien 4.3.1). Dit 
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is egter in kontras met die data wat verkry is uit die onderhoude. Beide se moeders het hulle 

beskryf as emosioneel, en dit het voorgekom asof albei maklik huil en emosioneel raak oor dinge 

(sien Addendum Q, R). Steven het woede-uitbarstings as hy kwaad word (sien Addendum S), en 

Cody raak aggressief en verloor sy humeur (sien Addendum O), en sy moeder noem dat hy sal “ril” 

(sien Addendum T). Nico is blykbaar huilerig as sy vader weggaan (sien Addendum T), maar die 

moeder het verder gesê dat hy hom nie veel steur aan dinge nie.  

 

Die algemene gemoed-skaal is die laaste skaal en sluit gelukkigheid en optimisme as subskale in. 

Gelukkigheid word deur Bar-On (1997, aangehaal in Chang 2008:31) omskryf as die gevoel van 

tevredenheid wat mens ervaar ten opsigte van mens se lewe, om jouself en ander te geniet, om 

pret te hê en om jou emosies positief uit te druk. Kinders benodig ŉ positiewe gevoel – dit word 

geluk genoem – om hul emosionele energie aan te vul, wat hul motiveringsvlakke verhoog om 

dinge te kan aanpak en doen (Bar-On & Parker 2000:383). Die teenoorgestelde uitwerking hiervan 

kan gesien word met kinders wat depressiesimptome het soos: bekommernis oor dinge, hartseer 

gevoelens, onsekerheid, onttrekking aan omgewing, ervaring van skuldgevoelens, en ŉ ontevrede 

gevoel oor hul lewe. Depressiesimptome lei tot hulpeloosheid en hartseer, wat veroorsaak dat die 

kinders se motiveringsvlakke daal en hulle dan nie dinge kan aanpak en doen nie (Bar-On & 

Parker 2000:383). Die bogenoemde simptome kom by al die deelnemers voor in hul vertellings van 

die CAT (sien 4.2.1 – 4.2.5), alhoewel hulle almal se vraelys goeie tellings ten opsigte van 

algemene gemoed-skaal getoon het. Steven se moeder het ter aansluiting by die genoemde goeie 

telling hom ŉ gelukkige en gebalanseerde kind genoem (sien Addendum S). Optimisme is die 

laaste subskaal van die algemene gemoed-skaal. Dit is die vermoë om na die blink kant van die 

lewe te kyk en om ŉ positiewe houding te handhaaf, selfs in die aangesig van teenspoed. 

Geeneen van die deelnemers het optimisties voorgekom in die CAT nie. Slegs die genoemde 

woorde van Steven se moeder kan dalk hiermee in verband gebring word (sien Addendum S).  

  4.4.2   Invloede op kinders se emosionele en sosiale intelligensie (sien Addendum F) 

Die volgende invloede op kinders se emosionele en sosiale intelligensie is in Hoofstuk 2 bespreek 

en het te voorskyn gekom in die navorsingstudie, naamlik: die rol van die ouers, die afwesigheid 

van die vader, die effek van die enkelmoeder, en omgewingsfaktore. 

a.  Die rol van die ouers 
 

Die rol wat ŉ kind se ouers in sy of haar lewe speel, is die bepaler of die kind veilige binding ervaar 

met hulle. Die vorming van die emosionele band wat binding skep, vind plaas as ouers of voogde 

sensitief is en reaksie toon teenoor die kind (Gonzalez-Mena 2006:7). Volgens Goldberg (2000, 

aangehaal in Shaffer 2004:144) is daar drie hoofbinding-klassifikasies, waarvan twee in die studie 

voorgekom het, naamlik: vermydend en weerstandbiedend. Vermydende gedrag kan gesien word 

by twee deelnemers, naamlik Steven en Nico (sien 4.3.2, 4.3.4). Hulle steek hul gevoelens weg en 

onderdruk positiewe reaksies. Weerstandbiedende kinders kan gesien word, byvoorbeeld in René 
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wat terugpraat vir haar moeder en huilerig is; asook Luandré en Cody wat klaarblyklik emosioneel 

afhanklike kinders is (sien 4.3.2, 4.3.4). Dit lyk asof René, Luandré, Nico en Cody onveilige binding 

ervaar met beide ouers (sien 4.3.2); Luandré het byvoorbeeld gesê dat die stout kind se ouers hom 

moet leer “… wat is verkeerd en reg …” en dat hy dan sal soet wees. Steven toon slegs onveilige 

binding met sy vader (sien 4.3.2). 

  
Die vorming van ŉ vertrouensverhouding is die bepaler van hoe emosioneel mens sal reageer in ŉ 

spanningsvolle situasie. Dit bepaal of mens oorweldig sal wees van vrees of die spanning sal sien 

as ŉ uitdaging (Levine & Munsch 2011:5). Die vyf gevallestudies toon almal vrees en angstigheid 

in spanningsvolle situasies (sien 4.3.2). Dit kom ook voor asof Cody en Steven daarby nie stres 

kan hanteer nie (sien 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4). Daar is verskeie manifestasies van kinders wat nie goeie 

vertrouensverhoudings met hul ouers het nie. Volgens Levine en Munsch (2011:6) ervaar kinders: 

(i) Angstigheid: soos reeds genoem, kom dit heel moontlik voor by al die deelnemers; (ii) 

Negatiewe sosialisering met maats: René, Steven en Cody ervaar konflik met maats (sien 4.3.2, 

4.3.4); (iii) Gedragsprobleme: Steven toon woede, René het konflik in haar interpersoonlike 

verhoudings, en verder het aggressie by almal voorgekom (sien 4.3.2, 4.3.4); en (iv) Depressie: 

moontlike depressie kom voor by Cody, René, Nico en Steven (sien 4.3.2), aangesien hulle 

gevoelens van ongelukkigheid, hartseer, alleenheid en hulpeloosheid ervaar. Shaffer (2005:149) 

voeg die volgende by: (v) Onvoldoende emosionele selfregulering: Dit kom voor as kinders nie 

buigsaamheid toon nie, of ook sukkel om hul impulse te beheer, soos gesien word by René, 

Steven en Cody (sien 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4); (vi) Sosiale teruggetrokkenheid: Luandré asook Steven 

(sien 4.3.1) het aanvanklik angstig en terughoudend opgetree teenoor die navorser. Hulle het egter 

ontspan en positief gereageer namate hulle veilig gevoel het in die situasie. Dit kan dalk aandui 

hoe hulle reageer in sosiale situasies waar hulle onveilig voel.  

 

b.   Die afwesigheid van die vader 

 

Die betrokkenheid van die vader behels volgens Flouri (2005, aangehaal in De Jager 2009:80) die 

volgende: (i) Die aanvaarding, opvoeding van en omgee vir die kind as jou eie. Die navorsingstudie 

toon dat al die deelnemers ŉ behoefte ervaar vir aanvaarding, erkenning asook aandag (sien 4.3.1, 

4.3.2, 4.3.4), en Steven, Nico en Cody ervaar verwerping (sien 4.3.2) wat hul genoemde gevoelens 

onderskryf. Die behoefte aan ŉ vaderfiguur het ook na vore gekom by René, Luandré, Nico en 

Cody (sien 4.3.2). (ii) Die beskerming van die kind teen moontlike gevaar. Cody het ŉ duidelike 

behoefte aan vaderlike beskerming uitgespreek (sien 4.3.2). Die ander vier deelnemers het almal 

getoon dat hulle hul omgewing as onveilig ervaar en dat hulle beskerming daarteen benodig (sien 

4.3.2). Luandré en Steven het moegheid getoon as gevolg van vrees in die nag (sien 4.3.2), en 

Nico en Cody het genoem dat hulle sukkel om te slaap omdat hulle bang is. Dit lyk egter asof hulle 

beide trauma ervaar het wat hulle verder vreesbevange maak (sien 4.2.4, 4.2.5). (iii) Dissipline – 

dit word by die volgende afdeling bespreek (sien nommer c. Die effek van ŉ moeder as ŉ 
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enkelouer). Die afwesigheid van die vader kan moontlik die volgende veroorsaak (Wentzel, 

Gradeck & Eliot, in Van Wyk 1997, aangehaal in De Jager 2009:76): (i) Wangedrag en 

destruktiewe gedrag by kinders: Die volgende gedrag het na vore gekom (sien 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 

4.3.4): Terugpratery, sibbe-konflik, konflik met maats en “cheeky” (René), woede, sibbe-konflik, 

konflik met maats (Steven), konflik met beduidende ander (Cody). (ii) Wanaanpassing: Volgens die 

Oxford Dictionary of Psychology (2009:439) lei wanaanpassing tot swak hantering van probleme 

asook simptome van stres. Steven, Nico en Cody toon ŉ tekort aan deursettingsvermoë (sien 

4.3.2, 4.3.4). Die twee boeties word ekstern gemotiveer om hul doelwitte te bereik en dit sluit by 

die bogenoemde aan (sien Addendum T). Steven asook Cody het volgens Bar-On se vraelys ŉ 

onderontwikkelde telling gekry vir die hantering van stres (4.3.3). Dit kom ook voor asof albei die 

deelnemers ŉ onder-ontwikkelde impulsbeheer het (sien 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3) en, soos reeds 

genoem, ervaar die kind wat swak streshantering het gevoelens van wanhoop, hulpeloosheid en 

angs (Bar-On & Parker 2000:378). (iii) ŉ Lae selfbeeld: Dit het voorgekom asof al die deelnemers 

ŉ lae selfbeeld het (sien 4.3.2). Luandré se woorde “… want partykeer lag ander mense dan vir 

kinders” wys dat haar eiewaarde afhang van wat ander van haar dink. Cody het die volgende gesê: 

“Ek’s net ŉ dom kind” (sien 4.2.5); dit is nog ŉ voorbeeld van ŉ lae selfbeeld. (iv) Depressie en (v) 

aggressie word weereens genoem, en is reeds hierbo bespreek. 

 

 c.  Die effek van ŉ moeder as ŉ enkelouer 

Enkelouers toon waarskynlik swak ouerskaptegnieke (Hetherington & Clingempeel 1992; Emery 

1994; McLanahan & Sandfur 1994; Simons 1996; Dunn et al. 1998; Hetherington 1999, al ses 

hierdie werke aangehaal in Hoghughi & Long 2004:116). Swak ouerskaptegnieke wat van 

toepassing is op die navorsingstudie en wat na vore gekom het, was: Dit het voorgekom asof al die 

deelnemers emosioneel meer afhanklik is van die enkelmoeder, aangesien hulle meestal nie 

ekstra ondersteuning van ŉ tweede ouer het om te help met die neem van besluite asook die deel 

van frustrasies nie (Whiteman 2007:198). Die toepassing van konsekwente en liefdevolle dissipline 

is onvanpas, volgens Whiteman (2007:198). Hy het verder gesê dat die moeder nie energie het om 

die kinders te hanteer nie, en dan toegee of oorhaastig reageer. Dit kan gesien word soos met 

René en Luandré se moeders wat vertel het dat hulle skree en gil op die kinders (sien 4.2.1, 4.2.2). 

René se vader doen dit ook as hy tuis is, maar hy praat met haar na die tyd oor die situasie. Nico 

en Cody se moeder het gesê (sien 4.2.4) dat sy emosioneel ontoereikend voorkom en dat sy nors, 

kortaf en ontoeganklik is. Die woorde “ek is ŉ monster” het sy gebruik toe sy konfliksituasies met 

haar kinders beskryf het (sien Addendum T). Steven se moeder het weer gesê dat sy te “lenient” is 

met dissipline en as Steven se vader tuiskom, is hy streng. Steven het al gevra wie dan die baas 

is. Die bostaande inligting toon dat die moeders moontlik moeg word as gevolg van al die eise van 

hul situasie en die dissipline dan nie toepaslik hanteer nie. Volgens Hoghughi en Long (2004:418) 

verander die kinders se verhoudings met hul ouers, en daar is blootstelling aan verskeie soorte 

konflikte. René se moeder is ŉ voorbeeld van die bostaande. Sy het vertel dat René se vader haar 
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“heelal” is en dat sy en haar dogter se verhouding nie is soos wat dit veronderstel is om te wees 

nie (sien Addendum Q). Dit kom ook voor asof hulle twee konflik ervaar. Luandré se verhouding 

met haar vader het weer verbeter. Voorheen het hy nie die geduld gehad met haar nie, maar hy 

waardeer haar glo meer vandat hy weg is. Haar moeder ervaar sy as kwaai en ontoereikend (sien 

Addendum R). Steven se verhouding met sy moeder is vir hom voldoende, maar hy blyk skaam te 

wees in die teenwoordigheid van sy vader en dit kom voor asof hy nie die vrymoedigheid ervaar by 

hom soos met sy moeder nie (sien Addendum S). Nico en Cody se verhoudings met beide ouers 

kom onvoldoende voor. Die moeder is moontlik te kwaai en die vader blyk emosioneel afwesig te 

wees (sien Addendum T). 

Daar is ook voordele verbonde aan die enkelmoeder-gesin. Dit het voorgekom asof die 

deelnemers se behoeftes meer in ag geneem word met die neem van besluite (Gladding 2002, 

aangehaal in De Jager 2009:70). Al die deelnemers, behalwe René, het blykbaar ŉ sê as hulle 

aktiwiteite saam doen as gesin tydens die afwesigheid van die vader (sien 4.3.4). René se moeder 

(sien Addendum Q) het vertel dat hulle nie iewers heen gaan as die vader weg is, of selfs al is hy 

tuis nie. De Jager (2009:70) is van mening dat die enkelouer-gesin se rolle en reëls buigsaam is. 

Hierdie mening kan gesien word in René, Luandré en Steven se huishoudings, aangesien hulle by 

hul moeder mag slaap as die vader nie tuis is nie. Al drie die vaders laat dit nie toe dat die kinders 

by hulle slaap wanneer hulle tuis is nie (sien 4.3.4). Kinders neem op ŉ vroeë ouderdom 

verantwoordelikheid vir hul dade en is baie meer selfstandig as kinders van hul ouderdom 

(Gladding 2002, aangehaal in De Jager 2009:70). Dit kan gesien word by sommige van die 

deelnemers soos Luandré wat uit haar eie haar moeder begin help om kos te maak (sien 

Addendum R); René, Nico en Cody gaan doen uit hul eie hul huiswerk (sien addendum Q, T). 

Steven gee die honde kos en kyk dat die alarms en hekke gesluit is as sy vader nie tuis is nie (sien 

Addendum S).  

 

d. Omgewingsfaktore en leefstyle 

 

Indien ŉ kind onveilig voel in sy of haar omgewing het dit ŉ impak op hul emosionele en sosiale 

ontwikkeling. Werkende ouers (Luandré, Steven, Nico en Cody se moeders), trauma (waarskynlik 

Nico en Cody), asook die familie wat verspreid is oor die land of die buiteland (al vyf deelnemers), 

is bydraers tot die onveilige gevoel (Rutherford & Nickerson 2010:7). Die bogenoemde 

omstandighede kan lei tot (i) angstigheid, (ii) depressie, (iii) isolasie en vereensaming in die 

gesinsverband, en (iv) frustrasie, wat uitdagende gedrag in kinders na vore bring (Rutherford & 

Nickerson 2010:8). Hierdie emosies kan moontlik so beskou word. (i) Angstigheid: Soos reeds 

bespreek, toon al die deelnemers angstigheid. Luandré en Steven se aanvanklike angstigheid en 

terughoudende optrede teenoor die navorser kan dalk hul gevoel van onveiligheid weerspieël. 

Hulle het egter ontspan en positief gereageer namate hulle veiliger gevoel het in die situasie. Al vyf 

die deelnemers ervaar vrese en toon angstigheid, wat neerkom op die gevoel van ŉ onveilige 
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omgewing (sien 4.3.2). Beide Nico en Cody sukkel om aan die slaap te raak as gevolg van vrees, 

en Luandré en Steven se vrese veroorsaak moegheid as gevolg van ŉ tekort aan slaap (sien 

4.3.2). (ii) Depressie: Te same met hul angstigheid toon al vyf die deelnemers dat hul moontlik 

depressief is soos reeds genoem (sien 4.4.2 nommer a: Die rol van die ouers). (iii) Isolasie en 

vereensaming in die gesinsverband kan gesien word waar al die deelnemers woorde gebruik soos 

“allenig” (sien 4.2.1 – 4.2.5). Rutherford en Nickerson (2010:7) noem dat ouers te moeg of 

depressief is om die nodige aandag te gee aan hul kinders. Die behoefte vir aandag, asook 

aanvaarding en erkenning, soos reeds vermeld (sien 4.4.1), kom ook by al die deelnemers voor. 

4.5  TEN SLOTTE 

In hierdie hoofstuk is die steekproefneming eerstens bespreek en daarna die bevindings van die 

empiriese studie. Die resultate wat verkry is vir elke deelnemer uit die verskillende data-

insamelingsinstrumente, naamlik waarneming en veldnotas, Children’s Apperception Test (CAT), 

Bar-On se vraelys, en die semi-gestruktureerde onderhoud met die moeders, is daarna ontleed, 

opgesom en vergelyk met Hoofstuk 2 se literatuuroorsig, om die invloed van ’n die pendelhuwelik 

te bepaal op die jong kind se emosionele en sosiale intelligensie.  

 

Hoofstuk 5 bestaan uit die bevindings wat verkry is ten opsigte van die invloed van die 

pendelhuwelik op die emosionele en sosiale intelligensie van die jong kind, leemtes in die 

navorsingstudie, aanbevelings vir verdere studie, en die slot. 

 

  



114 
 

HOOFSTUK 5 

BEVINDINGS, AANBEVELINGS EN SLOT 

5.1  INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die fokus geplaas op die opsomming van die studie as geheel. Die doel 

van die navorsing word bespreek, en die bevindings word weergegee om te bepaal of die 

empiriese studie die navorsingsvrae beantwoord het. Leemtes van die ondersoek, aanbevelings vir 

verdere studie en die slot volg daarop. 

5.2  DOEL VAN DIE NAVORSING 

Die primêre doel van hierdie navorsing is om die teorie oor emosionele en sosiale intelligensie te 

gebruik as basis om ŉ ondersoek te doen ten einde vas te stel watter invloed ŉ pendelhuwelik het 

op ŉ jong kind (7–11 jaar) se emosionele en sosiale ontwikkeling (sien 1.5.1).  

 

Die spesifieke doelwitte van die studie was om die bogenoemde te bepaal deur die beantwoording 

van die volgende navorsingsvrae (sien 1.5.2.1): 

 

 Wat is die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se emosionele ontwikkeling? 

 Wat is die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se sosiale ontwikkeling?  

5.3  OPSOMMING VAN DIE LITERATUUROORSIG  

Pendelhuwelike kom al hoe meer voor, soos genoem in Hoofstuk 1. Indien ŉ eggenoot ten minste 

drie tot vier nagte ŉ week weg van die primêre familietuiste is, en ŉ tweede tuiste op ŉ ander plek 

in stand hou, word dit gedefinieer as ŉ pendelhuwelik (Bergen 2006:6). Hierdie lewenswyse van 

die gesin hou uitdagings in vir gesinne en behels opofferings en emosionele omverwerping 

(Glotzer & Federlein 2007:7). Volgens Botha (2008:42) is pendelhuwelike een van die ervarings 

wat positiewe en negatiewe aspekte behels en wat persone nader aan mekaar kan bring of 

uitmekaar kan dryf. As ŉ pa afwesig is as gevolg van werksomstandighede, word die kinders tot ŉ 

sekere mate effektief groot in 'n enkelouer-huishouding. Die kinders is dan moontlik grootliks op 

hulleself aangewese, want die moeder se omstandighede laat min tyd toe vir aandag. 

Dit is moeilik om die emosionele verbintenis tussen vaders en kinders te behou as hul werk hulle 

wegneem van die familie (Blaisure & Arnold-Mann 1992, aangehaal in Zvonkovic et al. 2005:412). 

Shaffer (2005:148-149) noem dat vaders die vergete bydraers is tot kinderontwikkeling en dat 

kinders wat ŉ vertrouensband met hul vader het, die volgende toon: hulle sosialiseer makliker in 

die algemeen en met maats, is minder angstig, onttrek hulleself nie tydens sosiale geleenthede 

nie, pas beter aan by uitdagings soos die bywoning van skool, toon beter emosionele 

selfregulering, en het laer vlakke van gedragsprobleme dwarsdeur hul kinder- en tienerjare. Met 

verwysing na die betrokkenheid van vaders by kinders wat bevorderlik is vir die kinders se 
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welstand, noem Schock et al. (2002:232) dat, indien ŉ kind aan depressie ly en die kind se vader 

lae vlakke van betrokkenheid teenoor die kind toon, dit die volharding van hierdie versteuring 

voorspel. Met hierdie bevindings in gedagte is die navorser van mening dat, indien ŉ vader slegs 

met rukke tuis is in ŉ pendelhuwelik, dit waarskynlik moeiliker kan wees om ŉ vertrouensband met 

die kind te vestig. Konsekwente ouer-kind-interaksie word ingeboet wanneer die vader weg van die 

huis af werk en dit mag die kind se welstand beïnvloed. In teenstelling met die kinders se welstand 

wat hierbo in breë trekke genoem is, het hierdie studie net op twee aspekte gefokus, naamlik die 

kinders se emosionele en sosiale ontwikkeling wat dalk deur die vader se gereelde afwesigheid 

van die huis beïnvloed kan word.  

Die teoretiese raamwerk van Bar-On se model van emosionele en sosiale intelligensie is as basis 

gebruik vir die konseptualisering en meting van emosionele en sosiale ontwikkeling. Bar-On en 

Parker (2012:34) dekonstrueer emosionele en sosiale intelligensie in vyf saamgestelde skale, met 

vyftien subskale wat die onderskeie konstrukte waaruit emosionele en sosiale intelligensie 

bestaan, meet. Die emosionele en sosiale intelligensie van ŉ kind wat die emosionele en sosiale 

ontwikkeling van die kind weerspieël, bestaan volgens Bar-on uit intrapersoonlike en 

interpersoonlike vermoëns, aanpasbaarheid, stresbestuur en die algemene gemoedtoestand (ibid). 

Net soos Bar-On, is Walpole et al. (2008, aangehaal in Crowne 2013:105) van mening dat daar ŉ 

verband bestaan tussen emosionele intelligensie en sosiale intelligensie. Die twee intelligensies is 

as volg beskryf: Emosionele intelligensie is die vermoë om jou eie en ander se gevoelens reg te 

vertolk en gepas daarvolgens op te tree (Pieterse 2007:111); en sosiale intelligensie is volgens die 

Oxford Dictionary of Psychology (2009:709) die vermoë om emosies akkuraat te ervaar, te 

beoordeel, en uit te druk, asook toepaslik en effektief in interpersoonlike verhoudings te 

funksioneer. Hierdie definisies het die literatuuroorsig gerig in die soeke om vas te stel hoe die 

emosionele en sosiale ontwikkeling van ŉ tipiese jong kind tussen sewe en elf jaar lyk. Jong 

kinders in pendelhuwelike wat deel van die empiriese ondersoek gevorm het, is met hierdie 

inligting vergelyk om nader aan antwoorde op die navorsingsvrae te kom.  

 

Die emosionele en sosiale ontwikkeling van ŉ tipiese jong kind tussen sewe en elf jaar is in 

Hoofstuk 2 verken, hoofsaaklik aan die hand van Erik Erikson se psigososiale teorie, Piaget se 

kognitiewe ontwikkelingsteorie, en die selfaktualiseringsteorie van Maslow. Ander gesaghebbende 

bronne soos Pieterse (sien 2.2.3, 2.4.1), De Klerk en Le Roux (sien 1.3, 2.2.4.1) asook Smith en 

Hart (sien 2.2.3) is ook in Hoofstuk 1 en 2 gebruik om die emosionele en sosiale ontwikkeling aan 

te vul. Vervolgens word die literatuuroorsig van die emosionele en sosiale ontwikkeling van die 

kind tussen sewe en elf jaar opsommenderwys vanuit Erikson en Maslow se perspektiewe 

bespreek, en bevestig of aangevul vanuit ander bronne.   
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Eerstens word Erik Erikson se vierde stadium van sy psigososiale ontwikkeling (6–12jaar) (Wittmer 

et al. 2013:433) bespreek en geïntegreer met bronne wat dieselfde inligting verskaf het:  

(i) Kinders moet vir hulleself doelwitte en verwagtinge stel: Dit behels ook volgens Piaget 

die identifisering en oplossing van probleme (Woolfolk 2010:35); evaluering, beheer 

(Pieterse 2007:111) en aanpassing van emosies, gedagtes en gedrag by veranderende 

situasies en omstandighede; en selfaktualisering – die strewe na die bereiking van 

persoonlike doelwitte en die aktualisering van eie potensiaal (Meyer et al. 2003:338).  

(ii) Die stel van perke ten opsigte van gedrag, aktiwiteite en verskeie sosiale interaksies 

deur die volgende vermoëns: bied van weerstand teen nadelige en stresvolle 

gebeurtenisse, met positiewe en aktiewe hantering van stres; en impulsbeheer.  

(iii) Gretigheid om te weet hoe dinge werk en “regte” take te wil bemeester: 

selfaktualisering; tevrede te voel met jou lewe; optimisties te wees (Pieterse 2007:116); 

en ŉ positiewe houding te handhaaf selfs in die aangesig van teenspoed.  

(iv) ŉ Gevoel van bekwaamheid, eiewaarde en arbeidsaamheid word verkry deur die 

ervaring van sukses: die gewaarwording en begrip van jou eie emosies; affektiewe en 

konstruktiewe uitdrukking van emosies en die self (Pieterse 2007:116); die strewe na 

die bereiking van persoonlike doelwitte en interne motivering (De Klerk & Le Roux 

2006:12); en die vermoë om op jouself staat te maak en om emosioneel onafhanklik te 

wees van ander (Pieterse 2007:111). Die kind wat te veel mislukkings ervaar by die 

skool, hetsy akademies of sosiaal, kan ŉ gevoel van minderwaardigheid ervaar. 

Wanneer die kind ŉ negatiewe eiewaarde ontwikkel, ly die kind se selfvertroue, 

gevoelens van eiewaarde, asook sosiale interaksie daaronder. Die ontwikkeling van ŉ 

gevoel van bekwaamheid of vaardigheid, is belangrik, aangesien dit een van die 

voorwaardes is vir suksesvolle deelname aan die kulturele prosesse van produktiwiteit 

en die latere materiële versorging van ŉ gesin (Wittmer et al. 2013:433). 

 

Tweedens word Abram Maslow se selfaktualiseringsteorie (sien 2.2.4.1) opsommenderwys 

bespreek aangesien die konsep, selfaktualisering, alreeds in die bespreking hierbo genoem is. 

Maslow se model bestaan uit twee kategorieë van behoeftes, naamlik gebreksbehoeftes en 

groeibehoeftes (Meyer et al. 2003:339). Die hiërargie is so gerangskik dat die mens tydens 

ontwikkeling van ŉ laer vlak van behoeftes na ’n hoër vlak vorder namate elke behoefte bevredig 

word (Woolfolk 2010:380). Gebreksbehoeftes is die vier laervlak-behoeftes, naamlik oorlewing, 

veiligheid, gevoel van behoort (affiliasie en liefde), en selfagting (Woolfolk 2010:380).   

 

Die hiërargie begin by die bevrediging van (i) fisiologiese behoeftes soos honger, dors, aktiwiteit, 

seksuele bevrediging, slaap en sensoriese stimulering (Meyer et al. 2003:339-340). Fisiologiese 

behoeftes wat byvoorbeeld nie vervul word nie, sal veroorsaak dat ŉ persoon se ander behoeftes 

van minder belang is en die persoon se oorheersende begeerte sal wees om die spesifieke 
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behoefte te vervul (Meyer et al. 2003:340). Namate die fisiologiese behoeftes vervul word, word 

die volgende behoefte, naamlik veiligheid, dominant.   

 

(ii) Veiligheidsbehoeftes behels stabiliteit, vry van vrees en angs, beskerming, orde, struktuur, 

sekuriteit, wette, grense en stabiliteit (Meyer et al. 2003:340). Indien kinders nie veilig voel nie, 

reageer hulle ongeïnhibeerd – as hulle dalk skrik kan hulle tekere gaan of huil. Kinders kan 

vreesreaksies toon as hulle hul leefwêreld as ŉ onvoorspelbare en onveilige plek ervaar. Kinders 

kan ook afhanklikheid en hulpeloosheid toon ten tye van ŉ egskeiding of dood in die gesin (Meyer 

et al. 2003:340) – die pendelhuwelik kan volgens die navorser ook hier ingedeel word. Die 

vervulling van basiese gebreksbehoeftes soos oorlewing, honger, dors en veiligheid kan verband 

hou met die vermindering van gespannendheid by ’n persoon (Meyer et al. 2003:339).  

 

ŉ Behoefte aan (iii) affiliasie en liefde volg indien die persoon se fisiologiese en 

veiligheidsbehoeftes vervul word. Affiliasie en liefde behels dat ŉ persoon ŉ behoefte ervaar om 

liefde te ontvang, te gee en om aan iemand te behoort (Meyer et al. (2003:341). Die vervulling van 

die bogenoemde behoefte lei tot gelukkigheid en optimisme. Die kind wat ŉ leemte ervaar in die 

vervulling van liefdesbehoeftes kan eensaam, geïsoleerd (Meyer et al. 2003:341) en pessimisties 

voel (Kral & Idlout 2012:395). Pessimistiese kinders neem dinge persoonlik op as dinge skeef loop 

(Stein & Book 2006:235). Maslow (1970, in Meyer et al. 2003:341) noem dat, indien die behoefte 

om te behoort en om deel te wees van iemand, nie vervul word nie, dit kan lei tot die ontstaan van 

rebelle-jeuggroepe.   

 

As ŉ persoon se behoeftes aan affiliasie bevredig is, word die behoefte aan (iv) selfagting die 

volgende vlak van vervulling. Selfagting is die behoefte van die individu om hom- of haarself 

positief te evalueer. Die kind wat selfagting ervaar, is selfversekerd, bekwaam en sterk, teenoor die 

kind wat minderwaardig, swak en hulpeloos voel (Meyer et al. 2003:341). Maslow (1970, in Meyer 

et al. 2003:341-342) onderskei twee subkategorieë van die behoefte aan selfagting:  

(a) ŉ Stel behoeftes wat berus op dit wat die persoon self vermag: Dit hou verband met ŉ 

gevoel van bekwaamheid, prestasie, selfvertroue (Pieterse 2007:116), persoonlike krag en 

onafhanklikheid.  

(b) ŉ Stel behoeftes wat verband hou met die agting wat die persoon van ander ontvang: Dit 

sluit sosiale status, roem, belangrikheid, waardigheid en waardering in. Mense het ander 

nodig om hul bekwaamhede te erken en te waardeer. Die vervulling van die behoefte aan 

selfagting lei tot ŉ gevoel van bekwaamheid, selfversekerdheid en die persoon voel sterk, 

nodig en nuttig in hul leefwêreld. Die persoon wie se selfagtingsbehoeftes nie vervul is nie, 

ervaar gevoelens van hulpeloosheid, swakheid en minderwaardigheid. 

Wanneer al hierdie bostaande behoeftes bevredig is, verminder die motivering om hulle te vervul 

en die persoon kan aanbeweeg om die volgende stel behoeftes, die groeibehoeftes (Meyer et al. 
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2003:339), wat intellektuele prestasie, estetiese waardering en selfaktualisering insluit, te vervul 

(Woolfolk 2010:380). Die behoefte aan (v) selfaktualisering is die laaste vlak in Maslow se 

hiërargie. Dit behels die uitdrukking van self-vervulling, met ander woorde wanneer ’n persoon tot 

die besef kom wat sy of haar persoonlike potensiaal is (Woolfolk 2010:380). Mense wat nie 

selfaktualisering bereik nie, het volgens Maslow (1971, aangehaal in Meyer et al. 2003:344), ŉ 

gebrek aan selfinsig en selfkennis (De Klerk & Le Roux 2006:12). Onvervulde veiligheidsbehoeftes 

het ŉ remmende invloed en veroorsaak dat die kind nie bereid sal wees om sekere risiko’s te neem 

nie of waagmoed sal hê om met nuwe idees te eksperimenteer nie (Meyer et al. 2003:344); so kan 

die kind se selfaktualisering in die wiele gery word. Maslow (1970, aangehaal in Meyer et al. 

2003:342) noem dat ’n mens rusteloosheid ervaar as jy nie jou potensiaal bereik nie, maar indien ŉ 

mens selfverwesenliking bereik, funksioneer jy doelgerig. Selfaktualisering is op die spits van die 

piramide en bevat hoër menslike kwaliteite soos die vermoë om diep vriendskappe te vorm, ŉ 

humorsin, onafhanklikheid en outonomie (Deutschendorf 2009:57). 

Verdere eienskappe van jong kinders wat goeie emosionele en sosiale ontwikkeling toon, is die 

volgende: Kinders moet selfgeldend wees op ŉ nie-aggressiewe manier (De Klerk & Le Roux 

2006:12); met aandag luister (Pieterse 2007:116); hulle moet by hul portuurgroep kan aansluit as 

die aktiwiteite reeds in aanvang is (Smith & Hart 2002:357); kinders moet interaksie kan hê met hul 

familie, skoolmaats en betekenisvolle ander; moed aan die dag kan lê met die neem van risiko’s; 

en laastens moet hulle uithouvermoë en veerkragtigheid hê (De Klerk & Le Roux 2006:12). 

Emosionele en sosiale intelligensie bepaal dus hoe ŉ kind in ŉ sosiale situasie sal optree, en hoe 

sensitiwiteit teenoor ander openbaar word. Volgens Pieterse (2007:111) is kinders meer suksesvol 

as hulle ander se emosie kan lees, bereid is om te skei van hul ouers, en om verantwoordelikheid 

te aanvaar.  

5.4  OPSOMMING EN BEVINDINGS VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

Die emosionele en sosiale ontwikkeling van kinders tussen 7 en 11 jaar is empiries ondersoek, met 

vyf deelnemers (2 dogters en 3 seuns) en hul moeders, in ŉ poging om antwoorde op die 

navorsingsvrae te kry. Data is ingesamel met behulp van die Children’s Apperception Test (CAT) 

(sien Addenda B, K, L, M, N, O), Bar-On se EQ-i:YV-vraelys, waarneming van en veldnotas oor 

elke deelnemer (sien Addendum A), asook semi-gestruktureerde onderhoude met die deelnemers 

se moeders (sien Addenda D, Q, R, S, T).  

 

Die data-analise word volledig in Hoofstuk 4 uiteengesit. Interpretasie van die data is met die 

literatuur geïntegreer, en opsommings van die resultate van die onderskeie data-

insamelingsinstrumente word aan die einde van Hoofstuk 4 aangebied. Vervolgens is die 

navorsingsresultate vertolk teen norme van emosionele en sosiale ontwikkeling vir tipiese kinders 

tussen 7 en 11 jaar, soos uit die literatuur saamgestel is. Die norme is hoofsaaklik in 

ooreenstemming met Bar-On se dekonstruksie van emosionele en sosiale ontwikkeling en is 
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aangevul met ander literatuur (2.4.4.1 – 2.4.4.5). Hierdie norme behels emosionele selfbewussyn, 

selfgelding, selfagting, selfaktualisering, onafhanklikheid, empatie, interpersoonlike verhoudings, 

sosiale verantwoordelikheid, probleemoplossing, werklikheidskontak, buigsaamheid, 

strestoleransie, impulsbeheer, gelukkigheid en optimisme. Die ontwikkeling van die deelnemers se 

emosionele en sosiale ontwikkeling is laastens ook met ander faktore in verband gebring wat ŉ 

invloed kan uitoefen, naamlik die rol van die ouers, die afwesigheid van die vader, die effek van die 

enkelmoeder, en omgewingsfaktore. Daarna is die resultate in tabelle opgesom sodat die 

bevindings bespreek kan word.  

Die uitvoerige resultate van die empiriese ondersoek is eerstens saamgevat in bevindings in 

antwoord op die navorsingsvrae: 

 Wat is die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se emosionele ontwikkeling? 

 Wat is die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se sosiale ontwikkeling?  

 

Tweedens word die bevindings wat beide emosionele en sosiale ontwikkeling behels, bespreek in 

antwoord op die probleemstelling (sien 1.4): Wat is die invloed van ŉ pendelhuwelik op jong 

kinders tussen die ouderdom van sewe en elf jaar se emosionele en sosiale ontwikkeling?  

Die navorser is bewus daarvan dat daar verskeie faktore kan wees wat die emosionele en sosiale 

ontwikkeling van kinders kan beïnvloed, en nie net die impak van ŉ pendelhuwelik – wat die fokus 

van hierdie studie is – nie. Sy vind dit egter waarskynlik dat, indien sekere tendense by al vyf 

deelnemers voorkom, dit aan die gemene faktor, naamlik die vader wat weg van die huis af werk, 

toegeskryf kan word.    

  5.4.1  Die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se emosionele ontwikkeling 

Die waarnemings en veldnotas (sien 4.3.1) dui by al die deelnemers ŉ positiewe en oop reaksie 

(met goeie oogkontak) op aktiwiteite aan – dit dra waarskynlik by tot ryk data wat ook groter 

geloofwaardigheid aan die data kan verleen. Al die deelnemers is goed versorg. Met verwysing na 

Maslow se selfsaktualiseringsteorie (sien 2.3.3), is die deelnemers se basiese fisiologiese 

behoeftes (sien 4.3.1) bevredig. Die deelnemers is dus gereed om na die volgende vlakke van 

behoeftebevrediging te beweeg. 

 

Die waarnemings en veldnotas dui ook selfstandigheid en onafhanklikheid by al die deelnemers 

aan, maar in teenstelling hiermee, beskou al die moeders van die deelnemers hulle egter as 

emosioneel meer afhanklik (sien 4.3.4). 

 

Al die deelnemers se optrede teenoor hul moeders was respekvol en gehoorsaam, aldus die 

waarneming en veldnotas. Selfgelding sluit volgens De Klerk en Le Roux (2006:35) ook respek vir 

ander mense in, en Deutschendorf (2009:42) sluit daarby aan waar hy noem dat gesonde 

selfgeldende mense die regte van ander respekteer. Dit lyk dus asof al die deelnemers sekere 

aspekte van selfgeldende gedrag laat deurskemer. 
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Al die deelnemers het behoefte aan aandag, aanvaarding en erkenning (sien 4.3.2), wat ook met 

selfagting in verband gebring kan word (sien 2.4.4.1 en 2.3.3). As die behoefte (selfagting) nie 

bevredig word nie, ly selfaktualisering skipbreuk (sien 2.3.3). 

 

Al die deelnemers toon aggressie (sien 4.3.1 en 4.3.2), wat volgens Wentzel et al. (in Van Wyk 

1997, aangehaal in De Jager 2009:76) moontlik deur die afwesigheid van die pa veroorsaak kan 

word. 

  5.4.2  Die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se sosiale ontwikkeling 

ŉ Tema op die CAT wat ooreenkom met die norme van emosionele en sosiale intelligensie (sien 

4.4.1), is dat al die deelnemers emosionele selfbewussyn toon. Veirman et al. (2011:265) definieer 

emosionele selfbewussyn as die kognitiewe vermoë om jou eie emosionele ervarings en dié van 

ander te identifiseer en te beskryf. Die deelnemers kan dus gevoelens in hulleself en in ander 

korrek waarneem (De Klerk & Le Roux 2006:41). 

  5.4.3  Die impak van ŉ pendelhuwelik op die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling 

Al die deelnemers ervaar vrees en angstigheid. Volgens die selfaktualiseringsteorie van Maslow 

behels die veiligheidsbehoeftes om vry van vrees en angs te wees (sien 2.3.3). Maslow beweer 

ook dat die deelnemers moeilik na die behoefte aan affiliasie en liefde sal aanbeweeg wanneer die 

veiligheidsbehoeftes nie bevredig is nie. Die navorser bevraagteken egter die voortgang van 

Maslow se behoeftes, aangesien al die deelnemers ook ŉ gevoel van alleenheid ervaar wat met 

onvervulde behoeftes aan affiliasie en liefde geassosieer word (met ander woorde, die deelnemers 

het reeds aanbeweeg na dié hoërorde-behoefte). Voorts identifiseer al die deelnemers ook met ŉ 

manlike volwasse of kinderfiguur, wat dui op ŉ behoefte aan identifikasie met manlikheid en wat 

weer eens op affiliasie dui. Onvervulde affiliasiebehoeftes aan ŉ manlike figuur word dus by al die 

deelnemers aangetref.  

 

Al die deelnemers toon ’n gevoel van onveiligheid of beleef hul omgewing as onveilig. Rutherford 

en Nickerson (2010:7) beskou ŉ onveilige omgewing as een van die invloede wat ŉ impak op die 

kind se emosionele en sosiale ontwikkeling kan hê.  

 

Nog ŉ invloed wat by al die deelnemers voorkom, en wat moontlik emosionele en sosiale 

ontwikkeling negatief kan beïnvloed, is die waarskynlik lae selfbeeld wat by al die deelnemers 

voorkom (sien 2.4.2).   

 

Al die deelnemers se moeders toon ook tydens die oueronderhoude aan dat die moontlikheid van 

inkonsekwente, liefdelose dissipline bestaan of dat die moeders toegee of oorhaastig reageer (sien 

4.3.4). Volgens Bengtson et al. (2005:125) kan swak ouerskaptegnieke ŉ nadelige uitwerking op 

emosionele en sosiale ontwikkeling hê, aangesien dit waarskynlik veroorsaak dat kinders nie veilig 

voel nie en daartoe kan lei dat hul skolastiese prestasie, psigologiese aanpasbaarheid, sosiale 
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bekwaamheid, fisiese gesondheid en gedrag, laer is teenoor kinders wat in ŉ volledige gesin woon 

(sien 2.4.3). 

 

Die meting van emosionele en sosiale ontwikkeling met behulp van die Bar-On Emotional Quotient 

Inventory: Youth Version (BarOn EQ-I:YV) toon dat, ten spyte van die afwesigheid van die 

deelnemers se vaders, en die konflikte, vrese en behoeftes wat hulle ervaar volgens die Children’s 

Apperception Test (CAT), die deelnemers se emosionele en sosiale ontwikkeling oorwegend 

gemiddeld tot hoog is. Twee deelnemers behaal hoë tellings op Totale Emosionele Intelligensie, 

twee deelnemers behaal gemiddelde tellings, en die vyfde deelnemer behaal ŉ lae telling. 

  5.4.4 Samevatting van die bevindings 

Die bevindings van die studie bevestig Botha (2008:42) se beskouing dat pendelhuwelike 

positiewe en negatiewe aspekte behels. Dit geld ook die emosionele en sosiale ontwikkeling van 

die vyf deelnemers. 

5.4.4.1 Positiewe impak van ŉ pendelhuwelik op die deelnemers se emosionele en sosiale 

ontwikkeling 

 Dit lyk asof al die deelnemers sekere aspekte van selfgeldende gedrag openbaar wanneer 

hulle respekvol teenoor die moeder optree. 

 Al die deelnemers toon emosionele selfbewussyn – die deelnemers kan dus gevoelens in 

hulleself en in ander korrek waarneem. 

 5.4.4.2 Negatiewe impak van ŉ pendelhuwelik op die deelnemers se emosionele en sosiale 

             ontwikkeling 

 Al die deelnemers het behoefte aan aandag, aanvaarding en erkenning. Hulle 

selfaktualisering ly waarskynlik daaronder. 

 Al die deelnemers toon aggressie. 

 Al die deelnemers ervaar vrees en angstigheid. 

 Al die deelnemers beleef ŉ gevoel van alleenheid. 

 Onvervulde affiliasiebehoeftes aan ŉ manlike figuur word by al die deelnemers aangetref. 

 Al die deelnemers toon ’n gevoel van onveiligheid of beleef hul omgewing as onveilig. 

 

5.5  LEEMTES VAN DIE ONDERSOEK 

Tydens die navorsingstudie het die volgende leemtes na vore gekom:  

 Die beperkte gebruik van data-insamelingsinstrumente was volgens die navorser se 

mening onvoldoende, en sy sou graag meer media wou gebruik het vir verdere triangulasie. 

Die moederonderhoud kon data trianguleer, maar moeders se vooroordele oor hul eie 

kinders kan ook die data skeeftrek.    
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 Die beperkte omvang van hierdie kwalitatiewe studie het nie ruimte verleen om ŉ wyer 

studie te dek met meer deelnemers, van verskillende geslagte en kulture nie. Hierdie studie 

werp slegs lig op die emosionele en sosiale ontwikkeling van vyf deelnemers en kan nie 

veralgemeen word na alle jong kinders in pendelhuwelike se emosionele en sosiale 

ontwikkeling nie. 

 ŉ Verdere beperking was die gebruik van twee deelnemers uit dieselfde gesin. Minder data 

kon verkry word, aangesien dit dieselfde gesin was – alhoewel die deelnemers verskillende 

persepsies en ervarings getoon het van dieselfde omstandighede. 

 Beide die bovermelde deelnemers het moontlike onverwerkte trauma. Die trauma kon die 

navorsingsbevindings beïnvloed het.  

 Die een deelnemer (René) se moeder het versoek om teenwoordig te wees tydens die 

ondersoek. Dit kon ŉ invloed gehad het op René se antwoorde, aangesien sy met tye nie 

die vrymoedigheid gehad het om openlik te wees teenoor die navorser nie. 

 Verdedigingsmegnismes is nie aangespreek in die literatuuroorsig nie, en dit het uit die em-

piriese ondersoek na vore gekom. Dit is egter as addendum aangeheg (sien Addendum P). 

 Tydperke wat die vader van die huis weg werk, is nie as seleksiekriterium genoem nie, en 

die een deelnemer se vader het redelik onlangs begin weg werk. Die invloed wat die 

pendelhuwelik dus op haar emosionele en sosiale ontwikkeling kon gehad het, was minder 

beduidend as die ander deelnemers wie se vaders reeds vir geruime tyd weg van die huis 

werk.  

 Die bespreking van die deelnemers se emosionele en sosiale ontwikkeling is eensydig 

vanuit die raamwerk van die pendelhuwelik bespreek, sonder veel verklarings vir moontlike 

ander faktore wat tot hierdie ontwikkeling of gebrek aan ontwikkeling kon bydra. Een 

deelnemer drink byvoorbeeld Ritalin, maar die invloed van ADHD op die emosionele en 

sosiale ontwikkeling van die kind is nooit tydens die studie in berekening gebring nie. 

5.6  AANBEVELINGS VIR VERDERE STUDIES 

Die volgende aanbevelings kan gemaak word vir verdere studies om onbeantwoorde vrae aan te 

spreek: 

 ŉ Studie wat ŉ voor- en ŉ natoets behels, sal duideliker lig werp op die pendelhuwelik se 

impak op ŉ jong kind se emosionele en sosiale ontwikkeling. Die rotasietye van die vader 

kan gebruik word om die studie te doen. As die vader tuis is, kan ŉ voortoets gedoen word, 

en wanneer hy weer weg is, kan ŉ natoets gedoen word.  

 Tydens die studie het die navorser besef dat daar moontlik ŉ verskil kan wees ten opsigte 

van elke ouer se verhouding met die kind as gevolg van hul omstandighede. Die 

verkenning van die invloed wat die pendelhuwelik het op die kind se verhouding met elke 

ouer kan insiggewend wees. 
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 Die navorser het ervaar dat daar beperkte bronne is ten opsigte van inligting rondom die 

effek wat die pendelhuwelik op die kind het. Daar was meer inligting verkrygbaar in bronne 

rondom die eise en spanning wat die moeder ervaar, asook die hantering daarvan.  

 Die laaste aanbeveling vir verdere studies is die bepaling tot watter mate gesinsterapie 

gesinne in pendelhuwelike kan bemagtig of behulpsaam kan wees. Aspekte wat 

aangespreek kan word, is byvoorbeeld aktiwiteite en kommunikasie met gesinslede, asook 

positiewe hantering van spanning en konflik. ŉ Bewustheid by elke gesinslid kan ook 

geskep word van hoe die tipe huwelik elke persoon in die gesin raak. Verder kan 

ouerleiding gegee word rondom konsekwente en liefdevolle dissipline, asook goeie 

ouerskaptegnieke.  

5.7  SLOT    

Hierdie hoofstuk het gepoog om die navorsingstudie saam te vat. Die primêre doel van hierdie 

studie is uiteengesit, asook die beoogde navorsingsvrae wat beantwoord moes word (sien 1.5.1). 

Bevindings is verkry deur die opsomming en samevoeging van die resultate van die 

literatuuroorsig asook die empiriese studie. Die leemtes van die studie is daarna bespreek, gevolg 

deur aanbevelings vir verdere studies.  

Die navorser wil glo dat die studie waardevolle inligting oor die invloed van ŉ pendelhuwelik op die 

jong kind se emosionele en sosiale ontwikkeling bevat, alhoewel dit in werklikheid net die veld vir 

volgehoue navorsing open. 
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ADDENDUM A: WAARNEMINGSKEDULE EN VELDNOTAS 

 

Naam: ______________________________Datum:____________Merk toepaslike  blokkie: 

 

Optrede van deelnemer 

teenoor navorser: 

vrymoedig terughoudend angstig vriendelik Opmerking: 

 

Reaksie van deelnemer 

op aktiwiteite: 

 

angstig vermydend oop positief  

Beantwoording van vrae:  

 

volledig vermy of 

verander 

onderwerp 

stadige 

responstyd 

gebrekkige 

begrip 

 

Deelnemer se algemene 

gemoed: 

angstig of 

gespanne 

gemaklik positief negatief  

Deelnemer se emosies: huil aggressie lag min emosies  

Selfstandigheid: 

 

afhanklik onafhanklik  

 

  

Impulsbeheer: geen beheer beheer    

Oogkontak: fiksasie op 
een ding 

kyk baie rond 
– toon nie 
belangstelling 

maak kontak geen kontak  

Kind se optrede teenoor 
ouer: 

praat terug gehoorsaam ongehoor-
saam 

respekvol  

Hoe hanteer die ouer die 
kind: 

kortaf geduldig liefdevol geïrriteerd  

Fisiese omgewing en 
organisasie: 

georga-
niseerd 

skoon vuil ongeorga-
niseerd 

 

Voorkoms van die kind: netjies verwaarloos vuil versorgd  

Kongruensie tussen verbale en nie-verbale boodskappe: 

 

Enige ander waarnemings: 
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ADDENDUM B: CHILDREN’S APPERCEPTION TEST (CAT) 

 
Name/Naam:____________________________   Date/Datum: __________________ 

Bellak se tien puntekategorieë 

Hooftema: 

 

 

Hoofkarakter: 

 

 

Belangrike behoeftes en  

dryfkrag van die karakter: 

 

 

 

Begrip van die omgewing: 

 

 

Sosiale verhoudings: 

 

 

Beduidende konflik: 

 

 

Aard van angs en 

verdedigingsmeganismes 

wat gebruik word: 

 

 

 

 

Hoofverdediging teen 

konflikte en vrese: 

 

 

 

Geskiktheid van superego: 

 

 

 

Integrasie van die ego: 
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ADDENDUM C: STAPPE OM DIE BAR-ON TE MERK 

Die volgende stappe word gebruik om die Bar-On te merk (Bar-On & Parker 2012:7-8): 

1. Die QuickScore-vorm moet geskei word van die lang vorm om dit te kan merk. Die 

puntetelling-sleutel is tussen die itemblaaie. Geen omskakelingstabelle en nasien-maskers 

word benodig nie. 

 

2. Maak seker dat die antwoorde duidelik op die merkblad oorgedra is. 

 

3. Maak seker dat die antwoorde nie dubbelsinnig is nie en dat alle items beantwoord is. 

 

4. Kyk dat daar nie enige ontbrekende antwoorde is nie. Die resultate sal minder akkuraat 

wees as die antwoorde ontbreek. Indien ŉ antwoord ontbreek (ŉ situasie wat soms 

ontstaan in ŉ groepstoetsing), merk die onbeantwoorde item as ŉ “0”. Die vervanging van 

die nulle met die regte antwoorde sal die rou- en standaardtellings afbring. Die 

onderskatting kan opgemaak word deur die verkreë routelling te vermeningvuldig met die 

totale aantal items van die skaal, en dit dan te deel deur die totale aantal items wat 

beantwoord is. Byvoorbeeld, as ŉ respondent ŉ routelling van 6 het, maar net 3 van 5 items 

op ŉ bepaalde skaal geantwoord het, kan die telling aangepas word deur die verkreë 

routelling (6) te vermenigvuldig met die aantal items (5) op die volskaal (6 x 5 = 30). Die 

resultaat moet dan gedeel word deur die aantal items wat beantwoord is (3) om die 

aangepaste routelling van 10 te verkry (30 gedeel deur 3). Die vermiste items moet in ag 

geneem word wanneer die resultate van die Bar-On EQ-i:YV geïnterpreteer word. Hoe 

groter die aantal antwoorde wat weggelaat is, hoe minder akkuraat en betekenisvol is die 

resultate. Die Bar-On EQ-i:YV moet nie gemerk word as daar meer as 6 items weggelaat is 

op die vorm nie. Al word daar voldoen aan die bogenoemde kriteria, moet spesifieke 

skaaltellings slegs bereken word as daar meer as die helfte van die items vir daardie skaal 

voltooi is.  

 

5. Die sleuteltelling onder die item-/respons-gedeelte van die Bar-On EQ-i:YV Quick-Score-

vorm het die formaat van ŉ grafiek. Skale word horisontaal geïdentifiseer aan die bokant 

die grafiek. Die afkortings wat gebruik word in die vorm is as volg: 
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Afkortings wat gebruik word vir die QuickScore-vorm: 

Afkorting: EQ-i:YV:   

A Intrapersoonlike-Skaal   

B Interpersoonlike-Skaal   

C Stresbestuur-Skaal   

D Aanpasbaarheid-Skaal   

E Algemene Gemoed-Skaal   

F Totale EQ   

G Positiewe Indruk-Skaal   

    
M1 Manlik 7 tot 9 jaar F1 Vroulik 7 tot 9 jaar 

M2 Manlik 10 tot 12 jaar F2 Vroulik 10 tot 12 jaar 

M3 Manlik 13 tot 15 jaar F3 Vroulik 13 tot 15 jaar 

M4 Manlik 16 tot 18 jaar F4 Vroulik 16 tot 18 jaar 

    

Elke item wat aan die linkerkant van die bladsy is (#31 tot #60) volg die horisontale lyn na 

die wit blokke wat in die ry verskyn. In elke wit blokkie moet die respons-nommer wat 

omkring was, neergeskryf word (byvoorbeeld as die nommer 1 omkring is, skryf dan “1” in 

elke wit blokkie wat op die lyn verskyn). Elke item wat op die regterkant van die bladsy is 

(#1 tot #30), moet die horisontale lyn volg na die gearseerde blokke wat in die ry is. In elke 

gearseerde blok, moet die nommer wat omkring was, neergeskryf word.  

 

6. Tel die nommers in elke kolom wat in die wit en gearseerde blokkies is, bymekaar en skryf 

die totaal in die toepaslike blokkie (gemerk A, B, C, D, F of G) onderaan elke kolom. 

 

7. Bereken die totale emosionele intelligensie-telling (“E” onderaan die grafiek) deur die 

instruksies te volg wat onderaan die grafiek staan. Jy moet die totale van A, B, C en D deel 

met ŉ ooreenstemmende getal (6 vir A, 12 vir B, 12 vir C, en 10 vir D). Die vier nuwe 

getalle word dan bymekaar getel en vermenigvuldig met 5 om die totale emosionele 

intelligensie-telling te verkry (“E” afgerond tot die naaste heelgetal). 

 

8. Bereken die Teenstrydigheids-indeks. Dit behels dat jy die omkringde response vir die 20 

genoteerde items onderaan die QuickScore-vorm moet skryf. Bereken die absolute 

verskille tussen die twee getalle vir elk van die 10 pare getalle. Byvoorbeeld 

As die response van ŉ paar items “1” en “3” was, sal die absolute verskil “2” wees. Voeg 

die 10 absolute verskil-tellings by om die Teenstrydigheidsindeks-routelling te kry. 

9. Gebruik die Teenstrydigheidsindeks se routelling om die Teenstrydigheidsindeks-gids 

onder in die regterkantste hoek op die QuickScore-vorm te voltooi. Indien die antwoord “ja” 

is, kan daar teenstrydigheid wees in die response en moet die resultate met omsigtigheid 

geïnterpreteer word. 
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ADDENDUM D: SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUDE 

Name/Naam:_________________________________ Date/Datum: ____________________ 

Good day, thank you for having me. How are you?/ I am here to get more information about the 

influence that a commuter marriage has on your child’s emosional and social development as we 

agreed./  Goeie dag, dankie dat u my kan sien. Hoe gaan dit? Ek is hier om meer inligting te kry oor 

die invloed van ’n pendelhuwelik op u kind se emosionele en sosiale ontwikkeling soos ons 

ooreengekom het.    

1. How long is your husband working away? Where is he working? /Hoe lank werk u man al op 

die basis? Waar werk hy? 

 
 

2. What is his rotating hours?  /Hoe werk sy rotasie tyd? 
 
 

3. How old was your child when he started working like this? /Hoe oud was die kind toe hy so 

begin werk het? 

 

4. How did you prepare your child before he went away? /Hoe het jul die kind voorberei voor hy 

elders gaan werk het? 

 
 

5. Tell me about any behavioural changes or any differences  in your children since he is working 

away?/ Vertel my van  enige gedragsveranderings wat plaasgevind het in u kinders vandat hy 

so ver werk? 

 
 

6. Tell me more about your husband’s relationship with your child./Vertel my meer oor u man se 

verhouding met u kind. 

 
 

7. What is your childs behaviour if your husband is at home? If he is gone? /Hoe is u kind se 

optrede en gedrag as u man tuis is? En as u man weg is? 

 
 

8. Tell me about your relationship with your child./Vertel my meer oor u verhouding met u kind. 
 
 
 

9. How is your child’s relationship with his/her siblings?/Hoe is u kind se verhouding met sy 

broers/susters? 

 
 
 

10. How does your child handle stressful events? Conflict? / Hoe hanteer u kind spanningsvolle 

gebeurtenisse? Konflik? 

 

11. How would you describe your child?/ Hoe sou u u kind beskryf? 
 
 

These are all tentative questions/ Hierdie is alles tentatiewe vrae. 
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ADDENDUM E: NORME VAN EMOSIONELE EN SOSIALE ONTWIKKELING (7–11 jaar) 

                                (Bar-On, Erikson, Piaget, Maslow, Shaffer) 

Naam:_________________________________  Datum:____________________ 

Is die volgende onderwerpe uit die literatuur 

aangespreek? 

CAT ONDER-

HOUD 

OBSER-

VASIE 

BAR- 

ON 

Selfgelding, die mens se effektiewe en konstruktiewe 

uitdrukking van hom- of haarself en sy of haar emosies (cf. 

2.2.4.1, 2.2.3, 2.3.1) 

    

Empatie, die mens se bewuswording van en begrip vir 

ander se emosies (cf. 2.2.4.2, 2.2.3, 2.3.2) 

    

Die kind is optimisties (vermoë om na die blink kant van 

die lewe te kyk en om ŉ positiewe houding te handhaaf, 

selfs in die aangesig van teenspoed) en het selfvertroue 

(cf. 2.2.4.5,  2.2.3, 2.3.1, 2.3.3)  

    

Probleemoplossing, die vermoë om probleme te 
identifiseer, definieer, en om effektiewe potensiële 
oplossings te genereer en te implementeer (cf. 2.2.4.3, 

2.2.3, 2.3.2, 2.3.1)  

    

Emosionele selfbewussyn, die mens se gewaarwording 

van en begrip vir eie emosies (cf. 2.2.4.1, 2.3.4, 2.3.1) 

    

Selfagting, die mens se akkurate selfwaarneming, -begrip 

en -aanvaarding (cf. 2.2.4.1, 2.3.3, 2.3.4)  

    

Selfaktualisering, die mens se strewe na die bereiking 

van persoonlike doelwitte en die aktualisering van eie 

potensiaal (cf. 2.2.4.1, 2.3.1, 2.3.3) 

    

Onafhanklikheid, die mens se vermoë om op hom- of 

haarself staat te maak en om emosioneel onafhanklik te 

wees van ander (cf. 2.2.4.1, 2.3.1, 2.3.3)  

    

Interpersoonlike verhoudings, die mens se vermoë om 

wedersyds bevredigende verhoudings van samehorigheid 

te vestig (cf. 2.2.2, 2.2.4.2)  

    

Sosiale verantwoordelikheid, die vermoë om jouself te 

bewys as samewerkend, ŉ bydraer en konstruktiewe lid 

van jou sosiale groep (cf. 2.2.4.2, 2.2.3)  

    

Werklikheidstoets, die vermoë om jou emosies te 

evalueer (cf. 2.2.4.3, 2.3.1) 

    

Buigsaamheid, die vermoë om jou emosies, gedagtes en 

gedrag aan te pas by veranderende situasies en 

omstandighede (cf. 2.2.4.3, 2.3.1, 2.3.4) 

    

Strestoleransie, die vermoë om nadelige gebeurtenisse 

en stresvolle situasies te weerstaan, deur middel van 

positiewe en aktiewe hantering van stres (cf. 2.2.4.4, 2.3.1)  

    

Impulsbeheer, die vermoë om ŉ impuls te weerstaan en 

om mens se emosies te beheer (cf. 2.2.4.4, 2.2.3, 2.3.1, 

2.3.4)  

    

Gelukkigheid, die vermoë om tevrede te voel met mens 

se lewe, om jouself en ander te geniet en om pret te hê 

(cf. 2.2.4.5, 2.3.1, 2.3.3)  
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ADDENDUM F: INVLOEDE OP KINDERS SE EQ 

(Die rol van die ouers; die effek van ŉ afwesige pa; en die effek wat die ma het as enkelouer) 
 
 

Naam:_________________________________  Datum:____________________ 

Is die volgende onderwerpe uit die literatuur 

aangespreek? 

CAT ONDER-

HOUD 

OBSER-

VASIE 

BAR-

ON 

Moontlike gevolge van ŉ afwesige pa vir die kind (cf.  2.4.2): 

 Depressie  

 Aggressie  

 Wanaanpassing  

 Lae selfbeeld 

 Wangedrag en destruktiewe gedrag by kinders  

    

Kinders met veilige binding met hul vaders (cf. 2.4.2):  

 toon beter emosionele self-regulering  

 beter sosiale vaardighede met maats  
 laer vlakke van gedragsprobleme   

    

Voordele van enkelouergesinne (cf. 2.4.3): 

 Kinders neem deel aan besluite wat betrekking het  

tot die gesin   

 Rolle en reëls is buigsaam 

 Kinders is meer verantwoordelik vir hul dade 

 Meer selfstandig as ouderdomsgroep 

 Kinders en ouer besef waarde van tyd 

 Kinders en ouer is skeppend met die  

benutting van bronne 

 Kinders is meer onafhanklik 

    

Goldberg se drie hoofbinding-klassifikasies (cf. 2.4.1): 

 Veilig (kan hul emosies uitdruk)  

 Vermydend; en (steek emosies weg, jak ouers af) 

 Weerstandbiedend (oordrewe uitdrukking om ouers se 

aandag te trek) 

    

ŉ Kind wat nie ŉ goeie vertrouensverhouding met sy of haar 

ouers het nie (cf. 2.4.1): 

 kan  angstig wees   

 dit het ŉ invloed op sosialisering by die skool   

 die kind kan emosionele probleme soos 
gedragsversteurings en depressie hê 

    

Kinders met goeie binding met beide ouers (cf. 2.4.2):  

 Is minder angstig  en sosiaal teruggetrokke   

 Pas beter aan by die uitdagings wat die bywoning van 
skool betref. 

    

Ervaring van vertroue tussen kind en ouers veroorsaak (cf. 

2.4.1): 

 Positiewe selfpersepsie 

 Groter sosiale bevoegdheid 
 Beter konflikhanteringsvaardighede 

    

Swak ouerskaptegnieke in enkelouer-huishoudings 

veroorsaak onsekerheid by die kind en die kind toon (cf. 

2.4.3):  

 minder psigologiese aanpasbaarheid  

 minder sosiale bekwaamheid  

 swakker fisiese gesondheid  
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Voorbeelde: 

 Los kinders alleen sonder toesig, of met minder 

toesig.  

 Het minder vasgestelde reëls wat betref die kyk van 

TV.  

 Kinders is emosioneel meer afhanklik.  

 Daar is nie ŉ voorbeeld van interaksie tussen die twee 

ouers vir die opvoeding van die kinders en 

geslagsrolmodelle nie.  

 In enkelouerskap is daar minder gesaghebbende 

ouerskap – gesaghebbende ouerskap verskaf hoë 

vlakke van ondersteuning en toepaslike beheer.  

 Moontlikheid van toepassing van inkonsekwente en 
liefdevolle dissipline (ma het nie energie om hulle te 
hanteer nie, gee toe of reageer oorhaastig). 

 Verhoudings met ouers verander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

ADDENDUM G: INGELIGTE TOESTEMMINGSBRIEF VAN DIE OUER 

 
Navorser: Heilletje de Villiers                                              Tel.: 082 719 1583 
                                                                                             devilliershmm@gmail.com 
 
 

Geagte Ouer / Voog van deelnemer 
 
Ek, Heilletje de Villiers, is tans ’n student aan die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) en is besig met my 

Meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde (MEd). Ek doen navorsing as deel van my studies om my graad 

te verwerf, en lewer ’n verhandeling van beperkte omvang getiteld “Die invloed van ’n pendelhuwelik op 

die jong kind in die gesin”. Ek wil graag hiermee u ingeligte skriftelike toestemming verkry dat ek u kind 

kan gebruik om deel te neem aan hierdie studie. Vyf jong kinders tussen die ouderdomme van 7 en 11 jaar 

en hul moeders, wat in pendelhuwelike betrokke is en in ’n metropool in Gauteng woonagtig is, is 

geïdentifiseer om deel te neem aan die navorsingstudie. Die studie gaan gedoen word onder die toesig van 

professor Deirdré Krüger by die Kollege van Opvoedkunde, Departement Sielkunde van Opvoedkunde 

(UNISA). 

 

Hierdie brief sit die doel van die navorsing uiteen en bied ’n beskrywing van u kind se betrokkenheid en regte 

as ’n navorsingsdeelnemer. Die doel van die navorsing is om ’n ondersoek te doen aangaande die invloed 

indien enige wat die pendelhuwelik op die emosionele en sosiale ontwikkeling van die jong kind het. Daar is 

geen bekende voordele wat hierdie studie inhou nie, maar deur deel te neem aan die studie kan u my help 

om meer kennis te verwerf oor die uitwerking wat ’n pendelhuwelik op die jong kind se emosionele en 

sosiale ontwikkeling het, en dit kan ander mense in die toekoms ondersteun wat in dieselfde omstandighede 

is. Die risiko’s wat verbonde is aan die studie behels dat u of u kind emosioneel of oorweldig kan voel. D ie 

dienste van ŉ opvoedkundige sielkundige is beskikbaar teen geen koste indien nodig. 

 

Die metodes wat die studie gaan gebruik om inligting in te samel, word hieronder uiteengesit. Die inligting 

wat versamel gaan word, gaan ek gebruik om ’n verslag te skryf oor die invloed indien enige wat die 

pendelhuwelik op die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling het. 

 

Die navorsing gaan uit drie sessies bestaan: 

1. Sessie een gaan bestaan uit stories vertel na aanleiding van prente en gaan ongeveer ’n halfuur tot 

ŉ driekwart-uur duur (sessie met die kind). 

2. Sessie 2 gaan bestaan uit ’n vraelys, en gaan om en by ŉ driekwart-uur duur (sessie met die kind). 

3. Sessie 3 gaan bestaan uit ’n onderhoud met u as ouer en sal ongeveer 40 minute tot ’n uur duur. 

 

Wees verseker van die volgende: 

 

 Dat inligting wat u kind kan identifiseer vertroulik gehou sal word.  U kind sal beskerm word deur 

middel van anonimiteit – slegs ek as navorser sal toegang hê tot die rou data, en u kind se naam sal 

nie op enige stadium gebruik word tydens die insameling van die inligting of die skryf van die verslag 

nie.   

 Deelname is vrywillig.  Neem asseblief kennis dat u kind die reg het om te eniger tyd van die 

navorsing te onttrek en dat u kind hom of haar sonder vrees of straf kan onttrek, selfs nadat u en u 
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kind reeds toestemming en instemming gegee het.  Al die rekords sal dan van die studie onttrek 

word. 

 Daar sal geen vergoeding wees nie, aangesien deelname vrywillig is. 

 Die vrae wat aan u kind gestel gaan word, gaan op band opgeneem en hoogs vertroulik gehanteer 

word.   

 Die data wat verkry gaan word vir die studie word verkry van vrywilligers uit verskillende dele in 

Gauteng. 

 U kind sal beskerm word teen enige vorm van fisieke of sielkundige leed. 

 U en u kind sal ’n afskrif van die finale verslag ontvang voordat dit ingedien word, sodat u die 

geleentheid kan kry om veranderinge aan die navorser voor te stel, indien nodig. 

 U en u kind word aangemoedig om enige tyd enige vrae te vra oor die aard van die navorsing en die 

metodes wat ek gebruik. 

 

Kontak my gerus enige tyd by die bogenoemde telefoonnommer, want u voorstelle en bekommernisse is vir 

my belangrik. 

 

Hiermee gee ons, die ouers / voogde toestemming dat ons kind_____________________________ aan die 

navorsingstudie mag deelneem.  Die sessies sal op band opgeneem word en streng vertroulik hanteer word.  

Die navorsing sluit twee sessies in met u kind en een met u as ouer, wat sal plaasvind op ’n tyd wat vir u en 

u kind geleë is. 

  

 

_________________________                                               _________________ 
Ouer / Voog van deelnemer                                                    Datum 
 

 

_________________________                                               _________________  
Ouer / Voog van deelnemer                                                    Datum 
 

 
_______________________                                                      _________________ 
Navorser: Heilletje de Villiers                                                      Datum 
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ADDENDUM H: INGELIGTE INSTEMMINGSBRIEF VAN DIE DEELNEMER 

Navorser: Heilletje de Villiers                                              Tel.: 082 719 1583 
                                                                                             devilliershmm@gmail.com 
 

Beste Deelnemer 
 
Ek, Heilletje de Villiers, is tans ’n student aan die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) en is besig met my 

Meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde (MEd). Ek doen navorsing as deel van my studies om my graad 

te verwerf, en lewer ’n verhandeling van beperkte omvang getiteld “Die invloed van ’n pendelhuwelik op 

die jong kind in die gesin”. Ek wil graag hiermee u ingeligte skriftelike instemming verkry om deel te neem 

aan hierdie studie. Deelnemers (vyf jong kinders tussen die ouderdomme van 7 en 11 jaar en hul moeders, 

wat in pendelhuwelike betrokke is en in ’n metropool in Gauteng woonagtig is, is geïdentifiseer om deel te 

neem aan die navorsingstudie. Die studie gaan gedoen word onder die toesig van professor Deirdré Krüger 

by die Kollege van Opvoedkunde, Departement Sielkunde van Opvoedkunde (UNISA). 

 

Hierdie brief sit die doel van die navorsing uiteen en bied ’n beskrywing van u betrokkenheid en regte as ’n 

navorsingsdeelnemer. Die doel van die navorsing is om ’n ondersoek te doen aangaande die invloed indien 

enige wat die pendelhuwelik op die emosionele en sosiale ontwikkeling van die jong kind het. Daar is geen 

bekende voordele wat hierdie studie inhou nie, maar deur deel te neem aan die studie kan u my help om 

meer kennis te verwerf oor die uitwerking wat ’n pendelhuwelik op die jong kind se emosionele en sosiale 

ontwikkeling het, en dit kan ander mense in die toekoms ondersteun wat in dieselfde omstandighede is. Die 

risiko’s wat verbonde is aan die studie behels dat u of u kind emosioneel of oorweldig kan voel. Die dienste 

van ŉ opvoedkundige sielkundige is beskikbaar teen geen koste indien nodig. 

 

Die metodes wat die studie gaan gebruik om inligting in te samel, word hieronder uiteengesit. Die inligting 

wat versamel gaan word, gaan ek gebruik om ’n verslag te skryf oor die invloed indien enige wat die 

pendelhuwelik op die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling het. 

 

Die navorsing gaan uit drie sessies bestaan: 

1. Sessie 1 gaan bestaan uit stories vertel na aanleiding van prente en gaan ongeveer ’n halfuur tot ŉ 

driekwart-uur duur (sessie met die kind). 

2. Sessie 2 gaan bestaan uit ’n vraelys, en gaan om en by ŉ driekwart-uur duur (sessie met die kind). 

3. Sessie drie gaan bestaan uit ŉ onderhoud met u as ouer en sal ongeveer 40 minute tot ŉ uur duur.  

  
Wees verseker van die volgende : 

 Dat inligting wat u kan identifiseer vertroulik gehou sal word. U sal beskerm word deur middel van 

anonimiteit – slegs ek as navorser sal toegang hê tot die rou data, en u naam sal nie op enige 

stadium gebruik word tydens die insameling van die inligting of die skryf van die verslag nie.   

 Deelname is vrywillig. Neem asseblief kennis dat u die reg het om u te eniger tyd aan die navorsing 

te onttrek, en dat u u sonder vrees of straf kan onttrek, selfs nadat u reeds toestemming gegee het. 

Al die betrokke rekords sal dan van die studie onttrek word. 

 Daar sal geen vergoeding wees nie, aangesien deelname vrywillig is. 
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 Die onderhoude gaan op band opgeneem word. Die onderhoude gaan ook getranskribeer 

(neergeskryf) word, en u mag dit lees en sê of u daarmee saamstem of nie. U reaksies in die 

onderhoud sal as hoogs vertroulik hanteer word.   

 Die data wat verkry gaan word vir die studie word verkry van vrywilligers uit verskillende dele in 

Gauteng. 

 U sal beskerm word teen enige vorm van fisieke of sielkundige leed. 

 U sal ’n afskrif van die finale verslag ontvang voordat dit ingedien word, sodat u die geleentheid kan 

kry om veranderinge aan die navorser voor te stel, indien nodig. 

 U word aangemoedig om enige tyd enige vrae te vra oor die aard van die navorsing en die metodes 

wat ek gebruik. 

 

Kontak my gerus enige tyd by die bogenoemde telefoonnommer, want u voorstelle en bekommernisse is vir 

my belangrik. Dankie dat u ingestem het om deel te neem aan hierdie studie; die sessies sal plaasvind op ’n 

tyd wat vir u en u kind geleë is. 

 

Gee u toestemming om direk aangehaal te word?  Ja_____ Nee_____ 

 

Ek stem saam met die bepalings: 

 

 

 
_______________________                                                      _________________ 
Deelnemer se handtekening                                                       Datum 
 
 
Ek stem saam met die bepalings: 

 
 
 
 
_______________________                                                      __________________ 
Navorser: Heilletje de Villiers                                                      Datum 
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ADDENDUM I: INGELIGTE INSTEMMINGSBRIEF VAN DIE KIND 

 

 
Navorser: Heilletje de Villiers                                              Tel: 082 719 1583 
                                                                                             devilliershmm@gmail.com 
 

Beste Deelnemer 

Ek is ŉ student en besig met my studies vir ŉ graad. Ek wil graag hoor of jy deel daarvan wil wees. Jy moet 

jou naam teken as jy besluit om deel te neem. Ek gaan ook jou ouers se toestemming vra. Die Universiteit 

van Suid-Afrika help my met die studies en dit gaan oor pendelhuwelike. ŉ Pendelhuwelik is wanneer jou pa 

weg van die huis af werk. Professor Deirdré Krüger by die universiteit help my. Ek gaan ook vier ander 

kinders vra om my te help. 

 

Ek wil graag meer uitvind oor jou emosies (hoe jy voel oor dinge), en op hoe jy met ander mense oor die 

weg kom.  

Ons gaan mekaar twee keer sien. Altwee kere gaan omtrent ŉ driekwart-uur neem. 

 Die eerste keer gaan ek vir jou prente wys en jy gaan stories vertel. 

 Die tweede keer gaan jy  ŉ vraelys voltooi. 

 

Jy moet met jou ouers praat voordat jy besluit om deel te neem of nie. Jy en jou ouers sal ook ’n afskrif kry 

van hierdie brief wat jy geteken het.  

As die studie jou nie goed laat voel nie, sal ek hulp vir jou kry. Jy kan ook beter voel as ons oor jou lewe 

praat. 

Ek sal niemand nie sê wat jou naam is nie en niemand anders sal weet dat jy aan die studie deelgeneem het 

nie. Ek is die enigste persoon wat sal weet wie jy is. Ek sal nie eers vir jou Ma vertel wat jy sê as ons kuier 

nie, net as jy wil hê ek moet.  

Ek gaan jou opneem en jy mag enige tyd daarna luister. Ek skryf dit ook neer en jy mag dit lees as jy wil. Al 

jou inligting word veilig by my huis in ŉ kabinet toegesluit.  

Jy word nie betaal om my te help nie. Die studie kos jou ouers ook niks nie. Jou skoolwerk sal glad nie 

daaronder ly nie. 

Jy mag enige tyd ophou om deel te neem as jy voel jy wil dit nie meer doen nie, en niks sal met jou gebeur 

nie. 

Jy mag my enige tyd enige vrae vra en jy kan my ook bel by 082 719 1583 as jy iets wil weet.  

As jy my wil help, teken asseblief die vorm nadat jy met jou ouers gepraat het. 

Hiermee stem ek, ……………………………….………. in om deel te neem aan die studie van Heilletje de 

Villiers. Ek weet dat ek enige vrae kan vra en dat ek deelneem uit my eie vrye wil. Ek kan ook enige tyd 

ophou deelneem as ek voel dis nodig. My ouers is bewus van die studie en sal ook ŉ afskrif van die brief kry. 
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_______________________                                                   _________________ 
Deelnemer se handtekening                                                    Datum 
 
 
 
 
 
_______________________                                                   _________________ 
Getuie se handtekening                                                           Datum 
 

 
 
 
_______________________                                                   __________________ 
Navorser: Heilletje de Villiers                                                   Datum 
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ADDENDUM J: INLIGTINGSTUK AANGAANDE DIE STUDIE 

 
 

Navorser: Heilletje de Villiers                                              Tel: 082 719 1583 
                                                                                             devilliershmm@gmail.com 
 

Inligtingstuk aangaande die navorsingstudie: “Die invloed van ’n  pendelhuwelik op die jong 

kind in die gesin” 
 

Ek, Heilletje de Villiers, is tans ’n student aan die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) en is besig met my 

Meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde (MEd). Ek doen navorsing as deel van my studies om my graad 

te verwerf, en lewer ’n verhandeling van beperkte omvang getiteld “Die invloed van ’n pendelhuwelik op 

die jong kind in die gesin”. Die hoofdoel van die navorsing is om ’n ondersoek te doen aangaande die 

invloed indien enige wat die pendelhuwelik op die emosionele en sosiale ontwikkeling van die jong kind het.   

 

’n Pendelhuwelik word gekenmerk deur een eggenoot wat ’n beroep beoefen op ’n ander plek, en huis toe 

gaan per geleentheid – naweke, of elke twee tot drie maande (die tye verskil by elke persoon) – en die ander 

eggenoot wat self in ’n beroep staan of ’n tuisteskepper is, en wat verantwoordelik is vir die versorging van 

die huis en die kinders. Hierdie lewenswyse het ’n moontlike impak op die kind se emosionele en sosiale 

ontwikkeling. Deur deel te neem aan hierdie studie kan u my help om meer kennis te bekom oor die 

uitwerking wat ’n pendelhuwelik op die jong kind se emosionele en sosiale ontwikkeling mag hê. Dit kan 

ander mense in die toekoms ondersteun wat in dieselfde omstandighede is. Die risiko’s wat verbonde is aan 

die studie behels dat u of u kind emosioneel of oorweldig kan voel. Die dienste van ŉ opvoedkundige 

sielkundige is beskikbaar teen geen koste indien nodig. 

 

Vyf jong kinders tussen die ouderdomme van 7 en 11 jaar en hul moeders, wat betrokke is in 

pendelhuwelike en wat woonagtig is in ’n metropool in Gauteng, is geïdentifiseer om deel te neem aan die 

navorsingstudie. Die studie gaan gedoen word onder die toesig van professor Deirdré Krüger by die Kollege 

van Opvoedkunde, Departement Sielkunde van Opvoedkunde (UNISA). 

 

Die metodes wat die studie gaan gebruik om inligting in te samel, word hieronder uiteengesit. Die inligting 

wat versamel gaan word, gaan ek gebruik om ’n verslag uit te bring oor die invloed indien enige van ’n 

pendelhuwelik op die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling. 

 

Die navorsing gaan uit drie sessies bestaan: 

 In die eerste sessie gaan die kind gevra word om: 

o stories te vertel na aanleiding van prente. 

Dit gaan ongeveer ’n halfuur tot ŉ driekwart-uur duur. 

 In die tweede sessie gaan ek: 

o die kind vra om ’n vraelys met 60 vrae te voltooi. 

             Dit gaan ongeveer ŉ driekwart-uur duur. 

 In die derde sessie gaan ek: 

o  ŉ onderhoud voer met u as moeder om meer inligting oor u kind se emosies en sosiale 

vaardighede te bekom. 

             Die sessie gaan ongeveer 40 minute tot ŉ uur duur.   

mailto:devilliershmm@gmail.com
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Die studie gaan gedoen word teen die einde van Mei, begin Junie (mits etiese klaring daarvoor toegestaan 

word). U sal ’n afskrif van die finale verslag ontvang voordat dit ingedien word, sodat u die geleentheid kan 

kry om veranderinge aan die navorser voor te stel, indien nodig. 

Wees verseker van die volgende : 

 Dat inligting wat u kan identifiseer vertroulik gehou sal word. U sal beskerm word deur middel van 

anonimiteit – slegs ek as navorser sal toegang hê tot die rou data; u naam sal nie op enige stadium 

gebruik word tydens die insameling van die inligting of die skryf van die verslag nie.   

 Deelname is vrywillig. Neem asseblief kennis dat u die reg het om u te eniger tyd aan die navorsing 

te onttrek, en dat u u sonder vrees of straf kan onttrek, selfs nadat u reeds toestemming gegee het. 

Al die betrokke rekords sal dan van die studie onttrek word. 

 Daar sal geen vergoeding wees nie, aangesien deelname vrywillig is. 

 Die onderhoude gaan op band opgeneem word. Die onderhoude gaan ook getranskribeer 

(neergeskryf) word, en u mag dit lees en sê of u daarmee saamstem of nie. U reaksies in die 

onderhoud sal as hoogs vertroulik hanteer word.   

 Die data wat verkry gaan word vir die studie word verkry van vrywilligers uit verskillende dele in 

Gauteng. 

 U sal beskerm word teen enige vorm van fisieke of sielkundige leed. 

 U word aangemoedig om enige tyd enige vrae te vra oor die aard van die navorsing en die metodes 

wat ek gebruik. 

 

Kontak my gerus enige tyd by die bogenoemde telefoonnommer, want u voorstelle en bekommer-nisse is vir 

my belangrik. Dankie dat u ingestem het om deel te neem aan hierdie studie; die sessies sal plaasvind op ’n 

tyd wat vir u en u kind geleë is. 

 

 Navorser:     

  

    

_______________________                                                  __________________ 
Heilletje de Villiers                                                                   Datum 
 

Tel.:  082 719 1583 
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ADDENDUM K: GEVALLESTUDIE 1 (René) 

Plaat 1: 

Navorser: Vertel my wat sien jy hier in die prentjie. Vertel my wat jy dink hier gebeur.  

René: Die mamma het kos gemaak toe het die kinders gewag dat die mamma vir hulle kossies inskep. 

Toe kyk die mamma of die kinders soet is, dat sy vir hulle kos inskep en of hulle nie stout is en 

baklei nie. 

Navorser: Vertel my van die stout en baklei. 

René: Dit lyk nie vir my of hulle baklei nie. 

Navorser: Wat doen kinders gewoonlik aan tafel? 

René: Hulle vertel grappies en goed. 

Navorser: Wat dink jy het daarna gebeur? 

René: Hulle ma het vir hulle kos ingeskep. 

Navorser: Hoe voel hulle terwyl hulle daar sit? 

René: Hulle voel gelukkig, want hulle het ŉ huis en kos en bedjie. 

Navorser: As hierdie kinders vir hulle mamma iets kon sê, wat sou hulle sê? 

René: Dankie mamma dat mamma vir ons kosmaak. 

Plaat 2: 

René: Die kinders het buite gaan speel, toe sien hulle ŉ tou en toe baklei hulle oor die tou. Toe sê die 

kleinste boetie hoekom speel ons nie, jy is aan daai kant ons is aan die kant en dan trek ons die 

tou. Hulle trek die tou en dan het hul iets om mee saam te speel, want hulle het die tou getrek, 

want hulle was gelukkig want hulle kon saam speel. Nou het hulle al drie iets om te doen. 

Navorser: Vertel my meer oor die bakleiery. 

René: Die seuntjie het die tou eerste gehad, toe sien hy die tou en toe wil hy dit by die seuntjie gryp en 

toe sê hy hy gaan nie meer jou maatjie wees nie.  

Navorser: Hoe voel hierdie een wat so eenkant staan? 

René: Hy voel hartseer, maar toe gaan speel die kleintjie saam met hom en toe voel hy bly, want hy het 

eers hierdie enetjie gehelp, maar toe sien hy hy is alleen toe gaan help hy hom. 

Navorser: Hoe het die groot een gevoel? 

René: Hy het kwaad gevoel, want sy boetie wil nie met hom speel nie. 

Navorser: Is die twee boeties? 

René: Ja en die ander een is sy maatjie. 

Navorser: Jy het nou-nou gesê hulle was gelukkig omdat hulle iets het om te doen. Vertel my meer van die 

iets wat hul het om te doen. 

René: Toe hulle klaar baklei het, toe wou hy ook ŉ maatjie gehad het en toe speel hulle al drie met die 

tou. 

Navorser: By wie se huis was hulle toe hul gespeel het dink jy? 

René: Ek dink hulle was by die klein seuntjie se huis, want die klein seuntjie het vir hulle gesê kom ons 

speel dit. Toe kom hulle ma en sê kom kinders ons gaan huis toe. 

Navorser: Hoe het hulle gevoel toe hulle moes huis toe gaan? 

René: Hulle het hartseer gevoel, want hulle het nou eers begin saamspeel met die tou en toe moes die 

twee huis toe gaan. 

Navorser: Wat sou gebeur het as hulle mamma nie gesê het hulle moet huis toe gaan nie? 

René: Dan sou hulle gelukkig gewees het. 

Navorser: So hulle wou net bietjie langer speel? 

René: Mmm. 

Navorser: Die tweetjies wat huis toe is, hoe oud dink jy is hulle omtrent? 
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René: Ek dink die een is nege en die ander een is ook nege. 

Plaat 3: 

René: Die ma het die seuntjie by sy oupa afgelaai en die oupa het op sy stoel gesit en die pyp gerook 

en die seuntjie was bly gewees dat hy by sy oupa kon wees, want hy het sy oupa gemis. Toe het 

sy mamma hom weer kom haal, want sy het terug van die werk afgekom. 

Navorser: Wat sou hy vir sy oupa sê as hy iets kon sê, dink jy? 

René: Ek weet nie. 

Navorser: Kuier die seuntjie baie by sy oupa of nie baie nie? 

René: Nee, nie baie nie, want hy sit dan by sy oupa. 

Navorser: Wat sou hy graag saam met sy oupa wou doen? 

René: Hy sou graag saam met sy oupa ŉ speletjie wou speel soos Monopoly of kaarte of ietsie. 

Navorser: Dink jy oupa het kaarte en Monopoly? 

René: Nee, maar hy het gebring. 

Navorser: Dink jy sy oupa sal met hom speel? 

René: Ek is nie seker nie. 

Navorser: Wat sal gebeur as hy vir sy oupa vra? 

René: Sy oupa sal dalk ja sê. 

Navorser: Hoe sal hy dan voel? 

René: Dan sal hy bly voel. 

Plaat 4:  

René: Hulle ma het in die bosse gestap, want hulle het in die bosse gestap. Die een meisie het op haar 

fiets gery en die mamma het gestap. Toe het die wind gewaai toe waai dit haar amper weg, toe 

hou sy haar hoed vas.  

Navorser: Hoe het die meisie gevoel? 

René: Sy het bly gevoel, omdat hulle ŉ bietjie piekniek kan gaan hou. 

Navorser: Doen hulle dit gereeld? 

René: Ek weet nie (terwyl sy gepraat het, het sy geloer om te sien waar is haar moeder). 

Navorser: Jy kan maar bietjie dink as jy wil…(die navorser het die stilte uitgerek). 

René: Ek dink hulle doen dit nie gereeld nie (sy het geantwoord toe sy sien die moeder was nie naby 

nie).  

Navorser: Wat dink jy sou hulle meer gereeld wou doen? 

René: Ek weet nie. 

Navorser: Wat sou jy meer gereeld wou doen? 

René: Ek weet nie. 

Navorser: Wat het op die ou end gebeur dink jy? 

René: Hulle het piekniek gaan hou. 

Navorser: Sê nou hulle kon iemand saamnooi, wie sou hulle saamgenooi het? 

René: Hulle sou hulle vriende saamgenooi het. 

Plaat 5:  

René: Die mamma het een aand gaan slaap en die babatjies in die bed gesit. Toe wou hulle nie slaap 

nie, toe speel hulle sommer in die bed toe die ma slaap en die babatjies was happy, maar die 

ma het niks gehoor nie. Hulle was gelukkig, dit was die eerste nag wat hulle kon speel. 

Navorser: En die ander nagte? 

René: Hulle mag nie gespeel het nie, want die ma was toe nog wakker. Maar die ma het hulle in die 

bed gesit, en toe maak hulle of hulle slaap en toe gaan klim die ma in die bed en toe sê hulle 

okay die mamma is nou in die bed nou kan ons speel en toe hoor die boetie, die groot boetie net 
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geraas en toe gaan kyk hy in die kamer. Toe sien hy die ma slaap toe sien hy die babas speel 

en toe maak hy die mamma wakker. Toe raas die mamma met die seun en met die babatjies. 

Want hy het haar nooit wakker gemaak nie.  

Navorser: So sy was bietjie vies omdat hy haar wakker gemaak het? 

René: Ja, sy was baie kwaad omdat hy haar wakker gemaak het, maar hy wou net gehelp het om die 

babatjies aan die slaap te kry, maar die mamma het gedink hy het die babatjies wakker gemaak 

en ŉ bietjie met hulle gespeel. 

Navorser: Hoe het hy gevoel daaroor? 

René: Hy het bietjie hartseer gevoel, want hy wou net gehelp het. 

Navorser: Wat dink jy het op die ou einde gebeur? 

René: Toe sê hy net mamma ek wou net help, die babatjies speel en toe slaap die babatjies gou-gou. 

Toe raas die ma met hom weer en sê hoekom jok jy vir my?  Toe sê sy die babatjies sal nooit 

speel nie. 

Navorser: Hoe het hy toe gevoel? 

René: Hy het ook hartseer gevoel, want hy wou net help. 

Navorser: Hoe oud dink jy is hierdie seun? 

René: Ek dink twaalf. Ek hou baba enige ietsie, babahondjies, babaperdjies, enige iets. 

Plaat 6:  

René: Ek dink die kinders was soet, toe sê die ma ons gaan nou kamp in die bosse. Toe wil die een 

seuntjie nie slaap nie en dit was slaaptyd en toe wil hy in die bosse rondloop en toe klim hy gou 

uit die kombers en loop uit die tent. Ek sou nie dit gedoen het nie. 

Navorser: En toe? 

René: Toe het hy bietjie in die bosse rondgeloop en toe kom kyk die ma en sien een kind is weg. Toe 

sê sy vir die kinders om wakker te word en toe gaan soek hulle die boetie en toe kry hulle hom 

nêrens nie. Toe was die boetie by ŉ ander oom se tent. Dis wat ek dink het gebeur. Hy was 

happy daarso, gelukkig, want hy mag nooit koffie gedrink het nie, en toe gee die oom vir hom 

koffie. 

Navorser: Vertel my van die oom. 

René: Die oom is vriendelik, want hy help kindertjies en hy is bietjie stout, want hy gee vir die 

kindertjies wat hulle nie mag doen nie, eet en drink nie. 

Navorser: Watter eetgoed gee hy vir hulle? 

René: Lekkergoed. 

Navorser: En watse dinge doen hy met hulle? 

René: Ek weet nie … hy speel met die kos seker. Die oom het vir hom koekies en ŉ broodjie gegee en 

toe breek hy die koekies en hy breek die broodjie en hy sit die … hy krap die botter af (sy het die 

vraag verkeerd verstaan). 

Navorser: Hou jy van koffie? 

René: Ja, ek drink elke oggend koffie, net party oggende. Ek mag eintlik nie deur die dag koffie drink 

nie, want dan wil ek nie slaap nie sê my ma. 

Navorser: Wat het op die ou einde gebeur met die seuntjie? 

René: Toe sien hulle ŉ ander oom en hulle sien die seuntjie is daarso by die oom en toe raas die ma 

met die seuntjie want hy het koffie gedrink. En toe sê die ma julle was te stout julle gaan nooit 

weer op ŉ kamp nie. 

Navorser: Hoe dink jy het hulle gevoel toe hulle hoor hulle gaan nooit weer op ŉ kamp nie? 

René: Hulle het kwaad gevoel vir die seuntjie, want hy was stout gewees en nou mag hulle nie meer 

gaan op ŉ kamp nie, want hulle ma dink dat hulle die seuntjie laat gaan het na die oom toe. 

Navorser: Wat dink jy kon hulle gedoen het om vir mamma te sê wat gebeur het? 
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René: Ek weet nie … mammie ons het dit nie gedoen nie, dit was hy wat dit self gedoen het. 

Navorser: Hoe dink jy het die mamma gevoel toe hy uit sy tent gegaan het en by ŉ vreemde oom was? 

René: Die ma sou kwaad gevoel het, want sy het vir die seuntjie gesê hy mag nie uit die tent uitgegaan 

het nie en vir ŉ ander oom gaan kuier wie hy nie ken en by hom koffie drink en koekies eet en 

alles. 

Plaat 7:  

René: Dit lyk of hulle op ŉ kamp gegaan het, maar daar was ŉ lelike monster en die babatjie het uit die 

kamp se huis gegaan en toe sien die monster die kind. Toe wil hy terug in die kamp in hardloop, 

maar toe het sy ma klaar die deurtjie toegemaak en toe hardloop hy teen die huisie vas van die 

kamp en toe sien hy die monster en toe klim hy op die boom en toe sê die monster: “Maar nou 

hu … ek dink ek moet liewerster kos gaan maak, want my kinders wag seker.” En toe gaan hy 

terug huis toe. Toe klop die kind die heeltyd aan die venster en aan die deur en toe sien die ma 

die kind is buite en sy sê toe, hoekom is jy buite? Toe sê die kind ek wou net bietjie gaan stap 

het en toe was die ma baie kwaad vir hom en die seuntjie was baie hartseer. En die monster het 

gesê ek gaan nooit weer kinders in die kampplek gaan vang nie. 

Navorser: Waarom dink jy het die seuntjie uit die kamp se huisie uitgegaan? 

René: Want hy wou bietjie rondgeloop het, hy wou nie slaap nie. Hy het te veel koffie gedrink en toe 

kon hy nie slaap nie. 

Navorser: Wat wou hy doen dink jy? 

René: Ek weet nie, maar hy wou net bietjie rondloop. 

Navorser: Jy sê sy ma het die deur toe gemaak, wat dink jy daarvan? 

René: Hy het baie bang gevoel, want sy ma het nie eens agtergekom hy was buite nie en die monster 

was agter hom en die kamp se deur was voor hom toe. 

Navorser: Die ma het gesien haar seuntjie is weg. René wat sou jy gedoen het, as jy sou sien jou kind is 

weg? 

René: Ek sou baie bang gewees het, want ek het nie eens agtergekom een kind is weg nie, en as ek 

gekyk het en gesien het van my kinders is weg nie. 

Navorser: Jy het nou-nou gesê dat die monster gesê het dat hy nie weer kinders gaan vang nie. Waarom 

dink jy het die monster so besluit? 

René: Want hy het seker iets gehoor wat hom bangmaak wat die mense sê en toe dink hy seker die 

mense praat seker oor die monster en toe sê hy hy gaan nooit weer kinders vang nie. 

Navorser: As die seuntjie en die monster nog daar buite was, wie dink jy sou hy wou gehad het moet hom 

kom red as iemand hom kon red? 

René: Sy ma of sy pa, maar toe het die oom gedroom dat hy die monster is, en die kind wou vang, en 

toe word hy wakker en toe sien hy dis net ŉ droom.  

Navorser: Wie is die oom? 

René: Die seuntjie se pappa en toe droom hy hy is ŉ monster. 

Plaat 8:  

René: Ek dink hulle was by die dokter, want die een kind was siek en toe raas die ma met hom, want 

hy wou nie by die dokter gewees het nie en toe sê die twee tannies daai ma raas met sy kind, 

kyk daar. En hy het nie bly gevoel nie. En die tannies het tee gedrink. 

Navorser: Vertel my bietjie hoe voel hierdie arme seuntjie? 

René: Hy voel hartseer. 

Navorser: Waarom dink jy wou hy nie dokter toe gaan nie? 

René: Hy was bang die dokter spuit hom in en hy hou nie van medisyne nie. Soos op “Planet 51.” 

Navorser: Wat is dit? Vertel my daarvan. 

René: Dit is ŉ monster storie. Toe het daar ŉ man van die ander aarde af gekom na alien aarde toe en 

toe sê die tannie, die monster tannie “Drink the medicine or the big bad monster will get you.” 
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Toe breek daai oom in by hom, want hy wil wegkruip vir die snaakse hond. Dit was sulke 

ysterhondjie en toe was hy te bang, toe drink hy sommer die hele bottel medisyne op.  

Navorser: Wat gebeur toe met hom? 

René: Nee niks. 

Navorser: Wat dink jy van dit? 

René: Hmm. 

Navorser: Hoe voel jy nou oor medisyne nadat jy dit gesien het? 

René: Dis nog steeds okay, ek drink elke oggend medisyne. 

Navorser: Is dit? Drink jy vitamines en sulke goed? 

René: Antibiotika. 

Navorser: Wat het gebeur met die outjie op die einde? 

René: Ek dink noudat hy medisyne geproe het, nou is hy nie meer bang vir medisyne te drink nie en nie 

meer bang om dokter toe te gaan nie, want die dokter was vriendelik. Ag shame … nou dat hy 

nie meer bang is vir die dokter nie en omdat hy vriendelik is, nou wil hy altyd dokter toe gaan 

elke dag. 

Plaat 9:  

René: Ek dink die ma het die kinders in die bed gaan sit toe gaan sy uit die huis uit en toe vergeet sy 

die deur oop en toe sien die babatjie die deur is oop toe gaan hy uit die huis uit en toe sê die ma 

ek dink ek het die deur oop vergeet en toe gaan sy terug huis toe en toe sien sy die deur is oop. 

Toe sien sy: “Aaah my kind is weg” en toe gaan sy uit en toe het sy gesê, toe gaan soek sy haar 

kind en toe kry sy die kind. Toe sien sy iets loop daarso, toe sien sy die kind ry op ŉ babaperdjie 

en toe gaan sy naby, maar sy het nie gesien sy is naby die perd en toe skop die perd haar en 

toe val die baba van die perd af. En toe kom hulle pa, toe word hulle pa wakker en toe sien sy 

die kind is weer terug in die bed. Hy het dit al die pad gedroom.   

Navorser: Het die pa dit alles gedroom? 

René: Ja. 

Navorser: Vertel my wat het gebeur dat die ma die deur oopgelos het? 

René: Die ma het gedink kom ek gaan stap in die bos rond, dalk gaan sy bokkies sien en toe was sy so 

opgewonde toe los sy sommer die deur oop en hardloop uit. 

Navorser: Hoe het die ma gevoel toe sy sien haar kind is weg? 

René: Sy het verbaas gevoel, want sy het terug gedink en toe dink sy, sy was so gelukkig om bokkies 

te sien buite wat nog rondloop en toe hardloop sy net uit en los die deur oop. 

Navorser: Hoe dink jy het sy gevoel toe sy weer haar kind kry? 

René: Sy het baie bly gevoel, maar ook bietjie kwaad, maar toe word die pa wakker en sien dis net ŉ 

droom. 

Navorser: Vertel my van die dromery van die pa. 

René: Hy kry baie snaakse drome, want hy droom dit elke aand. 

Plaat 10:  

René: Ek dink ŉ ma het vir ŉ seuntjie gesê hy moet gaan bad, en toe hardloop die seuntjie uit die 

badkamer uit want hy wou nie gaan bad het nie, want hy het gesê sy sussie moet eerste gaan 

bad en toe sien die ma hy hardloop uit. Toe gaan sit die ma op die stoel met die kind en toe 

foeter sy die kind, want kyk dit lyk of sy hom foeter en toe huil die kind en toe gaan bad die 

sussie maar eerste want sy was baie hartseer. 

Navorser: Vertel my waarom was die sussie hartseer? 

René: Want die klein boetie het pak slae gekry. 

Navorser: Hoe dink jy voel sy oor haar boetie? 

René: Sy voel hartseer, want die boetie is nog klein, en hulle gee om oor mekaar en toe gaan bad sy 
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maar. 

Navorser: En jy, hoe voel jy oor jou boetie? 

René: Uhh, ek voel nie hartseer oor hom nie, want hy terg my elke keer. 

Navorser: Hoe voel jy daaroor? 

René: Ek voel nie gelukkig nie, want partykeer skop hy my hondjie, en ek … dit maak my nie bly nie. 

Navorser: Goed, jy sê hulle tweetjies gee om vir mekaar en julle twee? 

René: Nee. Ek het twee boeties een grote en een kleintjie. Ek is liewer vir die grote as vir die kleintjie, 

want die kleintjie terg my, ek wil alleen met my poppe en goed speel. 

Navorser: Jy sê jy is lief vir jou groot boetie. Vertel my van hom. 

René: Hy terg my nie so baie nie, hy terg my net partykeer en my groot boetie was by die see. Ek het 

nie geweet ek het ŉ boetie nie en nou is ek bly. 

Navorser: Wie wen gewoonlik as julle baklei? 

René: Partykeer, ek en partykeer my klein boetie. Ek voel hartseer as my boetie wen, want dan sê hy 

vir my mamma ek slaan hom en dan is dit hy eintlik wat my slaan. 

Navorser: Wat het toe gebeur nadat sy gebad het en so aan? 

René: Toe gaan bad hy en toe stry hulle nooit weer oor wie eerste bad nie, en toe bad hulle altwee 

saam. 
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ADDENDUM L: GEVALLESTUDIE 2 (Luandré) 

Plaat 1: 

Navorser: Luandré kyk mooi na hierdie prentjie dan vertel jy vir my wat jy sien, wat daar gebeur. 

Luandré: Dis drie kinders wat lyk na pap eet. Dit lyk na hulle Pa wat die kos gemaak het en hulle praat met 

mekaar terwyl ... Ek dink hulle gaan nog bid. Dan begin hulle te praat en dan eet hulle ook 

ontbyt. 

Navorser: Wat dink jy het voor die tyd gebeur? 

Luandré: Die Pa het die tafel gedek en die kos gemaak. Die kinders het buite gespeel tot hulle gaan eet. 

Hulle het seker gebad, aangetrek en hulle hande gewas. 

Navorser: Wat het op die ou einde gebeur? 

Luandré: Hulle het hulle pa gehelp om die tafel uit te dek en skottelgoed te was en toe weer buite gaan 

speel en weer TV gaan kyk. 

Navorser: Hoe dink jy voel die kinders? 

Luandré: Gelukkig, omdat hulle kos het om elke oggend, middag en aand te eet … en dankbaar. 

Navorser: Vertel my waarvoor dink jy is hulle dankbaar? 

Luandré: Dat hulle elke oggend en middag kos het om te eet. 

Plaat 2:  

Luandré: Drie kinders speel games, troutrek, die seuntjie dink hy is beter as die twee meisies, of ja. Die 

seuntjie lyk of hy kwaad is of hy wil wen. Dit lyk sover of die een seuntjie gaan wen.  

Navorser: Waarom dink jy is hy kwaad? 

Luandré: Dit lyk of hy gaan verloor en hy wil nie verloor nie. 

Navorser: Wat gaan gebeur as hy verloor dink jy? 

Luandré: Dat hy kwaad gaan wees en dat hy weer gaan wil speel. 

Navorser: Hoe sal hy voel as hy wen? 

Luandré: Gelukkig. 

Navorser: Wat dink jy gaan op die ou einde gebeur? 

Luandré: Dat al twee gaan verloor. 

Navorser: Hoe voel die klompie dink jy? 

Luandré: Ek dink hulle almal wil wen sodat hulle kan bewys dat hulle beter is as die ander. 

Navorser: Waarom dink jy is dit vir hulle almal belangrik om te wys hulle is beter?  

Luandré: Want hulle wil ook seker ŉ bietjie beter voel. Nie dat net die een belangrik is nie, sodat hulle 

gelukkig kan wees en almal die beste kan voel. 

Plaat 3:  

Luandré: Dis ŉ man wat op ŉ stoel sit met sy pyp en sy kierie langsaan hom. Die seun sit langs hom en 

kyk vir hom. Lyk of hy dalk TV kyk.  

Navorser: Waarom dink jy kyk die seun vir die man? 

Luandré: Want die pa kyk maar net vir ietsie en hy is baie stil. 

Navorser: Hoe voel hierdie kind dalk daaroor dink jy? 

Luandré: Hy voel hartseer dat hy sy pa of iemand net sien vir iets kyk. 

Navorser: Wat sou hy graag wou gehad het moet die pa doen? 

Luandré: Saam met hom buite speel of net iets doen. 

Navorser: As die pa iets saam met hom gedoen het, wat sou hy daarvan gedink het? 

Luandré: Hy sou baie bly gewees het, want sy pa doen ietsie saam met hom. 

Navorser: Sê nou hy kon hom dalk iets vra, wat sou hy hom vra? 

Luandré: Of kan hy en sy pa dalk saam speel, of kan hy bietjie sy favourite kanaal kyk of iets. 
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Navorser: Wat dink jy gaan gebeur op die ou einde? 

Luandré: Die pa gaan seker saam met sy seun of sy dogter speel en gelukkig bly. 

Plaat 4:  

Navorser: Die volgende ene. 

Luandré: Die ma dra die baba en die seun ry fiets. Hulle loop huis toe nadat hulle inkopies gaan koop het. 

Dit lyk of die ma geïrriteerd is deur die kinders wat haar seker gepla het. Hulle loop deur die woud 

en die bosse. Dit lyk of dit dalk middag is of aand is, want die maan of die son ... (sy bly stil).  

Navorser: Vertel my meer oor die geïrriteerdheid van die ma. 

Luandré: Die kinders het seker in die winkel heeltyd gesê hulle soek dit, hulle soek dat en dit maak ma’s 

mos geïrriteerd. 

Navorser: Vertel my wat dink jy beteken geïrriteerd. 

Luandré: As kinders of iemand ander pla en hulle hou nie op nie dan word iemand gewoonlik geïrriteerd, 

of hulle pla die tannie of die oom. 

Navorser: Wat dink jy gaan gebeur op die ou einde? 

Luandré: Hulle gaan by die huis kom en eet en bad en wat ook al. 

Navorser: Hoe voel die kinders? 

Luandré: Die seuntjie wat op die fiets is, lyk gelukkig omdat hy fiets kan ry, en nie hoef te loop nie en die 

baba lyk baie moeg, want hy moet die hele dag buite wees of soos in saam met sy ma wees. 

Navorser: Jy sê die baba is baie moeg, waarom dink jy maak dit hom so moeg? 

Luandré: Want babatjies word gewoonlik vinnig moeg en die ma moet die heeltyd die kind dra en hy wil 

seker net in ŉ stootwaentjie wees. 

Navorser: So jy dink sy lyfie word moeg (sy knik instemmend). Het julle ŉ baba in die familie? 

Luandré: Ja, ŉ baba-nefie. 

Plaat 5:  

Luandré: Dat die ma en pa al in die bed is, en die twee babatjies kan nie slaap nie, so hulle praat en speel 

met mekaar. Dis vir hulle seker nie lekker om so laat wakker te bly nie, want hulle wil seker 

slaap, want hulle wil seker energie hê vir die volgende dag.  

Navorser: Wat dink jy kan gebeur as hulle iemand wakker maak? 

Luandré: As hulle seker iets buite hoor, dan skrik die ma of pa wakker of as hulle skree. 

Navorser: Ek bedoel wat dink jy gaan gebeur as die twee iemand wakker maak? 

Luandré: Die ma en pa kan dalk vir hulle sê hoekom is hulle nog wakker en hulle kan vir hulle sê dat hulle 

nie kan slaap, of hulle het iets gehoor of so ietsie. 

Navorser: En die volgende dag? 

Luandré: Toe was hulle seker so moeg dat hulle die hele dag deur geslaap het. 

Plaat 6:  

Navorser: Wat sien jy daar? 

Luandré: Die kinders kamp, want hulle wil bietjie buite stap. Die meisietjie en die seuntjie slaap in die tent 

en die ander seuntjie kyk maar net buite, want hy kan nie aan die slaap raak nie. 

Navorser: Waarom dink jy kan hy nie aan die slaap raak nie? 

Luandré: Want dit is donker, en die woude is altyd so spokerig en hy is seker te bang om te slaap.  

Navorser: Wat maak hom so bang dink jy? 

Luandré: Gewoonlik in die woud dan is daar geluide en dan klink daar geluide en die takke waai so en dan 

kinders dink gewoonlik dis monsters en goed. So dit kan hom dalk bangmaak. 

Navorser: As hy iemand daar wou hê, wie sou hy kon kies om hom te beskerm? 

Luandré: Sy beste maatjie, sy ma of pa of sy teddiebeer of ietsie, die een wat hy altyd troetel. 

Navorser: Het jy dalk ŉ teddiebeer of iets wat jy getroetel het toe jy klein was? 



157 
 

Luandré: Ja, ŉ babapop waarmee ek altyd gespeel het. 

Navorser: Vertel my van haar. 

Luandré: Dis eintlik ŉ teddiebeer met ŉ rok en ŉ strikkie. 

Navorser: Jy sê troetel? 

Luandré: Soos in net styf vashou en praat. Partykeer praat kinders met hul teddies, of met hul sodat hulle 

net veilig voel. 

Navorser: So joune was ook vir jou dat jy kan veilig voel? (sy knik instemmend) 

Navorser: Wat dink jy gaan met hulle gebeur? 

Luandré: Hy gaan seker aan die slaap kry, en dan weer oppak en dan weer huis toe loop en weer by die 

huis wees. 

Plaat 7:  

Luandré: Dat ŉ groot man ŉ klein seuntjie jaag wat net kos gemaak het, die seuntjie voel seker baie bang 

en benoud. Die groot man gee regtig nie om nie hy wil net die kind jaag en hy voel niks vir ander 

kinders of mense nie. Ek dink wat volgende gaan gebeur is die seuntjie gaan weghardloop en 

die groot man gaan seker val of seerkry en dan kan hy hardloop en huis toe gaan. 

Navorser: Vertel my van die man wat nie regtig omgee vir kinders of ander mense. 

Luandré: Hy voel seker hartseer dat hy nie iemand het van sy familie of sulke goed nie. Hy boelie ander 

mense en dan maak dit hom gelukkig om ander mense of kinders te boelie. 

Navorser: As die seuntjie kon kies en iemand bel om hom te kom haal, wie sou hy bel? 

Luandré: Sy pa (sy het dit dadelik kort en kragtig genoem, so asof daar nie ŉ ander alternatief kan of mag 

wees nie). 

Plaat 8:  

Luandré: Dat die een tannie met haar seun raas en dat die ander twee skinder oor die een ma en kind. 

Navorser: Wat dink jy skinder hulle? 

Luandré: Dat die kind gemanierd is of dat die ma altyd met haar seun raas, of ja. Die seun voel baie 

hartseer omdat sy ma op hom raas voor ander mense en die ma gee nie regtig om nie. 

Navorser: Vertel my meer oor die raas voor die mense. 

Luandré: Dit moet seker nie lekker vir hom voel nie, want gewoonlik dan moet mens gemanierd wees voor 

ander mense en dis seker nie vir hom lekker dat sy ma op mens raas voor ander mense nie, 

want partykeer lag ander mense dan vir kinders. 

Navorser: Dink jy sy ma raas baie met hom voor ander mense? 

Luandré: Ja want hy is ook baie stout, dis hoekom. So sy raas maar net met hom omdat hy stout is. 

Navorser: Wat dink jy gaan gebeur? 

Luandré: Dat die seun maar net gaan speel, en dat die drie grootmense net verder praat of partytjie hou. 

Navorser: As die seun vir sy ma iets kon sê wat sou hy vir haar sê? 

Luandré: Dat hy jammer is dat hy stout is en dat sy ma nie seker altyd saam met hom spandeer nie, dis 

hoekom hy dalk nie gemanierd is nie, want hy spandeer nooit tyd saam met sy ma nie. 

Navorser: Wat dink jy sou die ma vir die seun kon sê? 

Luandré: Dat hy net moet ophou ongemanierd te wees en as hy gemanierd is, sal sy dalk nie met hom 

raas nie. 

Navorser: Voel dit vir jou partykeer in jou lewe ook so? 

Luandré: Mm, so bietjie, nie altyd nie. 

Plaat 9:  

Luandré: Die seuntjie lê in sy bed, en hy was seker aan die slaap en toe hoor hy ietsie en toe skrik hy net 

wakker en nou is hy baie bang en hy sien ietsie by die deur en kan nie slaap nie.  

Navorser: Wat dink jy het hom so bang gemaak? 
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Luandré: Hy kon dalk iets buite iets gehoor het, of hy het dalk ŉ slegte droom gehad wat hom wakker 

gemaak het en laat skrik het. 

Navorser: Hoe gereeld dink jy word hy bang? 

Luandré: Ek dink nou en dan. 

Navorser: Wat maak hom wakker dink jy? 

Luandré: Dit kan dalk dieselfde ding wees. Dan droom ŉ mens elke keer oor dieselfde ding en dan skrik 

mens wakker. 

Navorser: Watse droom dink jy het hy gehad? 

Luandré: Oor monsters. 

Navorser: Is daar iemand in die seuntjie se lewe wie hy graag daar wou sou gehad het? 

Luandré: Seker sy ma of sy pa. 

Navorser: Wat sou hulle kon doen? 

Luandré: Seker by hom gesit het en met hom gepraat het dat daar niks is nie, en dat die Here by hom is 

terwyl hy slaap. 

Navorser: Wat dink jy gaan gebeur met hom? 

Luandré: Dat hy net sy oë gaan toemaak en aan die slaap raak. 

Navorser: As jy vir hom ŉ naam kon gee wat sou jy hom genoem het? 

Luandré: Paul. 

Navorser: Hoe oud dink jy is Paul? 

Luandré: Sewe of ses. 

Plaat 10:  

Luandré: Die seuntjie is baie stout, so sy ma gee hom pak. 

Navorser: Wat dink jy het hy gedoen? 

Luandré: Hy kon dalk buite gespeel het en hy kon dalk ŉ venster gebreek het of hy het iemand 

seergemaak of so iets. 

Navorser: Hoe oud dink jy is hy? 

Luandré: Ses. Hy kry seker baie pak, maar sy ma wil hom nie pak gee nie, want sy weet hy kan nie stout 

wees nie of wat ook al gedoen het. Sy wil hom nie regtig slaan nie, maar sy moet omdat hy stout 

is. 

Navorser: Wat dink jy sal help dat hy ophou stout wees? 

Luandré: Dat die mense sy ma en sy pa hom net leer wat is verkeerd en reg en dat hy bietjie dit doen, dat 

hy nie die goed doen wat verkeerd is nie en dat hy die goed doen wat reg is. 

Navorser: Wat veroorsaak dat hy stout is? 

Luandré: Seker die goed wat hy op TV kyk wil hy doen en dan is dit verkeerd. 

Navorser: Wat dink jy het op die ou einde gebeur? 

Luandré: Dat sy ma vir hom sê dat sy jammer is dat sy hom pakgee, maar dat hy hom moet gedra en 

meer luister. 
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ADDENDUM M: GEVALLESTUDIE 3 (Steven) 

Plaat 1: 

Navorser: Steven, ek wil hê jy moet na hierdie prent kyk en dan vertel jy my wat sien jy, wat gebeur en wat 

dink jy gaan gebeur.  

Steven: Die pa kyk hoe hulle eet, hulle gaan nog eet. Daar is drie kinders.  

Navorser: Wat dink jy gebeur nog? 

Steven: Die pa kyk vir hulle. 

Navorser: Hoe dink jy voel hierdie pa? 

Steven: Skaam. 

Navorser: Wat dink jy kan hy vir hulle sê as hy iets vir hulle kon sê? 

Steven: Julle kan maar inskep. 

Navorser: Hoe voel hierdie kinders? 

Steven: Sleg. 

Navorser: Vertel my van die sleg wat hulle voel. 

Steven: Want hulle kan nie eet nie.  

Navorser: Waarom kan hulle nie eet nie, dink jy? 

Steven: Want hulle pa wil nie inskep nie. 

Navorser: Waarom dink jy wil hy nie inskep nie. 

Steven: Want hy is baie skaam vir hulle. 

Navorser: Wat dink jy het gebeur op die ou einde? 

Steven: Hulle gaan lekker kos eet en dan gaan hulle speel. 

Navorser: Wie het hulle kos vir hulle ingeskep? 

Steven: Hulle ma. 

Navorser: Hoe dink jy het die ma geweet sy moet kom inskep? 

Steven: Ek weet nie … want die kinders het miskien vir hulle geroep. 

Navorser: Jy sê vir hulle geroep. Die ma en die pa? 

Steven: Die ma. 

Navorser: En toe speel hulle sê jy. Hoe voel hulle toe? 

Steven: Beter. 

Navorser: Waarom dink jy is die pappa skaam vir die kinders? 

Steven: Ek weet nie regtig nie. 

Plaat 2:  

Steven: Daar is een aan die eenkant en twee aan die ander kant. Dit lyk of die een wat aan die een kant, 

gaan wen. 

Navorser: Wat laat jou so dink? 

Steven: Want hy is die verste met die tou en hulle het nie so baie die verste die tou nie. 

Navorser: Hoe dink jy voel hy daaroor? 

Steven: Gelukkig. 

Navorser: Waarom dink jy is hulle besig om dit te doen? 

Steven: Vir lekkerte. 

Navorser: Hoe gereeld doen hulle dit dink jy? 

Steven: Partykeer. 

Navorser: Watse ander lekker goed doen hulle nog? 

Steven: Speel en hardloop buite, hou reisies en springtou en goeters. 
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Navorser: Is daar goeters wat hulle graag sou wou doen wat hulle nie kan doen nie? 

Steven: Ja soos touchers en TV kyk en goed. 

Navorser: Waarom kan hulle dit nie doen nie dink jy? 

Steven: Want hulle ma wil hulle nie toelaat om TV te kyk nie, en touchers maak hulle baie moeg, want 

hulle moet rondhardloop. 

Plaat 3:  

Steven: Die oom sit op die bank en hy sit sy kierie langs hom en sy kind sit onder op die grond. 

Navorser: Waarmee dink jy is hulle besig? 

Steven: Om TV te kyk. 

Navorser: Ja … hoe voel die kind? 

Steven: Hartseer, want hy kan nooit kyk wat hy wil kyk en kry nooit ŉ kans om op die bank te sit. 

Navorser: Wat sou hy kies om te doen as hy kon? 

Steven: Hy sou cartoons vat, en hy sal lekker op die bank sit en hy sal op die bank slaap en hy sal baie 

gelukkig wees. 

Navorser: Vertel my wie is hierdie?   

Steven: Sy pa. 

Navorser: So, as hy nou iets vir sy pa kon sê wat sou hy vir hom sê? 

Steven: Dis reg. 

Navorser: Goed, wat is reg? 

Steven: Dat hy op die bank mag sit en bietjie kyk wat hy wil, maar hy wil eintlik nie sê, vra nie. 

Navorser: Wat dink jy maak dat hy nie met hom kan praat nie? 

Steven: Want hy voel skamerig. 

Navorser: Hy voel skaam … wat dink jy sal gebeur as hy met hom praat? 

Steven: Die pa sal sê hy kan daar sit en hy kan TV kyk. 

Navorser: Waarom dink jy vra hy hom maar nie? 

Steven: Ek weet nie. 

Navorser: Hoe voel hierdie pa dink jy? 

Steven: Ek weet nie. 

Navorser: As hierdie pa vir die seuntjie iets kon sê wat sou hy vir hom sê? 

Steven: Wil jy nie daar kom sit nie? 

Navorser: Wat dink jy gaan op die ou einde gebeur? 

Steven: Sy pa gaan hom toelaat om TV te kyk en die pa gaan kos maak. 

Navorser: Maak sy pa baie kos? 

Steven: Nee. 

Navorser: Hoe proe sy pa se kos? 

Steven: Lekker. 

Navorser: Wie maak andersins die kos? 

Steven: Die ma. 

Navorser: Wie se kos dink jy is vir hom die lekkerste? 

Steven: Sy ma sin. 

Navorser: Wanneer maak die pappa kos dink jy? 

Steven: Wanneer hy nie meer wil TV kyk nie. 

Plaat 4:  

Steven: Ek sien ŉ seuntjie wat ŉ fiets ry en die tannie loop voor hom. Daar is bome en gras. 
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Navorser: Waarheen is hulle op pad? 

Steven: Om goed te gaan koop. 

Navorser: Hoe gereeld gaan koop hulle goed? 

Steven: Net partykeer. 

Navorser: Hoe voel hulle as hulle die goed gaan koop? 

Steven: Moeg. 

Navorser: Wat dink jy maak hulle so moeg? 

Steven: Dat hulle so ver moet loop. 

Navorser: As hulle iemand kon kies om saam met hulle te loop, wie dink jy sou hulle gekies het? 

Steven: ’n Polisie. 

Navorser: Hoe so? 

Steven: Om hulle op te pas van die skelms. 

Navorser: Hoe voel hierdie seuntjie? 

Steven: Sleg. 

Navorser: Wat laat hom so sleg voel? 

Steven: Omdat hy elke liewe dag moet ry op sy fiets en agter sy ma moet gaan. 

Navorser: Waarom dink jy laat dit hom so sleg voel? 

Steven: Want sy ma sê vir hom waarnatoe om te gaan en hy kry nooit ŉ kans om bietjie alleen op sy fiets 

te ry. 

Navorser: As hy self kon kies waarnatoe om te gaan, waarheen sou hy gaan? 

Steven: Na die speelplek toe in die woud en dis al. 

Plaat 5:  

Steven: Hulle twee gaan slaap en hulle twee gesels. Daar is ŉ bed en iemand kruip weg in die bed. Daar 

is ŉ klein bed langs die groot bed. 

Navorser: Wie kruip in die bed weg? 

Steven: Hulle pappa of mamma. 

Navorser: As die pappa of mamma daar wegkruip, wat dink jy wil hulle daar doen? 

Steven: Hy wil hulle skrikmaak. 

Navorser: Wat gaan dan gebeur? 

Steven: Hulle gaan gil. 

Navorser: Wat nog? 

Steven: Ek weet nie. 

Navorser: Goed jy sê die twee gesels. Hoe voel hulle dink jy? 

Steven: Lekker. 

Navorser: Wat gaan op die ou einde gebeur? 

Steven: Hulle gaan pak slae kry en hulle gaan slaap. 

Navorser: Wie gaan vir hulle die pak gee? 

Steven: Mamma of pappa. 

Navorser: Waarom dink jy het hulle daar weggekruip? 

Steven: Omdat hulle gesels. 

Navorser: Hoe het hulle gevoel toe hulle pak gekry het? 

Steven: Sleg. 

Navorser: Wat kan hulle volgende keer doen sodat hulle nie weer pak hoef te kry nie? 

Steven: Hulle kan slaap. 
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Plaat 6: 

Steven: Daar is ŉ groot tent en die kinders slaap daar. Daar is takke en die een kind probeer om weg te 

kom. 

Navorser: Waarom wil hy wegkom? 

Steven: Want hy is bang om te gaan kamp. 

Navorser: Wat maak hom so bang om te kamp? 

Steven: Die donkerte en die volmaan. 

Navorser: Hoe voel hy by die huis oor die donkerte? 

Steven: Nie bang nie. 

Navorser: Wat het toe gebeur? 

Steven: Toe kom hy uit en gaan klim hy in sy bed skelm. 

Navorser: Sy bed by die huis? 

Steven: Ja. 

Navorser: Hoe voel hy toe? 

Steven: Beter. 

Navorser: Het julle al gaan kamp? 

Steven: Ja. 

Navorser: Hoe voel jy oor kamp? 

Steven: Lekker. 

Navorser: As hierdie drie kinders iemand kon kry om saam te kamp, wie sou hulle gekry het? 

Steven: Hulle vriende. 

Navorser: Wat sou hulle saam met die vriende gemaak het? 

Steven: Hulle sou vuur gemaak het, en kos gemaak het en dan gaan slaap het. 

Navorser: Waar is hulle ma-le? 

Steven: By die huis. 

Plaat 7:  

Navorser: Wat sien jy daar? 

Steven: ŉ Heks wat try om ŉ seuntjie te vang en die heks staan en hy is ŉ reus en hy wil hom in die pot 

gooi en eet. 

Navorser: Hoe dink jy voel die seuntjie? 

Steven: Bang. 

Navorser: Wat maak hom alles bang? 

Steven: Die groot reus, want hy wil hom eet met sy skerp tande. 

Navorser: Wat dink jy gaan die reus regkry? 

Steven: Om hom te vang. 

Navorser: Hoe dink jy kan hy ontsnap? 

Steven: Hy kan net soos, daarna toe gaan en dan kan hy om hom gaan. 

Navorser: Aah, so jy dink hy kan vining hardloop? 

Steven: Ja, en om hom hardloop. 

Navorser: Waarheen gaan hy dan hardloop? 

Steven: Huis toe. 

Navorser: Wie kan hom red? 

Steven: Niemand. 

Navorser: Waarom kan niemand hom red nie? 
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Steven: Want hy is ŉ groot reus, en almal is bang vir  ŉ groot reus. 

Navorser: En as hy by die huis gekom het? 

Steven: Dan gaan hy weer veilig voel en hy gaan nog steeds bietjie bang wees. 

Navorser: Waarom gaan hy nog bietjie bang wees? 

Steven: Want hy is bang die reus kom. 

Navorser: Hoe kan mens die reus weghou dink jy? 

Steven: Hekke en alarms en honde. 

Navorser: Die seuntjie voel so bietjie bang, maar daar is alarms en honde. Help dit, of wat dink jy? 

Steven: Hy het gedink dit gaan nie help nie. 

Navorser: Wie is almal by die seuntjie se huis? 

Steven: Mamma, Pappa en boetie. 

Plaat 8:  

Steven: Die tannie raas met hom en daai twee baklei. 

Navorser: Waarom raas die tannie so met hom? 

Steven: Miskien was hy stout. 

Navorser: Wat het hy gedoen dink jy? 

Steven: Ongeskik. 

Navorser: Hoe voel hy dink jy? 

Steven: Hartseer. 

Navorser: Wat kan help om die hartseer weg te vat, dink jy? 

Steven: Om te gaan speel. 

Navorser: Soos wat? 

Steven: Speel met sy maats, springtou en allerhande speelgoed. 

Navorser: Waaroor baklei die tannies? 

Steven: Miskien het sy gesê ŉ vis is so groot soos ŉ mens se hand en sy sê ŉ vis kan groter word. 

Navorser: Wat dink jy gaan op die ou einde gebeur? 

Steven: Ek weet nie regtig nie. 

Navorser: Goed. Wat dink jy gaan op die ou einde gebeur in die hele prentjie? 

Steven: Hy gaan weer gelukkig wees en hulle en die ma gaan dit uitsorteer. 

Navorser: Sorteer sy baie keer goeters uit? 

Steven: Ja. 

Navorser: Wat doen sy pa? 

Steven: Sy pa baklei met ŉ ander tannie. 

Navorser: Weet jy dalk waaroor hulle baklei? 

Steven: Nee. 

Plaat 9:  

Steven: Daar is ŉ kind in die bed, hy het ŉ klein bed en die deur is toe en die ma het hom in die donker 

laat slaap en hy is baie bang. 

Navorser: Hoe voel hy oor daai donker waarin hy slaap? 

Steven: Baie, baie bang. 

Navorser: Hoe kan ons die bang weg vat? 

Steven: Deur die lig aan te sit. 

Navorser: Sê nou hy kan iemand roep, wie sal hy roep? 

Steven: Sy ma en sy pa. 
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Navorser: So die donker maak hom bang. Is daar iets anders wat hom ook partykeer bang maak? 

Steven: Soos die reus of iets wat hy gehoor het by sy maatjies. 

Plaat 10:  

Steven: Die pa gaan hom slaan in die badkamer omdat hy stout was. Die pa laat hom buk. 

Navorser: Wat het hy gedoen? 

Steven: Miskien was hy stout. 

Navorser: Gebeur dit baie dat hy pak kry? 

Steven: Ja. 

Navorser: Hoe voel hy daaroor? 

Steven: Baie sleg. 

Navorser: Hoe voel hy oor sy pappa? 

Steven: Hy is kwaad vir sy pa. 

Navorser: Hoe kan mens dit beter maak dink jy? 

Steven: Wanneer hy nooit weer stout is. 

Navorser: Wat dink jy gaan gebeur op die ou einde? 

Steven: Hy gaan hom slaan, en die kind gaan huil en skree. 

Navorser: Wie kan hom troos? 

Steven: Sy ma. 

Navorser: Hoe voel hy oor sy ma? 

Steven: Beter. 

Navorser: Wat kan hy doen om dit beter te maak? 

Steven: Sy pa jammer sê, sê hy sal dit nooit weer doen. 

Navorser: Waarom dink jy is hy so stout? 

Steven: Hy het nie gedink voor hy doen nie. 

Navorser: Is jy ook so partykeer? 

Steven: Ja. 

Navorser: Wanneer doen jy dit by die huis of by die skool? 

Steven: By die huis. 

Navorser: As dit met jou gebeur, wat gebeur dan? 

Steven: Pak kry. 

Navorser: Dankie jong, ons is nou klaar. Dit was lekker om saam met jou te kon kuier vandag. 
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ADDENDUM N: GEVALLESTUDIE 4 (Nico) 

Plaat 1: 

Navorser: Ek gaan vir jou elke keer ŉ prentjie wys en dan moet jy vir my vertel wat jy sien, wat gebeur en 

wat jy dink gaan gebeur. 

Nico: Die kinders is honger en dan wag hulle om te eet en dan gaan hulle gaan speel. 

Navorser: Wat dink jy het voor die tyd gebeur? 

Nico: Hulle het gekom, en toe het hulle gesit om te eet. 

Navorser: Wie dink jy is hierdie kinders? 

Nico: Is almal dogtertjies? 

Navorser: Jy kan besluit wie hulle is. Jy kan enige iets sê, net wat jy wil. Daar is nie ŉ reg of ŉ verkeerd nie. 

Nico: Jadon, James en Jurie. 

Navorser: Hoe oud is Jadon, James en Jurie? 

Nico: Jadon is agt, Robert is ook agt en Jurie is elf (hy het nie agtergekom dat hy die tweede keer 

verskillende name gegee het nie). 

Navorser: Hoe voel Jadon dink jy? 

Nico: Honger. 

Navorser: Hoe voel Jurie? 

Nico: Kwaad. 

Navorser: Wat maak vir Jurie so kwaad? 

Nico: Dat hy lank moet wag om kos te kry. 

Navorser: Wat het gebeur dat hy so lank moet wag? 

Nico: Die kos was baie warm en die ouers was nog nie daar nie. 

Navorser: Waar was die ouers? 

Nico: Hulle was by die winkels om nog goed te koop. 

Navorser: Wie was by hulle terwyl die ouers weg was? 

Nico: Kallie. 

Navorser: Wie is Kallie? 

Nico: Hulle tuinwerker. Dit is net soos ons sin. 

Navorser: Is dit? Wat is julle tuinwerker se naam? 

Nico: Kallie. 

Navorser: Hoe voel jy oor Kallie? 

Nico: Goed. 

Navorser: Hoe voel Robert? 

Nico: Hy voel reg om te eet en hy is baie honger, want dit lyk vir hom soos baie lekker kos. 

Navorser: Wie het die kos gemaak dink jy? 

Nico: Anna. Dit was ons bediende. 

Navorser: En nou? 

Nico: Sy het ŉ ander werk gekry, en toe hou sy hierso op. Sy het by ander mense gegaan (hy klink 

baie hartseer). 

Navorser: Hoe voel jy daaroor. 

Nico: Eerste was ek baie hartseer, maar nou is ek weer reg. En toe weer hartseer omdat ons een kat 

doodgegaan het. 

Navorser: Wat was sy naam? 

Nico: Flaffie. Hy was so vet toe hy ŉ baba was en toe hy nou groot was, ek het hom gekry toe ek vyf 
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was, toe was hy so en so vet (hy het die grote van die kat beduie met sy hande). 

Navorser: Wat het gebeur met hom? 

Nico: Tannie weet mos daai siekte wat mens kan kry wat mens elke vyf minute ŉ aanval kry? Hy het 

daai siekte gekry. 

Navorser: Epilepsie? 

Nico: Ja (dit het gelyk of die onderwerp verander moes word – hy was te hartseer). 

Navorser: Jy sê hierdie kinders was baie honger en hulle het gaan speel op die ou einde. Wat het hulle 

gespeel dink jy? 

Nico: Touchers en toe wegkruipertjie. 

Navorser: Hoe voel hulle na die ete? 

Nico: Na die ete was hulle versadig en toe het hulle gaan speel en toe na die speletjies was hulle 

moeg. 

Plaat 2:  

Nico: Hulle het toutrek gedoen en hierdie spannetjie is besig om te verloor. Die ma en die kind is besig 

om te verloor, die pa is besig om te wen en hulle speel op sand. 

Navorser: Hoe dink jy voel die ma en die kind? 

Nico: Hulle voel bang en hartseer. 

Navorser: Wat laat hulle so bang voel? 

Nico: Omdat die pa hulle miskien gaan trek en as hy hulle gaan trek, gaan hulle so val en dan gaan 

hulle seerkry. 

Navorser: En die hartseer? 

Nico: Hulle gaan hartseer wees as die pa se hande begin sweet, want dan gaan hulle agtertoe val. 

Navorser: Hoe voel die pa? 

Nico: Hy voel ook bang en bly. 

Navorser: Waaroor dink jy voel die pa bang? 

Nico: Hy voel hy gaan gly en dan kap hy sy kop agter. En hy voel bly omdat hy besig is om te wen. 

Navorser: Wie wil jy hê moet wen dink jy? O, jy wil hê die ma en die kind moet wen (hy het na die ma en 

kind gewys op die plaat). Goed. Waarom dink jy so?  

Nico: Want die pa is gewoonlik sterker en hy kry gewoonlik baie meer goed en geld en die ma is nou 

soos in altyd partykeer by die huis en die ma’s kry gewoonlik nooit werk nie en dan kan die kind 

partykeer nie skool toe gaan nie en dis hoekom hy miskien nooit maats by die skool kan kry, of 

skool toe kan gaan. 

Navorser: Waarom dink jy kry hy nie maats by die skool nie? 

Nico: Want hy is dan sleg en dan dink hulle almal dit is soos in net omdat hy nie soos in, nie een keer 

kan wen, dan is hy nie soos in ŉ goeie maat of iets.  

Navorser: Ja? 

Nico: Ek kon aan sy gesiggie sien hy voel hartseer. 

Navorser: Hoe gaan dit met jou en maatjies? 

Nico: Goed. 

Navorser: Ken jy ŉ maatjie of iemand wat soos hierdie seuntjie is? 

Nico: Ja, watse naam … 

Navorser: Jy hoef nie te sê as jy nie wil nie. 

Nico: Nee tannie, ek vergeet net sy naam partykeer. Ja, JC! 

Navorser: JC. Is dit ŉ maatjie by die skool? 

Nico: Ja. 

Navorser: Hoe voel jy daaroor dat as jy dit sien? 
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Nico: Ek voel partykeer sleg. 

Navorser: En dan? 

Nico: Ek gaan vra hom partykeer of hy saam met ons wil speel. 

Navorser: Ja? 

Nico: En as hy nie wil nie, dan los ek hom dan, want dan is dit hoe hy wil voel. 

Navorser: Wat dink jy as mense so hartseer is? 

Nico: Ek dink ek moet hom gaan help en hom vra of hy wil saamspeel of laat hy nou nie so hartseer 

sal wees nie. 

Navorser: Weet jy dis ŉ baie mooi eienskap wat jy het hoor. 

Plaat 3:  

Nico: Die kind het vir sy pa gevra of hy wil saamspeel en dan sê die pa nee. En die pa wil die heeltyd 

rook, dan vra die kind heeltyd vir hom en sê die pa nee. Die heeltyd sit die kind en wag tot die pa 

met hom gaan speel. 

Navorser: Wat dink die kind as hy so wag vir sy pa? 

Nico: Ek dink hy wil ŉ bietjie aandag aan sy pa gee en hy wil hê sy pa moet saam met hom gaan speel 

dat hulle soos in Engels soos in “bonding” kan kry. 

Navorser: Bonding? Hoe voel hy? 

Nico: Hy voel hartseer en verbaas. 

Navorser: Waarom sou jy sê hartseer? 

Nico: Omdat sy pa nie met hom sal gaan speel nie. 

Navorser: En verbaas? 

Nico: Dat sy pa vir hom nee gesê het (hy klink sommer af). 

Navorser: Wat dink jy gaan op die ou einde gebeur? 

Nico: Die kind gaan wegloop en dan gaan hy huil en dan gaan die pa net aanhou rook. 

Navorser: Wat dink of voel die pa? 

Nico: Ek dink hy voel nie lekker, want hy het miskien soos in sy werk verloor of iets. 

Plaat 4:  

Navorser: Wat sien jy daar? 

Nico: Dit lyk soos ŉ arme familie en dan moet die ma vooruit stap en die babatjie, die klein seuntjie 

huil. Hulle wil by ŉ piekniekplek kom en dan moet die ander seuntjie fietsry en dis in die oggend 

en die wind is baie erg. 

Navorser: Hoe dink jy voel die seuntjie op die fiets? 

Nico: Hy voel hartseer en ongelukkig. 

Navorser: Wat maak hom hartseer? 

Nico: Dat hy elke oggend agter sy ma moet aanry en dat hy nie by sy maatjies kan gaan speel nie. 

Navorser: Waar’s sy maatjies dink jy? 

Nico: By die huis en hulle kyk TV of speel dalk met maatjies of … 

Navorser: Waarom dink jy moet hy heeltyd saam met sy ma gaan? 

Nico: Want sy ma wil hom nie by die huis alleen los nie, want sy is bang iemand gaan breek in, dan 

maak hulle hom dood of steel. 

Navorser: Wat dink jy van die kleintjie. 

Nico: Ek voel bang dat sy ma hom dalk miskien gaan los, sy gaan dalk skrik en dan val hierdie goed 

en dan is die glas onder hom en dan val hy op die glas. 

Navorser: Wat dink jy gaan op die ou einde gebeur? 

Nico: Hulle gaan by die huis uit kom en dan gaan niemand seerkry nie. 
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Navorser: Wat bedoel jy daarmee? 

Nico: Niemand gaan seerkry, of niemand gaan seerkry op die pad. 

Plaat 5:  

Nico: Dit was agtuur in die aand, die twee kinders moes gaan slaap het, en hulle kon nie geslaap het 

nie, want hulle was bang, want die ma en pa was nie daar nie. 

Navorser: Waar was die ma en pa? 

Nico: Hulle het gaan uiteet vir ŉ werksding. 

Navorser: Wie het na hulle gekyk? 

Nico: Die ouma. 

Navorser: Waarom is hulle nog steeds bang al is ouma daar? 

Nico: Hulle is bang dat ouma dalk aan die slaap gaan raak en dan kom breek iemand in dan vang 

hulle vir hulle. 

Navorser: Wat dink jy het op die ou einde gebeur? 

Nico: Hulle het aan die slaap geraak, en toe het mamma en pappa daar aangekom en toe het … almal 

was veilig, niemand het ingebreek nie. 

Navorser: Het iemand voorheen by hulle ingebreek? 

Nico: Nee. 

Navorser: Waarom dink jy is hulle so bang dat iemand inbreek? 

Nico: Want die skelms kom gewoonlik partykeer net een keer en as hulle ingebreek het dan kom hulle 

gewoonlik nog en nog. 

Navorser: Waar het hulle dit gehoor? 

Nico: Hulle het by een van hulle beste maatjies gaan oorslaap en toe het iemand daarso ingebreek, 

toe het hulle net al die goed gevat en toe het dit weer en weer gebeur en dis hoe hulle dit 

uitgevind het. 

Navorser: Hoe het hulle gevoel? 

Nico: Hulle het bang gevoel en toe het hulle onder die bed gaan wegkruip en toe het hulle net ‘n paar 

goed in daai kamer gevat en toe hardloop hulle uit. 

Plaat 6:  

Nico: Hulle het gaan jag en toe het hulle tent opgeslaan en toe gaan slaap hulle en toe het die ma en 

pa geslaap en die kind kon nie geslaap het nie, want hy was nie moeg nie. 

Navorser: Waarom dink jy was hy nie moeg nie? 

Nico: Hy het nie so baie rondgehardloop nie. 

Navorser: Wie het so baie rondgehardloop? 

Nico: Die ma en die pa. Hulle was net baie moeg, want hulle het die hele oggend gesoek. 

Navorser: Waarna het hulle gaan soek? 

Nico: Om die prys te wen. Daar was ŉ paar kinders en ŉ paar ouers wat soos in rond moet stap om 

goed te kry, dan as hulle nou ŉ plaatjie wen wat sê geluk julle het gewen, dan moet hulle gaan, 

dan moet hulle huis toe gaan dan moet hulle vir hulle werk, dis nou al die werkmense dan moet 

hulle vir hulle gaan wys dat hulle dit het en dan wen hulle ŉ prys. 

Navorser: Die kind kon toe nie slaap nie en toe wat doen die kind toe? 

Nico: Toe het hy gesit, en toe word hy verveeld toe het hy maar aangehou soek, en toe het hy op die 

ou end gaan slaap. 

Navorser: Ja? 

Nico: Toe het hy die prys gewen en toe die volgende oggend het hy vir sy ma en pa gewys. 

Navorser: Vertel van my van die prys. 

Nico: Hy het die plaatjie gekry en toe het hulle terug huis toe gegaan en toe het hulle vir die werk gaan 
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gewys en toe kon hulle enige iets gekies het. 

Navorser: Hoe het hy gevoel toe hy die plaatjie kry? 

Nico: Hy het bly gevoel en gelukkig. 

Navorser: Wat het sy ma-le gesê? 

Nico: Hulle was verbaas en hulle was ook baie gelukkig. 

Navorser: Hoe het die seuntjie gevoel oor hierdie naweek waar hulle in die tent gebly het? 

Nico: Hy was baie verveeld in die tent, want in sy huis kon hy die heeltyd rondgehardloop het, maar hy 

moes sag gewees het en niks gebreek het nie. 

Navorser: So die kampery was nie vir hom lekker nie? 

Nico: Die tent was nie, maar die res was. 

Plaat 7:  

Nico: Wat is hierdie ding? 

Navorser: Net wat jy wil hê dit moet wees. Wat dink jy is dit? 

Nico: Dit is ŉ skelm, hulle het cowboys en crooks gespeel en dit is die skelm. Hy het probeer om weg 

te kom en weg te kruip en as hy verbyloop dan vang die kind vir sy pa en dan het hy hom by die 

tronk gaan sit. 

Navorser: Wat dink jy het die pa verkeerd gedoen? 

Nico: Hy het hom gejaag en hy was ŉ crook en hmm hy het sy kind per ongeluk getrip en toe val hy en 

maak hom baie seer. 

Navorser: Hoe voel die kind op die stadium oor sy pa? 

Nico: Baie bang en hartseer. 

Navorser: Vertel my waarom is hy bang vir sy pa? 

Nico: Dat sy pa hom gaan vang en as hy hom miskien optel dat hy gaan val en dan trap die pa miskien 

op hom. 

Navorser: Jy sê hartseer? 

Nico: Dat die pa hom getrip het. 

Navorser: Dink jy dit was aspris of per ongeluk? 

Nico: Nee dit was nie aspris nie, hulle het net ŉ speletjie gespeel. 

Navorser: Hoe gereeld speel hulle sulke speletjies? 

Nico: Hulle speel dit gereeld. 

Plaat 8:  

Nico: Hierdie twee skinder en praat lelik oor die seuntjie en sy ma sê gaan speel op jou eie, ons sal 

nou-nou by jou wees en sy ma wil net met haar vriende wees en die seuntjie voel baie 

ongelukkig omdat sy nie met hom wil praat of ietsie. 

Navorser: Gebeur dit baie dat sy ma nie met hom wil praat nie? 

Nico: Ja. 

Navorser: Wat gebeur dan? 

Nico: Dan gaan sit hy maar net in sy kamer en speel met sy karretjies alleen of lees boek. 

Navorser: Wat sou hy wou hê van sy ma? 

Nico: ’n Bietjie tyd om saam met haar te spandeer. 

Navorser: Goed, waarmee is die mamma besig? 

Nico: Besig met haar werk en goed en te praat met haar vriende en planne te maak vir die werk en om 

met haar vriende te praat, net vir geen rede. 

Navorser: Daai twee het jy gesê het gesit en skinder, wat dink jy het hulle gesê? 

Nico: Hulle het gesê dat die seuntjie net soos in sleg is en dat die ma altyd lelik is met die mense, met 

haar kinders en dat … (hy het ophou praat). 
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Navorser: Jy sê hulle is lelik, en die ma is lelik met die kinders. Wat dink jy kan gedoen word dat dinge kan 

beter gaan? 

Nico: Die ma kan die tye bietjie later stel en dan kan hulle bietjie meer tyd spandeer en hulle twee kan 

sê dis okay ons kan later terugkom, bel ons net wanneer jy weer reg is. 

Navorser: Wat dink jy gaan met hierdie tannies gebeur? 

Nico: Hulle gaan aanhou praat en dan gaan hulle soos in nie meer van mekaar hou nie. 

Navorser: Hoe so? 

Nico: Want hulle het toe vertel dat sy ŉ lelike ma is en dat haar kind soos in nie mooi genoeg is nie en 

ja. 

Navorser: Hoe dink jy het sy gevoel toe hulle dit sê van die kind? 

Nico: Baie sleg en kwaad vir hulle. 

Plaat 9:  

Nico: Tannie, hy wou geslaap het, hy slaap naby aan die deur en toe het almal vergeet om die deur 

toe te maak en hy mag nie uit sy bed geklim het nie, as hy uit sy bed was, sou hy pak slae gekry 

het en toe kon hy nie die deur toegemaak het nie en toe kon hy nie slaap nie. 

Navorser: Hoe het hy gevoel? 

Nico: Hy het bang gevoel en ongelukkig. 

Navorser: Vertel my van die bang. 

Nico: Hoekom hy bang was omdat hulle nie ŉ hek het nie, want in die outyd was daar nie hekke nie en 

toe was die voordeur oop en die skelms kon gekom het en hom netso gekry het. Die ongelukkig, 

was omdat hy nie kon hardloop en speel nie, want hy was nog nie heeltemal moeg nie. 

Navorser: Hoe gereeld sukkel die seuntjie om aan die slaap te raak? 

Nico: Net hierdie een aand. 

Navorser: Waarom dink jy wou hy net nog ŉ bietjie speel? 

Nico: Want hy was nog nie heeltemal moeg nie en dit was nie laat nie. 

Plaat 10:  

Nico: Die ma het vir die kind gewas, want hy wou nie gebad het nie en toe het sy hom afgedroog. 

Navorser: Waarom dink jy wou hy nie bad nie? 

Nico: Want dit was nog vroeg en hy wou nog buite gehardloop het en gespeel het en trampolien 

gespring het. 

Navorser: Hoe voel hy dink jy? 

Nico: Hy voel baie ongelukkig. 

Navorser: Wat sou hy gedoen het as hy iets kon doen? 

Nico: Hy sou weggehardloop het en nog gaan speel het en as sy ma vir hom gesoek het, sou hy 

weggekruip het. 

Navorser: Waar is die kind se pa dink jy? 

Nico: Die kind se pa is op ŉ werkstrip en hy gaan eers twaalfuur in die aand terugkom. 

Navorser: Hoe voel dit vir hom as sy pa so laat terugkom? 

Nico: Hy voel hartseer. 

Navorser: Wat maak hom hartseer? 

Nico: Dat hy nie met sy pa kan speel tot die volgende oggend. 

Navorser: Wat dink hy daarvan as sy pa weggaan? 

Nico: Hy dink dat hy eenkeer met sy pa moet saamgaan. 

Navorser: As hy nou nie saam met sy pa kan gaan nie, hoe voel hy? 

Nico: Hy voel baie hartseer. 

Navorser: En by die skool, hoe is hy by die skool as hy so hartseer voel? 
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Nico: By die skool as hy met sy maats speel dan voel hy weer gelukkig en as hy by die huis kom, dan 

vra hy wanneer kom pappa weer terug en dan sê sy ma vir hom en dan voel hy weer ongelukkig. 

Navorser: Wat help dit dat mens kan beter voel as mens se pa so weg is, dink jy? 

Nico: Ons moet met ons vriende speel en met ons ma en almal, soos in speel en dit maak mens 

gelukkig voel. 

Navorser: As jy vir iets kon wens as ek ŉ staffie kon vat en kon toor waarvoor sal jy wens? 

Nico: Dan sou ek laat ons almal meer tyd spandeer. 

Navorser: Dit was vir my nou so lekker om te luister na alles wat jy vir my vertel het, baie dankie ek 

waardeer dit baie. 
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ADDENDUM O: GEVALLESTUDIE 5 (Cody) 

Plaat 1: 

Navorser: Ek wil hê jy moet na hierdie kyk en my vertel wat jy sien, wat dink jy gebeur, wat dink jy gaan 

gebeur. 

Cody: Hulle is kinders in ŉ weeshuis en die tannie het klaar vir hulle kos gemaak en nou sit hulle om 

die tafel om te eet. 

Navorser: Wat dink jy het gebeur dat hulle in die weeshuis beland het? 

Cody: Hulle ouers is oorlede. 

Navorser: Watter van hierdie kinders is familie en wie dink jy is nie. 

Cody: Ek dink hulle is al drie familie. 

Navorser: Is dit boeties, sussies? 

Cody: Twee sussies, een boetie. 

Navorser: Hoe oud is die sussies dink jy? 

Cody: Hulle is twins, altwee agt. 

Navorser: Die boetie? 

Cody: Hy is tien. 

Navorser: Hoe voel hierdie twins? 

Cody: Hulle voel honger. 

Navorser: Is daar nog iets wat hulle voel? 

Cody: Allenig en hartseer. 

Navorser: Wat sal hulle laat beter voel? 

Cody: Om weer hulle ouers te sien. 

Navorser: Hoe voel die boetie? 

Cody: As ek hom so kyk lyk hy net geldgierig. 

Navorser: Wat beteken geldgierig dink jy? 

Cody: Hy soek net geld, geld en dink aan niemand anders. 

Navorser: Waarom dink jy is hy so? 

Cody: Ek weet nie. 

Navorser: Wat gaan gebeur as hulle klaar geëet het? 

Cody: Hulle gaan klaarmaak en dan gaan slaap. 

Navorser: Hoe voel hulle oor die weeshuistannie? 

Cody: Hulle is maar bietjie skrikkerig vir haar, want sy gee nie regtig om vir hulle nie. 

Navorser: Wat laat jou dink sy gee nie om vir hulle nie? 

Cody: Want hulle lyk bang. 

Navorser: Waarom is hulle so bang vir haar? 

Cody: Sy rand hulle aan en so. 

Plaat 2:  

Cody: Hulle is besig om tou te trek op die heuwel. Die groot sussie en die klein dogtertjie is besig om 

met die groot sussie se nefie tou te trek. 

Navorser: Hoe voel hulle? 

Cody: Aggressief om te wen. 

Navorser: Wie voel almal so? 

Cody: Net die groot dogtertjie en die groot seun. 

Navorser: Waarom dink jy wil hulle so graag wen? 
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Cody: Sodat hulle kan brag en kan sê ek het gewen. 

Navorser: By wie gaan hulle brag dink jy? 

Cody: Hulle gaan bymekaar brag, soos sê nou die seun wen gaan hy sê, we, we ek het julle gewen. 

Navorser: Hoe dink jy gaan hy voel as hy nou gaan brag? 

Cody: Trots. 

Navorser: Hoe gaan die ander voel as hulle verloor? 

Cody: Hulle gaan hartseer voel. 

Navorser: Wat dink jy gaan op die ou einde gebeur? 

Cody: Die tou gaan snap en dan gaan almal op die heuwel val. 

Navorser: En dan? 

Cody: Dan gaan hulle almal huil. 

Plaat 3:  

Cody: Dit lyk soos ŉ man ek skat hom in die dertigs en kyk vir iemand, terwyl sy knopkierie langs hom 

is en die baba langs hom sit en hy het ŉ “combover”. Dan het hy ŉ suit en ŉ pyp in sy hand en hy 

het ŉ klein baardjie op sy ken. 

Navorser: Wat sien jy nog? 

Cody: Sy kind skat ek so drie jaar hy is in sy baba-pajamas en hy sit teen die muur. 

Navorser: Hoe voel die kind? 

Cody: Hy verstaan nie so mooi nie. 

Navorser: Wat verstaan hy nie? 

Cody: Hoekom hy na iemand kyk. 

Navorser: Na wie dink jy kyk die oom? 

Cody: Ek het nie ŉ clue nie. 

Navorser: Wat dink jy gaan gebeur op die ou einde? 

Cody: As sy pa stap die deur oopmaak, dan gaan hy skree. 

Navorser: Waarom gaan hy skree? 

Cody: Want hy is ŉ baba en hulle is maar klein en hulle irriteer mens. 

Navorser: Jy sê as sy pa gaan uitstap gaan hy skree? 

Cody: Ja, by die deur uit, want hy weet hy nie waarheen sy pa gaan nie, niemand pas hom op nie, so. 

Navorser: Hoe laat dit hom voel as niemand hom oppas nie? 

Cody: Bang en gestres. 

Navorser: Wat kan ons doen om hom beter te laat voel? 

Cody: Sy pa kan hom troos, ‘n mens moet ŉ goeie ouer wees. 

Plaat 4:  

Cody: Dit is ŉ sonsondergang, die tannie, die baba en die dogtertjie op haar fiets kom terug van die 

parkie af en die wind waai verskriklik erg. Nou moet hulle deur die woud en wolwe loop dat hulle 

by hulle huis kan aankom. 

Navorser: Hoe dink jy voel hierdie mense? 

Cody: Die meisie en die baba voel baie bang. 

Navorser: En die tannie? 

Cody: Sy staan net sterk, sy gaan ‘n ŉ houtstomp optel en klippe in haar handsak sit, ŉ rewolwer vat en 

hulle met  ŉ melkbottel gooi. 

Navorser: As daar iemand is wat hulle dalk kan help, wie sou dit wees? 

Cody: Die houtkapper kan kom help. 

Navorser: Hoe sal hulle dan voel? 
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Cody: Hulle sal nie meer bang voel nie, hulle sal voel hulle is beskermd en dan gaan daar niks meer 

sleg gebeur nie. 

Navorser: En op die ou einde? 

Cody: Hulle gaan by die huis kom en dan is daar ŉ wolf by die huis. 

Navorser: ’n Wolf by die huis? 

Cody: ’n Wolf wat kinders gekry het in hulle huis. Hulle weet nie so mooi wat om te doen nie. Dit is al 

die idees wat ek sover het. 

Plaat 5:  

Cody: Die pa slaap in sy bed en dan is dit twee seuntjies in die spierwit krip en die gloeilamp se lig het 

al ŉ uur terug geblaas. Dit is besig om daar te sneeu by die vensters en daar is skaduwee wat 

loop op die grond. 

Navorser: Waarmee is die twee seuns in die krip besig? 

Cody: Om met mekaar te speel. 

Navorser: Speel hulle? En die pa slaap? Wat dink jy van dit? 

Cody: Stout. 

Navorser: Hoe voel daai twee seuns? 

Cody: Hulle voel verveeld en hulle kan nie slaap nie. 

Navorser: Wat laat hulle nie slaap nie? 

Cody: Want dis besig om te reën buite. 

Navorser: Hoe voel hulle oor die reën. 

Cody: Hulle is geïrriteerd, want “t, t, t, t” (geluid van druppende water wat hy naboots) daar is ŉ gaatjie 

bo hulle krip dan tik dit en val dit die heeltyd. 

Navorser: Wat kan hulle help om te slaap. 

Cody: Narkose. 

Navorser: Narkose? Het jy al narkose gehad? 

Cody: In my voet ja, toe hulle moes opereer. Daar het ŉ glasstukkie in my been gesit, hulle moes my 

net ŉ pilletjie gegee het. 

Navorser: Wat gee hulle toe vir jou? 

Cody: Daai inspuiting. Die naald wat so … ! (hy wys hoe lank) 

Navorser: Hoe voel jy oor naalde? 

Cody: Ek hou nie daarvan as hulle jou bloed trek nie. 

Navorser: Wat doen jy as jy nie kan slaap nie om aan die slaap te kan raak? 

Cody: Tannie, om waar te wees, lê ek net met my oë toe tannie en as ek nie kan slaap nie, gaan kyk ek 

of daar ŉ kat in die huis is. Laas toe kon ek nie slaap nie tannie, want die een kat was siek en 

toe gaan soek ek die kat in die huis, orals, toe kry ek hom in die stoel. Gelukkig was hy nie 

oorlede nie, maar hy was baie siek, toe is hy Maandag oorlede. 

Navorser: Is dit Flaffie wat jou boetie my van vertel het? 

Cody: Ek was baie hartseer tannie en ek kon nie slaap nie. Maar ek wonder of … maar tannie ek het in 

die kombers … tannie hy het op my bed gelê tannie toe hy siek was tannie, so ek wonder of hy 

koors gekry het of iets. 

Navorser: Gebeur dit baie dat jy nie kan slaap nie (hy knik instemmend). Waaraan dink jy as jy nie kan 

slaap nie? 

Cody: Baie goed, maar ek dink meer as ek wakker is, ek onthou nie. 

Navorser: Is dit dalk goed wat in die dag gebeur het of so, waaraan jy dink? 

Cody: Tannie partykeer droom ek van deja-vu. Tannie soos in tannie ek het gedroom tannie ek gaan 

sulke … toe ek klein was het ek gedroom ons gaan ŉ rotnes sien by ons hout en die volgende 

dag toe kap ons by ons hout, en toe hoor ons “ie, ie, ie, ie”. Tannie toe maak my pa dit oop toe is 
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dit ŉ rotnes. 

Navorser: En toe? 

Cody: Toe wil ek en my boetie elkeen een gehad het. 

Navorser: Wat sê jou ma toe? 

Cody: Moet hulle net nie in die son vergeet nie en toe vergeet ek hom in die son en toe vrek hy. 

Navorser: Ek sou dit nou nie geweet het nie. 

Cody: Ja, want hulle is nog klein, en hulle ogies is toe en as jy hulle in die son los gaan hulle 

doodgaan. 

Navorser: So dit gebeur baie dat jy nie kan slaap nie, droom jy ook baie? 

Cody: Nee, ek dink nie ek droom nie. 

Navorser: So dis meer dat jy sukkel om aan die slaap te raak. Dink jy aan iemand of iets as jy nie kan slaap 

nie? 

Cody: Nee tannie. 

Navorser: So dis maar net basies die daaglikse gebeure wat jou nie laat slaap nie. 

Cody: Ja tannie. 

Plaat 6:  

Cody: Hulle slaap, tannie, wat is hierdie, ŉ berg of  ŉ tent? 

Navorser: Jy kan self besluit wat dit moet wees. 

Cody: Hierdie is bergklimmers tannie en hulle slaap buite in hulle slaapsakke en hulle gaan die 

volgende dag daai berg klim. Hulle slaap tussen die takke vir die wolwe. As die wolwe kom, kan 

hulle die wolwe wegjaag, maar die een outjie tannie hy kan nie slaap nie. Hy is besig om uit te 

kruip en toe hoor hy net ahoo! Toe skrik hy tannie, en toe wil hy hulle eintlik gaan soek tannie en 

toe hy daar kom toe verskeur hulle hom. The end. En toe die volgende oggend toe hulle wakker 

word, was hulle net twee bergklimmers. 

Navorser: Hoe oud was die een wat verskeur was dink jy? 

Cody: Nege, ŉ dogtertjie. 

Navorser: Wie was die ander twee bergklimmers? 

Cody: Sy ouers (hy het nie eers agtergekom dat hy die kind se geslag verander het nie). 

Navorser: Hoe het hulle gevoel toe hulle sien die kind is nou nie meer daar nie? 

Cody: Hulle was onseker en hulle was bang hy was dood. 

Navorser: Goed, toe hulle sien hy is verskeur, hoe voel hulle toe? 

Cody: Hartseer. 

Navorser: So hulle is baie hartseer. Hoe sou hy gevoel het as hy kon sien sy ma-le is hartseer omdat hy 

dood is? 

Cody: Hy sou seker dink hy was regtig dom om net so in die aand uit te dwaal. Hy moes liewers na sy 

ouers toe gehardloop het. 

Navorser: Wie sou hom kon red van die wolwe? 

Cody: Sy pa. 

Navorser: Waarom sy pa? 

Cody: Sy pa is baie sterker. 

Navorser: Wat dink jy van jou pa? 

Cody: Hy is cool en hy is sterk, hy kan ŉ perd oplig. Tannie hy het saam met ŉ oom gewerk. Daai oom 

sy arms was sooo groot tannie, sy vingers was so groot soos piesangs tannie. As ŉ perd daar 

kom dan kan hy hom so aan die neus ruk en tannie weet waarmee hulle die hoewe maak? Hulle 

moes drie outjies gebruik het om die goed deur te sit en die tafel kon nie by die deur uit nie. 

Almal se hamers was so groot en daai ou sin was soooo groot tannie (hy het die heeltyd beduie). 
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Plaat 7:  

Cody: Ek sien Jack en die Giant Slayer hier. Nou is hy in die magical world en nou kom die evil, die 

slegte reus en hy wil vir Jan in die pot gooi, sodat hy hom kan gaarmaak sodat hy hom kan eet, 

maar Jan het ander planne. Hy wil bergklim teen die berg op.  

Navorser: Hoe voel Jan? 

Cody: Jan voel nogal regtig baie bang. Die reus is baie honger en hy is regtig lus om mens te eet 

vanaand en hy het ŉ bruin broek aan, sy hare is mooi gekam, maar daar is blare wat daarin sit. 

Jan dra ŉ snaakse pakkie klere. 

Navorser: Jy sê Jan is bang, wat kan hy doen? 

Cody: Tannie, ek het nog nie die hele movie klaar gekyk nie. 

Navorser: Maar hierdie is nie ŉ movie nie, hierdie is jou storie, jy kan besluit net wat jy wil hê. 

Cody: As hy ‘n bom kry tannie, ŉ “grenade”, dan moet die reus dit vat en dan moet die reus … en dan 

moet hy die “grenade” daarin gooi. Bgoe!  

Navorser: As hy iemand kon kry om hom te help, wie sou hy kry? 

Cody: Seker ŉ goeie reus. 

Navorser: Hoe voel jy oor hierdie prentjie? 

Cody: Ek het nie ŉ emosie nie. 

Navorser: Het jy nie ŉ emosie nie? 

Cody: Nie op hierdie een nie. 

Plaat 8:  

Cody: Nee tannie. Die een seun het die verkeerde klere aangetrek, agterste-voor, onderste-bo en hy 

het piesangskoene aangetrek. Toe het sy ma vir hom gesê gaan trek jou klere aan, klere wat 

pas. Meanwhile was die tannies daar agter besig om te skinder oor die snaakse seuntjie op die 

blommetjies bank en agter hulle was ŉ foto van die tannie se ouma. Sy ma sit op ŉ klein stoeltjie. 

Dis al tannie. 

Navorser: Wat gaan deur hierdie kind se kop dink jy? 

Cody: Ek’s net ŉ dom kind. 

Navorser: Hoe sou hy wou gehad het moes dit wees? 

Cody: Sy moes hom gehelp het, hy het net aandag gesoek dat sy hom help. 

Navorser: Waaroor skinder die twee tannies dink jy? 

Cody: Dat hy nie weet hoe om sy klere aan te trek nie. 

Navorser: Hoe voel hy daaroor? 

Cody: Hy voel embarrassed. 

Navorser: Jy sê daar is ŉ foto van die tannie se ouma. 

Cody: Sy was nie so mooi nie. 

Navorser: As die seun iets vir sy ma kon sê wat sou hy vir haar sê? 

Cody: Mamma, kan mamma my asseblief help om my klere reg aan te trek. 

Navorser: As hy iets vir die tannies kon sê? 

Cody: Ag hou julle vet monde! 

Navorser: Hoe voel mens as mense van ander skinder? 

Cody: Aggressief, dan wil jy hulle net slaan. Moet dit nooit probeer met  ŉ ouer kind nie. 

Navorser: Wat gebeur as dit met ŉ ouer kind is? 

Cody: As hy ouer as jy is, gaan hy jou piets. Maar ek het hom ŉ mondshot gegee toe bloei hy. 

Navorser: Was dit by die skool gewees? 

Cody: Ja tannie, hy het begin om my sleg te sê en toe begin hy my rondstamp en dit tannie, en toe 

begin hy slaan tannie, maar toe gee ek hom net een shot tannie, tannie maar toe stap ek weg 
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tannie, want hy het aangegaan en aangegaan, maar ek het hom net een shot gegee, sodat hy 

kan voel hoe voel dit. 

Navorser: Hoe het jy gevoel toe jy dit gedoen het? 

Cody: Weird. Dit was die eerste keer dat ek ŉ ou gepiets het, so toe het hy by sy pa gaan kerm, toe 

kom sy pa en toe hardloop ek weg. 

Navorser: Dink jy hy gaan dit weer waag? 

Cody: As hy dit weer waag, gaan ek hom hard … Gr.6’e leer nie. 

Navorser: Is hy Gr.6 en jy is nou Gr.4? Jy lyk sterk. 

Cody: Ek was net in tot streek met gewigstoot, toe val ek uit. 

Navorser: En hoe het jy daaroor gevoel? 

Cody: Ek moes eintlik in gewees het, want die outjies daar het gecheat. Die eerste vier outjies daar het 

gecheat. Die ouers mag nie kommentaar gelewer het nie, toe het daai ou kommentaar gelewer, 

maar toe my ma wou kommentaar sê, toe wou hulle my gepenaliseer het. 

Navorser: Ja, ek hoor wat jy sê. As ons nou terugkom na die prentjie toe, wat dink jy het op die ou einde 

gebeur daar? 

Cody: Hy het in sy kamer gaan sit en sy klere reg aangetrek (hy sê dit half moedeloos). 

Navorser: Jy sê hy het embarrassed gevoel, is daar iemand wat hom sou kon help?  

Cody: Nee, ek het nie ŉ clue nie. 

Plaat 9:  

Cody: Tannie die dogtertjie het lekker in haar kamer geslaap, dis ŉ groot kamer en toe skielik kom daar 

ŉ wind deur haar venster tannie. Tannie toe skrik sy, en tannie toe hoor sy ŉ kraak by haar 

spieël en toe maak die deur skielik self oop. Dit was ŉ dief. 

Navorser: Hoe het sy gevoel? 

Cody: Sy het benoud en bang gevoel. Tannie sy weet nie wat om te doen nie, want netnou kom die 

dief haar doodmaak. Het tannie gehoor wat het hulle gemaak met daai oom waar hulle 

ingebreek het? 

Navorser: Nee. 

Cody: Hulle het hom probeer versmoor, met plastiek, en hul het plastiek op sy vel gebrand en toe haal 

hulle sy toonnael af met ŉ byl. 

Navorser: Sjoe, dis verskriklik. 

Cody: Ek ken ŉ ou wat geskiet was met toe hulle by hulle wou inbreek. Hulle het hom hierso, hierso en 

hierso geskiet. 

Navorser: Hoe laat sulke goed jou voel jong? 

Cody: In die aande is ek bang tannie. 

Navorser: Wat kan help dat jy in die aande nie so bang is nie? 

Cody: As ek ŉ kat kry, dan squeeze ek die lewe uit hom uit van die stres, of ek maak ek my laaie oop 

en dan vat ek twee stresballe. 

Navorser: Wat het met die meisiekind gebeur op die ou einde? 

Cody: Sy het begin huil tannie en toe kom haar pa. Haar pa was raad van die polisie toe skiet die 

polisie die dief. Toe is daar bietjie bloed op die muur, maar toe is alles reg. 

Navorser: Hoe het sy gevoel na hierdie storie. 

Cody: Sy was bang, tannie sy was regtig baie bang. Sy kon nie slaap in die aande nie. 

Plaat 10:  

Cody: Arme outjie, die ma gaan hom pak slae gee. Hy is bang, want hulle is in die badkamer, die ma 

gaan hom pak slae gee tannie, want hy was stout. Die ma is besig om met hom kwaai te praat 

en toe het sy een, twee, drie, toe gee sy hom ŉ harde pak slae tannie. En toe tannie kom daar 

skielik ŉ wind deur die venster en die toilet flush hom skielik self, en toe tannie toe kom daar uit 
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die toilet ŉ rot en skree surprise, surprise, en toe skrik hulle en hardloop weg. Tannie maak 

liewers daai muis ŉ smurfie. 

Navorser: Wat het hy gedoen dat sy ma hom pak gegee het? 

Cody: Hy het die spieël gebreek. 

Navorser: Hoe het dit gebeur? 

Cody: Hy het bal gespeel in die huis. My ma het al baie met my geraas oor bal speel in die huis. 

Navorser: Is daar iemand wat hulle dalk kon red?  

Cody: (Hy het begin lag) Die kat, hy kon net die smurfies opeet! 

Navorser: Baie dankie jong, ek hoop jy voel gou weer beter en dat jy gou gesond sal word. 
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ADDENDUM P: DEFINISIES VAN VERDEDIGINGSMEGANISMES 

Verdedigingsmeganismes word deur Freud (1961, in Meyer et al. 2003:61) beskryf as vaardighede 

wat iemand gebruik om hom-/haarself te beskerm teen angs wat veroorsaak word deur konflik wat 

ervaar word ten opsigte van morele reëls en verbode drange. Die definisies van die 

verdedigingsmeganismes wat die deelnemers (sien 4.3.2) in die studie gebruik het, is as volg: 

1. ONDERDRUKKING EN ONTKENNING 

Volgens Meyer et al. (2003:63) behels onderdrukking en ontkenning die weglating, blokkering, of 

ontkenning van ŉ onaangename of vreesaanjaende gewaarwording uit die onderbewussyn. Met 

ander woorde, die persoon skakel hom-/haarself af om die onwenslike ervaring “nie op te merk nie” 

en onderdruk en ontken dit sodoende. 

2. REGRESSIE 

Regressie word volgens die Oxford Dictionary of Psychology (2009:646) gedefinieer as ŉ 

verdedigingsmeganisme wat die terugkering (regressering) van ŉ persoon na ŉ vorige 

ontwikkelingstadium behels, om sodoende angs te vermy of te verminder. Die optrede van die 

persoon bestaan uit onvolwasse denkvermoëns, gevoelens of gedrag. 

3. SIMBOLISERING 

Volgens die Oxford Dictionary of Psychology (2009:748) word simbolisering as ŉ verdedigingsme-

ganisme gebruik indien iemand ŉ onbewustelike idee uitdruk in die vorm van ŉ ander idee, 

voorwerp, beeld of konsep wat lei tot “simptoom-vorming”. 

4. ISOLASIE 

Die Oxford Dictionary of Psychology (2009:395) omskryf die gebruik van isolasie as verdedigings-

meganisme as ŉ poging van ŉ persoon om hom-/haarself emosioneel onbewustelik af te sluit van 

’n idee. Die persoon kom dan voor as emosieloos, neutraal of doodgewoon ten opsigte van die 

idee. Isolasie kom meestal voor ná ŉ traumatiese ervaring.  

5. VREES EN ANGSTIGHEID 

Volgens Meyer et al. (2003:63-76) sê Freud (1961) dat mense ŉ verskeidenheid verdedigings-

meganismes gebruik om hul vrese te hanteer. Slegs die verdedigingsmeganismes wat van 

toepassing is op vrees en angstigheid wat van toepassing is op die studie gaan nou bespreek 

word: projeksie (sien nommer 8); regressie (sien nommer 2); ontkenning (sien nommer 1); isolasie 

(sien nommer 4); en ongedaanmaking (sien nommer 9). 

6. AGGRESSIE 

Aggressie is ŉ verdedigingsmeganisme wat ŉ persoon gebruik wanneer sy of haar behoefte aan 

veiligheid, affiliasie en liefde nie bevredig is nie. Die persoon genereer vyandige gedrag om hom-

/haarself te beskerm teen die smart en angstigheid wat ervaar word wanneer veiligheid, affiliasie 
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en liefde nie verkry word nie. Indien ŉ persoon se selfagtingsbehoeftes in gedrang kom deur 

middel van ŉ gebrek aan selfvertroue of die ervaring van onbekwaamheid, kan die persoon 

aggressief word om die bogenoemde onbevredigde behoeftes terug te kry (Meyer et al. 2003:355-

356).  

7. SKEIDINGSANGS 

Skeidingsangs word volgens die Oxford Dictionary of Psychology (2009:690) gekarakteriseer as 

ontoepaslike oordrewe skeidingsangs wat veroorsaak word wanneer ŉ persoon geskei word van 

sy of haar huis, of van belangrike beduidende bindingsfigure. Die persoon ervaar onrealistiese 

vrese dat die belangrike bindingsfigure iets kan oorkom, of beseer kan word. Wanneer die kind die 

skeiding as bedreigend ervaar, sal hy of sy byvoorbeeld weier om skool toe te gaan, alleen te 

slaap, nagmerries kry, asook psigosomatiese simptome kry soos hoofpyne, naarheid of braking.  

8. PROJEKSIE EN INTROJEKSIE 

Projeksie as verdedigingsmeganisme vind plaas indien ŉ persoon sy eie behoeftes of drange 

onbewustelik projekteer op ander. Die persoon onderdruk sy gevoelens deur die verskuiwing van 

die aandag na iemand anders, deur voor te gee dat die ander persoon die ongewenste behoeftes 

of drange ervaar (Meyer et al. 2003:64). ŉ Voorbeeld daarvan is wanneer ŉ man sy vrou daarvan 

beskuldig dat sy ontrou is aan hom, maar in werklikheid is hy ontrou aan haar. 

9.  ONGEDAANMAKING EN AMBIVALENSIE 

Volgens die Oxford Dictionary of Psychology (2009:792) word ongedaanmaking en ambivalensie 

gebruik as verdedigingsmeganisme indien ŉ persoon emosionele konflik ervaar as gevolg van ŉ 

onaanvaarbare wens of handeling, en die aksie dan ontken deur dit ongedaan te maak en die 

onaanvaarbare handeling te vervang met ŉ meer aanvaarbare, teenoorgestelde handeling.   
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ADDENDUM Q: SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD MET GEVAL 1 SE MOEDER 
                            (René)     
                    
Navorser: Hi jong, ek waardeer dit regtig dat jy nie vanoggend gaan werk het nie. Baie dankie. 

Deelnemer: Dis ŉ plesier. 

Navorser: Hoe lank is jou man besig om so te werk? 

Deelnemer: Vyf jaar en langer. 

Navorser: Die basis waarop hy werk, hoe lank is hy weg en wanneer kom hy huis toe? 

Deelnemer: Hy kom oor naweke huis toe, maar as dit soos ŉ krisistydperk is, sal hy ŉ naweek of twee skip, 
maar ek moet sê dit het baie lanklaas gebeur. En dan het hy natuurlik Desember vakansies af. 
Party sites laat nie toe dat jy werk op die vakansiedae nie, maar ander sites laat dit wel toe. So 
dan werk hy op die vakansiedag, maar dan kan hy die volgende Vrydag vroeër huis toe gaan, 
of wat ook al. 

Navorser: Hoe oud was René toe hy so begin werk het? 

Deelnemer: Sy is nou nege en as hy vyf jaar so werk, was sy so vier. 

Navorser: Hoe het julle haar voorberei daarvoor? 

Deelnemer: Glad nie, ons het haar nie voorberei nie. 

Navorser: Wat dink jy was die impak daarvan toe pappa net skielik … as jy nog kan onthou? 

Deelnemer: Weet jy … ek kan nie vir jou sê nie. Ek het maar altyd net gesê hy werk. As sy wou weet 
wanneer kom hy huis toe, kinders op daardie stadium verstaan nie van tyd nie jy weet naweke 
of so, dan sê ek maar net wanneer hy klaar gewerk het. 

Navorser: Wat het verander in haar gedrag toe hy so begin werk het? 

Deelnemer: Nie wat ek kon agterkom nie, maar om in my bed te slaap, ek laat dit toe, want hulle is net by 
my vir ŉ klein rukkie. As hulle by my wil kom inklim is hulle meer as welkom, altyd. My man hou 
nie daarvan nie, want dan wil hulle dit naweke ook doen en hulle kan nie, maar ek het dit nou 
vir hulle verduidelik. Wanneer hy hier is moet hulle eerder in hulle eie kamer slaap, maar as hy 
nie hier is nie, ek gee glad nie om nie, nooit nie. Hulle geniet dit ook.   

Navorser: Kan ek gou terug kom na jou toe.  Slaap hulle elke aand saam met jou in die bed? 

Deelnemer: Net soms. 

Navorser: Kom ons sê gedrag wat sy getoon het wat anders as voorheen was, soos bietjie meer huilerig, 
of meer selfstandig, sulke goed. Waaraan kan jy dink wat jy ŉ verskil kon sien. Ek weet dit is 
nou lank terug. 

Deelnemer: Joe, dit is lank terug. Ek kan glad nie dink aan iets nie. Ek ken haar soos sy nou is. Ek kan glad 
nie dink nie. 

Navorser: Watse gedrag het sy daai tyd by die kleuterskool getoon toe pappa weg is? 

Deelnemer: Sy sukkel met die maatjies, maar nou nog. Ek weet nie of dit ŉ persoonlikheidsding is nie, 
maar sy het ŉ baie sterk persoonlikheid. Sy wil die leier wees, sy wil die baas wees. En ek dink 
nie die ander maatjies, hulle wil ook die baas wees. Sy sukkel partykeer met die maatjies en 
huilerig, ek het maar verstaan kinders kom maar op sulke stadiums. Die juffrou by die 
kleuterskool het gesê dis normaal, met hierdie stadium, is die kinders huilerig, so wees maar 
voorbereid daarop. Hulle slaap minder deur die dag, dit is voorbereiding vir die grootskool en 
so ek het dit gesien as normaal. As sy huilerig en moeilik was, sy begin nou terugpraat, erg, 
wat dit voel dit maak my van my kop af as sy so terugpraat. 

Navorser: Vertel my van die terugpratery. 

Deelnemer: Ek sê vir haar luister ek het gepraat. Dis ŉ opdrag wat ek gegee het. Ek vra nie nou meer vir 
jou nie, ek sê nou vir jou dis wat gaan gebeur en jy beter nou ophou terugpraat anders gaan ek 
begin foeter en dan sal sy aanhou terugpraat en dan skree ek. 

Navorser: As pappa by die huis is, praat sy met hom ook terug? 

Deelnemer: Ja, sy praat met hom ook terug. 

Navorser: Wat doen hy dan? 

Deelnemer: Hy raak ook kwaad vir haar en wat hy dan sal doen is, hy sal na die tyd as hy geskree en 
geraas het, dan sal hy na haar kamer gaan en mooi met haar gaan praat. Wat ek nie doen nie. 
Ek dink wat dit aanbetref doen hy dit eerder reg, as ek en sy aanvaar meer daardie tipe 
optrede. Ja, maar soos ek ook gesê het, sy is baie, baie lief vir hom. Hy is haar heelal, waar ek 
is nie (in ŉ informele gesprek voor die tyd, het die deelnemer die navorser meegedeel dat die 
pa en dogter ŉ goeie verhouding het). En ek weet dit, en dit maak my nie kwaad of hartseer 
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nie. Dit is maar hoe dit is. 

Navorser: Wat doen julle twee saam? 

Deelnemer: Nee, ons het nie regtig “one-on-one” nie. 

Navorser: As pappa naweke by die huis is, wat doen julle as gesin saam? 

Deelnemer: Niks. Ons het die ander dag saam in die Jacuzzi saam gesit en ontspan en ons sit saam voor 
die TV en ontspan. Ons doen niks saam nie.  

Navorser: As jou man weggaan na ŉ naweek, het jy al gesien dat René se gedrag anders is op ŉ 
Maandag? 

Deelnemer: Glad nie. Ek kan wel vir jou sê as René by my ma gaan slaap het en sy kom terug, dan is sy 
nukkerig en huilerig en moeilik. Okay, dit is nou my ma en dit het niks met hierdie uit te waai 
nie. By die huis, nee wat glad nie. 

Navorser: Weet jy dalk waarom sy nukkerig is as sy van jou ma af terugkom? 

Deelnemer: Sy is my ma se alles kom ek gee vir jou ŉ voorbeeld. Desember was my ma oorsee gewees na 
my suster toe en sy het vir René vier of vyf geskenke terug gebring van oorsee af. Sy het vir 
klein boetie een geskenk teruggebring. Toe vra boetie waar is my ander presente? Dit is wat 
my ma doen, sy sal vir René, nie dat ek waarde aan goed wil heg nie, maar sy sal vir René ŉ 
R300 se rokkie koop en vir boetie ŉ paar plakkies by Pep. Ek weet nie hoekom nie en my ma 
sal byvoorbeeld vir haar sê moenie vir mamma sê nie en dit maak my baie boos. Soos daar is 
geheimpies. So ek weet nie hoekom is sy huilerig nie, sy is nie nou meer so nie omdat sy nie 
meer so baie gaan slaap by my ma nie. 

Navorser: Julle twee se verhouding, het nie die one-on-one nie, omdat jy net oral moet wees? (sy het dit 
in ŉ informele gesprek voor die tyd met die navorser gedeel) 

Deelnemer: Weet jy daar is wel geleenthede, soos as daar ietsie by die skool gebeur, en dan sal ek haar 
vat en met haar gesels vir vyf minute en dan sal ek aan haar verduidelik, luister poppie, dit wat 
jy gedoen het dit was mooi, ek is trots op jou, en hou net aan daarmee. Al is dit partykeer nie 
lekker nie, al maak dit jou hartjie seer. Hou net aan daarmee, want dit is die regte ding om te 
doen. So sy weet dit en al drie my kinders weet ook, maak nie saak wat gebeur nie, ek bly lief 
vir hulle, hulle kan altyd met my gesels oor enige iets en hulle weet dit. Maar ja dit gebeur nie 
elke dag nie. Ons sit nie eers 10 minute opsy vir sulke interaksie nie. Soos ek sê as daar ietsie 
gebeur, dan sal ek haar vat en probeer ek myself in haar skoene sit en in die ander party se 
skoene en dan probeer ek sien hoekom het die maatjie so opgetree en hoekom maak René 
so. Jy weet en probeer om dit vir haar te verduidelik, maar dit gebeur nou nie elke dag nie. 

Navorser: Hoe is haar verhouding met haar boeties? 

Deelnemer: Sy en Eric baklei baie, ongelooflik baie. 

Navorser: Hy is nou vyf? 

Deelnemer: Hy is nou vyf en hy terg en trek haar siel uit. Ek dink sy is baie lief vir hom. Desember toe ons 
op vakansie was, het hulle speletjies om die swembad en dan kan die ouers ontspan of wat 
ookal en dan hou die entertainers hulle nou besig. Tel die bal op en skop die bal en daai klas 
van dinge en Eric wou saamgaan en sy het hom heeltyd vasgehou en by haar gehou. So sy is 
beskermd teenoor hom, maar hulle baklei elke dag. René met Markus, hy is nou sewentien, hy 
was nou vanoggend weer nukkerig gewees, en toe vra ek vir hom nou hoekom, nee René 
praat terug, sy is cheeky. Hy is nie meer lus vir daai bakvissiegeid nie en sy praat terug. 
Markus, as hy die dag lus het, dan gaan sit hy sommer op haar bed en dan speel hy saam met 
haar pop vir ŉ klein rukkie. ŉ Ander dag sal hy saam met die Eric gaan speel. So Markus doen 
dit, nie gereeld nie, maar soos ek sê hy moet so voel en dan gaan speel hy met hulle. 

Navorser: Vertel my hoe hanteer René konflik situasies, of spanning. 

Deelnemer: Sy het so ŉ klein hartjie, sy sal sommer begin huil. Nie as ek met haar baklei nie, want ek 
skree sommer net op haar en dan wip sy haar en gaan sit sy in haar kamer. In ander gevalle, 
sy sal sommer begin huil. Sy is baie sag, baie liefies. 

Navorser: Hoe reageer sy op onaangename gebeure? 

Deelnemer: Sy is baie sag en haar hartjie is baie sag. Sy huil op Lion King, dis nog nie eens klaar nie en 
dan huil sy. 

Navorser: Hoe is haar selfstandigheid? Wie gee vir haar byvoorbeeld ontbyt in die oggende? 

Deelnemer: Ek doen, maar sy help haarself ook. Sy, vandat ek hulle vroeër in die middae gaan haal, weet 
sy dat sy haar goed in haar kamer moet gaan sit en moet begin huiswerk doen. Sy weet dit. 

Navorser: So sy kan op haar eie aangaan. 
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Deelnemer: Absoluut, ja. 

Navorser: Toe jou man weggegaan het, hoe sou jy sê was sy daai tyd wat haar selfstandigheid betref? 

Deelnemer: Sy was nog altyd selfstandig en sterk, ja. 

Navorser: Sou jy haar beskryf as ŉ onafhanklike, of afhanklike kind? 

Deelnemer: Onafhanklik. 

Navorser: Het hulle kontak met pappa in die week? 

Deelnemer: Nee, miskien, toe sy haar balkie gekry het. Ek en Eddie praat in die oggende en in die aande 
as hy nou uitslaap. As daar ietsie gebeur het, dan wil sy ook vir hom vertel en dan wil Eric ook 
met hom gesels en dan Eric sal sê “O hallo.” Dis wanneer hulle met hom sal gesels, andersins 
is daar nie kontak in die week nie. Hy was nou gisteraand hier en ons het hier gesit, geëet, 
hulle het gaan gebad en kom nagsê en slaap. Vanoggend is Eddie half-vyf uit die huis uit. Ek 
dink nie hulle weet nou nog … hulle weet nie. Ek dink nie dis iets wat vir hulle … hy maak 
saak, hy is hulle pa, maar die feit dat hy nie hier is nie. Of die feit dat hy hulle nie eers gegroet 
het of so nie. Dit pla hulle nie. Kyk, want daai tyd in die oggend slaap hulle. 

Navorser: Is daar dinge waarmee hy help wat jy gewoonlik doen as hy tuis is? 

Deelnemer: Hy het gisteraand vir hulle broodjies gemaak en ek het amper op my rug geval. Dis nie iets wat 
hy doen nie. Nee, ek kan nie sê dat daar regtig is wat hy doen … soos gisteraand se broodjies, 
maar andersins nie regtig nie. 

Navorser: Vertel my van jou ondersteuningstelsel. 

Deelnemer: Buiten my pa is daar nie regtig iemand nie. Ek het ŉ vriendin gehad, maar ons is nie meer 
BFF’s nie. Ek weet nie hoekom nie, maar ek dink ons belangstellings verskil, andersins my ma 
is daar, en sal altyd bereid wees om te help, maar omdat my ma daai tipe van dinge gedoen 
het, ons verhouding is nie reg nie, en was ook nooit reg nie. Andersins praat ek nie met 
iemand nie, en daar is nie regtig iemand of iets nie. 

Navorser: Jy kom vir my na ŉ baie kalm persoon voor, maar sou jy sê partykeer raak jy angstig of so? 

Deelnemer: Defnitief ja. 

Navorser: Wat is die reaksie van die kinders? 

Deelnemer: O hulle voel dit onmiddelik aan en partykeer gaan dit van een extreme na ŉ ander. Partykeer, 
hulle sal sien iets is nie lekker nie, sit hulle by my en vra of mamma wil koffie hê en die ander 
extreme is hulle gaan uit hul pad uit om dit vir my moeilik te maak. Hulle terg mekaar, hulle 
baklei, hulle wil nou water en dan koeldrank hê en dan nog tee en dan nog water hê en dan 
weet ek kry ek net nie ŉ oomblik, sê ek wil net ŉ bietjie dink, los my net uit. Daar bestaan nie 
so iets nie. So dit hang seker af hoe hulle dag was. Maar ja, dit werk op hulle, mens kan dit 
sien. 

Navorser: Baie dankie, ek waardeer dit verskriklik dat jy my gehelp het met hierdie onderhoud en 
navorsing. 
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ADDENDUM R: SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD MET GEVAL 2 SE MOEDER 
                           (Luandré) 
 

Navorser: Hoe lank werk jou man al op die basis en waar werk hy? 

Deelnemer: Dit is sy tweede maand. Hy het die eerste keer vier weke gegaan en drie weke by die huis. 
Nou is hy op die oomblik vir vier weke daar. 

Navorser: Waar werk hy? 

Deelnemer: XXX. 

Navorser: Hoe werk sy rotasietyd? 

Deelnemer: Ses weke daar en ses weke by die huis. 

Navorser: Die volgende vraag is hoe oud was jou kind toe hy so begin werk het, maar sy was elf en is 
nog steeds elf. Hoe het julle haar voorberei voordat hy daar begin werk het? 

Deelnemer: Ons het basically vir hulle gesê hy doen aansoek vir die werk en as hy dit kry gaan hy daai 
kant werk en dan kom hy huis toe. So hulle was ingelig van die begin af, dit was nie hy het dit 
gekry en dan … so hulle het geweet hy het gegaan en ons wag vir die antwoord en was saam 
met ons bly en saam met ons hartseer en wat ookal … 

Navorser: Watse emosies het Luandré gehad? 

Deelnemer: Wanneer, toe hy gegaan het? 

Navorser: Ja, toe hy gegaan het. 

Deelnemer: Hulle het nie gehuil nie. Ek weet sy het amper in trane uitgebars toe sy hom weer sien, maar 
ons het dit vir hulle as ŉ surprise gehou. Hulle het verwag hy kom ŉ week na die tyd, as die 
week wat hy daar gekom het. 

Navorser: Vertel my van enige gedragsverandering wat jy gesien het by haar vandat pappa nie meer daar 
is nie. 

Deelnemer: My persoonlike opinie is dat ek nog nie so iets opgetel het nie. Dit is nou nog eers die tweede 
keer, dit is nog half die begin. 

Navorser: Vertel my meer oor haar verhouding met haar pa. 

Deelnemer: Hulle is close, maar sy is nie regtig ŉ daddy’s girl nie, sy is meer ŉ mommy’s girl, maar my man 
is ook baie kwaaier met haar, hoe sal ek sê, hy raas vir my meer met haar. Ek is die kwaai een 
wat strenger is, maar hy raas net heeltyd. Verstaan jy wat ek bedoel? Ek het al vir hom gesê jy 
praat nie met die kind nie, al wat jy doen is skree. Hy het minder geduld met haar, so hy sal 
haar vinnig aanval. Ek weet sy is lief vir hom en hy is lief vir haar, maar ek dink hulle kan ŉ 
beter verhouding hê. Kom ek sal jou sê, sy is ŉ emosionele kind en hy nie. Dan raak hy 
ongeduldig. 

Navorser: Is dit moontlik dat sy hom graag wil please? 

Deelnemer: Ek dink so, maar dan is hy in daai stadium, vat dit anderste op en dan is sy in trane of 
ongelukkig en dan tree ek tussen-in en dan sê ek dit is regtig nie so nodig nie. Jy moet 
partykeer meer geduld hê om te besef wat sy vir jou wil sê as wat jy net “ba-wa-wa”.  

Navorser: Hoe was haar optrede en haar gedrag teenoor haar pa toe hy tuis was? 

Deelnemer: Ek moet ook sê, noudat hy weg is, waardeer hy haar ook. So daar was bietjie minder wrywing 
tussen hulle – verstaan jy? 

Navorser: Ja. 

Deelnemer: So dis ŉ kwessie vandat hy altyd hier was en nou is hy weg en hy verlang ook na hulle so hy 
laat ook meer toe omdat hy nou terug is voor sy geduld begin opraak. Verstaan jy wat ek 
bedoel? Maar, toe hy hier gewerk het, kon hy nooit hul rugby of netbal bywoon nie, want jy 
werk vir ŉ baas, jy kry ŉ uur ete, dit pas nie in by hulle beplanning nie. Nou is hy al ŉ maand en 
ŉ half nie hier nie. Ja, hy sien drie games nie, maar nou is hy ŉ maand en ŉ half hier, hy sien 
drie games en hy is by die oefeninge. So hy het nou meer kwaliteit tyd saam met hulle as 
voorheen.  Jy weet hy het moeg by die huis gekom, geïrriteerd. Nou is hy rustig as hy hier kom 
en hy kan, dit is net vir my asof hulle, dit ook nou sien. Want hulle het gevra hoekom pa nie na 
ons wedstryde kom nie, hulle verstaan nie die baas sê nee nie.  

 Hulle dink jy stel nie belang nie. Ek het nog so een of twee keer toe ek nog gewerk het, na my 
dogtertjie se netbal gegaan, maar dan is dit in die omgewing naby my werk. As hul nou per 
ongeluk in ons omgewing netbal speel, maar pa het nie. Hy het nou, toe hy die eerste keer 
terug is, het hy al drie wedstryde kom kyk. 

Navorser: Wat was haar reaksie? 

Deelnemer: Sy het daarvan gehou. Gelukkig soos ek sê dit is net ŉ maand en ŉ half en dis ses weke en 
dan is hy ŉ maand en ŉ half hier, waar ons dinge nou saam doen en in die aande skype ons, 
dankie tog vir tegnologie. So dit is nie so erg nie, die kinders praat met hom en vertel hom gou 
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wat het in die dag gebeur, hul sien sy gesig. Ons praat omtrent ŉ uur oor die rekenaar met 
mekaar. Tien, twintig jaar terug toe mense dit gedoen het, het jy nie ŉ woord gehoor nie. 
Luandré, het haar eie selfoon en sy WhatsApp hom, ek WhatsApp hom en dan in die aande 
dan is daar nog ŉ skype. Al wat jy nou nog mis, is die fisiese kontak. Verder is die kontak daar, 
inteendeel, ek het nog nooit so baie met my man gepraat vandat hy weg is, as wat hy hier was 
nie!    

Navorser: Ja? 

Deelnemer: Dit is so, want toe hy hier gewerk het, het ons mekaar gou-gou gebel en gevra wat eet ons 
vanaand, koop brood. Nou sit hy as hy af het: “Hallo, hoe gaan dit, wat maak jy?” Jy weet, ons 
praat fisies, ŉ uur na drie ure deur die dag op WhatsApp en dan ŉ uur op die rekenaar waar jy 
dit nie regtig voorheen gedoen het nie. 

Navorser: Hoe verskil die kommunikasie wat sy het met haar pa as voorheen? 

Deelnemer: Hulle praat nou so tien minute ŉ dag en toe hy tuis gewerk het, het hul nie regtig gepraat. 

Navorser: Werk jy naweke? 

Deelnemer: Elke tweede naweek. 

Navorser: Wat is jou roetine in die week? 

Deelnemer: Ek werk Maandae tot Vrydae, waar ek Dinsdae en Donderdae af is, want as ek nie af is nie, is 
ek by die skool met die kinders met sport en elke tweede Vrydag is ek middag af en dan die 
Saterdag af. So ek werk elke tweede Saterdag en die Saterdag wat ek af is, is ek daai Vrydag 
af. 

Navorser: Het jy ŉ ondersteuningstelsel wat jou help? 

Deelnemer: Op die oomblik bly ons saam met my ma en dan soos ek en my sussie het saam ŉ besigheid, 
so dit is meer flexible. As my kind of haar kind siek is dan staan jy maar in. So ek het darem nie 
meer die gewone agt tot vyf werk nie. Ja, ek dink dit sou baie moeiliker gewees het, as ek dit 
nog moes gehad het.   

Navorser: Het jy ŉ bediende? 

Deelnemer: Ek het ŉ bediende. So dis net die kinders wat spanning veroorsaak. Ek moet kyk dat hul 
huiswerk gedoen is en kosmaak. 

Navorser: Jou ure wat jy werk? 

Deelnemer: Nege tot vyf en dan Dinsdae en Donderdae is dit tot die skool uitkom en dan as daar nie sport 
is nie, dan tel jy hulle op en spandeer jy daai dag met hulle, die middag. Dit gaan heeltyd met 
die sport, want hulle het rugby en netbal gehad en nou begin die sagtebal en die krieket. 

Navorser: Hoe is die dinamiek tussen jou en die kinders? Bedoelende neem julle saam besluite, of sê jy, 
ons gaan nou dit doen? 

Deelnemer: Soos ons gaan nou môre vir Lennie (boetie) tekkies koop, gewoonlik as ons shopping gaan 
doen, dan gaan eet ons breakfast of iets, elkeen kry ŉ beurt om te kies waar om te gaan eet. 

Navorser: Hoe is dit as jou man hier is? 

Deelnemer: Nee, dan het hulle basically gedoen wat hy gesê het hul moet doen. 

Navorser: Sou jy sê julle is dalk meer op mekaar se behoeftes ingestel? 

Deelnemer: Ja, ek sou so sê. 

Navorser: Hoe voel jy daaroor? 

Deelnemer: Dit laat hulle in ŉ mate meer selfstandig word en deel van besluite. Maar ek het my punt. Daar 
is sekere goed wat taboe is. Jy kan vir my sê wat jy wil, jy is nog te jonk om alleen iewers heen 
te gaan, jy weet daai goed. Ek probeer selfstandig, maar ek is nogal baie soos 90% van ons is, 
jou kind sal nie alleen kafee toe gaan nie, jou kind speel nie buite, as ek nie by die huis is en 
hul saam met die bediende daar is nie. Nie dat ek weet wat die verskil gaan wees as hy buite 
is, jy weet ons het ook diefwering, as jy buite is en ek is daar, wat gaan die verskil maak as 
hulle gaan oorspring, maar jy voel net veiliger. Ons is seker maar almal paranoïs in hierdie 
land. Ons bly twee blokke van die skool af en hulle loop huis toe. As hulle sport het, wag hulle 
saam vir hulle boetie of sussie, dat julle saam kan loop. Julle loop nie een-een nie. Dit is as ons 
kan, tel ek of my sussie die kinders op, sodat as dit kan, hulle nie hoef te loop nie.  

Navorser: Watter aktiwiteite doen julle drie saam as gesin? 

Deelnemer: Ons eet so een keer ŉ maand uit en kyk saam TV in die bed. 

Navorser: Wat doen julle saam as pappa daar is? 

Deelnemer: Ons gesels, speel playstation, gaan eet uit, besoek plekke, gaan weg vir naweke. 

Navorser: En voor hy ver gewerk het? 
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Deelnemer: Voorheen kon ons dit nie bekostig het nie. 

Navorser: Vertel my meer oor julle twee se verhouding. 

Deelnemer: Ek dink ons het ŉ redelike goeie verhouding. So as die pa nie daar is nie slaap sy elke aand by 
my, sit by my. Ja ek is bietjie ŉ kwaai ma. Wat hulle nie altyd besef is, hoekom jy … as die 
twee kinders baklei kan hulle nie verstaan hoekom gil ek. As ek hulle los, gaan hulle mekaar 
vermoor of leer – en daai deel verstaan hulle nie.     

Navorser: Jou seuntjie is Gr.3?  Hoe is hulle verhouding? 

Deelnemer: Hulle is eintlik baie lief vir mekaar, maar as hulle op hulle eie is. As my ma skielik op die toneel 
is, of ek, of ŉ nefie of sodra daar ŉ volgende persoon in die omgewing is, wil hulle mekaar 
vermoor. Hulle kan mekaar nie uitlos nie, hulle het ŉ regte boetie en sussie verhouding. As die 
een oorslaap, wil die ander een weet nou wanneer kom hy huis toe, net om te baklei na tien 
minute.   

Navorser: Hoe hanteer jou kind spanningsvolle gebeurtenisse? 

Deelnemer: Sy is ŉ dramaqueen. Sy leef haar ten volle heeltemal uit. Ek het nog nooit in my lewe ŉ kind 
gesien wat jy weet, as ŉ kind hik dan maak jy hom skrik dan hou hy op, dit is ŉ wolhaarstorie 
eintlik? Nie met haar nie. Sy sal hik en uit haar hik uit skrik. Sy oorreageer, dit ernstig opvat, dit 
erger maak as wat dit is. So alles soos ek sê ŉ dramaqueen. Ek was ook ŉ dramaqueen toe ek 
klein was.   

Navorser: En konflik? Sê nou daar gebeur iets by die skool, of met ŉ juffrou? 

Deelnemer: Ek weet nie, sy praat nogal gereeld met my daaroor, so ek weet nou nie of sy daarna daaroor 
tob nie. As ek vir haar sê wat om te doen, wat om nie te doen nie.  

Navorser: Wat is haar reaksie as sy byvoorbeeld kwaad is? 

Deelnemer: Sy sal huil, sy huil makliker. Sy is daai emosionele kind, haar boetie is die teenoorgestelde. Hy 
sal jou aankyk om jou te spite, sy nie. Sy sal ingee of huil met haar boetie ja. Konflik en dit … 
bars altyd in trane uit en dis waar sy en haar pa dan nog erger aangaan, want haar pa dit …  

Navorser: Hoe sal jy jou kind beskryf? 

Deelnemer: Sy is ŉ liefdevolle kind, soek liefde, aandag, aanvaarding, baie intens emosioneel.   

Navorser: Is daar nog ietsie waaraan jy kan dink? 

Deelnemer: Soos ek sê, liefde gee, emosioneel, sy wil liefde hê, sy wil liefde gee. 

Navorser: Hoe is haar verhouding by die skool met die maatjies? 

Deelnemer: Ek weet sy en haar een maatjie het bietjie ŉ bakleiery, maar ek dink dit is alles, dit het gebeur 
nadat sy die hele vakansie daar gekuier het. Bietjie te veel van ŉ ding, is nie altyd ŉ goeie ding 
nie. 

Navorser: Die pap het gebrand? 

Deelnemer: Yes, as ek sien het sy altyd maatjies. Aan die begin in Gr.1, 2 het sy baie keer gekom en gesê 
maatjies wil nie met haar speel nie, maar ek ken haar ook en ek het al gesien dat as sy nie 
haar sin kry nie, dan is hulle lelik met haar. Daai tipe ding, so ek het haar al gesê jy kan nie reg 
wees nie en as die maatjies dan met jou lelik is, gaan en gaan soek ŉ maatjie wat nie ŉ maatjie 
het nie en maak so maatjies. So sy doen dit nou, maar dan kom die ander maatjies en dan vat 
hulle oor, dan drop sy hulle, dan sê ek nee dis verkeerd, jy kan nie heeltyd teruggaan nie. So 
ja, ek sien haar altyd met maatjies. 

Navorser: Hoe is haar selfgelding? 

Deelnemer: Soos tussen haar maats? 

Navorser: Ja, sê nou daar is ŉ boelie of so, dink jy sy sal haarself kan laat geld? 

Deelnemer: So 50-50. Daar is situasies wat sy al haarself laat geld, en ander kere dink ek dit is dalk my 
skuld dat ek vir haar sê, maar mens probeer dit op ŉ mooi manier doen, wees die mindere. As 
ek dink aan toe sy klein was, het sy die hele kleuterskool “gerule”. Waar ek nou … jy kan nie 
selfsugtig wees nie, jy moet aan ŉ ander ou se gevoelens dink. So ja, ek dink daar het sy 
bietjie sagter geword om rede ek haar sê: “Luandré jy kan nie altyd jou sin kry nie, jy moet 
ander mense in ag neem.” Waar sy toe sy kleiner was, het sy almal om haar gerule, sy was die 
enigste dogtertjie in die familie op daai stadium gewees, altyd haar sin gekry. So Gr.1 was dit 
vir haar baie moeilik. In die kleuterskool kom sy van babatyd af saam met die kinders, so sy het 
hulle gerule en toe is sy in Gr.1 in ŉ groter skool en toe is die maatjies lelik met my en sulke 
goed en toe het ek nou maar begin om haar te leer en gesê “Weet jy, jy kan nie altyd jou sin 
kry nie, jy is nie altyd reg nie.” So ek dink sy begin so half die situasies opsom van wanneer sy 
vir haarself kan opstaan en wanneer sy eerder vir die juffrou gaan sê as dit begin lelik raak.        

Navorser: Hoe sou jy sê is haar probleemoplossingvermoë? 

Deelnemer: Ja goed. 
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Navorser: Hoe sou jy sê is haar onafhanklikheid vandat julle alleen is? 

Deelnemer: Ja, sy is, want pa het hulle gehelp met die huiswerk en ma nie. Sy begin my ook meer in die 
kombuis te help, want sy wil kos maak. “Sit jy, help my, sê vir my wat ek moet doen. So sy 
begin dinge nou vanself te doen, so ja dit het ŉ klein bietjie vorentoe gekom ja.  
 

Navorser: Dis die einde van my storie. Baie dankie dat jy haar gebring het en dat ons kon gesels het. 
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ADDENDUM S: ONDERHOUD MET GEVALLESTUDIE 3 SE MOEDER (Steven) 

Navorser: Hoe lank werk hy nou al so? (Ons het eers gesels en toe het ons begin met die onderhoud) 

Deelnemer: Ons gaan nou vir ons vierde jaar. Op die oomblik is dit ŉ maand uit en ŉ maand af, maar 
voorheen was dit nie. Hulle het hom gebel en hy het uitgegaan en dan is dit ŉ paar dae daar 
en ŉ paar dae terug. Dit was heeltemal ongereeld. Nou is dit gereeld, ons kan vooruit beplan, 
ons weet hy is ŉ maand by die huis. So dis baie beter. 

Navorser: Waar werk hy? 

Deelnemer: Dis ŉ Amerikaanse maatskappy in XXX. 

Navorser: Het julle twee kinders? 

Deelnemer: Ja. 

Navorser: Hoe oud is Marie? 

Deelnemer: Sy is nou ses en Steven is nou agt. 

Navorser: Wat doen jy? 

Deelnemer: Ek werk by XXX ek is in die XXX departement. 

Navorser: Jou werskure? 

Deelnemer: Dit is halfagt tot vyf. 

Navorser: Julle is nou so vier jaar besig met dit en hoe oud was Steven, so vier? 

Deelnemer: Ja, en toe het ons gesê ons doen dit net tot hy skool toe gaan en nou is hy al in Gr.3. 

Navorser: Hoe het julle hom voorberei toe hy so begin werk het? 

Deelnemer: Dit was maar aan die begin moeilik, hy kon nie verstaan nie, maar nou is hulle al so gewoond 
daaraan as Christo nou sê hy moet weer teruggaan en dan sê hulle hoekom, is ons geld nou 
op? Hulle weet pappa doen dit om geld te kry. As die geld op is moet hy weer gaan. Dit was 
moeilik, dan het hy baie gevra na hom. Sussie is maar gewoond daaraan. 

Navorser: Hoe was sy optrede of gedrag toe sy vader weg is? 

Deelnemer: Ek kan nie vir jou sê. Ek sien met hulle altwee hulle raak bietjie moeiliker, hulle baklei baie. 

Navorser: Was hy bang toe hy weggegaan het? 

Deelnemer: Nee, ek sê altyd jy dra jou vrese op hulle oor. Ek is glad nie bang nie, ek het die alarmstelsel. 
As ek bang is wys ek dit nie vir hulle nie, nee wat, en partykeer sit ek ook nie eers die lig aan 
nie. Ons sal in die donker loop en hulle is van kleins af gewoond daaraan. So nee, glad nie. 

Navorser: Enige ander emosies? 

Deelnemer: Woede, en dan sê ek altyd vir hom, moenie so kwaad word nie, en dan sê hy, maar hy kan dit 
nie help nie. 

Navorser: Hoe kom hy met sy maats oor die weg? 

Deelnemer: Baie goed, ja. 

Navorser: Die woede, hoe werk dit in op … 

Deelnemer: Ek weet nie hoe werk dit in op by die skool nie, maar ek kan hier by die huis sien met sussie. O 
jong hy word vreeslik kwaad, maar ek weet nie by die skool. Nee, ja, jy weet seuntjies is maar 
meer, hulle het al ŉ paar keer baklei by die skool, maar nie wat dit net sy skuld is nie, dis nou 
maar ander kinders ook. Sy maats, daar is seker vier, vyf maatjies wat nie pappas het nie. Jy 
weet die een … daar is twee van sy maatjies wie se pappas oorlede is so twee, drie jaar terug 
en dan die ander een ook wie se mamma en pappa geskei is. Hy weet nie eers hoe lyk sy pa 
nie. So hy het ŉ paar maatjies wat nie … dis eintlik vreemd. 

Navorser: Dis dan eintlik maklik om met hulle te sosialiseer? 

Deelnemer: Ja, hy praat baie van die maatjie wat nie meer kan onthou hoe lyk sy pappa nie en dit is vir 
hom baie erg dat die maatjie so swaar kry. So hy het so ŉ paar wat nie pappas het. 

Navorser: Vertel vir my hoe het dinge verander wat betreffende jou rol, jy is mos nou ma en pa. Het dit 
enigsins ŉ invloed op die kinders? 

Deelnemer: Ja, ek dink, ek sal vir jou ŉ voorbeeld noem. Ek is baie leniant met hulle, ek is nie hierdie 
streng ouer nie, ek laat baie goed gaan en dan kom pappa by die huis en dan is dit weer terug 
na normaal. Dan vra Steven, nou wie is eintlik die baas? Dit is nou confusing. Jy weet, wie is 
nou die baas, want mamma sê ja en pappa sê nee. Ja, daai is bietjie moeilik en ag ek dink ook 
vir my, hul kry nie soveel aandag soos wat hulle moet kry nie, want ek is moeg, ek hol rond. 
Naweke probeer mens ook bietjie rus, so hulle kry ook nie heeltemal daai aandag wat hulle 
moet kry nie en dan kan ek sien soos Marie doen stoute goed om aandag te kry. So dit het ek 
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al baie opgetel. 

Navorser: Wat doen julle drie saam as gesinsaktiwiteite? 

Deelnemer: Ek het hul al bietjie gevat om te gaan fliek en ag ons gaan kuier maar baie by familie. Ons 
probeer maar bietjie braai nou en dan. 

Navorser: Jou ondersteuningstelsel? 

Deelnemer: Man, daar is nie veel nie. My boetie bly darem naby aan my, so ek gaan so nou en dan na hom 
toe en my skoonma bly ook darem nou naby, so sy help my so nou en dan, maar dis maar dit. 

Navorser: Jy het mense wat jou kan help, maar…? 

Deelnemer: Ek probeer altyd op my eie regkom. Ek sal altyd eers opcrack voor ek vir hulp vra. Ek het 
hierdie goeie vriendin. Sy weet as ek so stil raak, dan moet sy bel, want ek gaan nie vra vir 
hulp nie. Sy sal vra wat aangaan, kan sy help met iets en ja, die familie tel dit nie altyd op nie, 
hulle gaan maar net aan en so. 

Navorser: Hulle twee wat selfstandigheid aanbetref, het hulle takies, of iets wat hulle moet doen om jou te 
help om jou roetine te laat loop? 

Deelnemer: Ek probeer, maar dit werk nie altyd nie. Nee, ek het nou die sterretjie-sisteem daarso, so as 
altwee saamwerk in die oggende en hulle baklei nie, dan kry hulle altwee sterretjies, maar 
boetie moet die honde kos gee. Hy doen dit darem en ek sê altyd vir hom hy moet my help kyk 
dat die hekke toe is en die alarm aan is, want ek vergeet ook partykeer. So hy kyk maar uit vir 
dit. 

Navorser: Wat doen sussie? 

Deelnemer: Nee, sy jaag net aan. 

Navorser: Baie besig? (die sussie was baie woelig ten tyde van die onderhoud en wou ook deelneem) 

Deelnemer: Ja, nee ag shame, sy kry haar goeie dae, dan help sy my kwansuis skoonmaak en so aan. 

Navorser: As pappa by die huis is doen hy steeds hierdie dinge wat jy nou genoem het? 

Deelnemer: Nee, dit gebeur nie. 

Navorser: Dink jy dat die feit dat jou man nie hier is nie, jou kind dalk ŉ bietjie meer selfstandig maak? 

Deelnemer: Ja, ek dink definitief. Dit help definitief. 

Navorser: Hoe is jou man se verhouding met Steven? 

Deelnemer: Nee ek dink baie goed. Hy doen moeite met hulle as hy by die huis is. Praat met hulle en gaan 
haal hulle vroeg. Hulle twee was nou op ŉ jag trippie gewees, so hulle het regtig tyd gehad om 
aan hulle verhouding te werk. 

Navorser: As jou man hier is, wat doen julle almal saam? 

Deelnemer: Ons het maar ons braai roetine elke naweek. Ja, dit gaan maar rof as hy ook hier is, want dan 
sak die familie op mens toe en almal wil hom sien. So mens kry nie baie kans nie, maar mens 
probeer darem so bietjie om weg te kom. 

Navorser: Watter dinge doen jou man as hy hier is? 

Deelnemer: Ek ry hulle nou op en af. Dan sal hy hulle gaan haal in die middae en dan vat hy heeltemal oor 
met dit en dan sal hy maar net help met kinders in die bed kry ensovoorts. 

Navorser: As hy by die huis is, hoe is Steven? 

Deelnemer: Rustiger. 

Navorser: Hoe is hy as hy weggaan? 

Deelnemer: Ek sal sê dit is ook maar … soms word hy so kwaad. 

Navorser: As sy pa hier is, word hy ook so kwaad? 

Deelnemer: Dit sal nie so baie gebeur nie, heelwat minder, maar dit gebeur nog, as hy baie vies word vir sy 
sussie. 

Navorser: Hoe sal jy verder sê is hy as pappa weggaan, veral die eerste paar dae? 

Deelnemer: Ek sou sê hy mis hom. Ons bid nou maar elke aand vir pappa, maar jy kan sien as dit nou lank 
raak dan sal hy ŉ foto van sy pa sien dan sê hy ag hy mis hom, hy wil sommer huil. Dan kan jy 
sien hy verlang. 

Navorser: Het hulle kontak met hom? 

Deelnemer: Ons probeer skype “Pappa, jy klink snaaks”, want sy stem kom na die tyd. Ons probeer skype 
en dan maar bel, maar normaal weg praat ek en hy elke aand, maar as hulle te besig is, sal ek 
sê vanaand is nie ŉ goeie aand om met hulle te praat nie, ons probeer môre aand. Hy sal so 
twee keer ŉ week met hulle praat. 
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Navorser: Hoe is hulle as hulle klaar met hom gepraat het? 

Deelnemer: Weet jy, nee niks glad nie. Partykeer sê ek ook nee wat Christo, hulle is te besig om te praat 
en die een kyk TV. Nee wat, darem nie huilerig of so iets nie. 

Navorser: Hoe is julle twee se verhouding? (sy het my verkeerd verstaan, ek het van Steven gepraat) 

Deelnemer: Nee wat, oor die algemeen darem goed, soms so op en af. Op die oomblik gaan dit goed.  
Maar dit is partykeer moeilik, partykeer is jy net moeg vir die hele situasie. As hy af is motiveer 
ek hom en as ek af is motiveer hy my. Dis maar ŉ tweerigting. 

Navorser: Voel jy partykeer dat jy angstig is? 

Deelnemer: O ja. 

Navorser: Dink jy dit speel dalk ŉ rol in op die kinders? 

Deelnemer: Ja definitief. 

Navorser: Hoe hanteer hulle dit as jy so voel? 

Deelnemer: Jy weet mos wat hulle sê van die kinders kom jou gevoelens agter en dan is hulle ekstra 
moeilik. Hulle moet my maar ook konsidereer. Ek sal baie aande agtuur sê, kom ons gaan 
slaap, mamma se kop is seer. Dan lê ons maar ŉ rukkie en gesels in die bed, en ja. 

Navorser: Waar slaap hulle? 

Deelnemer: Hulle slaap by my in die bed, want, dis ook nog iets wat heeltemal omvergewerp word, die 
slapery want, as pappa terug is, wil hulle nie meer in hulle eie beddens gaan slaap nie. So ek 
het nou al probeer. As hy by die huis is, kry ons hulle altwee, altwee slaap in hulle eie kamers 
en dan as hy weg is en dan hou dit nog vir so ŉ week en dan wil hulle glad nie meer saamwerk 
nie en dan is hulle terug in my bed en dan kom hy terug en dan is dit nou weer ŉ gehuilery in 
die aande. Of wie wil nou in die winter alleen in ŉ groot bed slaap. 

Navorser: Hoe is sy verhouding met sy sussie, maar jy het nou self gesê dat hulle baklei? 

Deelnemer: Maar hy is baie lief vir haar, hy is net, o, sy begin nou ook terug baklei so dit vererger dit, waar 
sy in die verlede dit gevat het, vat sy dit nie meer nie en dan is dit ŉ ontploffing. So altwee 
skree.   

Navorser: Hoe hanteer hy spanningsvolle gebeurtenisse of konflik? 

Deelnemer: Ek kan vir jou ŉ voorbeeld gee, laasweek toe bel een van die mammas my. Sy wil nou net vir 
my sê Steven het haar seuntjie met ŉ bottel in die gesig geslaan en hulle twee het ŉ situasie 
gehad en toe het die ma nou met hom geraas. Toe ek by die skool kom toe sê ek “Boetie wat 
het nou gebeur?” “Nee” sê hy “dit is teen die reëls dat ŉ mamma met ŉ ander kind raas.” So hy 
het nou klaar sy mind opgemaak dat hierdie kind moet nou geskors word. So dit het hom nou 
nie, hy het nie gehuil daaroor nie, maar hy was nou ontstoke oor die reël wat nou gebreek is. 
Ek dink hy het dit redelik goed hanteer, dis nou net die bakleiery hanteer hulle glad nie goed 
nie, konflik en so. Ek dink hy sal nou nie aan huile gaan oor iets nie. Hy het in die week twee 
debiete gekry by die skool, toe ek hom gaan haal toe sê ek vir hom “Hoor hier, het jy nie iets 
om my te vertel nie?” “Nee.” Ek sê “Dink mooi.” “Nee, die debiete” sê hy. Ek vra hom toe wat 
het gebeur. Toe sê hy, hy wil met my daaroor praat. So, dit was nie dat hy in trane was nie. Hy 
het dit gekry en hy sal dit hanteer en hy sal met pappa ook daaroor praat en toe sê ek vir hom 
“Jy besef pappa het ook die sms gekry, né?”  “Ja, nee, maar hy sal met pappa daaroor praat.” 
Hy het ook op ŉ half groot manier gesê hy sal dit hanteer. Hy weet hy was verkeerd, so. Ek 
dink hy hanteer sulke situasies redelik goed vir my, maar jy weet, ek is nie altyd daar as sulke 
goed gebeur nie, so. 

Navorser: Hoe sal jy jou kind beskryf? 

Deelnemer: Hy is ŉ baie gelukkige seuntjie. Hy is goed gebalanseerd, dis nou maar net soos ek sê die 
woede buie. Hy het ook ŉ sterk persoonlikheid, maar as hier … sê nou haar maatjie kom kuier 
probeer hy die heeltyd daar aandag wen. So hy hou van aandag. Hy wil ook nie op sy eie 
speel nie. Hy is nie ŉ alleen kind nie, hy wil nie alleen wees nie. ŉ Skamerige kind, want soos 
hy het ŉ praatjie gehad hierdie week met Engels. Dan sê ek: “Sê dit nou vir my asseblief, laat 
ek jou help.” Dan, nee, hy is skaam en dan sê hy “Nee.” Hy gaan aan op sy self. Hy is regtig 
nie bang om te praat nie, hy doen sy eie ding. Ek moet nie vir hom help nie. Ek dink hy is 
bietjie skamerig, met juffrou ook. In die klas is hy vreeslik soet en luister vir juffrou, maar oor 
die algemeen ŉ gelukkige kind, maar hy is op Ritalin, hy is bietjie hiperaktief. 

Navorser: As julle drie iets wil doen sal jy hulle mening vra, of sal jy sê ons gaan soontoe, of besluit julle 
drie saam? 

Deelnemer: Ja, ek sal op ŉ Saterdag sê, waarvoor is julle lus, wat julle doen, want ek het gedink ons moet 
dit en dit gaan doen, want hy hou niks van die winkels nie, so hy wil nie winkels toe nie. Dan 
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kan ek vir hom sê, wil jy by ouma gaan speel, en mamma gaan winkels toe gaan. Ag soms 
bespreek ons die dinge wat ons gaan doen, so ja.    

Navorser: So as pappa by die huis kom, wat doen hy? 

Deelnemer: Jy weet mos hoe is mans, ons moet doen wat hy wil doen. Of ons sit net by die huis, want hy 
wil nou nêrens heen nie, ek vra maar, kan ons nie as ŉ gesin iets gaan doen nie. Dan sal ons 
nou, ons het laas bietjie gaan fliek en gaan uiteet. As die sterretjieborde nou vol is, sal ons 
dieretuin toe gaan en so ietsie ja.   

Navorser: Ek dink ek het nou omtrent alles gedek. Ek wil vir jou sê baie, baie dankie sê dat jy jul lewe met 
my gedeel het. 

Deelnemer: Dis ŉ groot plesier! 
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ADDENDUM T: SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD MET GEVALLE 4 EN 5 SE 

MOEDER (Nico en Cody)  

Navorser: Hoe lank werk jou man al op hierdie basis? (Ons het eers gesels en toe het ons begin met die 
onderhoud) 

Deelnemer: Veertien jaar, nie noodwendig altyd weg, maar baie lang ure, of weg. 

Navorser: Waarheen gaan hy omtrent oral? 

Deelnemer: Hy het die laaste drie jaar regtig begin travel, die ander was maar net besondere lang ure, so. 
Ek sal sê enige plek in Suid-Afrika en so ver op soos die Ivoorkus.  

Navorser: Sy rotasietyd, is daar spesifieke tye, want dit klink vir my of dit baie wisselvallig is. 

Deelnemer: Ja, soos laasjaar het hy nie so baie gereis nie, hy het maar nie so baie nie, meer binnelands 
en dan, dit hang maar af, soos wat die werk maar is, so gaan hy maar weg. Oor die algemeen 
werk hy lang ure. Hy is nie ŉ “eight to five” outjie nie. 

Navorser: My volgende vraag is hoe oud was die kinders toe hy so begin werk het, maar dis hulle hele 
lewe lank, né? 

Deelnemer: Ja, onthou die travelling nie. Alhoewel hy lang ure gewerk het, is die, sou ek sê hulle beleef die 
weggaan die laaste twee jaar baie meer intensief. Cody trek die swaarste, ek weet nie of jy dit 
opgetel het nie. 

Navorser: Hoe berei julle hulle voor? 

Deelnemer: Ons sê vir hulle. 

Navorser: Lank voor die tyd, of die oggend voor die tyd. 

Deelnemer: Ons skryf dit, in die vorige huis het hy dit op die bord geskryf (hul het drie dae terug getrek na 
ŉ nuwe huis). As sy trips opmekaar is, dan skryf hy die tye neer en waarheen gaan hy. Nee, 
ons probeer altyd vir hulle, hy probeer altyd naweke by die huis te wees. 

Navorser: Dis ŉ baie goeie idee om die trips neer te skryf, dit gee hulle sekerheid. As hy nou weg is, is 
daar enige gedragsveranderings in jou kinders? 

Deelnemer: Ja, daar was aanvanklik. Cody, hy sal die vinnigste stres related goedjies hê. Nico sal huilerig 
raak. 

Navorser: As hy weg is, slaap hulle by jou in die bed? 

Deelnemer: Ja, ons hou van cuddle. 

Navorser: As pappa terug is, is hulle uit die bed? 

Deelnemer: Nee, dis ŉ “open-bed” daai hoor. Nee wat, hy gee glad nie om nie. 

Navorser: So Nico is huilerig en Cody is stres related. Is daar enige iets wat die onderwysers dalk vir jou 
gesê het van die kinders se gedrag? 

Deelnemer: Nee wat, ek dink nie onderwysers vandag tel goed op nie. 

Navorser: As hy by die huis is, hoe is hulle? Hoe is Cody dan? 

Deelnemer: Sy persoonlikheid verander nie, hy is eintlik ŉ baie selfstandige, liefdevolle, gemaklike kind. Ek 
kan byvoorbeeld goed optel: hy sal sy neus so maak, of knip sy oë of dis sy stres. Dan begin 
hy te stres. Hy sal byvoorbeeld dan moeiliker stresvolle goed kan hanteer soos gaan ek die 
eerste span rugby maak, of gaan ek my eksamen … hy trek goed verskriklik na hom toe. As sy 
pa dan hier is, sal hy en sy boetie dan dadelik baklei, nie dadelik nie, maar hulle sal baie 
baklei. Nie noodwendig vir hom, of oor hom nie, maar sommer net oor twak en Nico sal huilerig 
wees. Nico regresseer ook baie met ons, hy, jy sal dit nou nie optel nie, maar hy sal baie 
babatjierig praat. Maar ek dink vir kinders wat hom so min sien, tree hulle partykeer afsydig op. 
Alhoewel hulle het nie ŉ slegte verhouding nie, maar ek sal … 

Navorser: Jy sê afsydig teenoor hom? 

Deelnemer: Nie koud nie, hulle sal, “Hallo pappa hoe gaan dit?” en dan sal Cody sit en TV kyk en Nico sal 
aangaan met sy ding, so dis nie dat hulle op hom sit die heeltyd nie.  

Navorser: Vertel my meer oor jou man se verhouding met Cody. 

Deelnemer: Weet jy, hoe sal mens dit nou beskryf? Hy is ŉ goeie mens en hy self, hy sou perfek gewees 
het, as hy ŉ paar ander goedjies gedoen het. Hy is ŉ goeie versorger, maar ek dink hy interact 
nie genoeg nie, dis my opinie. Maar mooi verhouding weet, hulle is lief vir hom. Hy slaan glad 
nie. Hy is nie ŉ streng pa nie, hy het sy tye met dinge maar, persoonlik sou ek wou gehad het 
hy moes meer met hulle speel, wat hy nie doen nie.   
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Navorser: Hoe is Cody se verhouding met hom? 

Deelnemer: Ek dink hulle het goeie verhoudings met hom, daar is te min pa seun goedjies soos bal skop. 
Hy sal so vyf keer en dan okay dis nou genoeg, wat weird is, want sy pa en hy het verskriklik 
baie goed saam gedoen, wat hy glad nie doen nie. Dis of hy nie, hy kan nie met kinders speel 
nie. Kyk hy het ŉ oudste ook, dis deurlopend met al drie.  

Navorser: Met Nico, sou jy sê dit geld vir hulle altwee? 

Deelnemer: Ja nee, dis regdeur, met al drie. 

Navorser: Hoe oud is die stiefboetie? 

Deelnemer: Hy is 22, hy is 1996 gebore. Hy lyk net soos Nico. 

Navorser: Hoe is hulle verhouding met hom? 

Deelnemer: Geen, alhoewel hulle dink hy is ŉ “beaze-nease”, maar daar is geen verhouding nie. 

Navorser: Wat is ŉ “beaze-nease”? 

Deelnemer: Hulle dink hy is great. 

Navorser: Soos ŉ hero, of so iets? 

Deelnemer: Nee wat, hulle dink hy is fabulous, hy is hulle ouboet, maar daar is geen verhouding nie. Hy 
sien hulle nooit. 

Navorser: Waar bly hy? 

Deelnemer: In XXX ệrens. Ons het nie ŉ vreeslike verhouding nie. 

Navorser: Hoe is die kinders se optrede en gedrag wanneer jou man tuis is? 

Deelnemer: Ek dink ons gaan maar aan soos wat ons altyd aangaan, of hy nou hier is of as hy nie hier is 
nie. Jy weet, almal gaan maar aan met hulle eie ding en hy ook maar, want kyk, al is hy hier, 
werk hy lang-ure, so en hy sal eintlik altyd met sy eie ding aangaan. Dis nou maar my storie. 
Hy het seker maar sy storie ook. 

Navorser: Hoor hier, alles is nou op jou, al die spanning, die buitemuurs, julle het baie buitemuurs. Hoe 
hanteer jy dit? 

Deelnemer: Jy weet mos, jy doen dit maar net. Dis ook hoekom ek my tipe werk doen, my goed werk mooi 
uit dat ek my goed so kan beplan dat ek by die kinders se goed kan uitkom, dis hoekom ek 
doen wat ek doen. Ek kan my eie dag beplan, kyk soos my ma kook, so dit help baie, maar 
verder nie vreeslik. Sy sal af en toe hulle rondry, maar sy sal nie … sy sal sommer net nee sê, 
hulle moet by die huis bly. 

Navorser: Sou jy sê jy is spanningsvol, hoe sal jy jouself beskryf? 

Deelnemer: Ja! 

Navorser: As gevolg van al die spanning met die huis en die kinders, hoe sal jy jouself beskryf met hulle 
partykeer, met die kinders? 

Deelnemer: Ek dink nie ek oorkompenseer. Ek sal, ag nee wat, ek dink ek is emosioneel bietjie hard. Ek sal 
vir hulle soos nou, die kinders moet regtig siek wees, voordat ek moeite doen om dokter toe te 
gaan of verder moet hulle ŉ bietjie sterk wees of, ek is nie, huil oor die, huil oor daai, ag nee 
wat, kom oor dit, ons moet aangaan. So kom ons sê emosioneel bietjie afgestomp, so Afrika is 
nie vir sissies nie, maar hulle mag hulle emosies uitleef. Ek het nie ŉ probleem daarmee nie. 
Streng, miskien partykeer te streng, maar ook ek hou daarvan om ŉ tydjie te maak om met 
elkeen, ons bid saam in die oggend, ons bid saam in die aand. Ek hou daarvan om elkeen se 
storietjie te hoor, maar ek is partykeer bietjie absent-minded, soos jy weet, jy gaan aan met jou 
eie goed in jou kop om daarna regtig te luister, so. 

Navorser: Sou jy sê dat jy partykeer angstig is en dat dit dalk ŉ invloed kan hê op jou? 

Deelnemer: Ek dink nie ek is angstig nie, ek dink ek is baie nors. 

Navorser: Nors? 

Deelnemer: Nors en kortaf en ontoeganklik. 

Navorser: Hoe is die boeties se verhouding? 

Deelnemer: Hulle baklei baie, maar as die een nie hier is nie, lyk dit of die ander een verwelk, jy weet, ek 
dink hulle is tog baie erg oormekaar, maar irriteer tog mekaar. Hulle sal ure met mekaar 
gesels. 

Navorser: En tog soos jy nou-nou gesê het as pappa hier is baklei hulle. Dis interessant as daar ŉ derde 
persoon inkom. 

Deelnemer: Onmiddelik as ek by die huis kom, my bediende het altyd vir my gesê, of sy het altyd gesê, 
julle het so mooi gespeel en nou dat julle ma hier is, nou baklei julle. 
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Navorser: Hoe sou jy sê hanteer Cody konflik, spanningsvolle gebeurtenisse? 

Deelnemer: Ek dink nie hy kan nie. 

Navorser: Wat doen hy? Skree hy, huil? 

Deelnemer: Hy ril. As ek ook baie hard met hom raas, dan staan hy en ril. Al sy emosies is 
liggaamsverwant, dis hoekom ek sê as hy stres dan knip hy sy oë, of hy maak so met sy neus. 
As hy bang raak dan ril hy. So alles is liggaamsverwant. 

Navorser: En Nico? 

Deelnemer: Hy sal, soos tipies wat mens maak as jy by die huis kom en jy sê vir jou kind, “Man, gaan klim 
nou in die stort” en alles. “Ja, maar … ”, “Ek het vir jou gesê … ”, dan sê hy, “Maar mamma, ek 
wou ook gesê het wat ek wou gesê het, maar mamma gee my nie kans nie.” So hy hou, staan 
baie sy ground om sy ding te sê, alhoewel hy sal submit, hy sal baie…Cody sal…kyk ons het ŉ 
vergeet en vergewe in ons huis, maar hy sal minder … Hy is minder om te vergewe, hy like 
nogal van ŉ grudge hou. So, maar dan sal ek dit Bybels deurtrek en sê “Jy kan nie vergewe 
nie, so ek kan jou nie vergewe nie.” Of hy sal byvoorbeeld later kom en sê nee hy het verkeerd 
gedoen, jammer, sulke goed, ek kan nie vergewe wanneer jy nie vergewe nie. Jy weet om dit 
dan so te verduidelik. So, nee ek dink Cody is baie, jy weet ek sal byvoorbeeld sê, sê nou ek 
oorreageer en ek is ŉ monster dan sal ek sê “Hoor hier ek was jammer, ek was verkeerd, ek 
het geoorreageer.” Dan sal hy sê “Ag dis okay mamma, mamma het stres” of wat ookal, dan sê 
ek “Nee, maar ek was verkeerd.” Dan sal hy sê “Nee, okay.” Dan sal ons mekaar druk, of ek 
sal byvoorbeeld as ek raas, en ek weet ons moet nou skool toe gaan, of ek is geïrriteerd, dan 
sal ek sê “Luister dit was verkeerd gewees” jy weet, nie noodwendig ek nie, of  “Luister dit wat 
jy gedoen het was nie reg nie en alles, maar ek wil hê ons moet dit nou los, want dis nou 
verby, dis oor, kom ons gaan aan.” Want, omdat jy weet, dat mens nie heeldag met ŉ klip in 
die maag rondloop nie. Dan sal hy “Okay mamma, dis reg, ek verstaan” dan maak hy nie 
noodwendig … ek hou daarvan om dit af te sny, ek hou nie van hierdie wolkkolom nie, dan sal 
Nico byvoorbeeld “Okay” en dan sal hy nie … weet, dis of hy partykeer of goed net afwys, of hy 
sal ŉ grudge trek, waar Cody sal sê “Okay” jy weet en hy los. So, Nico grudge vir my meer.    

Navorser: Is my gevolgtrekking reg dat Nico partykeer emosieloos voorkom? 

Deelnemer: Ja, honderd present. My ma sê hy huil nie, hy word net kwaad, maar hy huil baie.  

Navorser: Hoe sal jy jou kinders beskryf? 

Deelnemer: Cody is ŉ beer, hy is loveable, selfstandig, volwassenes relate baie vinnig met hom, hy het 
mooi maniere, hy is die cuteste ding ooit, hy is sommer net, jy like hom. Nico, hy is vir my ŉ 
darkhorse, ek weet nie, ek kan hom nie … jy weet soos Cody, ek kan vir jou al die 
eienskappies opsê en as dit by Nico kom dan … 

Navorser: Emosieloos? (die vraag was weer herhaal aangesien Nico tydens sy CAT geen emosie getoon 
het tydens sy vertellings nie. Dit was ook net om seker te maak dat sy die bogenoemde vraag 
reg gehoor/verstaan het) 

Deelnemer: En tog nie. Hy druk hom baie duidelik uit, moenie ŉ fout maak nie. Hy hou daarvan of hy hou 
nie daarvan nie. Jy is regverdig, jy is onregverdig (sy het dus nie emosieloos verstaan soos dit 
bedoel was nie. Die vraag was dus nie mooi duidelik aan haar gestel nie).  

Navorser: Selfgeldend? 

Deelnemer: Ja, daar is nie, maar soos byvoorbeeld soos jy vir my sê hy is skerp, ek kon glad nie, ek kon 
nie weet of hy goed of sleg op skool gaan doen nie. Cody kon ek sê hy gaan goed doen, want 
ek kan hom hoor, Nico kon ek nie, maar tog as ek sy rapport kry, dan sien ek okay, hy doen 
goed. Verstaan, so hy is vir my … 

Navorser: Is hy ŉ introvert, of nie regtig nie? 

Deelnemer: Nee, hy is ŉ panpiper by die skool. As hy opdaag, dan volg die kinders hom by die skool. Ek sê 
mos, dit wat jy sien en dit wat hy is, is partykeer misleidend, alhoewel ek nie dink hy is vals nie. 
Ek weet nie regtig nie, ek dink hy is ŉ stil sterk karakter, maar tog nie, ek dink nie hy is ŉ 
introvert nie. Ek dink net hy steur hom nie veel aan volwassenes nie, ek weet nie of dit regtig 
karakter beskrywend is nie. Nee, hy gaan hom nie veel steur aan jou twak nie. As hy jou nie wil 
groet nie, sal hy jou nie groet nie. Ek weet nie wat om vir jou te sê nie, en tog is hy baie 
liefdevol. Weet, hy sal ook kom en vashou, maar hy is tog baie afsydig. So ek weet nie, ek kan 
nie regtig vir jou antwoord nie. 

Navorser: Is hulle selfstandig? 

Deelnemer: Ek dink ons maak hulle bietjie te beskermd groot. As ek kyk wat ander kinders al alleen doen 
en wat ek hulle toelaat om te doen, is hulle dalk, kom ons sê as dit kom by buite die grense 
van die huis. Ek glo hulle sal dit hanteer, maar ons laat dit nie toe nie. Ons is te beskermd 
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daar, maar dis die aard van ons werk ook. As jy vra vir hulle, ek dink byvoorbeeld, Cody sal sit, 
altwee sal sit en hulle huiswerk doen. Altwee sal sekere goed weet wat om te doen. Hulle sal in 
die oggende hulle vitamines drink, hulle sal room smeer. So ja, ek dink hulle is selfstandig.  

Navorser: Het hulle takies in die huis wat hulle moet doen? 

Deelnemer: Ja, die een sal doen, die ander een is nie so gretig nie, besluit jy maar wie is hoe. 

Navorser: Wie sou jy sê is die een wat dit sal doen? 

Deelnemer: Cody, die ander een sê ons dink hulle is ons slawe. 

Navorser: As pappa by die huis is, verskil die takies, of bly dit dieselfde? 

Deelnemer: Nico sal uitstap en saam met sy pa gaan boor en sulke goed, Cody sal eerder in die huis bly. 

Navorser: Ek hoor jy sê jy is ŉ streng mamma. Hoe sou jy sê verskil die dinamiek in die huis as pappa by 
die huis is en as hy nie by die huis is nie. Byvoorbeeld as julle drie iets saam doen, sou jy sê 
julle is demokraties as julle drie alleen is, soos wat gaan ons doen, dan besluit julle saam of 
hoe doen julle dit? 

Deelnemer: Wanneer hy by die huis is, gee ek die leisels terug. Partykeer sal ons byvoorbeeld in die week, 
daar is nie regtig tyd om ander goed te doen nie, maar dit wat ons doen, doen ons drie dan. As 
hy naweke terug is, dan sal ons byvoorbeeld sê kom ons hoor by pappa, maar eintlik los hy 
maar dat ons besluit wat ons wil doen. Soos byvoorbeeld kom ons, want hy sê ek verander 
drie keer my mind oppad soontoe, so hy sê dit help in elk geval nie. Ek kan baie besluitloos 
wees. Sê nou byvoorbeeld ons sê ons wil Saterdag iets gaan doen, kom ons gaan fliek, “Wat 
gaan ons fliek” hy sal nie sê ons gaan fliek “Up” nie, ons kan besluit en hy swipe die kaartjie. Jy 
weet dan gaan fliek ons. Hy sal nee sê op goed soos overspending en vir ander goed sal hy 
weer toelaat. Ek dink hy is ŉ baie gemaklike ou met hulle, maar daar is nie, in sekere goed sal 
hy net op ŉ baie ferm manier net nee sê, hy sal nou nie sê “Nee, ek is nou die pa nie”. Dit 
bestaan glad nie. Hy sal nou nie bulder, hy is nou die pa en die pa is by die huis en almal weet 
dit nie. 

Navorser: Sou jy jou kinders as afhanklik, of onafhanklik beskryf? 

Deelnemer: Ek dink Cody sal soos nou, tipies, hy sal vra ek moet hom help om te leer, jy weet ons moet 
nou die taak regsien, maar in sekere goed is hy onafhanklik. Ek dink mooi gebalanseerd. Hy 
kan seker bietjie meer wees. Ek dink Nico is nogal redelik op sy eie mission. 

Navorser: Ek wou vra aktiwiteite wat julle drie saamdoen, maar dit klink vir my of julle goed saamdoen? 

Deelnemer: Kyk ek het altyd saam met hulle gehardloop die laaste rukkie, maar om te sê ons hardloop 
saam is darem nie heeltemal regverdig, want dit was nou lanklaas, maar ons het saam 
gehardloop, ek sal byvoorbeeld saam gaan rugby toe by die oefeninge, dan sal ek saam bal 
skop en pass en sulke goed. Ons sal byvoorbeeld as ŉ gesin, die trekkery maak dit nou half 
moeilik, want dit maak dit nie die waarheid nie, want dit gebeur nie meer nie. Kom ons sê as 
die huis normaal is en trek ons nie, dan sal ons gereeld naweke ten minste iets gaan doen en 
Sondae gaan ons kerk toe of ons sal DVD’s uitneem en dan slaap Willem en ons kyk, of so 
iets. Ja, ons probeer altyd iets saam doen. 

Navorser: So as julle drie saam is doen julle goed en as hy by is doen julle goed. 

Deelnemer: Ja. Ons drie sal nie sommer alleen gaan fliek nie, miskien nou en dan, want die week is net te 
besig. Ons sal nou nie skroom as hy nou nie hier is nie. 

Navorser: Jou ondersteuningstelsel is jou ma. Wat sou jy gedoen het as jou ma nie daar was nie? 

Deelnemer: Dan cope ons maar, wat sal jy maak. Daar is geskeide ma’s met vier kinders. 

Navorser: Ja, dit is so. Hoe is jy teenoor hulle as pappa daar is? 

Deelnemer: Ek wil net bietjie chill. As hulle my iets kom vra, dan sal ek sê “Maar pappa is mos hierso, gaan 
vra hom.” Ek sal hulle baie terug verwys na hom toe, want onthou tagtig present moet hulle 
altyd by my wees. So ek sal hulle terug stuur, maar ek sal nog steeds, ek sal nou nie in ŉ bad 
met olie gaan lê en hulle is op hulle eie oorgelaat nie. Ek gaan maar steeds aan, maar ek sal 
hulle terug verwys. Soos as hulle kan vra of kan hulle gaan fliek of gaan speel dan sal ek sê, 
“Pappa is hier, gaan vra hom.” 

Navorser: Sou jy sê dit vat ŉ bietjie druk van jou af sodat jy bietjie kan relax? 

Deelnemer: Nee nie regtig dat dit ŉ verskil maak nie. As hy hier is, soos die naweek, dan gaan ons maar 
werk. Dit is eintlik ŉ halwe, nie regverdige verwysing nie, maar wat ek bedoel ons gaan nou 
baie naweke werk, tot ons van die goed nou klaar het. Waar ons soos volgende naweek net 
gaan fliek om net bietjie weg te kom uit hierdie vier mure uit, maar hy kook nie en hy doen niks 
van daai goedjies nie. Nou nie dat hy op die bank gaan sit nie, partykeer doen hy dit maar. Ek 
dink dis normaal. 
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Navorser: Baie dankie vir jou. 

Deelnemer: Plesier. 

Deelnemer: O ja, ek weet nie of jy dit opgetel het nie, maar Cody lei aan skeidingsangs. 

Navorser: Skeidingsangs? 

Deelnemer: Ja, ek sou sê Cody lei aan skeidingsangs en hy het definitief meer vrees as wat Nico het. 
Hoekom ek dit sê, hy sal dinge vinniger na hom toe aantrek, dinge sal hom baie vinniger pla, 
byvoorbeeld is daar iemand, is ons bang nie, waar Nico nie eers sal weet waaroor is die fuss 
nie. So hy is baie meer bewus van afwesigheid. Ons was so twee jaar terug Frankryk toe 
gewees, toe was hy fisies siek en dit het sy boetie nie gepla. Dit is maar baie monkey see, 
monkey do. As jy ŉ bord kos neersit dan sal sy boetie dadelik vir hom kyk. As Cody sê hy eet 
nie brokkoli nie, dan is hy ook allergies vir brokkoli, maar as Cody sê dis lekker, dan sal daai 
een dit ook eet. Baie monkey see, monkey do. So Nico hou sy ouboet baie dop, veral met 
nuwe goed. Kom ons sê ons gaan na ŉ nuwe plek toe. As Cody opgewonde is, dan is Nico 
oormatiglik opgewonde daaroor. As Cody skugter en dan sal Nico dadelik inval so, hy laat hom 
baie lei daardeur. En ook goed soos, gaan ek dit probeer of gaan ek dit nie probeer nie. 
Partykeer sal Nico net as dit vir hom te erg is, “Nee “, maar as Cody probeer sal Nico probeer 
vir Cody sê dis lekker, dan sal Nico sê dis lekker. Jy weet daai, dit is nogal interessant.  

Navorser: Hoe is Cody se uithouvermoë. 

Deelnemer: Interessant, hy sal byvoorbeeld bou en ophou, maar Nico ook. 

Navorser: Altwee? 

Deelnemer: Ja, ek dink so, ek dink hulle sal, Cody sal byvoorbeeld as hy sukkel sal hy wil ophou, alhoewel 
hy die vermoë het. Ja, ek dink altwee van hulle. 

Navorser: Hoe is Cody se konsentrasie? 

Deelnemer: Nee, ek dink hy kan konsentreer. Ek weet nou nie hoe lank is ŉ kind veronderstel om te 
konsentreer nie, maar ek dink hy kan, maar ek dink ook hy moet dit, ek dink hy verstaan baie, 
hy sal ŉ ding sit en luister en dan sal hy dit verstaan en dan is hy gemaklik daarmee en as hy 
nie verstaan nie, dink ek nie hy sal noodwendig vra nie.   

Navorser: En Nico, sal hy vra? Dit is hoe ek hom ervaar het? 

Deelnemer: Ek dink nogal hy sal ja, maar as iemand hom afjak sal hy nie weer nie. 

Navorser: Okay. 

Deelnemer: Nou maar ja, ek dink jy is reg. Cody sal dit miskien stil probeer uitfigure. Wat ek vir hulle gesê 
het is, “Weet jy wat, as jou rapport huis toe kom en dit is in jou vermoë dan is dit reg, ons maak 
foute, ons is mense, ons maak foute”. Ek verwag glad nie die perfekte rapport nie, maar ons 
moet ook ŉ doel hê waarnatoe ons werk. Kyk soos byvoorbeeld nou met die landloop. Nico sal 
byvoorbeeld vra hoe moet hy hardloop om onder die eerste hoeveel te wees. Dan sê ek “Nee 
ons hardloop om te wen, want dis hoekom ons kom en dis om te wen, maar as jy sesde kom 
en jy het jou beste gedoen, dan is dit fine, maar ons hardloop om te wen”. Jy weet … Nico het 
ek agtergekom is baie doel georiënteerd. As hy kan sien hy gaan hardloop en hy gaan ŉ 
medalje wen, maak dit vir hom sin om dit te doen. As hy net in die middae rondtes doen, maak 
dit vir hom glad nie sin om dit te doen nie, want daar is nie ŉ groter prentjie daaragter nie, daar 
is nie ŉ doel nie. Dan verloor hy belangstelling en hy wil ophou en met Cody, is dit dieselfde. 
Daar moet korttermyn-doelwitte wees. Daar moet byvoorbeeld stoeitoernooie wees om by die 
provinsiaal uit te kom. Die toernooie tussen-in … dit raak dan ŉ fantasie ệrens. So dit is nogal 
iets wat ek veral by Nico agtergekom het. Jy moet ŉ ... hy sal byvoorbeeld, kom ons vat nou 
die leeslys, om dit nou vir jou maklik te maak. Elke dertigste boek kry hy ŉ chocolate. Daai man 
lees hoor. Ons het gister ses boekies uitgeneem en ons het hulle vanmiddag terug gevat en hy 
het hulle almal gelees. Ek toets hom. Ek vat daai boek en dan sê ek “Okay wat het hier gebeur 
en wie is die en vertel my daai storie en lees vir my.” Hy het al ses boekies gelees, en ons het 
vanaand weer ses boekies gaan uitneem. Ek bedoel, by elke sekere hoeveelheid boeke is 
daar ŉ doel. So dit werk vir hom. Cody sal na die eindproduk kyk en sê dit is ŉ chocolate wat 
ek in elk geval skool toe sal vat, so nee, dit maak nie vir my sin nie. So dit is hoe ek sou sê 
hulle dit uitwerk. En hy was baie goed in wiskunde en iets het gebeur en hy het belangstelling 
verloor. Goed wat vir hom ooglopend was, sukkel hy nou mee. So ek dink mens moet maar 
baie toffie trek, uitjies skil om by die kruks uit te kom en ook mooi versigtig wees, want hy kan 
lekker oor sy emosie huil. So jy moet mooi versigtig wees om nie die ui verkeerd te kneus dat 
die verkeerde trane uitkom nie, jy moet by die regte een uitkom. 
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ADDENDUM U: AANDAGGEBREKSINDROOM (ADD OFTEWEL ADHD) 

 

Aandaggebreksindroom (ADD) bestaan volgens Bellak en Abrams (1996:261) uit hiperaktiwiteit, 

impulsiwiteit en onoplettendheid. Die bogenoemde is egter ŉ verouderde term, en die DSM-5 

gebruik volgens First (2014:168) die oorkoepelende term “Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder” 

(ADHD), wat die kenmerkende simptome van onoplettendheid, hiperaktiwiteit en impulsiwiteit 

bevat. Bellak en Abrams (1996:258-262) noem dat ŉ kind wat hierdie versteuring het, sommige 

van die volgende aspekte gebruik tydens sy of haar vertellings in die Children’s Apperception Test 

(CAT):  

1. Indien 'n persoon ooglopende voorwerpe in ’n plaat weglaat. 

2. Die neiging om 'n stereotipe storie wat die kind voorheen gesien of gehoor het, te gebruik in 

'n plaat, byvoorbeeld “Gouelokkies en die Drie Bere”. 

3. Die onvermoë van die kind om dieselfde hoofkarakter dwarsdeur die vertelling te gebruik.  

4. Die onvermoë om ŉ parallelle plot te ontwikkel. 

5. Die neiging om nie die storie te beëindig met ŉ logiese gevolgtrekking nie, soos gesien kan 

word by die skool en tuis. Die kinders wat aandaggebreksindroom het, sukkel om take te 

begin asook met die voltooiing daarvan. 

6. Indien die kind seksuele en aggressiewe opmerkings maak soos die vermelding van bloed, 

of die benoeming van voorwerpe wat seksuele voorwerpe verteenwoordig. 

7. Die gereelde impulsiewe optredes van karakters in die stories soos uittredende gedrag, 

spoeg, skop, slaan, byt, urineer, ontlas. 

8. Die karakters in die storie reageer impulsief op stimuli en dink nie wat hulle doen nie. 

9. Daar is ŉ tekort aan opeenvolgende aksies. Kinders wat aandaggebreksindroom het, toon 

die geneigdheid om stories te vertel wat geen aksie bevat nie, of op die meeste slegs een 

of twee aksies bevat. 

10. Die hoofkarakter toon ŉ afhanklikheid van ander. Skeidingsangs kan hier te voorskyn kom 

deur middel van afhanklike gedrag wat aangemoedig word deur die ouer of as gevolg van 

die modellering van afhanklikheid van ŉ ouer wat afhanklik is. 

11. Die onvermoë van die karakters in die stories om iets te leer. Hulle probeer om dinge te 

doen, maar is onsuksesvol om dit reg te kry. 

12. Die karakters in die stories kan oor die algemeen nie saamwerk in groepe nie. Gebeure wat 

plaasvind, behels slegs een of twee karakters. 

13. Sommige individue druk skielike impulsiewe uitbarstings in hul stories uit as aksies wat 

plaasvind sonder waarskuwing. Hulle gebruik woorde soos skielik en skielike in hul stories. 

14. Individue wat sukkel met lateraliteit (linker- en regter-oriëntasie) toon ŉ neiging om 

voorwerpe aan te dui op ŉ plaat aan die teenoorgestelde kant van waar dit eintlik is. 
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ADDENDUM V: TAALVERSORGINGSERTIFIKAAT 
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ADDENDUM W: ETIESE KLARINGSERTIFIKAAT 

 


