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SUMMARY 

The object of this research project, the stepfather as sexual 

molester of his stepdaughter, is to define and explain the problem, 

and to make recommendations to organisations concerned with sexual 

abuse. This exploration was qualitative and techniques of unstruc

tured interviewing and documentary studies were employed. 

In defining the problem, the characteristics of the stepfamily in 

which sexual molesting occurs, are identified. It was difficult 

to determine the extent of sexual molesting in the stepfamily, 

because of the incomplete records of the organisations. 

Suppositions from literature directed the research on sexual abuse 

in the stepfamily, and are explained on the basis of characteris

tics of the systems approach. Researcher found that sexual 

molesters have inadequate social relationships and come from 
dysfunctional families. 

Recommendations have been made for the prevention of sexual abuse 
in stepfamilies. 



OPSOMMING 

Die doel van die navorsingsondersoek na die stiefvader as sek

suele molesteerder van sy stiefdogter is om die probleem te 

beskryf, te verklaar en aanbevelings te doen aan instansies wat 

betrokke is by seksuele molestering. Die ondersoek was kwali

tatief van aard en die tegnieke van ongestruktureerde onder

houdvoering en dokumentere studies is gebruik. 

By die beskrywing van die probleem is die kenmerke van die 

stiefgesin waarin seksuele molestering voorkom geidentifiseer. 
Dit was moeilik om die omvang van seksuele molestering in die 

stiefgesin te bepaal, weens onvolledige rekordhouding deur in

stansies. 

Aannames vanuit die literatuur het die ondersoek gerig en sek
suele molestering in die stiefgesin is verklaar aan die hand 

van die eienskappe van die sisteembenadering. Navorser het 
bevind dat seksuele molesteerders swak sosiale verhoudings het 

en uit disfunksionele gesinne kom. 

Aanbevelings is gedoen ter voorkoming van seksuele molestering 
binne stiefgesinne. 
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HOOFSTUK 1 

ORiiNTERING TEN OPSIGTE VAN DIE NAVORSINGSONDERSOEK 

1.1 INLEIDING 

Seksuele molestering van kinders het aanvanklik min aandag 

geniet in die Republiek van Suid-Afrika en is selde aangemeld 

(Robertson 1990:1). Namate die publiek meer bewus geraak het 

van die probleem, het seksuele molestering van kinders toene

mend aandag geniet en het aanmeldings meer voorgekom. 

Volgens Van Schalkwyk (1990:25) vind die seksuele molestering 

van kinders die meeste binne gesinsverband plaas. Erickson, 

Walbek en Seely (1988:78) beweer dat stiefvaders hulle meer as 

biologiese vaders aan die oortreding skuldig maak. 

In Suid-Afrika is nog min navorsing gedoen oor die stiefvader 

as seksuele molesteerder. Aangesien die onderwerp binne die 

belangstellingsveld en beroep van die navorser le, is besluit 

om 'n navorsingsondersoek te loods oor seksuele molestering in 
die stiefgesin. 

In hierdie hoof stuk word aandag gegee aan die volgende aspekte 

van die navorsingsondersoek: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Die rasionaal. 

Die doel van die studie. 

Die aannames wat die ondersoek gerig het. 

Begrensing. 

Die wetenskaplike werkswyse. 

Die probleme wat die ondersoek bemoeilik het. 

Die wyse waarop die ingesamelde data weergegee is. 
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1.2 DIE RASIONAAL 

Volgens Smit (1985:14) is die rasionaal van 'n navorsings

ondersoek daarop gemik om te se waarom die navorser die kennis 

en insig oor 'n bepaalde probleem wil verwerf. 

Omdat min navorsing in Suid-Afrika gedoen is ten opsigte van 

die stiefvader as seksuele molesteerder, wil die navorser die 

volgende vasstel: 

* Watter kennis die wetenskap reeds oor beskik ten opsigte 

van die stiefvader as seksuele molesteerder. 

* In watter mate kan die nuwe kennis tot die verklaring en 

voorkoming van seksuele molestering in die stiefgesin 
bydra. 

1.3 DOEL VAN DIE STODIE 

Die doel van die studie ten opsigte van die stiefvader as 

seksuele molesteerder is om 

* 

* 

* 

1.4 

die kenmerke van die stiefgesin waarbinne seksuele moles

tering voorkom te beskryf, dit aan die praktyk te toets 
en te verklaar; 

die omvang en voorkoms van molestering deur die stiefvader 
te bepaal; en 

om aanbevelings te doen ter voorkoming van seksuele moles
tering deur die stiefvader. 

AANNAMES WAT DIE ONDERSOEK GERIG HET 

In die navorsingsondersoek bet die navorser van bepaalde 
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aannames gebruik gemaak as hulpmiddel om die ondersoek te rig. 

Die aannames is gegrond op lit:eratuurstudie (Robertson 1990: 25; 

Ward 1982:97). Die aannames is in hierdie navorsing uitgevoer 

en die geldigheid daarvan is bepaal om seksuele molestering 

deur die stiefvader te verklaar (De Wet, Monteith, Steyn & 

Venter 1981: 79) . Die aannames wat die ondersoek oor die 

stiefvader as seksuele molesteerder gerig het is die volgende: 

* Die seksuele molesteerder het swak sosiale verhoudings, 

soos huweliks- en ouer-kindverhoudings. 

* Seksuele molesteerders kom uit disfunksionele gesinne. 

1.5 BEGRENSING 

Volgens Van der Westhuizen (1982:40) is dit belangrik om 'n 

navorsingsondersoek te begrens ten opsigte van tyd, plek en 

kenmerke, om dit meer hanteerbaar te maak. 

Die ondersoek na die stiefvader as seksuele molesteerder is ten 
opsigte van die volgende aspekte begrens: 

1.5.1 Begripsomskrywings 

Ten einde enige onsekerhede ten opsigte van die betekenis van 

bepaalde begrippe in die navorsingsondersoek te voorkom, word 

die kernbegrippe soos volg omskryf: 

1.5.1.1 Seksuele molestering 

Die begrip seksuele molestering is nou verweef met ander 

begrippe van seksuele misdrywe soos verkragting, onsedelike 

aanranding en bloedskande, wat onsekerheid meebring ten opsigte 
van die aard van elk van hierdie misdrywe. Om laasgenoemde 
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probleem uit te skakel en die terrein van seksuele molestering 

duidelik af te baken, is dit nodig om te kyk na die wetlike om

skrywing van hierdie onderskeie misdrywe, naamlik: 

* Verkragting is die wederregtelike en opsetlike buite

egtelike geslagsverkeer met 'n vrou sonder haar toestem

ming (Snyman 1992:460). 

* 

In die geval van verkragting is penetrasie en die 

afwesigheid van toestemming, 'n voorvereiste. 

Indien die slagoffer 'n meisie onder die ouderdom 

van 16 jaar is, kan sy nie toestemming gee tot ge

slagsverkeer nie. Sou penetrasie plaasvind word die 

oortreder nie aangekla van verkragting nie, maar in

gevolge Artikel 14 (1) (a) van die Wet op Seksuele 

Misdrywe, Wet 23 van 1957, waarin penetrasie 'n ver

eiste is. Indien laasgenoemde nie bewys kan word 

nie, tree Artikel 14(1) (b) van gemelde wet in wer

king, wat verwys na die pleeg van 'n onsedelike of 

onbehoorlike daad met 'n meisie of seun onder die 

ouderdom van 19 jaar {Swanepoel 1993) . 

Onsedelike aanranding is die wederregtelike en opsetlike 
aanranding van 'n ander, met die opset om 'n onsedelike 

daad te pleeg {Snyman 1992:458). 

In hierdie misdryf kan die slagoffer 'n man of vrou 

van enige ouderdom wees. 

Indien die slagoffer onder die ouderdom van 19 jaar 

is word die oortreder nie aangekla van onsedelike 

aanranding nie, maar ingevolge Artikel 14(1) (b) van 

die Wet op Seksuele Misdrywe, Wet 23 van 1957, waar

in die pleeg van 'n onsedelike of onbehoorlike daad 

met 'n meisie of seun onder die ouderdom van 19 jaar 

ter sprake kom {Swanepoel 1993). 
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* Bloedskande is die wederregtelike en opsetlike geslags

gemeenskap tussen man en vrou wat nie met mekaar mag trou 

nie, omdat hulle binne die verbode grade van bloedverwant

skap, aanverwantskap of verwantskap deur aanneming aan 

mekaar verwant is (Snyman 1992:383). 

Indien die meisie in hierdie misdryf ouer as 16 jaar 

is en nie toestemming tot gemeenskap gegee het nie, 

en penetrasie vind plaas, word die oortreder aange

kla van verkragting. 

Sou die meisie ouer as 16 jaar wees en toestem tot 

gemeenskap, en penetrasie vind plaas, word die oor

treder aangekla van bloedskande. 

Wanneer die meisie jonger as 16 jaar is kan sy nie 

toestem tot gemeenskap nie. Sou penetrasie dan 

plaasvind word die oortreder aangekla ingevolge 

Artikel 14(1) (a) van die Wet op Seksuele Misdrywe, 

Wet 23 van 1957 (Swanepoel 1993). 

Uit die voorafgaande bespreking kom dit duidelik na vore dat 

seksuele molestering op die terrein van elkeen van gemelde 

misdrywe voorkom, maar dat toestemming, ouderdom en die voor

koms van penetrasie 'n rol speel in die bepaling van die 
misdryf. 

* 

* 

Tydens hierdie ondersoek het dit na vore gekom dat sek

suele molestering nie as misdaad per se op die wetboek is 

nie. Dit is 'n vae begrip wat baie in die algemeen ge

bruik word. Navorser het in die volgende paragraaf 'n eie 

def inisie van seksuele molestering gegee wat op die voor
af gaande wetlike omskrywings van seksuele misdrywe geba

seer is. Dit is nie gesaghebbend nie, maar operasioneel 

vir die doel van die ondersoek. 

Seksuele molestering van kinders vind gevolglik plaas 
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wanneer 'n meisie onder die ouderdom van 16 jaar deur 'n 

manspersoon gepenetree~ word, of 'n poging daartoe aan

gewend word. Seksuele molestering sluit ook die pleeg van 

'n onsedelike of onbehoorlike daad met 'n meisie of seun 

onder die ouderdom van 19 jaar in, of 'n poging daartoe. 

'n Onsedelike of onbehoorlike daad met 'n meisie sluit 

onder meer die volgende in: 

betasting of suig van die meisie se borste; 

cullilingus; 

betasting van die meisie se vagina; 

aanmoediging van die meisie om aan die oortreder se 

penis te vat of dit te stimuleer sodat hy kan mas

turbeer; 

fallatio; en 

blootstelling van die meisie aan pornograf iese pren
te, tydskrifte of sekspraatj ies met haar aan te 

knoop (Childline s.a:2; Semmelink 1993). 

Die seksuele molestering van kinders is dus 'n gemeenreg
telike misdryf soos in die geval van verkragting, bloedskan

de en onsedelike aanranding. Verder is dit ook 'n statutere 

misdryf soos die pleeg van 'n onsedelike of onbehoorlike daad 

met 'n meisie of seun onder die ouderdom van 19 jaar. Die reg 

wil deur wetgewing die persoonlikheidsregte of die waardigheid 

en reg op privaatheid van die kind beskerm. 

1.5.1.2 Stiefvader 

'n Kind kry 'n stiefvader deur haar biologiese moeder se huwe

lik met 'n man ander as die kind se biologiese vader (Odendaal, 

Schoonees, Swanepoel, Du Toit & Booysen 1985:1079). 

1.5.1.3 Disfunksionele gesin 

'n Disfunksionele gesin kan omskryf word as 'n gesin wat nie 

oor die vermoe beskik om aan die eise en verwagtinge van die 
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samelewing en die van sy gesinslede te voldoen nie. Die gesin 

ondervind gevolglik probleme. in die bantering van gesinskrisis

se en ontwikkel onaanvaarbare gedragspatrone, soos die seksuele 

molestering van 'n kind (Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir 

Kinder- en Gesinslewe 1988:11). 

1.5.1.4 Sosiale verhoudings 

Hierdie begrip omsluit 'n individu se verhouding met sy ouers, 

huweliksmaat, kinders, broers, susters en vriende (Steyn & Van 

Rensburg 1987:105). 

1.5 .2 Kwalitatiewe en tydruimtelike begrensing 

Kwalitatiewe begrensing is die nominale verkleining van die 

ondersoekgroep deur bepaalde kenmerke wat by elke respondent 

aanwesig is, soos ouderdom, ras en geslag (Van der Westhuizen 

1982:41). Die tydruimtelike begrensing behels die spesifieke 

tydperk waarin die ondersoek gedoen is asook die plek van 

ondersoek. 

In hierdie navorsingsondersoek is alle blanke stiefvaders wat 

vanaf Januarie 1988 tot November 1992 by die Christelik Maat

skaplike Raad van Witbank aangemeld is vir die molestering van 

hulle stiefdogters, en wat tydens navorser se ondersoek opge

spoor kon word, betrek. Hierdie organisasie is gekies aange

sien navorser as maatskaplike werker in diens van genoemde or

ganisasie is. Skriftelike toestemming is verkry vanaf die 

Direkteur Maatskaplikewerk-Dienste van die Sinodale Kommissie 

vir die Diens van Barmhartigheid van Cos-Transvaal, om die or

ganisasie se kliente as respondente in die ondersoek te betrek 
( Kyk Bylaag A) . 

1. 5 .3 Kwantitatiewe Begrensing 

Dit is die syfermatige beperking van die ondersoekgroep tot 'n 
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bepaalde universum of tot 'n verteenwoordigende steekproef van 

die ondersoekveld (Van der Westhuizen 1982:41). 

Aangesien die totale aanmeldingsyf er van molesteerders in die 

stiefgesin by die Christelik Maatskaplike Raad van Witbank 

veertien was vir genoemde tydperk, is gepoog om almal in die 

ondersoek te betrek. Slegs elf van die stiefvaders is uitein

delik in die navorsingsondersoek betrek, omdat een nie opge

spoor kon word nie en die ander twee nie bereid was om as 

respondente op te tree nie. 

1.6 WETENSKAPLIKE WERKSWYSE 

Wanneer 'n navorsingsondersoek geloods word, word bepaalde 
benaderings, strategiee, metodes en tegnieke gevolg om by die 

uiteindelike doel van die ondersoek uit te kom. Dit sluit die 
volgende in: 

1. 6 .1 Benadering 

Aangesien navorser die beleweniswereld van die stiefvader as 

seksuele molesteerder wou betree, is die ondersoek kwalitatief 

benader. Dit stel navorser in staat om betrokke te raak by die 
verskynsel en om die probleem wyd en in diepte te ondersoe~ 

(Mouton & Marais 1989:157,165). Navorser het self die onder
houde met die molesteerders gevoer. 

1. 6. 2 Strategie 

'n Strategie bepaal hoe die beoogde data in die navorsingson

dersoek bekom gaan word en hoe die probleme wat daarby betrokke 

is, hanteer gaan word (Smit 1985:25). 

In die metodologie word twee soorte navorsingstrategiee 
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onderskei, naamlik die nomotetiese en die idiografiese. In 

hierdie ondersoek is van die ideograf iese strategie gebruik 

gemaak. Laasgenoemde konsentreer op die intensiewe bestudering 

van 'n enkele geval of gebeurtenis. Hierdie strategie stel die 

navorser in staat om die stiefvader as seksuele molesteerder 

binne sy bepaalde konteks en teen sy totale agtergrond te sien. 

Die navorser kry deur middel van 'n indiepte studie 'n beeld 

van die prosesse wat binne elke besondere stiefgesin aan die 

gang is en wat elkeen se omstandighede uniek en anders maak 

(Mouton & Marais 1989:49). 

1.6.2.1 Geldigheid 

Ten einde interne geldigheid soos akkurate en werklikheidsge

troue bevindinge in hierdie ondersoek te verseker, is nie slegs 

op die navorser se eie mening gesteun nie. Navorser is ook 
gelei deur verslae van vakkundige paneelbesprekings en gesins

eenheidevaluasies ten opsigte van die respondente. Laasgenoem
de besprekings en evaluasies bevat die menings van 'n multi

disiplinere span soos maatskaplike werkers, predikante en 'n 

kliniese sielkundige (Mouton & Marais 1989: 51) . Dieselfde 

onderhoudskedule is deurgaans by elke respondent gebruik as 

riglyn om die ondersoek te rig. Die bevindinge in die onder

soek is gekontroleer aan die hand van die literatuur in verband 

met seksuele molestering. 

1.6.3 Metodes 

Die analitiese metode is in die ondersoek na molestering deur 

stiefvaders gebruik. Hierdie metode bestudeer elke indi viduele 

geval se gesinsomstandighede, onderlinge verhoudings en ge

dragspatrone intensief. Dit stel die navorser in staat om dit 

wat in die literatuur met betrekking tot die probleem opgeteken 

is, met die praktyk in verband te bring. Die navorser verkry 

sodoende 'n totaliteitsbeeld van die stiefvader as seksuele 

molesteerder en kan die probleem beskryf en verklaar (Van der 
Westhuizen 1982:9,21,39). 
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1. 6 .4 Tegnieke 

'n Tegniek is die wyse waarop 'n handeling uitgevoer word 
(Plug, Meyer, Louw & Gouws 1987:360). Dit is ondergeskik aan, 

en iets minder as metodes. Tegnieke is hulpmiddels wat gebruik 

word om 'n steekproef te trek, data in te samel en te verwerk 

(Van der Walt, Cronje & Smit 1982:192). 

In hierdie navorsingsondersoek is die volgende tegnieke aan

gewend: 

1.6.4.1 Steekproef tegniek 

In hierdie navorsingsondersoek is van 'n versadigde steekproef 

gebruik gemaak. Dit wil se die totale teikengroep stiefvaders 

wat as seksuele molesteerders by die Christelik Maatskaplike 
Raad van Witbank aangemeld is, is in die ondersoek betrek (Van 

der Westhuizen 1982:42). Die nie-waarskynlikheidsteekproef

nemingsprosedure is gebruik, wat meebring dat veralgemening 

nie buite die groep gemaak kan word nie (Stoker 1983:9). 

1.6.4.2 Data-insamelingstegniek 

Tydens die data-insameling is twee insamelingstegnieke gebruik, 
naamlik: 

* In die dokumentere studies is gebruik gemaak van maat

skaplike leerinhoud en briewe van die respondente, weten

skaplike handboeke, vaktydskrifte en brosjures oor die 

onderwerp (Smit 1985:159). Die maatskaplike leerinhoud 

van elke respondent het bygedra tot 'n wye en objektiewe 

evaluasie van elke respondent en sy totale gesinsisteem. 

Die leerinhoud bevat byvoorbeeld volledige opgetekende 

data van onderhoude tussen die respondent, sy gesin en 

hulle maatskaplike werker. Elke respondent en sy gesin 



11 

is ook deur 'n multidisiplinere span van agter 'n eenrig

tingglas geevalueer. LGlasgenoemde inligting is ook in die 

maatskaplike leer vervat. 

* Ongestruktureerde onderhoudvoering is as data-insamelings

tegniek gekies, omdat dit die navorser toelaat om in die 

leefwereld van die individu te tree en aangesien navorser 

as maatskaplike werker opgelei is in ongestruktureerde 

onderhoudvoering. Die tegniek beperk die navorser se rol 

as vraer tot 'n absolute minimum. Dit plaas die navorser 

meer in 'n waarnemersposisie wat slegs 'n tema, soos die 

funksionering van die stiefgesin, suggereer {De Wet,et 

al., 1981:163) {Kyk Bylaag B). 

Die genogram is as hulpmiddel tydens die onderhoudvoering ge

bruik. Marlin {1989:1) omskryf 'n genogram as 'n tipe stamboom 

wat bloed- en huweliksverhoudings oor drie geslagte voorstel. 

Hierdie stamboom verskaf inligting ten opsigte van ouderdomme, 

beroepe en gedragspatrone wat bydra om 'n f amilie se funksione
ring beter te verstaan. 

Tydens die onderhoudsituasie het die volgende komponente aandag 
geniet: 

* 

* Navorser is aan die respondent bekend gestel as 'n navor

ser van die Universiteit van Suid-Afrika. Aan die respon

dent is verduidelik dat navorser 'n ondersoek doen na die 

funksionering van gesinne wat betrokke is by die Christe

lik Maatskaplike Raad van Witbank se maatskaplike hulp

verleningsaksie, ten einde probleemareas te identifiseer. 

Weens die sensitiwiteit van seksuele molestering is res

pondent nie dadelik daarmee gekonfronteer nie, maar is die 

onderhoud doelbewus in daardie rigting gestuur {Schurink 
1988: 141) . 

Navorser het die verloop van die onderhoud aan die respon

dent verduidelik en genoem dat die doel is om vas te stel 



12 

hoe respondent se .gesin saamgestel is; 

in watter verhouding respondent se gesinslede tot 

mekaar staan; 

watter prosesse binne respondent se gesin aan die 

gang is (Schurink 1988:142). 

* Navorser het verbaal en nie-verbaal die boodskap oorgedra 
dat sy nie-veroordelend, aanvaardend en gretig is om te 

luister na respondent (Schoeman & Botha 1991:52). 

* 

* 

* 

* 

Navorser het die respondent gerusgestel deur te ver

duidel ik dat alle inligting wat tydens die navorsings

ondersoek verkry word, vertroulik hanteer sal word en 

anonimiteit is gewaarborg. Die name wat gebruik word is 

f iktief en toon geen ooreenkoms met die name van die ge

sinslede nie (Schurink 1988:150). 

Die belangrikheid van die respondent se samewerking in die 

navorsingsondersoek is beklemtoon, aangesien dit 'n be

langrike bydrae kan lewer tot verdere hulpverlening aan 

stiefvaders wat hulle stiefdogters seksueel molesteer 
(Schurink 1988:142). 

Navorser het aan respondent die werking van die genogram, 

wat in die navorsingsondersoek gebruik gaan word, ver

duidelik. Navorser het begin om saam met respondent 'n 

genogram van sy f amilie oor drie geslagte te teken deur 

by respondent en sy vrou se ouers te begin. 

By die aanvang van respondent se genogram is begin met 

openingsvrae wat biograf ies van aard is om sodoende weer

stand wat by die respondent aanwesig mag wees, af te breek 

(Schoeman & Botha 1991: 52). 
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Die volgende simbole is aangewend in die teken van die 

genogram (Marlin 1989:~2): 

D 
0 

D 

0 

• 
0 

0 
- _l 

man 

vrou 

getroude paar 

man en vrou wat oorlede 
is 

getroude man en vrou 
met hul kinders 

miskraam of aborsies 

aangenome kinders 

egpaar is geskei 

saamleefverhouding 
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* Die openingsvrae is opgevolg deur vrae wat voortgevloei 

het uit navorser se lit€ratuurstudie ten opsigte van die 

stiefvader as molesteerder. Dit het gelei tot die 

blootlegging van nuwe kennis ten opsigte van stiefver

houdings (Schoeman & Botha 1991:52). 

* Navorser het voortdurend alternatiewe wyses van vraag

stelling oorweeg ten einde antwoorde op vrae te kry wat 

nie met gemak deur die respondent beantwoord is nie 

(Schoeman & Botha 1991:52). 

* Aan die einde van die onderhoud is saam met die respondent 

deurgewerk of die onderhoud aan die navorsingsooreenkoms 
voldoen het en of die voorgenome doelstellings van die 

ondersoek bereik is. Sodoende kon die navorser en die 

respondent tevrede uit mekaar gaan (Schurink 1988:145). 

Die tydsduur van die onderhoude met die respondente was deur
gaans een en 'n half uur elk, behalwe by respondente vyf en 

nege waar die onderhoude respektiewelik twee en 'n half en een 

uur geduur het. Die tyd was voldoende vir navorser om die 

inligting vir die doelwitte van die ondersoek te bekom. 

Navorser het nie voor die ondersoek die respondente geken nie, 

maar het sitting gehad as maatskaplike werker op die vakkundige 

paneel waar die respondente bespreek is. Verder was navorser 

ook deel van die multidisiplinere span wat van agter die 

eenrigtingglas elke respondent en sy gesin geevalueer het. 

1.6.4.3 Doelbereikingstegniek 

Na die voltooiing van die navorsingsondersoek is die inge

samelde data ten opsigte van die stiefvader as seksuele 

molesteerder geboekstaaf, deur die probleem verbaal-weten

skaplik en tipologies te beskryf en te verklaar. Navorser het 

van die data visueel voorgestel deur die gebruik van diagramme, 

histogramme en genogramme. Die geboekstaafde data stel die 
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leser in staat om 'n beeld te kry van die kenmerke en omvang 

van stiefgesinne waarin seksuele molestering voorkom (Van der 

Westhuizen 1982:10). 

1.7 PROBLEME WAT DIE ONDERSOEK BEMOEILIK HET 

Probleme wat die navorsingsondersoek bemoeilik het is die 

volgende: 

* Dit was nie moontlik om werklik die omvang van seksuele 

molestering te bepaal nie, aangesien die verskillende in

stansies wat betrokke is by die probleem 

geen eenvormige statistiek hou nie; 

in sommige gevalle geen statistiek hou nie; 

se statistiek met mekaar oorvleuel. 

* Weens die sensitiwiteit en vertroulikheid van molestering 

deur die stiefvader was dit moeilik om persone te kry om 

as respondente op te tree in die navorsingsondersoek. Die 

Christelik Maatskaplike Raad van Witbank wat sulke sake 

hanteer, se kliente is genader om aan die ondersoek deel 

te neem. 

* Molesteerders het nie altyd dadelik ingestem om as respon

dente op te tree nie. Elke respondent wat as molesteerder 

geindentif iseer is moes met groot omsigtigheid benader en 

gemotiveer word. Die respondente se maatskaplike werkers 

was behulpsaam in die motiveringsproses. 

* Sommige van die molesteerders was tydens die ondersoek in 

inrigtings, soos die gevangenis en Weskoppieshospitaal. 

Toestemming moes eers van hierdie instansies verkry word 

om die inwoners as respondente in die ondersoek te betrek. 

Die molesteerders se eie toestemming tot deelname aan die 

ondersoek moes ook eers verkry word. 
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1.8 DIE VERLOOP VAN DIE NAVORSINGSONDERSOEK 

Die data ten opsigte van die stiefvader as seksuele moles

teerder wat tydens die navorsingsondersoek ingesamel is, word 

soos volg in die navorsingsverslag uiteengesit: 

Hoofstuk 2 bevat 'n breedvoerige literatuuroorsig ten opsigte 

van die kenmerke van stief gesinne waarin seksuele molestering 

voorkom. Die tweede helfte van die hoofstuk gee 'n uiteenset

ting van die verskillende instansies in die Republiek van 

Suid-Afrika wat betrokke is by die aanmelding en hantering van 

seksuele molestering. 

Hoofstuk 3 bied 'n uiteensetting van die sisteembenadering en 

terselfdertyd word hierdie benadering van toepassing gemaak op 

die stiefvader as seksuele molesteerder. 

Hoofstuk 4 bevat die ingesamelde data ten opsigte van die 

molestering in die stiefgesinne, wat van respondente en hulle 
leers verkry is. 

In Hoof stuk 5 word die ingesamelde data en die literatuur ten 

opsigte van die stiefvader as seksuele molesteerder geinte

greer, bespreek en geinterpreteer. In hierdie hoofstuk word 

bepaal of die sisteembenadering daarin geslaag het om moleste

ring deur die stiefvader te verklaar. 

In Hoofstuk 6 gee die navorser 'n samevatting van die navor

singsondersoek ten opsigte van die stiefvader as seksuele 

molesteerder. Sy maak aanbevelings aan die gemeenskap en in

stansies wat te kampe het met die probleem, met die oog daarop 

om die seksuele molestering van stiefdogters deur hulle stief
vaders te voorkom. 
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HOOFSTUK 2 

DIE KENMERKE EN OMVANG VAN SEKSUELE MOLESTERING IN DIE 

STIEFGESIN 

2.1 INLEIDING 

Uit die literatuur korn dit na vore dat seksuele molestering in 

alle sosiale, opvoedkundige, beroeps-, ekonorniese en godsdiens

tige groepe voorkorn (Briggs 1985:28; Duncan 1989:15). 'n On

dersoek wat in Engeland onder studente gedoen is bevestig dat 

seksuele molestering, insluitende bloedskande, vyf keer rneer 

voorkorn by gesinne waar 'n stiefvader aanwesig is as by ander 

gesinne (Will 1983:235). Hoewel nie alle stiefvaders hulle 

stiefdogters seksueel molesteer nie, openbaar die stiefgesinne 

waarin molestering voorkorn sekere kenrnerke wat hulle onderskei 
van stiefgesinne waarin seksuele rnolestering nie voorkorn nie. 

Inligting ten opsigte van die ornvang van die stiefvader as 

rnolesteerder is beperk, orndat nie alle rnolesterings aangerneld 1 

word nie en rekordhouding van rnolesterings onvolledig is. i/ t 
Volgens Briggs (1985: 28) het slegs die punt van die ysberg met -, 

betrekking tot seksuele rnolestering tot dusver aan die lig 
gekorn. 

In hierdie hoof stuk word die kenrnerke van die stiefgesin waarin 

seksuele molestering voorkorn, uitgelig. Die beskikbare statis

tiek ten opsigte van seksuele rnolestering word weergegee, soos 

verkry van die onderskeie instansies betrokke by die aanrnelding 

en hantering van die probleern (Kyk paragraaf 2.3). 



18 

2.2 KENMERKE VAN DIE STIEFGESINNE WAARIN SEKSOELE MOLESTERING 
VOORKOM 

Stiefgesinne waarin die stiefvader die stiefdogter seksueel 

molesteer openbaar die volgende kenmerke: 

2 .2,.1 Die stiefgesin het 'n geskiedenis van seksuele 
molestering 

Volgens Spies (1988:95) dien die gesin as 'n leerskool vir sy 

gesinslede. Die kind leer in sy ouerhuis wat die onderskeie 

gesinslede se verwagtinge van mekaar is, byvoorbeeld die weder

sydse verwagtinge tussen ouers en kinders en die egliede se 

verwagtinge van mekaar. Elke ouer beskik dus oor 'n eie ag

tergrondsgeskiedenis wat gevorm is uit ervaring vanuit hul eie 

gesinne van herkoms. 

Sou die stiefvader in sy ouerhuis as kind gemolesteer gewees 

het, kan hy dit na sy eie gesin oordra deur sy stiefdogter te 

molesteer (Kasper, Bauman & Alford 1984:133). Die stiefvader 

se eie ervaring van seksuele molestering as kind kan lei tot 
onopgeloste konflikte, vrees vir verwerping, afhanklikheids

behoeftes en gebrek aan vertroue (Spies & Uys 1986: 165) . 

Laasgenoemde lei daartoe dat die stiefvader, byvoorbeeld, in 

sy adolessente jare horn nie tuis voel tussen lede van sy eie 

ouderdomsgroep nie. Hy wend horn tot kinders jonger as hy waar 

hy die nodige erkenning en aanvaarding kry. Hierdie situasie 

skep vir die stiefvader die geleentheid om met die seksuele te 

eksperimenteer, wat kan lei tot die seksuele molestering van 

kinders (Carl 1987:33; Groth, Hobson & Gary 1982:133). Ge

noemde faktore kan in die stiefvader se volwasse lewe aan

leiding gee tot die seksuele molestering van sy stiefdogter. 
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Die stiefgesin ondervind probleme in rolverdeling en 
-vervulling 

Stiefgesinne kan van hulle funksies verloor soos, byvoorbeeld, 

die moeder wat nie haar tradisionele rol as huisvrou (soos huis 

skoonmaak, wasgoed was en kos kook) en haar rol as eggenoot 

vervul nie. Die moeder kan psigies afwesig wees en 'n gedurige 

moegheid en 'n gebrekkige belangstelling in die seksuele toon. 

In sommige gevalle kan die moeder f isies afwesig wees weens 

lang werksure of siekte en meer gehospitaliseerd wees as die 

gemiddelde vrou. Dit is 'n aanvaarbare situasie in hierdie 

tipe gesin dat die dogter in genoemde omstandighede die moeder 

se rol as huisvrou en eggenoot oorneem. Hierdie situasie lei 

daartoe dat die stiefvader horn tot die stiefdogter kan wend vir 

die bevrediging van sy seksuele behoeftes. Sodoende word sek

suele molestering deur die stiefvader in die hand gewerk (Suid

Afrikaanse Nasionale Raad vir Kinder- en Gesinslewe 1988:13). 

2.2.3 Die stiefgesin is geisoleerd 

Seksuele molestering kom nie noodwendig in geisoleerde stief

gesinne voor nie, maar Prude (1982:217) is van mening dat 

stiefgesinne waarin seksuele molestering wel voorkom geisoleerd 

is. Sulke geisoleerde gesinne het geen of min vriende en be

oefen geen of beperkte buitemuurse aktiwiteite. Ben van die 

eienskappe is dat die stiefvader nie genee is dat die stiefdog

ter seunsvriende het nie, onder die voorwendsel dat hy haar nie 

saam met seuns kan vertrou nie. In werklikheid is die stief

vader j aloers en bang dat die stiefdogter belangstelling in horn 

sal verloor en met iemand anders 'n verhouding sal aanknoop. 

Sy motief is selfsugtig en geensins daarop gemik om die stief

dogter te beskerm nie. Indien sulke geisoleerde gesinne op 

plase woon wat demografies geisoleerd is, het die stiefdogters 

twee keer meer kans om seksueel gemolesteer te word as die wat 
in 'n dorp of stad woon (Prude 1982:217). 
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Die seksuele molestering word deur die stiefgesin 
geheim gehou 

Aangesien die stiefvader bang is die verhouding tussen horn en 

sy stiefdogter sal beeindig word, dreig hy haar indien sy sou 

praat oor die molestering (Frude 1985 :465). Volgens Van 

Schalkwyk (1990:25) is die moeder soms bewus van hierdie ver-

houding tussen stiefvader en 

soms self hierdie verhouding 

deur mondelinge mededeling of 

stiefdogter. Die dogter bring 

onder die moeder se aandag, of 

per brief/nota. Bylaag C verwys 

na 'n tipiese brief van 'n dogter se mededeling aan haar 

moeder. 

Die moeder ignoreer dikwels hierdie verhouding tussen stief

vader en stiefdogter omdat dit die moeder pas, want in so 'n 

verhouding neem die dogter die moeder se verantwoordelikheid 

ten opsigte van haar seksuele verpligtinge oor. Gevolglik 

vervul die molestering deur die stiefvader 'n bepaalde funksie 

in die gesin (Spies 1988:89). Sommige stiefdogters wat deur 
hul stiefvaders seksueel gemolesteer word meld nie die moleste

ring aan nie. Een van die redes vir laasgenoemde is dat die 

dogters nooit die regte benamings vir hulle verskillende 

liggaams- en geslagsdele geleer het nie. Die gebrekkige woor

deskat lei daartoe dat die dogters nie in woorde kan vertel wat 

presies die aard van die molestering was nie. 

Die stief dogter vrees verder die gevolge wat die bekendmaking 

van die molestering aan 'n hulpbron buite die gesin vir haar, 

die stiefvader en die res van die gesin sal inhou. Die bekend

making kan vir die gesin meer nadele inhou as wat dit die slag

of fer van die molestering help (Frude 1985:466). Die stief

vader kan na die aanmelding van die molestering skuldig bevind 

word en gevangenisstraf opgele word vir die oortreding. Die 

moeder en die res van die gesin moet dan f inansieel op hulle 

eie bene staan of hulle moet by familie of 'n welsynsorgani-
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sasie aanklop om hulp. Laasgenoemde aspek is 'n belangrike 

f aktor waarom die moeder haar oe vir die stiefvader se oortre

dings sluit (Faller 1984:475). 

Geheimhouding van seksuele molestering hou vir die stiefdogter 

bepaalde voordele in, soos baie aandag, spesiale gunste en ge

skenke aan haar. Die stiefdogter besef dat indien sy deel van 

hierdie gesin wil bly of die voordele wil behou, sy geen alter

natief het as om stil te bly nie (Suid-Afrikaanse Nasionale 

Raad vir Kinder- en Gesinslewe 1988: 15) . Volgens Van 

Schalkwyk (1990:29) beleef van die slagoffers so 'n seksuele 
verhouding met die stiefvader positief en is die beeindiging 

van die verhouding vir die slagoffer 'n trauma. 

2.2.5 Ontbrekende bloedverwantskap in die stiefgesin 

Volgens Russel (1984: 20) is die molesteringsrisiko vir die 

stiefdogter deur die stiefvader groter as die tussen 'n biolo

giese vader en sy eie dogter. Laasgenoemde kan toegeskryf word 

aan die feit dat daar geen natuurlike binding tussen 'n stief

vader en 'n stiefdogter bestaan nie. Die stiefvader voel glad 

nie so sterk oor die bloedskande-taboe nie en laat horn nie 

daardeur aan bande le nie (Bagley & King 1990: 160; Briggs 

1985:29). Die gevolg is dat die stiefdogter meer blootgestel 

word aan seksuele molestering deur die stiefvader. 

2.2.6 Die bedreigende invloed van die hertroue van die 
moeder 

Die hertroue van 'n vrou kan 'n seksuele bedreiging vir haar 
dogter(s) wees. 

Aan die ander kant kom 'n stiefvader by die hertroue tot die 

redding van 'n enkelouergesin, maar word beskou as 'n indrin

ger. Die stiefvader help met die grootmaak van die stief-
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kinders, maar kry nooit 'n plek in die gesinsisteem nie (Mc 

Goldrick & Carter 1980:285). Hy kan deur 'n besondere ver

houding met die stiefdogter poog om 'n plek in die gesinsisteem 

te bekom. 

Die dogter kan deur die hertroue van die moeder beleef dat sy 
minder aandag van die moeder ontvang, en in kompetisie tree met 

haar ten opsigte van die aandag van die stiefvader (Russel 

1984:20). Hierdie situasie skep geleentheid tot molestering 

deur die stiefvader, as gevolg van die stiefdogter se pogings 

om sy aandag op haar gevestig te kry. 

2.2.7 Seksuele uitlokking deur die stiefdogter 

Seksuele molestering binne die stiefgesin kan deur die stief

dogter aangevuur word. Die dogter het haar biologiese vader 

verloor deur die dood/egskeiding en om te voorkom dat sy die 

stiefvader ook verloor, sien sy flankering met hierdie nuwe man 

as 'n manier om horn te probeer behou. Aan die ander kant kan 

die stief dogter bang wees vir die stiefvader of probeer om horn 

te behaag. Sy gebruik in hierdie situasie haar seksualiteit 

om horn te wen en te manipuleer en moedig sodoende haar eie 

seksuele molestering aan (Collins 1988:122). 

2.2.8 Stiefvaders wat probleme ondervind met langtermyn
verhoudings 

Die molesteerder ondervind probleme in die opbou van sosiale 

verhoudings soos die met sy eie ouers, sy vrou en sy kinders. 

Laasgenoemde lei tot onsekerheid en 'n gebrekkige manlike 

identifikasie by so 'n persoon. Dit bedreig horn en laat horn 

ongemaklik voel ten opsigte van heteroseksuele verhoudings met 

volwassenes (Duncan 1989: 8, 10; Mc Goldrick & Carter 
1980: 279). 
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Mans wat probleme ondervind-met die opbou van langtermynver

houdings met vrouens skei meer dikwels. Sulke mans trou soms 

met sekere vrouens omdat hulle seksueel in die vrouens se 

kinders belangstel. Dit is hierdie man wat sy stiefdogter 

gebruik om sy seksuele behoeftes te bevredig (Bagley & King 

1990: 16) . 

2.2.9 Herinnering aan die vorige vrou van die stiefvader 

Molestering binne die stiefgesin kan in die hand gewerk word 

omdat die stiefdogter die stiefvader aan sy vorige vrou herin

ner. Die stiefdogter kan byvoorbeeld soos die stiefvader se 

vorige vrou lyk of kan dieselfde persoonl ikheidseienskappe 

openbaar of optree soos die vorige vrou. Hoewel die stiefvader 
fisiek van sy vorige vrou geskei is, is hy moontlik nie psigies 

van haar geskei nie. Die stiefvader se onaf gehandelde psigiese 

skeiding van sy vorige vrou en die stief dogter se positiewe 

ooreenstemmende eienskappe met haar, kan lei tot seksuele 

molestering (Frude 1982:216). 

Aan die ander kant, kan die herinnering aan die vorige vrou 

negatief wees. Die ooreensternmende voorkoms, eienskappe en 

optrede tussen die vorige vrou en die stiefdogter kan die 

stiefvader afstoot en hy kan uit weerwraak teen sy vorige vrou, 

sy stiefdogter seksueel misbruik (Duncan 1989:28). 

2.2.10 Bepaalde persoonlikheidseienskappe van die onder
skeie gesinslede 

Bepaalde persoonlikheidseienskappe by die onderskeie gesinslede 

in die stiefgesin kan onder sekere omstandighede 'n bydrae 

lewer tot die molestering van die stiefdogter deur die stief
vader (Duncan 1989:13). Hierdie persoonlikheidseienskappe van 
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die onderskeie gesinslede is as volg: 

2.2.10.1 Die stiefvader 

'n Passiewe stiefvader met 'n introverte persoonlikheid wat 

sosiaal geisoleerd is, is van sy gesin afhanklik vir emosionele 

verhoudings. Hierdie situasie skep die geleentheid tot die 

opbou van ongesonde verhoudings met die onderskeie gesinslede, 

byvoorbeeld met die stiefdogter, en kan tot seksuele moleste

ring aanleiding gee (Schlesinger 1982:17). 

'n Dominerende stiefvader glo uit die aard van sy persoon
likheid dat sy stiefdogter se seksualiteit aan horn behoort en 

dat praktiese seksonderrig deur die ouers 'n noodsaaklikheid 

is. Laasgenoemde regverdig die stiefvader se seksuele ak

tiwiteite met sy stiefdogter (Robertson 1990:14). 

2.2.10.2 Die Moeder 

'n Dominerende moeder wat die leiersposisie in die stiefgesin 

beklee kan daartoe bydra dat die stiefvader in haar skaduwee 

staan. Die stiefvader kan as gevolg van hierdie situasie uit 

die ouersubsisteem na die kindersubsisteem beweeg waar sy 

basiese behoeftes aan liefde en aanvaarding bevredig word. Op 

die lang duur ontwikkel 'n verhouding tussen die stiefvader en 

die stiefdogter en kan laasgenoemde die slagoffer van die 

stiefvader se seksuele behoeftes word (Spies 1988:104). 

2.2.10.3 Die Stiefdogter 

'n Stiefdogter met 'n swak selfbeeld loop 'n groter risiko om 

seksueel deur haar stief vader gemolesteer te word as een met 

'n goeie selfbeeld. Die stiefdogter se swak selfbeeld lei tot 

'n lae dunk van haarself en die passiewe aanvaarding van haar 
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rol as slagoffer van molestering. Die skaam, stil en afhank

like stiefdogter loop gevolg1ik die gevaar om in die slagyster 

van die seksuele molesteerder te trap. Uit die aard van die 

stiefdogter se persoonlikheid vertel sy nie maklik wat met haar 

gebeur nie, en die stiefvader soek juis iemand wat die oor

treding sal geheim hou en geredelik sal saamwerk (O'Brien 

1986: 68) . 

2.2.11 Drankmisbruik deur die stiefvader 

Seksuele molestering is nie noodwendig die direkte gevolg van 

drankmisbruik nie, maar kan daartoe lei. Wanneer die stief

vader onder die invloed van drank is kan sy oordeelsvermoe in 

so 'n mate belemmer word en sy inhibisies tot so 'n mate ver

laag word, dat hy sy stiefdogter seksueel molesteer. Aan die 

ander kant kan drankmisbruik lei tot seksuele onaktiwiteit of 

ooraktiwiteit by die stiefvader. Die stiefdogter weet ge-
volglik dat wanneer die stiefvader onder die invloed van drank 

is, sy seksueel gemolesteer gaan word of dat sy juis dan buite 

gevaar is (Robertson 1990:14). 

2.3 DIE OMVANG VAN MOLESTERING IN DIE STIEFGESIN 

Seksuele aktiwiteite met kinders word in 'n wye verskeidenheid 

wetlike kategoriee ingedeel soos verkragting, bloedskande en 

onsedelike aanranding. Hierdie indelings maak dit moeilik om 

te bepaal wat werklik die omvang van seksuele molestering is 

en in die besonder die omvang van seksuele molestering van 

stiefdogter deur stiefvader. 

In lande soos die Verenigde State van Amerika is gevind dat 

meer verfynde inligting ten opsigte van seksuele molestering 

beskikbaar is. Die statistiek bevat byvoorbeeld die huwelik

staat van die oortreder asook sy verwantskap tot die slagoffer. 

Die slagoffer van seksuele molestering se ouderdomsverspreiding 
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word ook ingesluit en in geval van die misdaad self, word sta

tistiek gegee volgens die ~ard van die misdaad (Erikson, et 

al., 1988: 82). 

In Suid-Af rika word dieselfde verfyning van die statistiek soos 

in oorsese lande, nie gereflekteer nie. Aangesien die seksuele 

molestering van kinders in Suid-Af rika by soveel verskillende 

instansies aangemeld kan word, soos welsynsorganisasies, die 

kinderbeskermingseenhede van die Suid-Afrikaanse Polisie, 

Childline, Safeline, krisisklinieke soos Liberty Life Child 

Care Centre in Johannesburg en vele ander ins tansies, bemoeilik 

dit die bepaling van die ware omvang van die probleem. 

Dit is ook moeilik om te bepaal in watter mate die aanmeldings 

oorvleuel. Die Suid-Afrikaanse Polisie se statistiek verwys 

byvoorbeeld slegs na die aantal vervolgings en veroordelings, 

terwyl Frude (1985:463) van mening is dat weinig molestering

sake die hof bereik. Dit wil se laasgenoemde statistiek gee 

dus net 'n klein gedeelte van die aantal molesterings weer wat 

werklik aangemeld word. 

Die volgende is by die onderstaande instansies in Suid-Af rika 

ten opsigte van die omvang van seksuele molestering in die 
stiefgesin, gevind: 

2.3.1 Die Suid-Afrikaanse 
mingseenhede 

Polisie se Kinderbesker-

In 1986 is begin met die stigting van kinderbeskermingseenhede 

deur die Suid-Afrikaanse Polisie. Hierdie eenhede het ten doel 

om landwyd op te tree teen verdagte seksuele molesteerders, ten 

einde kinders te beskerm teen hierdie misdaad (Robertson 

1990: 1) . Volgens luitenant Homan (1991) van die Suid-Afrikaan

se Polisie se Kinderbeskermingseenheid in Pretoria is daar tans 

18 kinderbeskermingseenhede in die Republiek van Suid-Afrika. 
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Die kinderbeskermingseenhede van die Suid-Af rikaanse Polisie 

se statistiek ten opsigte va~ die verspreiding van oortredings 

teen die Wet op Seksuele Misdrywe, Wet 23 van 1957, met betrek

king tot kinders onder die ouderdom van 18 jaar, word in 'n 

histogram, Figuur 2.1 uitgebeeld. 

FIGUUR 2.1 

Verspreiding van oortredings teen die Wet op Seksuele Misdrywe, 
Wet 23 van 1957, ten opsigte van kinders onder die ouderdom van 
18 jaar, vir die tydperk Januarie 1988 tot Desember 1992 {Homan 
1991; Pienaar 1993). 
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In Figuur 2.1 kom dit na vore dat daar vanaf 1988 'n skerp 

styging was in die aanmelding van oortredings teen die Wet op 
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Seksuele Misdrywe, Wet 23 van 1957, ten opsigte van kinders 

ender die ouderdom van 18 j~ar. Eers vanaf 1991 het daar 'n 

daling in die aanmelding van hierdie oortredings plaasgevind. 

Robertson (1990:1) is van mening dat die landwye stigting van 

die Suid-Afrikaanse Polisie se Kinderbeskermingseenhede posi

tiewe waarde het. Volgens Figuur 2.1 blyk dit uit die skerp 

styging in aanmeldings sedert 1988, dat kinders wat gemolesteer 

word meer van die dienste gebruik maak. Briggs (1985: 28) skryf 

hierdie verhoogde aanmeldings nie toe aan 'n styging in die 

verskynsel van seksuele molestering nie, maar eerder aan beter 

kommunikasie en 'n groter bereidwilligheid om hulp te vra. Dit 

dui ook op meer vertroue in die polisie en ander dienste. 

2.3.2 Departement van Welsyn 

Hierdie departement is die staatsliggaam wat die welsynsdienste 

van die staat en die onderskeie privaat en kerklike welsynsor
ganisasies van alle bevolkingsgroepe, beheer en koordineer. 

Die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Kinder- en Gesinsorg en 

die onderskeie Christelik Maatskaplike Rade van die Nederduitse 

Geref ormeerde Kerk, is die twee grootste welsynsorganisasies 

in Suid-Afrika wat betrokke is by dienslewering aan kinders in 

maatskaplike nood. Hoewel die Departement van Welsyn al die 

genoemde organisasies se statistiek koordineer, kan hulle nie 

werklik statistiek voorsien ten opsigte van die omvang van 

seksuele molestering nie, omdat die gekoordineerde statistiek 

slegs oor 'n kategorie vir gefolterde kinders beskik wat ver

skillende vorme van mishandeling insluit, waarvan seksuele 

molestering een is (Dempers 1993). 

Deur middel van 'n histogram word die verspreiding van gefol

terde kinders oor 'n periode van vyf jaar, soos verkry van die 

Departement van Welsyn, in figuur 2.2 aangetoon (kyk p.29). 
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Uit die histogram kom dit na vore dat daar ten opsigte van 

kinderfoltering 'n toename is, maar dit wil nie se dat daar 'n 

toename in die seksuele molestering van kinders is nie. 

FIGUUR 2.2 

'n Voorstelling van die verspreiding van gefolterde kinders 
vanaf 1987 tot 1991, volgens die statistiek van die Departement 
van Welsyn (Dempers 1993) 
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Kindernooddiens is op 31 Augustus 1989 deur die Departement van 
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Welsyn ingestel as 'n 24-uur professionele tolvrye telefoon

diens vir kinders wat mishandel word (Snyman 1990:166). 

Hierdie nooddiens word deur die Departement van Welsyn beheer 

en aanmeldings word deur die departement self hanteer of na 

privaat of kerklike welsynsorganisasies gekanaliseer, vir 

verdere dienslewering (Du Toit 1992). 

Kindernooddiens ontvang daagliks ongeveer 2 000 oproepe landwyd 

van alle bevolkingsgroepe wat in die een of ander vorm van 

maatskaplike nood verkeer. Een persent van hierdie aanmeldings 

word na welsynsorganisasies 
vyfde van hierdie verwysings 

ring (Dempers 1993). 

verwys vir verdere aandag. Een 

het te doen met seksuele moleste-

Vanaf 31 Augustus 1989 tot 31 Maart 1991 het die Kindernood

diens van die Departement van Welsyn ongeveer 1 038 sake van 

seksuele molestering na welsynsorganisasies verwys. Aangesien 

die statistiek van die kindernooddiens nie voorsiening maak vir 

inligting ten opsigte van die oortreder van seksuele moleste
ring nie, is dit moeilik om te bepaal in hoeveel gevalle die 

stiefvader die oortreder is (Dempers 1993). 

2.3.4 Saf eline 

Bruce Duncan is die stigter van Safeline in Kaapstad. Hy het 

sy opleiding aan die Kalkbaai Bybel Kollege ontvang en is 

sedert daardie tyd verbonde aan "The Cape Town City Mission". 

In sy werk het hy die vermoe openbaar om leemtes in strukture 

raak te sien en het so die leemtes in die veld van kindermis-

handeling opgemerk. 

(Duncan 1989:108). 
In 1988 is Safeline in Kaapstad gestig 

Safeline beskik oor 'n 24-uur gratis telefoondiens wat beman 

word deur opgeleide vrywillige werkers, wat Christelike tele

foniese beraad doen met kinders en volwassenes van alle be
volkingsgroepe wat in maatskaplike nood verkeer. Safeline 
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lewer verder 'n diens aan oortreders en slagoffers van kin

dermishandeling en bied ge.meenskapsbewusmakings- en oplei

dingsprogramme in verband met kindermishandeling aan (Duncan 
1989:108). 

Deur middel van 'n histogram word in Figuur 2 . 3 die ver

spreiding van slagoffers van seksuele molestering, soos 

aangemeld by Safeline, Kaapstad vanaf Januarie 1992 tot Maart 

1993, aangetoon. 

FIGUUR 2.3 

'n Voorstelling van die verspreiding van kinders wat seksueel 
gemolesteer is vanaf Januarie 1992 tot Maart 1993, soos aange
meld by Safeline Kaapstad (Dhlamini 1992; Pretorius 1993). 
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Hoewel die statistiek van Safeline nie aandui wie die oortre

ders van seksuele molestering is nie, gee dit 'n aanduiding van 

die omvang van die aanmeldings van seksuele molestering in die 

Wes-Kaap. 

2.3.5 Childline 

Childline is 'n 24-uur gratis telefoondiens wat op verskillende 

wyses in sekere Suid-Afrikaanse stede soos Johannesburg, Durban 

en Port Elizabeth tot stand gekom het met dieselfde doelstel

lings as Safeline in Kaapstad. 

2.3.5.1 Johannesburg 

Childline in Johannesburg is deur 'n groep professionele per

sone gestig nadat die behoefte aan so 'n 24-uur telefoondiens 

aan die lig gekom het. Dit is 'n privaat organisasie wat tans 

onder die vleuels van die Pediatriese Department van die Uni

versiteit van die Witwatersrand funksioneer. Die organisasie 

ontvang 280 - 370 telefoonoproepe per maand van alle bevol

kingsgroepe (Morgenroodt 1993). 

In Figuur 2.4 (kyk p.33) word die persentasie aanmeldings by 

Childline, Johannesburg vir die tydperk Januarie 1992 tot 

Desember 1992 deur middel van 'n sirkeldiagram in verskillende 

kategoriee ingedeel. 

Uit die diagram is dit duidelik dat Childline, Johannesburg, 

'n 27 persent aanmeldingsyfer ten opsigte van seksuele 

molestering het. Hulle statistiek maak nie voorsiening vir 

besonderhede in verband met die oortreders van seksuele 

molestering nie. 
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FI~UUR 2.4 

'n Diagramatiese voorstelling van die kategoriee waaruit 
Childline Johannesburg se aanmeldings bestaan (Morgenroodt 
1993) . 

2.3.5.2 Durban 
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Seksuele 
molestering 
27% 

Gedurende 1984/85 het die maatskaplike werkers en dokters van 

die Addington-hospitaal met behulp van die "Sunday Tribune" 'n 

bewusmakingsveldtog ten opsigte van seksuele molestering ge

loods. Die gemeenskap en ander professionele beroepe het 

positief op genoemde veldtog reageer en dit het aanleiding 

gegee tot die stigting van Childline in Durban op 6 Junie 1986, 
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ender die beskerming van SASPCAN (Southern Africa Society for 

the Prevention of Cruelty a~d Neglect of Children) (Benjamin 

1992) . 

In Figuur 2.5 word 'n aanduiding gegee van die aantal dogters 

wat vanaf Januarie 1991 tot Desember 1992 seksueel gemolesteer 

is. 

FIGUUR 2.5 

Aantal aanmeldings by Childline Durban vanaf Januarie 1991 tot 
Desember 1992 ten opsigte van dogters wat seksueel gemolesteer 
is (Eaglesham 1993). 
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Hoewel die statistiek van Childline, Durban 'n aanduiding gee 

van hoeveel dogters vir 'n bepaalde tydperk seksueel gemoles-
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teer is, dui dit nie aan hoeveel stiefdogters is nie. 

2.3.5.3 Port Elizabeth 

Childline in Port Elizabeth is op 7 Desember 1988 gestig nadat 

al meer en meer sake van seksuele molestering by verskillende 

welsynsorganisasies aangemeld is. Die "Lions", 'n internasio

nale hulporganisasie, het die stigting ondersteun en in 'n 

groot mate gef inansier. Childline in Port Elizabeth is 'n 

onderafdeling van die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir 

Kinder- en Gesinsorg. Aanvanklik is begin met een maatskaplike 

werker. Tans het Childline vier maatskaplike werkers in diens 

(Reilly 1993). 

In Figuur 2.6 (kyk p.36) word deur middel van 'n histogram 'n 

aanduiding gegee van die aantal aanmeldings van kindermishan

deling by Childline, Port Elizabeth vir die tydperk Januarie 

1990 tot Desember 1992. 

Die organisasie se statistiek gee nie deurlopend 'n aanduiding 

hoeveel gevalle van seksuele molestering voorgekom het nie en 

in hoeveel gevalle die stiefvader die oortreder was nie. 

2.3.6 Liberty Life Child Care Centre 

Hierdie organisasie is 'n spesialiteitsafdeling van die Suid

Afrikaanse Nasionale Raad vir Kinder- en Gesinsorg in Johannes

burg. Dit het in 1990 ontstaan as gevolg van die wye mediadek

king wat seksuele molestering geniet het. Die organisasie doen 

terapie met gesinne waarin kinders deur iemand wat die vaderrol 

inneem gemolesteer word. Aanmeldings word ontvang van die vol
gende: 

* 
* 

Transvaal Memorial Institute in Johannesburg. 

Suid-Afrikaanse Polisie. 
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* Childline. 
* Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Kinder- en Gesinsorg 

in Johannesburg. 

* Persoonlike aanmeldings. 

Op 30 Junie 1992 was Liberty Life Child Care Centre besig met 

terapie by 55 gesinne waar seksuele molestering voorgekom het 

(Kruger 1992) . 

FIGUUR 2.6 

Aantal aanmeldings van kindermishandeling by Childline Port 
Elizabeth, vir die tydperk Januarie 1990 tot Desember 1992 
(Reilly 1993). 
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Die mees algemene aard van seksuele molestering by gesinne wat 

betrokke is by terapie word deur middel van 'n histogram in 

Figuur 2.7 aangedui. 

FIGOUR 2.7 

Mees algemene aard van seksuele molestering by gesinne betrokke 
by die Liberty Life Child Care Centre vanaf 1 Julie 1992 tot 
30 Junie 1993 (Richardson 1993). 
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Die oortreders wat hulle die meeste aan seksuele molestering 

skuldig gemaak het word in Figuur 2.8 (kyk p.38) uitgebeeld. 
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FIGUUR 2.8 

Mees algemene tipe oortreders van seksuele molestering aan
gemeld by die Liberty Life Child Care Centre vir die tydperk 
1 Julie 1992 tot 30 Junie 1993 (Richardson 1993) . 
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Hierdie diens is op 6 Desember 1986 deur pastoor Derick Puffett 

van die Hatfield Christelike Kerk in Pretoria tot stand ge

bring. Hy was aanvanklik verbonde aan Lifeline, maar het 

Telefriend gestig weens 'n behoefte aan Christelike beraad met 

mense in maatskaplike nood. Hierdie is 'n daaglikse tele-
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foondiens van 07:00 tot 23:00 by die Pretoria kantoor en vanaf 

08:00 tot 22:00 by die ander kantore. Die telefoondiens word 

beman deur opgeleide vrywilligers. Telefoniese sowel as per

soonlike beraad word gedoen op interkerklike vlak aan alle 

mense in maatskaplike nood, insluitende seksueel-gemolesteerde 

kinders. Hierdie diens het oor die afgelope aantal jare uit

gebrei na ander dorpe en stede soos die Oos-Rand, Kaapstad, 

Port Elizabeth, Pietersburg, Windhoek, Durban, Randburg, 

Verwoerdburg en Pretoria-Noord. 

te Margate beoog. 

'n Kantoor word ook in 1994 

Aangesien dienslewering aan die mens in nood prioriteit is, is 

tot dusver nie statistiek ten opsigte van die aard van die aan
meldings gehou nie. Oorweging word wel geskenk aan die hou van 

statistiek in die toekoms. Volgens pastoor Puffett (1993) het 

al die kantore saam, vanaf September 1990 tot Augustus 1991, 

48 000 telefoonoproepe ontvang. Vanaf September 1991 tot 

Augustus 1992 het die aantal oproepe toegeneem tot 64 600. 

2.4 SAMEVATTING 

Seksuele molestering het die afgelope dekade of twee wye media

dekking geniet en daar is 'n groeiende bewuswording van die 

probleem. Seksuele molestering kom in alle sosiale, opvoed

kundige, beroeps-, ekonomiese en godsdienstige groepe voor. 

Kenners meen dat stiefvaders meer geneig is om hulle stiefdog

ters seksueel te molesteer, as wat biologiese vaders hulle aan 

die oortreding skuldig maak ten opsigte van eie dogters. 

Hoewel nie alle stiefvaders hulle stiefdogters seksueel moles

teer nie, onderskei sekere kenmerke die stiefgesinne waarin 

seksuele molestering wel voorkom van ander gesinne, soos 
naamlik: 

* Die stiefgesin het 'n geskiedenis van seksuele moles
tering. 
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* Die stiefgesin ondervind probleme in rolverdeling en 

-vervulling. 

* Die stiefgesin is geisoleerd. 

* Die seksuele molestering word deur die stief gesin geheim 

gehou. 

* Ontbrekende bloedverwantskap in die stiefgesin. 

* Die bedreigende invloed van die hertroue van die moeder. 

* Seksuele uitlokking deur die stiefdogter. 

* Stiefvaders wat probleme ondervind met langtermynver

houdings. 

* Herinnering aan die vorige vrou van die stiefvader. 

* Bepaalde persoonlikheidseienskappe van die onderskeie 

gesinslede. 

* Drankmisbruik deur die stiefvader. 

Seksuele aktiwiteite met kinders word in 'n wye verskeidenheid 

kategoriee ingedeel, wat dit moeilik maak om te bepaal wat die 

omvang van sekuele molestering is. Die verskillende instansies 

se statistiek maak ook nie almal voorsiening vir 'n kategorie 

soos seksuele molestering nie, n6g minder vir molestering deur 

die stiefvader. 

In statistiek van oorsese lande is gevind dat meer verfynings 

in die statistiek voorkom ten opsigte van die oortreder, die 

slagoffer en die misdaad self. 

Die bepaling van die omvang van seksuele molestering in die 

Republiek van Suid-Afrika word verder bemoeilik deurdat sek-
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suele molestering by soveel verskillende instansies aangemeld 

kan word, soos byvoorbeeld: . 

* 
* 

Die Suid-Afrikaanse Polisie se Kinderbeskermingseenhede. 

Departement van Welsyn. 

* Departement van Welsyn se Kindernooddiens. 

* Safeline. 

* Childline. 

* 
* 

Liberty Life Child Care Centre. 

Telefriend. 

Koordinasie tussen genoemde instansies se werksaamhede en sta

tistiek ontbreek. Eenvormigheid en fyner besonderhede in die 
statistiek is afwesig, wat dit moeilik maak om die omvang van 

seksuele rnolestering te bepaal. 

Die inligting ten opsigte van die kenmerke van die stiefgesinne 

waarin seksuele molestering voorkom en die beskikbare statis

tiek in die verband, word in die volgende hoof stuk gebruik om 

molestering deur die stiefvader te verklaar aan die hand van 

die sisteembenadering. 
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HOOFSTUK 3 

DIE SISTEEMBENADERING TOT SEKSUELE MOLESTERING IN DIE STIEF

GESIN 

3.1 INLEIDING 

Die mens funksioneer nooit alleen nie, maar staan gedurig in 

verhouding tot sy medemens en sy omgewing. Die gesin is die 

mees basiese sisteem in die samelewing (Schoeman 1980: 174; 

Spies 1988:8). Dit is juis daarom dat daar by seksuele moles
tering in die stiefgesin gekyk word na die totale funksionering, 

van die gesin. 

Die gesin is 'n eenheid wat bestaan uit 'n man en vrou in 'n 

sosiaal georganiseerde huwelik, met hulle natuurlike en/of aan
genome kinders. Hierdie individuele lede vervul elkeen be

paalde rolle in die huishouding/gesin wat noodsaaklik is vir 

die voortbestaan en lewenskragtigheid van die sisteem (Nye & 

Berardo 1973: 33; Van der Hoven 1986: 67) . Die voortdurende 

wisselwerking tussen die individuele lede lei tot die positiewe 

of negatiewe beinvloeding van mekaar. Kiesler (1983:3) beskou 

afwykende menslike gedrag, soos molestering deur die stief

vader, as 'n gevolg van versteurde interpersoonlike verhou

dings. Ten einde molestering deur die stiefvader te verklaar, 

is dit belangrik om 'n ontleding te maak van die prosesse wat 

plaasvind wanneer gesinslede met mekaar in interaksie tree. 

Aangesien die sisteembenadering klem le op die prosesse binne 

'n gesin en die wederkerige beinvloeding tussen gesinslede, is 

dit juis daarom dat hierdie benadering gekies is om die sek

suele molestering in die stiefgesin te verklaar (Schoeman 

1980:173). Hierdie benadering het wel bepaalde leemtes, maar 

om te voorkom dat hierdie studie te wyd en omvangryk word is 
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slegs van hierdie benadering gebruik gemaak. 

In hierdie hoofstuk word 'n uiteensetting gegee van die ont

staansagtergrond van die sisteembenadering, die eienskappe van 

die benadering en hoe dit van toepassing gemaak kan word op 

seksuele molestering van die stiefdogter deur die stiefvader. 

3.2 DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DIE SISTEEMBENADERING 

Die sisteembenadering het ontstaan vanuit die natuurwetenskappe 

vanwaar dit uit die kibernetika ontwikkel het (Wiener 1968: 31) . 

Kibernetika is 'n interdissiplinere teoretiese studie van die 

struktuur en funksies van informasieverwerkingsisteme, wat 

gekenmerk word deur inset, verwerking en lewering van infor

masie (Plug, et al., 1987:173). 

Die sisteembenadering in die natuurwetenskappe is met verloop 

van tyd ook op menslike gedrag van toepassing gemaak. Volgens 

Minuchen (1974:5) en Schoeman (1980:174) het Ludwig van Ber

talanffy in 193 7 vir die eerste keer die sisteembenadering 

geformuleer deur 'n sis teem te omskryf as 'n geheel van 

gekompliseerde eenhede wat met mekaar in interaksie is. Na 

die Tweede Wereldoorlog het daar 'n geleidelike klemverskuiwing 

plaasgevind vanaf die bestudering van prosesse binne die mens 

self, na prosesse wat tussen mense plaasvind. Hierdie 

klemverskuiwing lei daartoe dat die sisteembenadering van so 

'n aard is dat dit ook sinvol aangewend kan word in die 

verklaring van seksuele molestering in die stiefgesin. 

3.3 EIENSKAPPE VAN DIE SISTEEMBENADERING 

Die sisteembenadering beskik oor bepaalde eienskappe wat in 

hierdie afdeling kortliks uiteengesit en aangewend word in die 

verklaring van seksuele molestering in die stiefgesin. 



44 

3.3.1 Eenheid 

'n Gesinsisteem is 'n eenheid wat uit twee of meer persone 

(subsisteme) saamgestel is en wat deurentyd met mekaar en die 

gemeenskap in interaksie verkeer (Spies 1988:8). Voorbeelde 

van sulke subsisteme is die vader-moedersubsisteem en die 

kindersubsisteem (Minuchen 1974:52; Schoeman 1980:177). 

Volgens Spies ( 1988: 8) het die gedrag van een gesinslid 'n 

uitwerking op die res van die gesinslede. Die stiefvader wat 

in die huwelik tree weens sy seksuele belangstelling in die 

vrou se dogter, is 'n voorbeeld van hoe die stiefgesin se 

eenheid beinvloed kan word (Bagley & King 1990: 16; Spies 

1988: 8). Die huweliksverhouding word negatief beinvloed 

aangesien die stiefvader nie werklik 'n intieme verhouding met 

sy vrou het nie. Hierdie stiefdogter geniet spesiale aandag 

van die stiefvader en die ander kinders in die stief gesin word 

verstoot (Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Kinder- en 

Gesinslewe 1988:15). Molestering van die stiefdogter deur die 

stiefvader vind plaas en hierdie proses werk wanfunksionering 

van die stiefgesin in die hand. Hierdie molestering werk nie 

net negatief in op die kerngesin nie, maar ook op die breer 

familiekring, aangesien hulle en hulle kinders aan hierdie 

molestering en die gevolge daarvan blootgestel word. 

'n Gemeenskap funksioneer ook as 'n lewende sisteem met 'n 

verskeidenheid subsisteme, soos die skool, werk, godsdiens, 

gesondheid en kul tuur, wat in interaksie en verhouding tot 

mekaar staan (Schoeman 1980: 177) . Die interaksie tussen 

sisteme kan in intensiteit verskil. Een sisteem kan byvoor

beeld weinig invloed uitoefen op die groter geheel, terwyl 'n 

ander sisteem die groter geheel kan ontwrig (Schoeman 

1980:174). 

Die interafhanklikheid tussen sisteme kan skematies, soos in 

Diagram 3.1, voorgestel word. 
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DIAGRAM 3.1 

Interafhanklikheid tussen sisteme 

(Schoeman 1980:179). 

3.3.2 Georganiseerde hierargiese verhoudings 

Die verskillende subsisteme binne 'n sisteem speel nie almal 

'n ewe belangrike rol nie. Daar moet 'n bepaalde hierargie 
wees. Die kindersubsisteem is byvoorbeeld ondergeskik aan die 

ouersubsisteem omdat die kinders van hulle ouers afhanklik is 

virkos, beskerming, sosialiseringen emosionele ondersteuning. 
Kinders sal nie ordelik en doeltreffend kan funksioneer sender 
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ouers nie, omdat kinders ouers nodig het om hulle te dissipli

neer en te leer wat reg en"verkeerd is (Van Rooyen 1988:2). 

Hierargiese subsisteme kom ook voor in die stief ouersisteem en 

kan sekere nadele he. Die stiefvader met 'n dominerende per

soonlikheid beskou sy stiefkinders as sy besittings en glo dat 

sy stiefdogter se seksualiteit aan horn behoort. Hierdie 

hierargiese verhouding van subsisteme in die stiefgesin kan 

molestering deur die stiefvader in die hand werk (Robertson 

1990:14). 

By die verklaring van seksuele molestering in die stiefgesin, 

moet in gedagte gehou word dat die verhouding waarin hierdie 

sisteme staan georganiseerd is. Die interaksie, wisselwerking 

en kommunikasie wat onderling geskied moet al tyd beoordeel word 
teen die funksionering van die tot ale sisteem-netwerk (Schoeman 

1980:185). 

3.3.3 Oop en geslote sisteme 

In die oop sisteem vind daar gedurig 'n uitruiling van goedere, 

idees, energie of inligting plaas tussen die sisteem en sy 

omgewing. Hierdie gedurige wisselwerking is bevorderlik vir 

groei, verandering en ontwikkeling van die sisteem. Oop 

sisteme word beheer deur reels wat onderworpe is aan ver

andering en wat hydra tot die normale ontwikkeling van sy lede. 

In oop sisteme is die gebruik van mag om reels af te dwing van 

minder belang. Die gesin wat te veel vryheid ten opsigte van 

sy lede toelaat se grense is te vaag en oop en bedreig die 

stabiele funksionering van die gesin, wat meebring dat die 

gesin nie 'n eenheid vorm nie (Schoeman 1980:183; Van der Hoven 

1986:71; Van Rooyen 1988:4). 

Daarteenoor is die geslote sisteem wat nie in wisselwerking met 

sy omgewing verkeer nie. Die geslote sis teem ontvang geen 

insette van sy omgewing nie en kan ook geen uitsette lewer nie 
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(Schoeman 1980:183). So 'n geslote gesin het geen vriende nie 

en beoefen nie buitemuurse aktiwiteite nie. 

Die stiefgesin waarin seksuele molestering voorkom is gewoonlik 

'n geslote sisteem. Die stiefvader is nie genee dat die stief

dogter enige seunsvriende mag he nie, onder die voorwendsel dat 

sy nie saam met seuns vertrou kan word nie {Robertson 1990: 14) . 

Die geslote sisteem word deur gevestigde reels beheer wat selde 

gewysig word. Hierdie reels moet onder al le omstandighede 

nagekom word. Binne hierdie magsorientasie is die kind onder 

streng en onbuigbare beheer {Van der Hoven 1986:70). Hierdie 

rigiede reels in 'n stiefgesin, beperk aanpassings wat gemaak 

moet word wat lei tot wanfunksionering, soos byvoorbeeld sek

suele molestering deur die stiefvader {Minuchen 1974:57; Van 

Rooyen 1988:3). Die geslotenheid van die stiefouersisteem dra 

ook daartoe by dat hierdie seksuele molestering vir j are geheim 
gehou kan word. 

~ ---\. 

' 3. 31~ 4 Grense van 'n sisteem 
\ ' ".,..,.__/ 

Grense bepaal die ordelikheid, struktuur en gereguleerdheid van 

elke sis teem. Grense dien as 'n beheermaatreel ten opsigte van 

dit wat tot die sisteem toegelaat mag word en wat die sisteem 

mag verlaat {Schoeman 1980:183). 

Oop sisteme beskik oor deurdringbare grense wat lei tot maklike 

beinvloeding vanuit die omgewing. Geslote sisteme se grense 

is rigied en ondeurdringbaar en dit ontwrig en strem die maat

skaplike funksionering van die sisteem (Minuchen 1974: 54; 
Schoeman 1980:184). 

Volgens Schoeman {1980:183) word die grense van 'n sisteem in 

'n groot mate bepaal deur eie waarde-oordele en normstelsels. 

Indien die stiefvader in sy eie gesin van herkoms seksueel 

gemolesteer was, kan hy hierdie normstelsel na sy eie gesin 
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oordra deur sy stiefdogter seksueel te molesteer (Kasper, et 

al., 1984:133). 

3.3.5 Wisselwerking tussen 'n sisteem en sy omgewing 

Hierdie eienskap verwys na die wisselwerking wat plaasvind tus

sen die sisteem en die omgewing ten opsigte van aspekte soos 

inligting en energie. Die sisteem ontvang insette vanuit die 

omgewing, verwerk die insette intern as deursette en lewer 
uitsette aan die omgewing in die vorm van inligting en energie, 

wat weer deur ander sisteme gebruik kan word. Dit is dus 'n 

kringloop van gebeure (Schoeman 1980:185). 

Die stiefgesin waarbinne seksuele molestering voorkom is ge

slote met rigiede grense. Daar vind dus geen uitruiling van 

inligting of energie tussen die stiefgesin en sy omgewing plaas 

nie (Frude 1982:217; Schoeman 1980:185). Die gemeenskap is nie 

bewus van die molestering wat binne hierdie stiefgesin plaas

vind nie, en die rigiede grense dra daartoe by dat dit vir 'n 

lang tydperk geheim gehou word. 

3.3.6 Kommunikasie 

Die doel van kommunikasie in 'n gesin is om deur middel van 

oop, duidelike en aktiewe gesprekvoering, aanpassings te maak 

en gesinsprobleme op te los. Die kwaliteit van kommunikasie 

in 'n gesin is dus belangrik. Een gesinslid moet sy boodskap 

aan 'n ander gesinslid so formuleer en versend dat die boodskap 

wat ontvang word presies dieselfde is as die boodskap wat ver
send is (Van Rooyen 1988:6). 

Hierdie kommunikasie ontbreek in 'n stiefouergesin waarin sek

suele molestering voorkom. Daar is byvoorbeeld geen openheid 

tussen die moeder en dogter nie, sodat die dogter nie die 
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vrymoedigheid het om vir die moeder te vertel van die seksuele 

molestering nie. Dit gebeur ook dat die kwaliteit van die 

kommunikasie so swak is dat die moeder 'n ander boodskap ont

vang as wat die dogter probeer versend (Minuchen 1967:202). 

Hierdie swak kommunikasie lei daartoe dat die molestering vir 

jare voortduur en dat die probleem nie aangespreek en opgelos 

word nie. 

3.3.7 Sirkulere kousaliteit 

Die sisteembenadering verwerp liniere oorsaaklikheid, dit wil 

se "oorsaak en gevolg". Dit word aanvaar dat die organisasie 

van die sisteem sirkuler is en dat elke deel in interaksie met 

'n ander is. Nie een deel kan uitgesonder word sender om die 

geheel van die sisteem te versteur nie (Spies 1988:15). 

In die stiefgesin waarbinne die stiefvader die stiefdogter 

seksueel molesteer, kan hy nie as die alleen-oorsaak van die 

probleem gesien word nie. Daar is 'n sameloop van gebeure en 

persone wat aanleiding gee tot die probleem. Die moeder met 

'n dominerende persoonlikheid kan daartoe bydra dat die stief
vader uit die stiefouersubsisteem na die kindersubsisteem 

beweeg. In die kindersubsisteem kry die stiefvader erkenning 

en aanvaarding, maar kan blootgestel word aan die stiefdogter 

se uitlokkende gedrag (Collins 1988: 122; Spies 1988: 104) . 

Oorsaaklikheid le dus nie by 'n enkele persoon of gebeurlikheid 

nie, maar binne die gesinsisteem self, waarvan die simptoom 

deel vorm (Minuchen 1974:61; Spies 1988:15). 

3.3.8 Ewewigstoestand 

Die gesinsisteem is voortdurend besig om te verander. Hierdie 

verandering vind plaas as gevolg van verskillende f ases in die 

lewensiklus en van die veranderende eise wat die samelewing aan 
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die gesin stel. Die gesinsisteem moet 'n mate van stabiliteit 

aan sy lede hied, maar ook in geleentheid tot verandering om 

psigo-sosiale groei te laat plaasvind. Die twee prosesse, 

naamlik stabiliteit en verandering, moet gelyktydig plaasvind. 

Dit is duidelik dat die een proses die ander een nodig het ten 

einde groei te laat plaasvind (Spies 1988:17). 

In die stiefgesin waarin seksuele molestering voorkom is daar 

nie geleentheid tot verandering nie, aangesien die gesinsisteem 

beheer word deur gevestigde reels wat selde gewysig word (Van 
der Hoven 1986:70). Hierdie sisteem is geslote en verkeer nie 

in wisselwerking met sy omgewing nie (Schoeman 1980:183). In 

so 'n gesin word die ewewigstoestand versteur, omdat die moles

tering 'n gesinsgeheim bly en nie aangemeld word nie (Suid

Afrikaanse Nasionale Raad vir Kinder- en Gesinslewe 1988:15). 

Die gevolg is dat daar in so 'n stiefouersisteem 'n gebrek aan 

stabiliteit en verandering is, wat die groei en ontwikkeling 

van die stiefouergesin strem enwanfunksionering, soos seksuele 

molestering, in die hand werk. 

3.4 EVALUERING VAN DIE SISTEEMBENADERING 

Die gebruik van die sisteembenadering in die verklaring van 

seksuele molestering in die stiefgesin is sinvol, omdat daar 

nie net na die stiefvader as persoon gekyk word nie, maar na 

horn as persoon in interaksie met die ander lede van sy gesin 

(Minuchen 1974:61; Spies 1988:15). Die stiefvader word dus 

gesien teen die agtergrond van sy totale gesinsisteem waarin 

hy horn bevind en hoe die optrede van die onderskeie gesinslede 

sy uiteindelike wangedrag in die hand werk. Die sisteembena

dering kan ook in die toekomstige behandeling van die stief

vader as oortreder 'n belangrike rol speel deur nie net die 

oortreder te behandel nie, maar die totale sisteern waaruit hy 
kom. 
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Die sisteembenadering het die leemte dat dit net na die persoon 

in die situasie kyk en nie ook na die persoon se persoonlik

heidseienskappe nie. Hierdie persoonlikheidseienskappe saam 

met die besondere gesinsisteem waarin die stiefvader horn 

bevind, kan 'n beter verklaring gee van sy misdadige gedrag en 

bydra tot die behandeling daarvan (Schlesinger 1982:17). 

'n Verdere leemte in die sisteembenadering is dat daar te veel 

gekonsentreer word op die gesinsisteem alleen en dat daar nie 

genoeg aandag gegee word aan die invloed van ander sisteme soos 

die kerk, skoal en werk op die gesinsisteem en die individu nie 

(Schoeman 1980:177). 

Ruimte bestaan vir verdere navorsing oor die stiefvader as 

molesteerder. Aandag moet geskenk word aan die stiefvader se 

besondere persoonlikheidseienskappe en die rol daarvan in sy 

gesinsisteem binne die groter gemeenskap. In hierdie navor

singsondersoek word slegs gekonsentreer op die stiefvader as 

seksuele molesteerder binne sy eie gesinsisteem. 

3.5 SAMEVATTING 

Die gesinsisteem is 'n eenheid wat uit 'n verskeidenheid van 

subsisteme bestaan wat gedurig met mekaar en die omgewing in 

interaksie verkeer. Hierdie subsisteme binne 'n gesinsisteem 

het 'n bepaalde hierargie. Die kindersubsisteem is byvoorbeeld 

ondergeskik aan die ouersubsisteem omdat kinders van hulle 

ouers afhanklik is vir hulle versorging. Hierdie hierargiese 

struktuur van subsisteme het ook nadele omdat dit seksuele 
molestering in die hand kan werk. 

'n Gesinsisteem se grense kan oop of geslote wees. In die 

geval van 'n stiefouergesin waarin seksuele molestering 

voorkom, is die grense meestal geslote omdat dit rigied en 

ondeurdringbaar is en beheer word deur vasgelegde reels wat 



52 

selde gewysig word. Min wisselwerking vind tussen die stief

ouersisteem en sy omgewing · plaas. In die stiefouersisteem 

waarbinne seksuele molestering voorkom, is die kommunikasie 

swak en die molestering deur die stiefvader vind oor j are plaas 

en word nooit aangemeld nie. 

Molestering deur die stiefvader het 'n sirkulere kousaliteit. 
Nie net een persoon in die stiefouersisteem is vir die moleste

ring verantwoordelik nie. Weens die feit dat die onderskeie 

subsisteme in die stiefouersisteem gedurig met mekaar in inter

aksie verkeer, is daar 'n sameloop van persone en gebeure wat 

aanleiding gee tot molestering deur die stiefvader. 

As gevolg van die geslotenheid van die stiefouersisteem en die 

ondeurdringbare grense, kan die stiefouersisteem nie by die 

onderskeie lewensiklusse en die veranderende eise van die 

samelewing aanpas nie. Die stiefouersisteem begin wanfunksio

neer, met die molestering deur die stiefvader as een van die 
gesinsprobleme. 

3.6 GEVOLGTREKKING 

Ten einde seksuele molestering in die stiefgesin sinvol te kan 

verklaar is dit belangrik om na die oortreder binne sy totale 

situasie te kyk. Die sisteembenadering kan nuttig aangewend 

word in so 'n verklaring, hoewel die gebruik van die bepaalde 

benadering alleen sekere leemtes het. Laasgenoemde bied ge

leentheid tot verdere en meer diepgaande navorsing. 

In die volgende hoof stuk word die teoretiese verklaring van 

seksuele molestering aan die praktyk getoets deur kwalitatief 

te kyk na watter prosesse binne die stiefgesin waarin seksuele 
molestering voorkom, aan die gang is. 
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HOOFSTUK 4 

DATA TEN OPSIGTE VAN RESPONDENTE 

4.1 INLEIDING 

In die voorafgaande hoof stukke is die kenmerke en omvang van 

seksuele molestering in die stiefgesin, asook die verklaring 
daarvan aan die hand van die sisteembenadering, breedvoerig be

spreek. 

Ten einde die toepaslikheid van hierdie teoretiese kennis ten 

opsigte van seksuele molestering in die stiefgesin te bepaal, 

word hierdie kennis tydens die navorsingsondersoek aan die 

praktyk getoets. In die ondersoek is gebruik gemaak van die 

tegnieke van kwalitatiewe navorsing, naamlik ongestruktureerde 

onderhoudvoering en dokumentere studies. 

Hierdie hoof stuk bevat die inligting wat tydens die data

insamelingsproses van die onderskeie respondente verkry is. 

Om nie die respondente wat by die ondersoek betrokke was bloot 

te stel nie, word in die teks van fiktiewe name gebruik gemaak. 

Die leser moet daarop let dat die ouderdomme wat deurgaans in 

die teks agter die name van die betrokke gesinslede verskyn, 

die betrokkenes se ouderdomme ten tye van die ondersoek is, en 

nie die ouderdomme waartydens die molestering plaasgevind het 
nie. 

4.2 BESPREKING VAN DIE INGESAMELDE DATA 

4.2.1 Respondent een 

Die onderhoud met respondent een is op 7 Oktober 1992 by die 

Christelik Maatskaplike Raad van Witbank gevoer. Respondent 

se maatskaplike werker het die afspraak gereel. 
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Hierdie saak word op 26 Augustus 1988 by die Christelik Maat

skaplike Raad aangemeld, nadat respondent aansoek gedoen het 

om sy stiefdogter Mercia aan te neem. Die aanneming realiseer 

nie, weens die egpaar se onstabiele huweliksverhouding. Die 

saak word weer op 23 September 1991 by die Christelik Maatskap

like Raad aangemeld nadat Mercia beweer dat haar stiefvader 

haar seksueel molesteer. Die maatskaplike werker het die 

klagte van seksuele molestering ondersoek. 

Respondent is 34 jaar oud. Hy het standerd agt op skool ge

slaag en daarna sy NTS-3 voltooi. Hy is 'n gekwalifiseerde 
passer en werk tans by 'n kragsentrale waar hy 'n bruto salaris 

van R3 617,00 per maand verdien. Respondent is 'n stabiele 

werker wat min van werk verwissel. Hy is gelukkig in sy werk, 

maar hierdie beskuldiging van seksuele molestering laat horn 

verwerp voel deur sy medewerkers. 

Respondent hou van hengel, maar aangesien hy die meeste van die 

tyd ses dae van die week twaalfuur-skofte werk, is sy tyd be
perk en kom hy nie by enige stokperdjies of buitemuurse ak
tiwiteite uit nie. 

Volgens respondent het hy aan verskeie kerke behoort, maar het 

probleme ondervind omdat die predikante horn nie kon help om sy 

strydvrae oor die godsdiens en die wetenskap op te klaar nie. 

Respondent en sy gesin woon egter kerkdienste, bidure en jeug

dienste by. Weens sy werksomstandighede het hy die afgelope 

tyd nie by genoemde byeenkomste uitgekom nie. 

4.2.1.1 Sosiale verhoudings 

(a) Respondent se verhouding met sy ouers 

Respondent is die tweede jongste uit 'n gesin van vyf kinders 

(drie seuns en twee dogters) . Sy ouers leef nog albei en hy 
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beskryf sy verhouding met sy ouers sowel as met sy broers en 

susters as heg. Volgens respondent is sy vader 'n streng per

soon wat daaraan glo om die leiding te neem en in beheer van 

sy gesin te wees. Sy moeder is saggeaard en onderdanig. 

FIGUUR 4.1 

'n Genogram van respondent een 

lespondent se f&llille Eerste vrou !Sarlel •e fallllle 

I 
I 

\ 

' 
.... _________________ _ 

(b) Respondent se verhouding met sy vrou 

Respondent se vrou, Sarie, is 37 jaar oud en die oudste uit 'n 

gesin van sewe kinders (drie seuns en vier dogters) . Respon

dent is jonger as sy vrou en was nie voorheen getroud nie, maar 
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dit is Sarie se tweede huwelik. Sarie is van haar eerste man 
geskei. Een dogter, Mercia (17 jaar), is uit die huwelik 

gebore en Sarie het toesig en beheer oor haar verkry na die 

egskeiding. 

Respondent en Sarie is reeds twaalf jaar getroud en twee seuns 

is uit hulle huwelik gebore. Alwyn, die oudste is op 'n vroee 

ouderdom oorlede en die ander seun, Gert (sewe jaar), en Mercia 

maak deel uit van respondent en Sarie se gesin. 

Volgens respondent het Sarie horn al verskeie kere verlaat en 
dan weer teruggekeer. Respondent is van mening dat liefde en 

kameraadskap in hulle huwelik ontbreek. Hy woon tans buite

egtelik saam met Doreen (23 jaar), terwyl Sarie besig is om van 

horn te skei. Sarie woon self buite-egtelik saam met 'n ander 

man. 

(c) Respondent se verhouding met sy kinders 

Respondent het 'n hegte verhouding met sy seun Gert. Hy het 

van die begin af 'n oorbetrokke verhouding met Mercia, sy 

stiefdogter, gehad. Hierdie oorbetrokke verhouding het respon

dent en Sarie se huweliksverhouding bedreig en het gelei tot 

'n swak verhouding tussen Mercia en haar biologiese moeder. 

Mercia het 15 j aar laas kontak met haar biologiese vader gehad. 

Aangesien respondent die enigste vader is wat Mercia ken, het 

sy op 'n vroee stadium foto's van haar biologiese vader opge

skeur. Dit het haar nie gehinder dat haar moeder weer getroud 
is nie. Respondent het nie omgegee om 'n ander man se kind 

groot te maak nie, en het probeer om vir Mercia te gee wat sy 

wou he, sodat sy nooit kan se dat respondent haar stief behan

del nie. Respondent se dat mense selfs onder die indruk was 

dat Mercia sy vrou is. Hy en Mercia het die indruk geskep van 

twee tieners in die huis, terwyl sy vrou, Sarie, heelwat ouer 
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vertoon het. 

Dit is vir respondent 'n teer saak dat Mercia nou haar eie 

vader wil terug he, terwyl hy altyd probeer het om vir haar 'n 

vader te wees. Hy was selfs bereid om haar wettiglik aan te 

neem. 

Onlangs het Mercia respondent beskuldig dat hy haar vanaf nege
j arige ouderdom seksueel molesteer. Hierdie beskuldiging was 

vir respondent 'n groot skok, aangesien hy nooit voorheen van 

so iets beskuldig was nie, en in sy ouerhuis het ook nie moles

tering voorgekom nie. Volgens respondent het Mercia die be

skuldiging van seksuele molestering deur haar stiefvader, by 

sy werk asook tussen die bure versprei. Respondent beleef 

laasgenoemde beskuldiging as negatief aangesien hy elke dagmet 

hierdie mense moet saam werk en woon. Mercia het nie die sek

suele molestering by die polisie aangemeld nie, weens haar 
stiefvader se oorbetrokke verhouding met haar. Respondent het 

na hierdie beskuldiging al die geskenke en klere wat hy vir 

Mercia gegee het, verbrand. Hy het haar ook as kind afgeskryf. 

Sarie was geskok oor die beskuldiging van molestering en wou 

dit nie glo nie en sy het respondent bygestaan. Nadat Gert en 

Mercia deur die welsyn verwyder is en respondent 'n verhouding 

met Doreen aangeknoop het, glo Sarie dat respondent wel vir 

Mercia seksueel molesteer het. Mercia het 'n swak verhouding 

met Doreen aangesien laasgenoemde Mercia se plek by die stief
vader ingeneem het. 

4.2.1.2 Disfunksionaliteit van die stiefgesin 

(a) Rolvervulling in die stiefgesin 

Volgens respondent is hy dominerend en sal veg om sy sin te 
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kry. Hy het aanvaar hy is die baas in die huis, maar het 

agtergekom as hy sy rug draai doen Sarie en die kinders wat 

hulle wil. Respondent hou byvoorbeeld nie van kuier nie, maar 

wanneer hy by die werk is het Sarie en die kinders oor en weer 

by vriende gekuier sonder sy toestemming. Respondent wou nie 

he Sarie moet baas wees in die huis nie, want volgens horn sou 

sy impulsiewe besluite neem. 

Volgens respondent het Sarie nie haar tradisionele rol as vrou 

in die huis vervul nie. Sarie is 'n verpleegster wat meestal 

nagdiens gewerk het en nie belangstel in huiswerk nie. Hierdie 
tradisionele take is deur respondent en Mercia verrig. Laasge

noemde het respondent nie gehinder nie, hoewel dit nie ooreen
stem met die voorbeeld in sy eie ouerhuis nie. 

Respondent le die reels in die huis neer en het besluit wat die 

kinders mag en nie mag nie. Hy deel slegs vir Sarie mee hoe 

sake staan en by hierdie reels moet gehou word. Respondent is 

nie bereid om met sy gesin in gesprek te tree oor sy besluite 
en reels nie. 

(b) Stiefgesin se kontak met vriende 

Respondent en sy gesin het volgens horn geen vriende gehad nie, 

slegs kennisse. Hy verkies dit so, aangesien hy daarvan hou 

om tuis te bly en te doen wat hy wil. Hy het Mercia nie toege

laat om seunsvriende te he nie, slegs vriendinne wat aan 

respondent se vereistes voldoen. Mercia moes eers bewys sy kan 

'n aantal ordentlike vriendinne opbou voordat hy haar sou 

toelaat om seunsvriende te he. Sy is nie toegelaat om danse 

by die skool by te woon nie, maar slegs kulturele aange

leenthede. Nadat respondent uitgevind het dat sy seuns by die 

geleenthede ontmoet het hy haar belet om weer te gaan. 

Respondent het nie omgegee dat Mercia die waarheid uit sy huis 
uit praat nie. 
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Volgens respondent sal Mercia alles doen om aanvaarding te kry. 

As gevolg daarvan kon hy haar nie vertrou nie. Hy moes gedurig 

toesien dat sy die reels nakom en die regte vriende het. Res

pondent beweer dat Mercia nog nooit vriende gehad het wat hy 

kon goedkeur nie. 

Respondent noem dat Mercia horn beskuldig het van seksuele 

molestering nadat hy haar verhouding met 'n seunsvriend 

afgekeur het. Sy het die beskuldiging gebruik om onder sy 

gesag uit te kom. 

(c) Drankgebruik in die stiefgesin 

Respondent het voor die beskuldiging van seksuele molestering 

elke dag van drank misbruik gemaak. Gedurende die week het hy 

elke dag 'n halwe bottel brandewyn gedrink. Saterdae het hy 

'n vol bot tel gedrink en Sondae 'n liter brandewyn. Hy was die 

meeste van die tyd onder die invloed van drank en was aggres

sief en het nie geweet wat hy doen nie. Hy weet regtig nie 

hoekom hy drank misbruik het nie. Respondent is van mening dat 

indien hy Mercia seksueel gemolesteer het, dit onder die in

vloed van drank gebeur het. Respondent se dat hy na die be

skuldiging van seksuele molestering opgehou het om straf te 

drink. Hy drink nou plus-minus 18 biere per maand. 

4.2.1.3 Bykomende inligting 

(a) Dienste gelewer deur die Christelik Maatskaplike Raad 

Na die aanmelding van die seksuele molestering is die stief

gesin by die gesinseenheid van die Christelik Maatskaplike Raad 

geevalueer. Daar is gevind dat: 

* Mercia en respondent as "egpaar" in die kindersubsisteem 
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funksioneer het, wat die teelaarde vir seksuele moleste

ring geskep het; 

* die gesinsgrense rigied was en die gesin in isolasie 

geleef het; en 

* Mercia haar moeder twee jaar gelede van die molestering 

vertel het, maar dat Sarie dit geignoreer het. 

Albei die kinders is in 'n skoolkoshuis geplaas ten einde die 

proses binne die gesin te verbreek en die kinders te beveilig. 

Laasgenoemde optrede was nie geslaag nie. Respondent het Sarie 

gevra om die huis te verlaat en het 'n saamleefverhouding met 

Doreen begin. Mercia het onbeheerbare gedrag begin openbaar 

deur snags uit die koshuis te sluip en seuns te ontmoet. Sy 

het in opstand teen gesag gekom en geweier om haar aan dis

sipline te onderwerp - in so 'n mate dat die skool haar geskors 

het. 

Sarie het 'n swak verhouding met Mercia en het nie haar weg oop 

gesien om op daardie stadium een van die twee kinders se ver

sorging waar te neem nie. Die ouers word deur die kinderhof 

onbevoeg bevind, waarop Mercia in 'n nywerheidskool geplaas 

word en Gert in pleegsorg. 

(b) Navorser se evaluasie van die onderhoud 

Respondent het spontaan aan die onderhoud deelgeneem en kon sy 

gevoelens ten opsigte van 'n sensitiewe saak teenoor navorser 
ontlaai. 

Navorser het die geleentheid gehad om die beleweniswereld van 

'n stiefvader wat sy stiefdogter seksueel molesteer, te betree. 

Uit die onderhoud het dit duidelik geword dat respondent sy 

drankmisbruik gebruik om die waar of onwaar van sy stiefdogter 

se molestering te verdoesel. 
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4.2.2 Respondent twee 

Die onderhoud met respondent twee is op 14 Oktober 1992 by die 

Christelik Maatskaplike Raad van Witbank gevoer. Respondent 

se maatskaplike werker het die afspraak gereel. 

Hierdie saak word op 24 Januarie 1991 by die Christelik Maat

skaplike Raad van Witbank aangemeld deur die stiefdogters se 

materne grootmoeder. Die klagte is dat respondent sy twee 

stiefdogters, Susan (18 jaar) en Marie (17 jaar), seksueel 
molesteer. Die saak is deur die maatskaplike werker ondersoek. 

Respondent is 39 jaar oud. Hy het standerd tien op skool ge

slaag en het na skool opleiding ontvang in mynopmeting, omge

wingsbeheer en mynbou. Respondent is tans werksaam by 'n myn 

as steenkoolvloei-koordineerder. Hy beklee'n hoe posisie in 

sy organisasiestruktuur en is gelukkig in sy werk. Hy verdien 

'n bruto salaris van R6 000,00 per maand. 

Respondent is 'n uitgesproke ateis, maar glo dat goeie dade 

belangrik is. Sy vrou Ansie, wil horn nie aanstoot gee nie en 

is daarom passief in haar Christelike lewe. Slegs die stief

kinders skakel by kerklike aktiwiteite in, soos eredienste, 
Sondagskool en die koffiekroeg. 

In sy vrye tyd neem respondent aan staptoere, skyfskiet en 
hengel deel. 

4.2.2.1 Sosiale verhoudings 

(a) Respondent se verhouding met sy ouers 

Respondent is die tweede oudste uit 'n gesin van vier seuns. 

Sy ouers leef nog albei en hy beskryf sy verhouding met hulle 

as heg. Hy het 'n goeie verhouding met sy broers, maar het 

weinig kontak met hulle weens fisiese afstand. 
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FIGUUR 4.2 
. 

'n Genogram van respondent twee 

lupondent ae fn111e £erate vrou IKagriet I ae fam lie 

(b) Respondent se verhouding met sy vrou 

Respondent is na 'n huwelik van sewe jaar van sy eerste vrou, 

Magriet (43 jaar), geskei. Dit was 'n gedwonge huwelik en hy 

skryf die egskeiding toe aan liefdeloosheid. Twee kinders, 'n 

seun en 'n dogter, is uit hierdie huwelik gebore en Magriet het 

na die egskeiding toesig en beheer oor hulle gekry. Respondent 

tree vir 'n tweede keer in die huwelik met 'n geskeide vrou, 
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Ansie (37 jaar). Hy was ouer as sy. Laasgenoemde het toesig 

en beheer oor haar drie kinders, twee dogters en 'n seun, uit 

haar vorige huwelik. 

Geen kinders is uit respondent en Ansie se huwelik gebore nie. 

Terwyl respondent met Ansie getroud is, knoop hy 'n buite

egtelike verhouding met Rolina aan, wat hy later beeindig. Die 

tweede huwelik misluk en loop op 'n egskeiding uit as gevolg 

van sy skoonouers se inmenging. Volgens respondent het sy 

skoonmoeder horn nooit aanvaar as man vir haar dogter en as 

vader vir haar kleinkinders nie. 

Na die tweede egskeiding knoop respondent 'n buite-egtelike 

verhouding met Anet aan. 'n Dogtertjie (drie maande) is uit 

hierdie verhouding gebore. Respondent het intussen weer 'n 

saamleefverhouding met sy tweede vrou, Ansie, begin. Hy wissel 

die verhouding met Ansie en Anet oor kort tydperke, soos 'n 
naweek of 'n week, af. Die twee vrouens is bewus van mekaar, 

maar albei is bang om respondent se belangstelling te verloor. 

Volgens respondent probeer hy om hierdie tweede huwelik te 

herstel, maar weer eens, weens die skoonfamilie se inmenging, 
werk dit nie uit nie. 

(c) Respondent se verhouding met sy kinders 

Respondent het 'n goeie verhouding met die twee kinders uit sy 

eerste huwelik, maar hy het min kontak met hulle omdat hulle 
in Namibie woon. 

Die verhouding tussen respondent en Ansie se drie kinders (sy 

stiefkinders) is heg en hy gee baie aandag aan hulle. Die 

kinders het geen kontak met hulle biologiese vader nie. Vol

gens respondent het hy geen probleme met die stiefkinders nie, 

en is van mening dat hulle nader aan horn is as aan hulle eie 

moeder. Hy is lief vir Ansie en haar kinders en dit maak dit 
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vir horn maklik om 'n ander man se kinders groot te maak. Hy 

praat gemaklik met die dogters oor persoonlike en intieme 

onderwerpe soos hulle menstruasieperiodes. Respondent erken 

dat hy die dogters betas, maar beleef nie sy optrede as moles

tering nie. 

Respondent voel verbitterd oor sy skoonmoeder se aanklag van 

seksuele molestering en beskou dit as ongevraagd en onregver

dig. Hy dink die hegte verhouding tussen horn en die stief

kinders het aanleiding gegee tot die beskuldiging van seksuele 

molestering. Volgens respondent het Ansie nooit sy kant gekies 
in genoemde beskuldiging nie en het horn nooit bygestaan nie. 

Aangesien respondent se skoonouers die molestering aangemeld 

het, het sy verhouding met Ansie versleg en gelei tot 'n 

egskeiding. Die aanmelding het nie respondent se verhouding 

met die kinders geraak nie en hulle is inteendeel bly oor 

respondent se saamleefverhouding met Ansie. Respondent is 

nooit voorheen van seksuele molestering beskuldig nie. In sy 

ouerhuis het ook nie molestering voorgekom nie. 

4.2.2.2 Disfunksionaliteit van die stiefgesin 

(a) Rolvervulling in die stiefgesin 

Respondent het die vader- en moederrol in die huis vervul wat 

betref die grootmaak en opvoed van die kinders. Hy het nie 'n 

probleem om albei die rolle te vervul nie. Respondent het die 

vermoe om met die dogters oor hulle intieme sake, soos die sek

suele, te praat. Hy het besluit wat die stiefkinders mag en 

nie mag nie. Respondent le die reels neer ten opsigte van die 

kinders en daarby moet hulle hou. Hy is van mening dat hy die 

stiefkinders voldoende lewensruimte gee namate hulle groter 

word. Hulle gesels as gesin saam oor sake wat hulle raak. 

Respondent skryf sy leiersposisie in die huis toe aan sy goeie 
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selfbeeld, baie selfvertroue, goeie kommunikasie en dat hy 

maklik standpunt kan inneem: Ansie het geen inisiatief nie, 

kan nie besluite neem nie en is 'n swak kommunikeerder. Vol

gens respondent het Ansie 'n swak selfbeeld en is 'n afhanklike 

persoon. 

(b) Stiefgesin se kontak met vriende 

Die stiefgesin het as gesin geen vriende nie, want Ansie se 

familie tel by haar alles. Sy wil gedurig by haar familie 

wees, maar as hulle bymekaar is, is daar gedurig konflik. Die 

stiefkinders het baie vriende en vriendinne en respondent ver

wag van die vriende om met horn reelings te tref wanneer hulle 

by die kinders aan huis kom kuier. Susan (die oudste stiefdog

ter) het tans 'n vaste verhouding met 'n vriend. Respondent 

het nie beswaar as die kinders die waarheid vertel wat in hulle 

huis gebeur nie. 

(c) Drankgebruik in die stiefgesin 

Respondent maak van drank gebruik. Hy hou van bier, rooiwyn 

en whisky. Hy drink gemiddeld twee drankies per dag, maar 

drink glad nie wanneer hy probleme ervaar nie. Drank het geen 

rol gespeel in die beskuldiging van seksuele molestering nie. 

4.2.2.3 Bykomende inligting 

(a) Dienste gelewer deur die Christelik Maatskaplike Raad 

Die aanmelding van die molestering in die stief gesin is deur 

die Christelik Maatskaplike Raad opgevolg. Tydens 'n gesa

mentlike onderhoud met die hele gesin is die stiefdogters se 

ongemak oor die stiefvader se optrede teenoor hulle op seksuele 

gebied, bespreek. Dit het ook aan die lig gekom dat respondent 

pornografiese foto's aan die dogters vertoon het en dat hy ty-
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dens Ansie se hospitalisasie ook sy stiefseun gemolesteer het. 

Die maatskaplike werker het aan die gesin die belangrikheid van 
grense binne 'n gesinsisteem uitgewys. Die gesinslede het met 

mekaar ooreengekom omvoortaan vir mekaar te seas 'n gesinslid 

se optrede ongemak veroorsaak. Die saak van molestering is 

gevolglik nie by die polisie aangemeld nie. 

Die Christelik Maatskaplike Raad het voortgegaan met die lewer 

van voorkomingsdienste ten opsigte van die gesin. Sedert die 

onderhoud is respondent van die stiefdogters se moeder geskei, 

maar tans probeer hy om met Ansie sowel as die ander vrou, 

Anet, 'n saamleefverhouding te handhaaf. Respondent en die 

twee saamleefmaats is intussen deur die maatskaplike werker by 

'n kliniese sielkundige ingeskakel vir terapie. 

(b} Navorser se evaluasie van die onderhoud 

Navorser het 'n rustige en openlike onderhoud met respondent 

gevoer ten opsigte van die prosesse wat binne sy familie aan 

die gang is. Hy het 'n aangename persoonlikheid en neem 

spontaan aan gesprekvoering deel. Uit die onderhoud het dit 

na vore gekom dat respondent nie die seksuele molestering van 

sy stiefdogters as verkeerd beleef nie. Vanuit sy gesigspunt 

kom hy sy verantwoordelikheid as ouer na. 

Dit het tydens die onderhoud ook aan die lig gekom dat respon

dent nie te alle tye eerlik was met navorser nie, aangesien hy 

glad nie melding gemaak het van die pornografiese foto's wat 

hy aan die dogters vertoon het nie en ook nie genoem het dat 
hy sy stiefseun molesteer het nie. 

4.2.3 Respondent drie 

Die onderhoud met respondent drie is op 16 Oktober 1992 in 

Pretoria in die Weskoppieshospitaal gevoer. Die afspraak is 
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gereel deur die maatskaplike werker van die hospitaal. 

Hierdie saak word gedurende 1984 by die Christelik Maatskaplike 

Raad te Witbank aangemeld, terwyl respondent se vrou, Dollie, 

nog met haar eerste man, Piet, getroud was. Op daardie stadium 

was daar sprake dat Piet die afgelope vyf jaar impotent is. 

Hy het daarvoor probeer kompenseer deur sy vrou toe te laat om 

seksueel met ander mans te verkeer. Aanmeldings is ook ontvang 

dat Piet sy drie dogters, Ria, Ronel en Thea, wat uit hierdie 

huwelik gebore is, seksueel molesteer. 

Die molestering kon nooit bewys word nie en die huwelik het op 
'n egskeiding uitgeloop. Na die egskeiding tree Dollie met 

respondent in die huwelik, waarna die gesin se grense baie 

geslote word. Uit spelterapie met die stiefdogters blyk dit 

dat respondent hulle seksueel molesteer. 

Respondent is 28 jaar oud en is werkloos. Hy is aangekla van 

onsedelike aanranding en word op twee klagtes van genoemde 

misdryf skuldig bevind. Respondent is gevonnis tot sewe jaar 

gevangenisstraf waarvan een jaar opgeskort is vir vyf jaar. 

Hy het geappelleer teen sy vonnis hoewel hy besef het dat hy 

hulp nodig het. Respondent se appel het geslaag en sy vonnis 

is verminder na drie jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar 

opgeskort is vir vyf jaar. Ten tye van navorser se onderhoud 
was respondent 'n pri vaatpasient by Weskoppieshospitaal met die 

oog daarop om hulp ten opsigte van sy probleem te kry. 

Respondent het standerd vyf gedruip asook standerd nege en 
tien. Hy het uiteindelik 'n standerd nege sertifikaat verwerf. 

Respondent het na skool sy ambag as passer en draaier voltooi 

en by 'n steenkoolmyn begin werk. Hy is by sy laaste werk 

afbetaal as gevolg van sy swak menseverhoudings. 

Respondent het graag in sy vrye tyd saam met die kinders 

speletjies gespeel. Hulle het as gesin saam geswem en tennis 
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gespeel. Respondent is lidmaat van 'n kerk, maar beskryf 
. 

homself as 'n Sondag-Christen. Hy het gereeld eredienste 

bygewoon en was selfs 'n diaken en 'n ouderling, maar het nooit 

sy kinders van die Here vertel nie. 

4.2.3.1 Sosiale verhoudings 

(a) Respondent se verhouding met sy ouers 

FIGOUR 4.3 
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Respondent is die derde oudste uit 'n gesin van sewe kinders 

(vier seuns en drie dogters) . Die oudste van die kinders is 
'n aangenome kind. 
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Volgens respondent het hy geen verhouding met sy vader gehad 

nie en sy verhouding met sy moeder was swak. Hy beskryf sy 

onderlinge gesinsverhoudings as chaoties. 

(b) Respondent se verhouding met sy vrou 

Respondent se vrou, Dollie, is 37 jaar oud en hy is jonger as 

sy. Sy is die derde oudste uit 'n gesin van vyf kinders (twee 

seuns en drie dogters) . Dit is respondent se eerste en Dollie 

se tweede huwelik. Drie dogters (Ria (17 jaar), Ronel (14 

jaar) en Thea (sewe jaar) is uit Dollie se eerste huwelik 

gebore. Sy het toesig en beheer oor hulle gekry na die 
egskeiding. 

Respondent en Dollie is reeds vier jaar getroud en een seun, 

Riaan (drie jaar), is uit hierdie huwelik gebore. Respondent 

beskryf sy verhouding met Dollie as goed, hoewel hy haar nie 

kan vertrou nie. Volgens horn is sy gedurig met buite-egtelike 

verhoudings besig en vertel voortdurend leuens. Hulle is tans 

besig om te skei nadat hy haar daartoe gedwing het. 

(c) Respondent se verhouding met sy kinders 

Respondent het van die begin af 'n goeie verhouding met sy drie 

stiefdogters gehad en hulle as sy eie kinders aanvaar. Hy wou 

die kinders wettiglik aanneem, maar die skoonouers het voort

durend ingemeng in die kinders se opvoeding en het die aan

neming teengestaan. Vol gens respondent was hy 'n streng vader, 

maar het die stiefkinders baie liefde gegee. Respondent het 

'n hegte verhouding met Riaan, die seun wat uit sy en Dollie 

se huwelik gebore is. 

Respondent erken dat hy die twee jongste stiefdogters, Ronel 

en Thea vanaf, onderskeidelik, tien- en driejarige ouderdom 
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seksueel gemolesteer het. Volgens horn was hulle deur hulle 

biologiese vader gemolesteer en was dus gewoond aan seks. Die 

molestering het begin nadat Ronel respondent uitgelok het. Die 

molestering van die twee dogters het meestal in die teenwoor

digheid van Dollie en Ria plaasgevind. Respondent het probeer 

om die oudste dogter, Ria, te molesteer, maar sy het horn weg

gewys. Hy beweer dat skaam, teruggetrokke dogters op seksuele 

toenadering reageer. Volgens respondent voel hy spyt dat hy 

die dogters gemolesteer het, maar sy motief was om hulle weer

baar te maak teen mans. Hy het ook sy vrou van laasgenoemde 
oortuig. 

Volgens respondent het die stiefgesin, afgesien van die moles

tering, hegte onderlinge verhoudings gehad. Respondent beweer 

dat na die molesterings begin afneem het, het hy hulp gesoek 

en horn uiteindelik self aan die polisie oorgegee. 

Respondent is op vyfjarige ouderdom eenmalig deur 'n twintig-

jarige man buite gesinsverband gemolesteer. Op sewej arige 

ouderdom het respondent en sy j ongste broer begin om hulle twee 

oudste susters seksueel te molesteer. Hierdie molestering het 
vir vyf tot ses jaar geduur. 

4.2.3.2 Disfunksionaliteit van die stiefgesin 

(a) Rolvervulling in die stiefgesin 

Respondent was die baas in die huis. Hy eien die rol vir 

homself toe in die lig van sy sterk persoonlikheid en omdat hy 

maklik besluite kan neem en daarby hou. Volgens respondent kan 

hy baklei vir sy regte en kan hy nee se. Hy het die finansies 
in die huis hanteer. 

Dollie het die tradisionele rol van die vrou in die huis 

vervul. Respondent beskryf Dollie as 'n leuenaar wat twee keer 
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in haar vorige huwelik oor die tou getrap het. Volgens respon
dent kan Dollie nie besluite.neem nie, en hy het alleen besluit 

wat die kinders mag en nie mag doen nie. Daar moes by sy reels 

gehou word. Sake rakende die gesin is nie bespreek nie. Res

pondent het slegs met die kinders gepraat oor die seksuele. 

(b) Stiefgesin se kontak met vriende 

Respondent het vanaf skooldae geen vriende nie. Dollie en die 

kinders het baie vriende en hy is beindruk met die kinders se 

vriende. Die kinders mag vryelik met vriende uitgaan, solank 

hulle aan respondent se seksuele eise voldoen. Indien die 

kinders nie op seksuele gebied hulle kant bring nie, straf hy 

hulle deur hulle vriende te verbied. Volgens respondent het 

hy die kinders genoeg lewensruimte gegee namate hulle groter 

geword het. Hy het die kinders geken en kon hulle vertrou. 

(c) Drankgebruik in die stiefgesin 

Respondent rook en drink nie. Drankgebruik het dus geen rol 

gespeel in die seksuele molestering van die stiefdogters nie. 

4.2.3.3 Bykomende inligting 

(a) Dienste gelewer deur die Christelik Maatskaplike Raad 

Na die aanmelding van die stiefdogters se molestering deur 

hulle stiefvader, het die maatskaplike werker 'n gesamentlike 

onderhoud met die stiefdogters gehad. Hulle het by hierdie 

geleentheid die seksuele molestering deur hulle stiefvader aan 

die maatskaplike werker beskryf. Respondent en Dollie is met 

die inligting gekonfronteer. Respondent het die molestering 

teenoor die maatskaplike werker ontken en deurgaans die indruk 
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geskep van 'n vader wat alles in sy vermoe sal doen om vir sy 

kinders net die beste te gee. 

Op hierdie stadium is die drie dogters se biologiese vader 

oorlede en het hulle 'n bedrag geld uit sy boedel geerf wat 

deur die maatskaplike werker geadministreer moes word. 

Respondent het vele pogings aangewend om hierdie geld te bekom 

en het die redenasie oor die erfgeld gebruik om die maatskapli

ke werker se aandag van die seksuele molestering af te lei. 

Gedurende hierdie tyd het respondent aansoek gedoen om die drie 

stiefdogters wettiglik aan te neem. Respondent het onderneem 

om by die Christelik Maatskaplike Raad se gesinseenheid in te 
skakel vir 'n volledige gesinsevaluasie met die oog op die 

aanneming van die stiefdogters. Hy het nooit hierdie afspraak 

nagekom nie. Die stief dogters was nie bereid tot die aanneming 

nie, en as gevolg van die beweerde seksuele molestering is die 

aanneming deur die maatskaplike werker afgekeur. 

Die seksuele molestering is intussen deur die materne groot

moeder by die Suid-Afrikaanse Polisie aangemeld waarna 'n 

ondersoek gevolg het. Gedurende hierdie tydperk het die gesin 

verhuis uit die werksgebied van die Christelik Maatskaplike 

Raad. Dienslewering is oorgeplaas na 'n ander welsynsorgani
sasie. 

{b) Navorser se evaluasie van die onderhoud 

Respondent kon nie wag om met die onderhoud te begin nie. Hy 

het lank voor die af gesproke tyd reeds opgedaag vir die onder

houd. Respondent was teleurgesteld dat navorser nie die hele 

dag wou afstaan aan 'n onderhoud met horn nie. Respondent was 

vulger tydens die onderhoud en professionaliteit moes deurgaans 

gehandhaaf word om horn te beheer en nogtans die nodige inlig

ting te bekom. Hy het die indruk geskep dat die maatskaplike 
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werker horn nie met die probleem van seksuele molestering wou 

help nie. Hy beweer dat hy homself aan die Suid-Afrikaanse 

Polisie moes oorgee om hulp te kry, terwyl sy skoonmoeder die 

molestering aangemeld het. Aan die ander kant sien hy homself 

nie as 'n molesteerder nie, maar as 'n vader met goeie bedoe

lings wat probeer het om sy dogters weerbaar te maak teen die 

seksuele aanslae van mans. 

4.2.4 Respondent Vier 

Die onderhoud met respondent vier is op 21 Oktober 1992 in die 

Sentrale Gevangenis, Pretoria, gevoer. Die afspraak is gereel 
deur die hoofkantoor van die Departement van Korrektiewe Diens

te. 

Respondent tree op 16 September 1988 met Johanna (32 jaar), in 

die huwelik. Hy neem haar twee kinders Sophia (13 jaar), en 

Johan (11 jaar), uit haar vorige huwelik, wettiglik aan. Op 

14 Junie 1990 meld Johanna by Noodlyn van die Departement van 

Welsyn aan dat respondent Sophia seksueel molesteer. Johanna 
was al sedert Augustus 1989 bewus van die molestering, maar het 

eers opgetree nadat Sophia met selfmoord begin dreig het. Die 

aanmelding is deur die Christelik Maatskaplike Raad opgevolg. 

Respondent is 27 jaar oud en dien tans sewe jaar gevangenis

straf uit in die Sentrale Gevangenis, Pretoria, nadat hy 

skuldig bevind is aan verkragting van sy stiefdogter. 

Respondent het standerd tien op skool geslaag en daarna sy 

ambag as ketelmaker voltooi. Na die voltooiing van sy ambag 

het hy by 'n konstruksiemaatskappy as ketelmaker gewerk. Hy 

het verhoudingsprobleme met sy onmiddellike hoofde ondervind 

en skryf dit toe aan die spanning as gevolg van die hangende 

hof saak in verband met die seksuele molestering van sy stief

dogter. Respondent het bedank by die konstruksiemaatskappy en 
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was werkloos tydens die afhandeling van die hofsaak. Hy het 

as ketelmaker 'n brute salaris van R4 100, 00 per maand verdien. 

Respondent beoef en krieket en rugby in sy vrye tyd en het pro-

vinsiale kleure in laasgenoemde verwerf. Hy hou ook van 

hengel. In die gevangenis speel respondent snoeker vir ont

spanning en beplan om na die voltooiing van sy gevangenisstraf 

liggaamsbou te beoefen. 

Respondent is lidmaat van 'n kerk en het voor sy gevangesetting 

elke Sondag eredienste bygewoon asook af en toe die bidure. 
In die gevangenis skakel hy egter glad nie in by die kerklike 

aktiwiteite nie, aangesien hy nie gereed daartoe voel nie. 

4.2.4.1 Sosiale verhoudings 

{a} Respondent se verhouding met sy ouers 

Respondent is die enigste kind uit sy ouers se huwelik. Sy 

ouers is geskei toe hy baie klein was en sy moeder het toesig 

en beheer oor horn gekry na die egskeiding. Sy is weer getroud 

en vier kinders {twee seuns en twee dogters} is uit haar tweede 

huwel ik gebore. Respondent het op tienjarige ouderdom eers 

uitgevind dat hy 'n stiefvader het en het sy biologiese vader 

opgespoor, waarna hy daarheen weggeloop het. Laasgenoemde is 

kort na die ontmoeting met respondent oorlede. 'n Goeie ver

houding bestaan tussen respondent en sy moeder, maar hy het 'n 

konflikverhouding met sy stiefvader gehad. Respondent het 

kontak verloor met sy oudste stiefbroer en -suster, terwyl hy 

gereelde kontak met die ander stiefbroer en -suster het. 
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FIGUUR 4.4 
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Respondent het aanvanklik 'n saamleefverhouding gehad met Susan 

(25 jaar). Sy het swanger geraak, maar het 'n miskraam op sewe 

maande gehad. Respondent beeindig hierdie verhouding en tree 

met Johanna (32 jaar), in die huwelik. Hy was jonger as sy. 

Sy is die derde oudste uit 'n gesin van vyf kinders (drie dog

ters en twee seuns) . Geen kinders word ui t respondent se 

huwelik met Johanna gebore nie. Die huwelik met respondent is 

Johanna se derde huwelik. Sy was aanvanklik met Gert getroud 
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en haar twee kinders is uit hierdie huwelik gebore. Gert is 

oorlede waarna Johanna met Piet in die huwelik tree. Hierdie 

huwelik loop na ses maande op 'n egskeiding uit. 

Volgens respondent wou nie sy 6f Johanna se ouers toestem tot 

hulle huwelik nie. Hy tree wel later met haar in die huwelik 

terwille van haar kinders. Aanvanklik het respondent en 

Johanna 'n goeie verhouding gehad, maar na die huwelik het die 
verhouding tussen hulle verswak en op daaglikse rusies uit

geloop. Respondent beweer dat hy Johanna nooit kon vertrou 

nie, aangesien sy gedurig in ander mans belanggestel het. 

Johanna het van respondent verwag om van hulpmiddels op sek
suele gebied, soos vibreerders, gebruik te maak, terwyl hy nie 

daarvoor te vinde was nie. Na aanmelding van die seksuele 

molestering het hulle albei aan hulle huwelik gewerk en het dit 

beter gegaan met die verhouding. 

Nadat respondent gevangenisstraf opgele is vir die molestering 

van Sophia, is respondent en Johanna wettiglik geskei. 

(c) Respondent se verhouding met sy kinders 

Respondent het voor die huwelik 'n goeie verhouding met albei 

Johanna se kinders gehad. Die kinders was verheug oor hul 

moeder se huwelik met respondent. Aangesien respondent self 

'n stiefkind was het dit horn nie gehinder om sy stiefkinders 

se versorging waar te neem nie. Die twee kinders het geen 

probleme opgelewer nie en respondent het hulle later wettiglik 
aangeneem. 

Na respondent se huwelik met Johanna het 'n hegte verhouding 

tussen respondent en Sophia ontwikkel, omdat sy horn bemoedig 

en ondersteun het in sy swak verhouding met Johanna. Respon

dent beweer dat die hegte verhouding tussen horn en Sophia gelei 

het tot die seksuele molestering. Aanvanklik was Sophia te 
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vinde vir die seksuele interaksie, maar later kon sy dit nie 

meer hanteer nie. Johanna ·was aanvanklik nie bewus van die 

molestering nie en was geskok toe sy dit uitvind, maar het dit 
nie aangemeld voor Sophia gedreig het om selfmoord te pleeg 

nie. 

Na die aanmelding van die molestering het respondent nog steeds 

vir Sophia nodig gehad om sy seksuele behoeftes te bevredig. 

Hy het weer probeer om haar te molesteer, maar sy het gedreig 

om haar ma te vertel. Na die aanmelding van die molestering 

het respondent 'n senuwee-ineenstorting gehad. Hy het psigia

triese behandeling in Weskoppieshospitaal in Pretoria ontvang, 

maar was bang dat hierdie behandeling in die hof teen horn sal 

tel . Hy het homsel f na 'n paar dae se behandel ing ui t die hos
pi taal ontslaan. 

Volgens respondent het hy sleg gevoel oor die beskuldiging van 

seksuele molestering, maar hy het dit intussen verwerk. In 

respondent se ouerhuis het nooit seksuele molestering voorgekom 
nie. 

4.2.4.2 Disfunksionaliteit van die stiefgesin 

(a) Rolvervulling in die stiefgesin 

Johanna was die baas in die huis. Wanneer respondent iets wou 

doen wat Johanna nie aangestaan het nie, het daar nooit iets 

van gekom nie. Respondent beskryf sy vrou as dominerend, 

rigied en selfgesentreerd. Respondent is saggeaard maar word 

maklik kwaad, wat daartoe lei dat hy sy humeur heeltemal ver

loor. Hy is van mening dat hy 'n goeie selfbeeld het, doelge

rig is en baie deursettingsvermoe het. 

Johanna het as kelnerin by 'n restaurant gewerk en was middae 

en saans nie tuis nie. Haar afwesigheid het respondent nie 
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gehinder nie. Hy het die tr~disionele rol van die vrou in die 
huis vervul. Die rolverdeling was vir respondent aanvaarbaar, 

want hy het in 'n huis groot geword waar hy geleer het om sy 

deel te doen. 

Die kommunikasie in die stiefgesin was swak. Die gesin het 

nooit saam gepraat oor dinge wat hulle hinder nie. Respondent 

beweer dat die stiefkinders se kommunikasie met horn beter was 

as met hulle moeder. Hy was meer toegeeflik as Johanna en die 

kinders sou eerder vir horn toestemming vra om iewers heen te 

gaan as vir haar. Respondent wou vir die kinders probeer gee 

wat hy as stiefkind nie gehad het nie. 

(b) Stiefgesin se kontak met vriende 

Respondent was as kind 'n gewilde sportman en het aan krieket, 
rugby en atletiek deelgeneem. Hy het baie vriende gehad. Die 

gesin het egter min vriende gehad en nie oor en weer gekuier 

nie. Die kinders het baie vriende gehad, maar Johanna het 

hulle vriende afgekeur en die kinders verbied om uit te gaan. 

Die kinders se vriende het respondent se goedkeuring weggedra. 

Laasgenoemde verskille het konf lik tussen respondent en Johanna 

veroorsaak wat moeilik opgelos kon word weens hulle swak kom
munikasie. 

Volgens respondent kon hy die kinders vertrou en hulle het 

voldoende lewensruimte gehad. Respondent was daarteen gekant 

dat die kinders uit die huis uit praat omdat hy hulle huislike 
lewe as privaat beskou. 

(c) Drankgebruik in die stiefgesin 

Respondent het aan die begin van sy huwelik met Johanna twaalf 

tot dertien biere per aand gedrink. Hy het probeer om sy pro-
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bleme weg te drink. Sy drinkery het gewigsprobleme in die hand 

gewerk, in so 'n mate dat hy op 'n stadium tot 116 kilogram 

geweeg het. Dit het horn skaam en ongemaklik laat voel en sy 

deelname aan sport belemmer. Hy het oorgeslaan van bier na 

rum, waarna sy drankinname verminder het na een bottel rum per 

week. Sy drankmisbruik het geen rol gespeel in die molestering 

van Sophia nie. 

4.2.4.3 Bykomende inligting 

(a) Dienste gelewer deur die Christelik Maatskaplike Raad 

Na die aanmelding van seksuele molestering is die volgende 

stappe geneem: 

* Sophia is deur die maatskaplike werker verwys na die 

distriksgeneesheer vir 'n mediese ondersoek. Die ge

neesheer het bevestig dat penetrasie plaasgevind het en 

die saak is by die Suid-Afrikaanse Polisie aangemeld. 

Respondent het die seksuele molestering erken en genoem 

dat hy tydens die molestering eers tot sy sinne gekom het 
wanneer Sophia begin huil het. 

* Kontak is gemaak met die kinders se skool. Die skoolhoof 

het bevestig dat Sophia gekla het dat haar stiefvader haar 

seksueel molesteer. Sophia het begin om op skool gedrags

probleme te openbaar deur leuens te vertel en artikels te 

steel. 

* Individuele onderhoude met die onderskeie gesinslede is 

gevoer deur die maatskaplike werker. 'n Multidisiplinere 

span van die Christelik Maatskaplike Raad het 'n ge

sinsevaluasie van die totale gesin gedoen. Tydens die 

ondersoek is gevind dat gesinsgeweld aan die orde van die 

dag was . Respondent het Sophia by die skool gaan haal met 
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'n gordel. Hy het albei kinders by geleentheid blou 

geslaan en Johan aan die keel gegryp en gewurg totdat hy 

blou was in die gesig. Hy het ook vir Johanna aangerand. 

Sophia is uit die ouers se sorg verwyder en by 'n privaatgesin 

in 'n plek van veiligheid geplaas tot na die arrestasie van 

respondent. Sophia is ingeskakel by die Transvaalse Onderwys 

Departement se sielkundige dienste vir terapie. Johan het in 

die moeder se sorg aangebly. Die predikant is gevra om die 

gesin geestelik te onderskraag. Johanna is deur die maatskap

like werker gehelp om deur middel van regshulp van die respon

dent te skei. 

(b) Navorser se evaluasie van die onderhoud 

Navorser het die onderhoud met respondent as kalm en rustig 

beleef, en hy het spontaan aan gesprekvoering deelgeneem. 

Respondent was egter tydens die onderhoud deurentyd van die 

teenwoordigheid van die bewaarder van die gevangenis, bewus. 

Die bestudering van respondent se maatskaplike leerinhoud het 

die prentjie ten opsigte van respondent heelwat verander. Uit 

die leerinhoud het dit na vore gekom dat respondent gewelddadig 

is en dat hy hierdie gedrag van horn tydens die onderhoud met 

navorser verswyg het. Hy het deurentyd die indruk geskep van 

'n onskuldige jongman wat 'n fout begaan het, terwyl hierdie 

fout se omvang veel groter was as die indruk wat hy geskep het. 

Respondent het aan die einde van die onderhoud te kenne gegee 

dat hy aanvanklik bang was vir die onderhoud. Die feit dat hy 

tydens die onderhoud oor sy misdaad kon praat was vir horn 'n 

geleentheid om sy gevoelens te ontlaai. Aangesien dit 'n 

sensitiewe oortreding is, kan hy nie met enige iemand daaroor 

praat nie. 
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4.2.5 Respondent vyf 

Die onderhoud met respondent vyf is op 9 November 1992 by die 

Christelik Maatskaplike Raad van Witbank gevoer. Navorser het 

self op aanbeveling van respondent se maatskaplike werker 'n 

afspraak met horn gereel. 

Hierdie saak word op 3 Junie 1991 by die Christelik Maatskap

like Raad van Witbank aangemeld weens huweliksprobleme en 

molestering van die stiefdogter deur die stiefvader. Die 

aanmelding is opgevolg deur die maatskaplike werker. 

Respondent is 42 jaar oud, hy het standerd sewe op skool 

geslaag. Na skool het hy 'n ambag geloop in paneelklop- en 

spreiverfwerk. Hy is tans 'n assistent skoftoesighouer by 'n 

kragsentrale en beoefen glad nie sy ambag in sy beroep nie. 

Hy beweer hy is gelukkig in sy werk en verdien 'n brute salaris 

van R3 800,00 per maand. 

Volgens respondent beoefen hy paneelklop- en spreiverfwerk in 

sy vrye tyd om sy inkomste aan te vul . Hy woon ook die kinders 

se sportaktiwiteite by. Hy beoefen nie self enige sport of 
stokperdjies nie. 

Respondent is lidmaat van 'n kerk. Hy het gereeld eredienste 

bygewoon, op die kerkraad gedien en by die evangelisasie inge

skakel. Respondent was 'n jeugleier by die kerk en het gehelp 

met hospitaalbesoek. Sedert die beskuldiging van seksuele 

molestering is hy nie meer aktief betrokke by die kerk nie. 

4.2.5.1 Sosiale verhoudings 

{a) Respondent se verhouding met sy ouers 

Respondent is die vyfde oudste uit 'n gesin van nege kinders 
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(vier dogters en vyf seuns) . Op tienjarige ouderdom is res

pondent se ouers geskei. Sy vader is later weer getroud en 

intussen oorlede. Tydens die egskeiding was respondent se twee 

oudste susters reeds selfversorgend. Sy moeder het die drie 

jongste kinders asook sy broer net ouer as hy saam met haar 

geneem. Sy is weer getroud, maar hierdie huwelik loop ook op 

'n egskeiding uit. Respondent en sy twee ander broers het in 

'n koshuis gebly en 'n swerwersbestaan gevoer, aangesien sy 

ouers nie vir respondent of een van sy twee broers verant
woordelikheid aanvaar het nie. 

FIGUOR 4.5 

'n Genogram van respondent vyf 
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Respondent het 'n swak verhouding met sy vader gehad. Hy het 

sy vader gesien as die oom wat geld huistoe bring. Sy vader 

het geen sosialisering toegelaat nie en respondent het geensins 

die vrymoedigheid gehad om enige probleme met sy vader te be

spreek nie. Respondent het ook 'n swak verhouding met sy bio

logiese moeder sowel as sy stiefmoeder gehad. Volgens horn kan 

hy geen liefde uit sy kinderdae onthou nie. Twee van respon

dent se broers is in motorongelukke oorlede. Hy beskryf sy 

verhouding met sy oorlewende broers en susters as geed. 

Respondent het veral 'n hegte verhouding met sy jongste broer 

en suster. 

(b) Respondent se verhouding met sy vrou 

Respondent se huwelik met Colette is sy tweede huwelik en haar 

eerste. Respondent se eerste huwelik was gedwonge en 'n seun 

is daaruit gebore. Die huwelik het na 'n j aar misluk as gevolg 

van respondent en sy vrou se uiteenlopende persoonlikhede en 

weens sy skoonouers se oorbetrokkenheid by die kind ui t hierdie 
huwelik. 

Respondent se tweede vrou, Colette (35 jaar), is die derde 

oudste uit 'n gesin van vier kinders (twee seuns en twee dog

ters). Hy is ouer as Colette. Sy het voorheen twee saamleef

verhoudings gehad. 'n Seun, Gert (15 jaar), is uit die eerste 

verhouding gebore en 'n dogter, Ina (14 jaar), uit die tweede 

verhouding. Twee seuns, Paul (tien jaar) en Jan (agt jaar), 

is uit respondent se huwelik met Colette gebore. 

Volgens respondent het sy huwelik met Colette na elf jaar 
misluk weens 'n swak seksuele verhouding. Respondent en 
Colette leef reeds twee jaar verwyderd van mekaar nadat Colette 

met 'n man van 21 jaar oud weggeloop het. Sy het reeds 'n 

skeisaak aanhangig gemaak. Volgens respondent voel hy tans 
niks meer vir die huwelik nie. Die kinders swerf op hierdie 
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stadium tussen respondent en Colette, hangende die afhandeling 

van die skeisaak. 

Respondent het sedert die verwydering tussen horn en Colette 'n 

verhouding met Elsie (23 jaar) aangeknoop, maar hierdie verhou

ding het misluk as gevolg van respondent se f inansiele pro

bleme. Tans het respondent 'n verhouding met Ella (42 jaar). 

(c) Respondent se verhouding met sy kinders 

Respondent het die seun uit sy eerste huwelik afgeteken vir 
aanneming en het geen kontak met horn nie. Tydens respondent 

se huwelik met Colette het hulle gesin bestaan uit Gert en Ina 

uit Colette so vorige verhoudings en Paul en Jan wat uit hulle 

huwelik gebore is. Volgens respondent het die twee stiefkin

ders geen probleme geskep nie. Hulle het horn nie as 'n in

dringer beskou nie en dit het horn nie gehinder om 'n ander man 

se kinders te versorg nie. Respondent het later die twee 

stiefkinders wettiglik aangeneem. Hy het egter 'n meer intieme 

verhouding met sy stiefdogter, Ina, gehad as met sy stiefseun, 

Gert. 

Respondent erken dat hy ongeveer 'n jaar voor die verwydering 

tussen horn en Colette, begin het om sy stiefdogter seksueel te 
molesteer as hy alleen saam met haar tuis was. Volgens respon

dent het Ina horn nie uitgelok nie. Hy het self die voortou 

geneem in die molestering. Respondent beweer dat Ina wel die 

aandag wat sy nie by Colette gekry het nie, by horn gesoek het. 

Ina was soms veeleisend en het aan respondent vasgeklou. 

Respondent beweer dat Colette aanvanklik niks gese het van die 

molestering nie, maar nadat sy die huis verlaat het, het sy 'n 

bohaai oor die molestering gemaak. Colette het respondent be

skuldig dat hy by Ina geslaap het en het die saak by die Suid

Afrikaanse Polisie aangemeld. Sy het later weer die saak 
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teruggetrek. 

Volgens respondent is hy spyt da.t hy Ina seksueel gemolesteer 

het en beleef skuldgevoelens oor die si tuasie. Hy voel verwerp 

en niks werd nie. Die beskuldiging van seksuele molestering 

het respondent se swak selfbeeld bevestig. Hy besef dat hy die 

fisieke kontak tussen horn en Ina moet verbreek. Volgens horn 

voel Ina dat sy skuld het aan respondent en Colette se mislukte 

huwelik. 

Respondent is self op vierj arige ouderdom deur sy dertienj arige 

niggie seksueel gemolesteer. Die molestering het 'n ingrypende 

invloed op horn gehad, wat daartoe gelei het dat hy bang is vir 

vrouens. Respondent vermoed ook dat sy tweede oudste suster 

as kind gemolesteer was, maar kan dit nie bevestig nie. 

4.2.5.2 Disfunksionaliteit van die stiefgesin 

(a) Rolvervulling in die stiefgesin 

Respondent beweer hy was baas in die huis. Hy het Colette 

gedomineer en gemanipuleer om sy sin te kry. Respondent het 

hierdie rol as baas vir homself toegeeien, omdat hy Colette as 

dom en onbeholpe gesien het. Volgens horn was Colette iemand 

wat hoe woorde gebruik het om 'n indruk te maak. Sy het soveel 

flaters begaan en eintlik 'n gek van haarself gemaak. Colette 

sal nooit erken sy het 'n fout gemaak nie en sal nie maklik 

iemand vergewe nie. Respondent beweer Colette is 'n persoon 

wat gedurig aanvaarding soek en gevolglik maklik vriende maak. 

Sodra sy in 'n verhouding 'n houvas op iemand gekry het raak 

sy katterig en onvriendelik en probeer bewys sy is in beheer 
van die situasie. 

Volgens respondent kon Colette weens haar onbeholpenheid nie 
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haar tradisionele rol as vrou vervul nie en het hy hierdie rol 

oorgeneem. Dit het respondent nie gehinder om hierdie take te 

verrig nie. 

Wanneer Colette oor bepaalde sake rakende die kinders besluit 

het, het hulle by die besluit gebly. Indien respondent gevoel 

het Colette is onregverdig ten opsigte van die kinders, het hy 

dit in die afwesigheid van die kinders met haar bespreek. 

Volgens respondent het hy daarvan gehou om te help met die ver

sorging van die kinders, want hy was baie lief en jammer vir 

hulle. Hy was streng met die kinders en het net een keer 

gepraat en die tweede keer geslaan. Terwyl die kinders klein 

was het hy geen teepratery van hulle geduld nie. Namate hulle 

groter geword het, het respondent begin om na hulle kant van 

die saak te luister voordat hy hulle gestraf het. Colette se 

moeder het probeer inmeng in die opvoeding van die kinders, 

maar respondent het dit vinnig in die kiem gesmoor. Volgens 

respondent raak hy ongeskik as iemand probeer inmeng en vir horn 
'n bedreiging is. 

Respondent beweer sy kommunikasie met die kinders was goed. 

Hulle het eerder hulle persoonlike probleme met horn bespreek 
as met hulle moeder. 

Die skool het vir die kinders 'n seminaar oor seksvoorligting 

aangebied. Respondent was beindruk met die aanbieding en het 

dit tuis met die kinders opgevolg. Volgens respondent het hy 

van tyd tot tyd met die kinders oor seks gepraat in die teen

woordigheid van Colette. Respondent beweer dat hy so 'n oop 

verhouding met sy stiefdogter gehad het dat sy eerder vir horn 

sanitere doekies gevra het as vir haar moeder. Volgens respon

dent was die kommunikasie tussen horn en Colette swak, aangesien 

sy terughoudend van geaardheid was. 
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(b) Stiefgesin se kontak met vriende 

Respondent en sy stiefseun, Gert, het albei min vriende gehad 

en verkies oppervlakkige kontak met mense. Colette en die 

ander kinders het 'n wye vriendekring gehad. Volgens respon

dent het hy die kinders aangemoedig om vriende van hulle eie 

ouderdom te he. Die reeling was dat die kinders se kontak met 

hulle vriende beperk was tot naweke. Respondent het gereeld 

die kinders se aandag gevestig op die gevare van verkeerde 

vriende. Volgens respondent kon hy en Colette die kinders 
vertrou en het hulle voldoende lewensruimte gehad namate hulle 

groter geword het. Dit het respondent geensins gehinder as die 

kinders na buite sou praat oor wat in hulle huis plaasgevind 

het nie, want hulle as gesin het niks gehad om oor skaam te 

wees nie. 

(c) Drankgebruik in die stiefgesin 

Respondent is 'n sosiale drankgebruiker en drink graag 'n bier 

of 'n sopie brandewyn by braaivleis. Volgens respondent gee 

'n drankie horn 'n goeie eetlus. Drank het geen rol gespeel in 

respondent se molestering van sy stiefdogter nie. 

4.2.5.3 Bykomende inligting 

(a) Dienste gelewer deur die Christelik Maatskaplike Raad 

In die opvolgaksie het die maatskaplike werker tydens 'n ge

sinsevaluasie bepaal wat die aard en omvang van die seksuele 

molestering was. Respondent het die molestering van sy stief

dogter erken. Die gevolge van die molestering is met respon

dent en sy stiefdogter deurgewerk. Die maatskaplike werker het 

gepoog om deur middel van huweliksberaad respondent en Colette 
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se huwelik te red, maar weens die onherstelbare verbrokkeling 

van die huwelik was dit onsuksesvol. 

Respondent en Colette is na hulle verwydering van mekaar deur 

die maatskaplike werker begelei ten opsigte van die toesig en 

beheer oor die kinders. Albei het ooreengekom dat Colette die 

versorging van die kinders sal waarneem. Tydens besoeke van 

die kinders aan respondent, sal die maatskaplike werker toesig

dienste lewer, ten einde toe te sien dat seksuele molestering 

nie weer voorkom nie. 

(b) Navorser se evaluasie van die onderhoud 

Respondent het ontspanne en spontaan deelgeneem aan die onder

houd. Hy het erken dat die onderhoud vir horn die geleentheid 

bied om sy gevoelens te ontlaai oor 'n sensitiewe onderwerp wat 

hy nie met enige iemand kan deel nie. 

Respondent is 'n tipiese voorbeeld van iemand met 'n swak 

verwysingsraamwerk. Weens sy onstabiele ontwikkelingsj are 

ploeter hy rond en beleef een teleurstelling na die ander. 

4.2.6 Respondent ses 

Die onderhoud met respondent ses is op 10 November 1992 by die 

Christelik Maatskaplike Raad van Witbank gevoer. Navorser het 

self 'n afspraak met respondent gereel. Die maatskaplike 

werker het respondent se vrou, Griet, vooraf voorberei op die 

navorsingsonderhoud aangesien sy horn beskerm en beheer en haar 
goedkeuring belangrik is. 

Hierdie saak word in Desember 1988 deur die skoolsuster by die 

Christelik Maatskaplike Raad aangemeld. Die aanmelding word 

gedoen nadat 'n drastiese agteruitgang in die stiefdogter, 
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Mary, se skoolwerk voorgekom het. Volgens die skoolsuster het 

Mary aan 'n maatjie by die'skool vertel dat haar stiefvader 

haar seksueel molesteer. Die aanmelding is deur die maatskap

like werker opgevolg. 

Respondent is 33 jaar oud en het standerd agt op skool geslaag. 

Na skool loop hy 'n ambag as ketelmaker. Respondent werk tans 

as ketelmaker by 'n myn en is gelukkig in sy werk, hoewel hy 

nie van sy ambag hou nie. Hy verdien maandeliks 'n bruto sa

laris van R6 900,00. Hy bestee sy vrye tyd aan vistelery en 

beoefen judo op 'n weeklikse basis. 

Respondent is lidmaat van 'n kerk. Hy woon ongeveer twee 

eredienste per maand by. Griet en Mary woon die eredienste 
meer gereeld by. Griet skakel in by bybelstudie en Mary woon 

die Sondagskool by. 

4.2.6.1 Sosiale verhoudings 

(a) Respondent se verhouding met sy ouers 

Respondent is die enigste kind van geskeide ouers. Respondent 

het reeds voor sy ouers se egskeiding by sy materne grootmoeder 

gewoon, waar hy sy oorblywende kinderjare deurgebring het. Sy 

vader is oorlede toe respondent ongeveer elf jaar oud was. Sy 

moeder is na die egskeiding weer getroud met 'n alkoholis van 

wie sy geskei is en wat intussen oorlede is. Twee kinders (een 

dogter en een seun) is uit hierdie huwelik gebore. Sy gaan 'n 

derde huwelik aan en skei weer. Die derde man is ook oorlede 

en geen kinders is uit hierdie huwelik gebore nie. 

Respondent het 'n goeie verhouding met sy biologiese vader en 

sy moeder se derde man gehad. Onder omstandighede het hy 'n 

goeie verhouding met sy materne grootmoeder gehad. Sy verhou

ding met sy biologiese moeder was swak aangesien hy haar as 'n 
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moeilike mens beleef het. Respondent se verhouding met sy 

moeder se tweede man asooR: die stiefbroer en -suster uit 

hierdie huwelik was swak. 

probleemkinders. 

Hy beskou laasgenoemde as twee 

FIGUUR 4.6 
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(b) Respondent se verhouding met sy vrou 

Respondent se vrou, Griet, is 35 jaar oud. Hy is jonger as sy 

vrou. Sy is die oudste uit 'n gesin van drie kinders (twee 

dogters en 'n seun). Hierdie is respondent se eerste huwelik 

en Griet se tweede. Griet is van haar eerste man geskei waarna 

hy oorlede is. Een dogter, Mary (15 jaar), is uit Griet se 

eerste huwelik gebore. Tydens Griet se huwelik met respondent 

het sy vyf miskrame gehad. 'n Seuntjie is wel uit respondent 

en Griet se huwelik gebore, maar hy is op die ouderdom van twee 

weke oorlede. Respondent en Griet is reeds elf jaar getroud 

en hy beskryf hulle huwelik as gelukkig. 

(c) Respondent se verhouding met sy kind 

Respondent se stiefdogter, Mary, is vanaf die begin van respon

dent se huwelik met Griet deel van hulle gesin. Hy het Mary 
wettiglik aangeneem. Mary voel soos respondent se eie kind en 

dit is vir horn moeilik om te aanvaar dat sy 'n ander man se 

kind is. Respondent het 'n goeie verhouding met Mary en sy 

lewer geen probleme nie. 
vader. 

Mary aanvaar respondent as haar 

Respondent beleef die vroee dood van die seuntjie uit sy en 

Griet se huwelik negatief en skryf die seksuele molestering van 

Mary toe aan hierdie traumatiese gebeurtenis. 

Respondent was aanvanklik in sy eer gekrenk oor die beskul

diging van seksuele molestering. Hy erken dat hy Mary oor 'n 

tydperk van agt maande gemolesteer het en is bly dat die moles

tering aan die lig gekom het. Volgens respondent was Griet 

geskok, seergemaak en teleurgesteld oor die beskuldiging. Na 

die molestering rugbaar geword het was Griet wantrouig en bang 

dat dit weer sou gebeur. Mary het skuldig gevoel oor haar en 

haar stiefvader se verkeerde optrede. 
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In respondent se ouerhuis het geen seksuele molestering 

voorgekom nie en hy was nooit voorheen van s6 'n oortreding 

beskuldig nie. Hierdie saak is nie by die Suid-Afrikaanse 

Polisie aangemeld nie, aangesien dit nie op daardie tydstip 

funksionele waarde vir die gesin sou he nie. 

4.2.6.2 Disfunksionaliteit van die stiefgesin 

(a) Rolvervulling in die stiefgesin 

Respondent beskou homself as baas in die huis. Hy beweer hy 

het baie selfvertroue, is doelgerig, gedetermineerd, het baie 

deursettingsvermoe en neem die finale besluite in die huis. 

Respondent is van mening dat Griet nie baas in die huis kan 

wees nie, aangesien sy teruggetrokke is en probleme ondervind 

om 'n besluit te neem. 

Volgens respondent help hy Griet in die vervulling van haar 

tradisionele rol as vrou in die huis. Die opvoeding van Mary 

sien hulle as 'n gelyke taak. Toe Mary klein was het respon

dent snags vir haar opgestaan aangesien hy nie vas slaap nie, 

en hy het haar ook saans gebad. Die finansies word deur 

respondent en Griet hanteer, afhangende van wie die nodige tyd 

het. Respondent is gelukkig met die rolverdeling in die huis. 

Tydens Mary se laerskoolloopbaan het respondent besluit wat sy 

mag en nie mag nie. Sedert sy op hoerskool is bespreek respon

dent en Griet die sake rakende Mary en besluit saam oor haar 

doen en late. Respondent is van mening dat hulle Mary genoeg 

lewensruimte gee namate sy groter word. Hulle kan haar ver

trou, maar kan haar nie totale vryheid gee nie al is sy 'n 

oulike dogter. In respondent se huis is nie bepaalde reels wat 

te alle tye deur Mary nagekom moet word nie. Dit is vir res

pondent en Griet belangrik om sake te bespreek soos wat dit 
opduik. 
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(b) Stiefgesin se kontak met vriende 

Respondent en Griet het ongeveer drie gesinne met wie hulle 

bevriend is. Hulle kuier weinig oor en weer met die vriende 

aangesien respondent nie daarvan hou nie. Mary het een goeie 

vriendin. Volgens respondent kan Mary na buite praat oor haar 

gesinslewe, maar hy is gesteld op wat sy vertel. 

(c) Drankgebruik in die stiefgesin 

Respondent drink op die meeste drie biere by 'n braaivleis of 
as dit warm is. Griet drink gewoonlik saam met horn. Respon

dent drink omdat dit horn laat ontspan en 'n drankie lekker is. 

Sy drankgebruik het nie 'n rol gespeel in sy molestering van 

Mary nie. 

4.2.6.3 Bykomende inligting 

(a) Dienste gelewer deur die Christelik Maatskaplike Raad 

Na die aanmelding van hierdie saak by die Christelik Maatskap

like Raad het die maatskaplike werker 'n onderhoud met Griet 

gevoer. Tydens hierdie onderhoud het die volgende aan die lig 
gekom: 

* 

* 

Griet was verbaas oor die maatskaplike werker se inligting 

ten opsigte van die respondent se molestering van sy 
stiefdogter. 

Griet was bewus van die molestering en volgens haar het 

hulle as gesin die saak uitgepraat en kom die molestering 

nie meer voor nie. 
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* Griet weier 'n maatskaplike ondersoek ten opsigte van 

respondent se molestering van sy stiefdogter, aangesien 

dit die hele gesin sal ontwrig. 

Mary se ouers plaas haar na die aanmelding van die seksuele 

molestering in 'n naburige dorp in die skool en in die koshuis. 

Kort daarna verwissel sy na 'n ander skool in dieselfde dorp. 

Die maatskaplike werker stel vas dat die ouers deur middel van 

die wisseling van skole probeer om die seksuele molestering te 
verbloem. Die metode is nie suksesvol nie, aangesien Mary by 

elke skool vertel van die molestering. 

Die maatskaplike werker slaag daarin om met Mary 'n onderhoud 

te voer waartydens die volgende aan die lig kom: 

* Mary kyk saam met respondent blou films en respondent 

betaal haar twee tot vyf rand om horn te masturbeer. 

* 

* 

* 

Respondent dreig Mary met die dood indien sy van die 

molestering sou vertel. 

Mary het 'n naweek by 'n tante gaan kuier, waartydens die 

tante se seun haar gemolesteer het. 

Mary kan nie meer die seksuele molestering hanteer nie en 
smeek die maatskaplike werker om hulp. 

Die maatskaplike werker het Mary by die sielkundige dienste van 

die Transvaalse Onderwys Departement ingeskakel vir terapie. 

Respondent is na 'n psigiater verwys wat gesinsterapie aanbe

veel het. Die gesin het geweier om vir genoemde terapie in te 

skakel. Griet kon geensins insien dat die seksuele molestering 

'n negatiewe invloed op Mary kon he nie. 
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Tans vorder Mary steeds swak op skool. Die gesin weier enige 

hulpverlening deur die maatskaplike werker. Mary woon steeds 

in die skoolkoshuis en die maatskaplike werker gee aan haar die 

nodige emosionele ondersteuning. 

(b) Navorser se evaluasie van die onderhoud 

Respondent is teruggetrokke van geaardheid en het tydens die 
onderhoud 'n afsydige indruk geskep, hoewel hy aan die gesprek

voering deelgeneem het. Hy het aanvanklik gewik en geweeg om 

toe te stem tot die onderhoud, maar het besluit om dit toe te 

staan. Hy het ook voor die onderhoud sekere voor- en afkeure 

uitgestippel, naamlik dat hy nie koffie of tee drink nie, maar 

eerder enige koeldrank, behalwe Coca Cola, verkies. 

Na die bestudering van respondent se maatskaplike leerinhoud 

het dit aan die lig gekom dat respondent nie te alle tye 

gedurende die onderhoud eerlik was nie. Hy het inligting van 

navorser weerhou waardeur hy homself in 'n beter lig probeer 
stel het. 

4.2.7 Respondent sewe 

Die onderhoud met respondent sewe is op 20 November 1992 by sy 

woonhuis in Witbank gevoer. Navorser het self die afspraak 

gereel nadat respondent se maatskaplike werker horn daarop voor
berei het. 

Hierdie saak word op 12 Mei 1989 deur Rina en haar moeder by 

die Christelik Maatskaplike Raad aangemeld. Rina beweer dat 

haar stiefvader haar die afgelope twee jaar seksueel molesteer. 

Sy was bang om die saak vroeer aan te meld, maar kon nie langer 

uithou om saam met haar stiefvader in dieselfde huis te bly 

nie. Die aanmelding is deur die maatskaplike werker ondersoek. 
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Respondent is 59 jaar oud en het standerd ses op skool geslaag. 

Hy het geen naskoolse opleitling ontvang nie. Hy is tans 'n 

kraandrywer by 'n staalfabriek en verdien 'n bruto salaris van 

R3 000,00 per maand. Volgens respondent is hy gelukkig in sy 

werk en het 'n goeie verhouding met sy medewerkers. In sy vrye 

tyd hengel hy. Hy versamel asbakke en bierbekers. 

Respondent is lidmaat van 'n kerk en woon een Sondag per maand 

die eredienste by, afhangende van die skofte by die werk. Hy 

skakel by geen ander kerklike aktiwiteite in nie. 

4.2.7.1 Sosiale verhoudings 

{a) Respondent se verhouding met sy ouers 

Respondent is die tweede oudste uit 'n gesin van tien kinders 

{vier seuns en ses dogters) . Respondent se ouers is albei oor

lede, asook twee van sy broers en 'n suster. Respondent het 

'n goeie verhouding met albei ouers gehad sowel as met sy 

broers en susters. Sy ouers is nooit geskei nie, hoewel sy 

moeder op 'n stadium met 'n ander man weggeloop het. Op daar

die tydstip was die oudste vyf kinders selfversorgend. Die 

jongste vyf kinders is deur die maatskaplike werker verwyder 

en in 'n kinderhuis geplaas. 

{b) Respondent se verhouding met sy vrou 

Respondent se vrou, Gerrie, is 47 jaar oud. Hy is ouer as sy 

vrou.· Sy is die oudste uit 'n gesin van drie kinders (twee 

dogters en een seun). Hierdie is Gerrie se tweede huwelik. 

Haar eerste man is in 'n motorongeluk oorlede. Uit hierdie 

eerste huwel ik is vier kinders gebore { een seun en drie 

dogters) . Gerrie het die jongste dogter na haar man se dood 
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afgeteken vir aanneming. Dit is ook respondent se tweede 

huwelik. Hy is na 'n gelukkige huwelik van 25 jaar van sy 

eerste vrou geskei, nadat sy met 'n ander man weggeloop het. 

Twee kinders ('n dogter en 'n seun) is uit respondent se eerste 

huwelik gebore. Albei die kinders is selfversorgend. 

Respondent en Gerrie is agt jaar getroud en hy beskryf hulle 

huwelik as gelukkig, hoewel hy aanvanklik 'n vrees gehad het 

dat sy horn sal verkul soos sy eerste vrou. 

FIGUUR 4.7 
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(c) Respondent se verhouding met sy kinders 

Respondent het 'n goeie verhouding met die twee kinders uit sy 

eerste huwelik. Sedert respondent se huwelik met Gerrie het 

haar drie oudste kinders uit haar vorige huwelik, Klaas (21 

jaar), Rina (19 jaar), en Thea (18 jaar), deel van hulle gesin 

uitgemaak. 

Klaas het probleme geskep op skool, hy het drank misbruik en 

met verkeerde vriende gemeng, wat gelei het tot 'n konflik

verhouding met respondent. Na skool wou Klaas nie werk nie. 
Tans is hy selfversorgend en woon in 'n saamleefverhouding by 

'n vrou. 

Respondent het 'n goeie verhouding met sy twee stiefdogters 

gehad en hulle het geen probleme opgelewer nie. Dit was vir 

respondent aangenaam om die twee stiefdogters groot te maak, 

aangesien sy eie kinders selfversorgend was en hy iets gesoek 

het om te doen. Respondent is lief vir kinders en het in die 

verlede gedurende skoolvakansies, kinders uit 'n kinderhuis 
geneem. 

Respondent ontken die seksuele molestering van sy stief dogter 

teenoor navorser. Volgens horn het hy horn nog nooit aan moles

tering skuldig gemaak nie, en in sy ouerhuis het ook geen 

seksuele molestering voorgekom nie. Volgens respondent is sy 

gesin by die welsyn aangemeld as gevolg van 'n bakleiery tussen 

horn en sy stiefseun. Respondent is ongelukkig oor die betrok
kenheid van die welsyn by sy gesin. 

4.2.7.2 Disfunksionaliteit van die stiefgesin 

(a) Rolvervulling in die stiefgesin 

In respondent se huis is niemand baas nie. Hy en Gerrie doen 

dinge saam. Respondent beskryf homself as 'n persoon met deur-
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settingsvermoe wat take afhandel as hy dit aangepak het. 

Respondent is impulsief en iemand wat nie opdragte van ander 

mense aanvaar nie. Hy beskryf Gerrie as 'n harde werker. 

Volgens respondent vervul Gerrie die tradisionele rol van die 

vrou in die huis. Respondent verrig take in en om die huis en 

sorg vir die hoenders. Hy is tevrede met sy en Gerrie se rol

verdeling. 

Respondent het besluit wat die stiefkinders mag en nie mag nie. 

Hy het def initiewe reels gehad wat die kinders moes nakom, maar 

dit het nie gewerk nie want die stiefkinders was nie gewoond 

aan reels nie. Die stiefkinders was onstabiel na die dood van 

hulle biologiese vader. Die afdwing van respondent se reels 

op die stiefkinders het gelei tot botsings tussen respondent 

en sy stiefseun. Aanvanklik was die stiefgesin se kommunikasie 

goed, maar dit het verswak aangesien respondent van die stand

punt uitgegaan het dat almal moet hou by sy besluite. 

(b) Stiefgesin se kontak met vriende 

Respondent het geen vriende nie, aangesien hy verkies om op sy 

eie te wees. Die stiefkinders het baie vriende gehad, hoewel 

hulle vriende respondent nie aangestaan het nie en hy hulle 

afgekeur het. Respondent het nie die stiefkinders toegelaat 

om uit die huis uit te praat nie, aangesien dit wat in sy huis 

gebeur sy privaat sake is. Respondent en Gerrie het die kin

ders voldoende lewensruimte gegee namate hulle groter geword 
het. Die kinders het geweet as hulle iets verkeerd gedoen het 

is hulle gestraf deur nie te mag uitgaan nie. 

(c) Drankgebruik in die stiefgesin 

Respondent maak slegs by geleenthede, soos 'n ete, van drank 

gebruik. Hy sal twee tot drie whisky's drink of rooi wyn. Hy 

drink 'n drankie vir die geselligheid daarvan. Hy hou nie 
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daarvan om sy drank te meng nie. Dit is nie duidelik of res

pondent se drankgebruik 'n rol gespeel het in die seksuele 

molestering van sy stiefdogter nie, aangesien hy teenoor 

navorser ontken het dat hy haar gemolesteer het. 

4.2.7.3 Bykomende inligting 

(a) Dienste gelewer deur die Christelik Maatskaplike Raad 

Die aanmelding van seksuele molestering is deur die maat
skaplike werker ondersoek, waartydens respondent teenoor die 

maatskaplike werker erken het dat hy Rina seksueel gemolesteer 

het. Volgens respondent het Rina by horn in die bed geslaap 

terwyl haar moeder in die hospitaal was en het horn aanleiding 

gegee tot die molestering. Gerrie het Rina later verwyt dat 
sy daarop aangedring het om die saak aan te meld en nie liewer 

stilgebly het nie. Volgens Gerrie is sy afhanklik van respon

dent vir haar en die kinders se versorging en sy is bang res

pondent sal sy werk en huis verloor as gevolg van die aanmel
ding. 

Kinderhofverrigtinge is geopen en Rina is in 'n staatsvei

ligheidsplek geplaas, hangende 'n volledige kinderhofondersoek. 

Die ander stiefdogter Thea, is in 'n skoolkoshuis geplaas om 

te verhoed dat respondent haar ook seksueel molesteer. 

Respondent en Gerrie is na 'n pastorale sielkundige verwys met 

die oog op 'n evaluering van hulle bevoegdheid tot ouerskap. 

Tydens die kinderhofondersoek het die stiefseun, Klaas, onbe

heerbare gedrag begin openbaar, derhalwe is hy by die ondersoek 

ingesluit. Respondent en Gerrie is deur die kinderhof onbevoeg 

bevind om die versorging van hulle drie kinders waar te neem. 

Die twee dogters is in die ouers se sorg herstel met die voor

waarde dat hulle in 'n skoolkoshuis geplaas word. 
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Klaas is na 'n nywerheidskool verwys. Die Christelik Maat

skaplike Raad is deur die hof aangewys vir die lewering van 

rekonstruksiedienste. Tydens laasgenoemde dienste dros Klaas 

by verskeie geleenthede uit die nywerheidskool en Thea raak 

buite-egtelik swanger en word in 'n tehuis vir ongehude moeders 

opgeneem. Die drie kinders het int us sen almal die ouderdom van 

18 jaar bereik waarna hulle onthef is van die bepalings van die 

Wet op Kindersorg, Wet 74 van 1983. Die Christelik Maatskap

like Raad se leer is gevolglik gesluit. 

(b) Navorser se evaluasie van die onderhoud 

Navorser het respondent as ietwat humeurig en rigied beleef. 

Hy het byvoorbeeld geweier om navorser by die Christelik 

Maatskaplike Raad te woord te staan en het daarop aangedring 

dat sy horn tuis moet besoek. Laasgenoemde het die onderhoud 

bemoeilik, aangesien dit nie op 'n neutrale plek gevoer is nie. 

Eerstens is die privaatheid van die onderhoud beinvloed omdat 

respondent se vrou, stiefdogter en kleinkind tuis was en die 

radio oorverdowend gespeel het. Navorser moes eers die huis

houding tot orde bring en 'n pri vaat plek in 'n beknopte huisie 
organiseer om die onderhoud te voer. 

Nadat die maatskaplike leerinhoud bestudeer is, was dit duide

lik dat respondent glad nie eerlik was tydens die onderhoud 
nie. Hy ontken tydens die navorsingsonderhoud dat hy Rina 

seksueel gemolesteer het, terwyl hy dit teenoor die maatskap

like werker erken het. Die seksuele molestering was die grond 

waarop kinderhofverrigtinge geopen is en Rina uit sy en Gerrie 

se sorg verwyder is. Op die maatskaplike leer is talle briewe 

wat respondent aan Rina geskryf het waarin die seksuele moles

tering ter sprake kom. 

Respondent het tydens die onderhoud horn beter probeer voordoen 

as wat hy werklik is. 
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4.2.8 Respondent agt 

Die onderhoud met respondent agt is op 1 Desember 1992 by die 

Christelik Maatskaplike Raad van Witbank gevoer. Navorser het 

self die af spraak gemaak en respondent se aandag daarop geves

tig dat sy maatskaplike werker navorser verwys het. 

Hierdie saak word op 22 November 1992 deur respondent se vrou, 

Koba, by die Christelike Maatskaplike Raad aangemeld. Koba 

beweer dat Tina, haar vyfjarige dogtertj ie uit haar vorige 

huwelik, deur respondent gemolesteer is. Die saak is deur die 
maatskaplike werker opgevolg. 

Respondent is 21 jaar oud en het gedurende die helfte van sy 

standerd nege jaar die skool verlaat, omdat hy nie meer lus was 

vir skool nie. Hy het na skool indiensopleiding by Telkom ont

vang en is tans 'n tegniese beampte in hulle diens. Respondent 

stel belang in sy werk en stel dit eerste. Hy verdien 'n 
brute salaris van Rl 600,00 per maand. 

In respondent se vrye tyd speel hy veerpyltjies, snoeker en hy 
henge!. 

Respondent is 'n lidmaat van 'n kerk. Hy woon drie keer per 

maand die eredienste in die oggende by. Verder skakel hy by 

geen ander kerklike aktiwiteite in nie. 

4.2.8.1 Sosiale verhoudings 

(a) Respondent se verhouding met sy ouers 

Respondent se moeder was voorheen getroud en vier kinders (twee 

seuns en twee dogters) is uit haar eerste huwelik gebore. 

Hierdie huwelik loop op 'n egskeiding uit. Respondent se 

moeder tree weer in die huwelik en vier kinders (twee seuns en 
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twee dogters) word uit die tweede huwelik gebore, waarvan hy 

die tweede jongste is. Respondent se ouers leef nog albei en 

hy beskryf sy verhouding met hulle albei as goed. Hy het 'n 

goeie verhouding met sy eie broer en susters sowel as met sy 

stiefbroers, terwyl hy 'n swak verhouding met sy stiefsusters 
het. 

FIGUUR 4.8 

'n Genogram van respondent agt 
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(b) Respondent se verhouding met sy vrou 

Respondent se vrou, Koba, is 24 jaar oud en die tweede oudste 
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uit 'n gesin van drie kinders (twee dogters en een seun). Hy 

is j onger as sy vrou. Koba het drie stiefbroers en drie 

stiefsusters uit haar moeder se eerste huwelik. 

Koba was voorheen getroud en twee kinders, Tina (vyf jaar) en 

Jan (vier jaar), is uit hierdie eerste huwelik gebore. Tydens 

Koba se eerste huwelik word 'n derde kind, Sarel (twee jaar), 

gebore van wie respondent die beweerde vader is. Nadat Koba 

en haar eerste man geskei is kry hy toesig en beheer oor die 

twee oudste kinders. Sy neem die jongste kind, Sarel, saam en 

gaan 'n tweede huwelik met respondent aan. Koba doen aansoek 

om die toesig en beheer van die twee oudste kinders te wysig 

na haar sorg. Nadat genoemde wysiging gedoen is en Koba en 

respondent slegs twee maande getroud is, vind sy uit dat 

respondent Tina, haar dogtertj ie uit haar vorige huwelik, 

seksueel molesteer. 

Respondent was ook voorheen getroud, maar die huwelik misluk 

na tien maande en drie dae as gevolg van swak kommunikasie en 

sy vrou se buite-egtelike verhoudings. Geen kinders is uit sy 

eerste huwelik gebore nie. Hy gaan 'n tweede huwelik aan met 

Koba wat na twee maande misluk nadat sy uitvind dat hy Tina 
molesteer. 

Koba keer direk na die molestering terug na haar eerste man en 

meld die saak by die Christelik Maatskaplike Raad en die Suid
Afrikaanse Polisie aan. Sy maak ook 'n skeisaak aanhangig. 

Volgens respondent het hy en Koba se huwelik misluk omdat sy 

nog nie regtig van haar eerste man af stand gedoen het nie. 

Respondent het hierdie tweede huwelik reeds afgeskryf en het 

ten tye van die onderhoud, 'n vriendin van 49 jaar oud. 

(c) Respondent se verhouding met sy kinders 

Respondent het 'n goeie verhouding met die twee kinders uit 
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Koba se eerste huwelik sowel as met sy en Koba se buite

egtelike seun, Sarel. Volgens respondent het hy nooit daaraan 

gedink dat hy 'n ander man se kinders moet grootmaak as hy en 

Koba getroud is nie. Die stiefkinders het geen probleme opge

lewer nie. Respondent weet nie hoe die kinders sy huwelik met 

Koba beleef het nie, aangesien hulle nog klein was. 

Respondent is geskok en teleurgesteld dat Koba horn beskuldig 

van seksuele molestering. Volgens respondent het hy baie met 

die kinders gespeel en hy weet nie of dit aanleiding gegee het 

tot Koba se beskuldiging nie. Die beskuldiging het 'n groot 

aandeel gehad in die mislukking van respondent en Koba se huwe

lik. Volgens horn was hy nooit voorheen van seksuele moleste

ring beskuldig nie en in sy ouerhuis het ook nie seksuele 

molestering voorgekom nie. 

4.2.8.2 Disfunksionaliteit van die stiefgesin 

(a) Rolvervulling in die stiefgesin 

In die stiefgesin was nie 'n spesifieke persoon baas in die 

huis nie. Respondent en Koba het sake saam bespreek en be

sluite geneem. Volgens respondent het hy 'n swak selfbeeld, 

hoewel hy optimisties is en graag wil vorder. Verder beskryf 

hy homself as dominerend en beinvloedbaar. Respondent noem dat 

hy al by geleentheid by die werk weggebreek het sender toestem

ming en saam met sy vriende gaan partytjie hou het. Volgens 

respondent het Koba baie selfvertroue, is dominerend en bein

vloedbaar. 

Respondent hanteer die f inansies in die gesin aangesien Koba 

spandabelrig is en geld uitgee op lekkers en speelgoed vir die 

kinders. Koba het die tradisionele rol van die vrou in die 

huis vervul. Respondent het saans sy kind gebad en het Koba 

gehelp met haar twee kinders. Volgens horn was hy tevrede met 
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die rolverdeling in die huis. 

Respondent en Koba het saam besluit wat die kinders mag en nie 

mag nie. Die stiefgesin het bepaalde re~ls gehad wat die 

kinders te alle tye moes nakom. Die kinders mag byvoorbeeld 

nie in respondent en Koba se kamer of in die kombuis gespeel 

het nie. Hulle was nie toegelaat om met die televisie of met 

die glasware of ornamente te speel nie. Wanneer die kinders 

stout was het respondent net sy kind pak gegee en sy stief

kinders in die hoekie laat staan, aangesien Koba respondent 

beskuldig het van onregverdige strafuitdeling. 

Volgens respondent was die kommunikasie tussen horn en Koba 

swak, veral wanneer respondent haar gekonfronteer het met haar 
kontak met haar gewese man. 

(b) Stiefgesin se kontak met vriende 

Respondent het baie vriende by die werk gehad. Hy en Koba het 

weinig vriende saam gehad. Aangesien die kinders nog klein was 

het hulle nog nie vriende gehad nie. Volgens respondent laat 

hy nie vriende by die kinders toe wat vuil taal gebruik nie. 

Respondent verkies dat die stiefkinders nie uit die huis uit 

praat nie, omdat sy huislike sake privaat is. Volgens respon

dent sal hy sy stiefkinders die nodige lewensruimte gee namate 
hulle groter word. 

(c) Drankgebruik in die stiefgesin 

Respondent drink vier tot vyf biere of twee glase rum of vyf 

tot tien glase wyn by geleenthede vir sy plesier. Volgens horn 

het sy drankgebruik geen rol gespeel in die beskuldiging van 

seksuele molestering nie. 
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4.2.8.3 Bykomende inligting 

(a) Dienste gelewer deur die Christelik Maatskaplike Raad 

Geen dienste is deur die Christelik Maatskaplike Raad gelewer 

nie, aangesien Koba direk na die aanmelding van die seksuele 

molestering met die kinders terug is na haar eerste man, wat 

buite hierdie kantoor se werksgebied woonagtig was. Die saak 

is na die Christelik Maatskaplike Raad van daardie gebied ver

wys vir verdere dienslewering. Die Witbank-kantoor het slegs 

'n eenmalige kontak met respondent gehad waarna hy verdwyn het. 
Respondent kan tans nie opgespoor word nie. 

(b) Navorser se evaluasie van die onderhoud 

Respondent het spontaan aan die gesprekvoering deelgeneem. Hy 

het deurentyd die indruk geskep van 'n onskuldige jong man wat 

een terugslag na die ander beleef. Navorser is van mening dat 

respondent 'n swak verwysingsraamwerk het waaruit hy funksio

neer en dat hy horn beter probeer voordoen as wat hy werklik is. 

4.2.9 Respondent nege 

Die onderhoud met respondent nege is op 2 Desember 1992 by die 

Christelik Maatskaplike Raad van Witbank gevoer. Respondent 

se maatskaplike werker het die onderhoud gereel. 

Hierdie saak word op 11 November 1992 deur Noodlyn van die 

Departement van Welsyn by die Christelik Maatskaplike Raad 

aangemeld. Saartjie (16 jaar) en Rita (15 jaar), kla dat hulle 

moeder hulle die vorige aand in die straat met 'n gordel ge

slaan het en deur die gesig geklap het. Die twee dogters 

beweer dat hulle die kleiner kinders in die huis moet versorg 
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en die huishouding moet waarneem. 

gaan huistoe. 

Albei weier om terug te 

Die maatskaplike werker het ondersoek ingestel na die gesin se 

omstandighede waartydens die dogters die bewering gemaak het 

dat hulle stiefvader hulle molesteer. 

Respondent is 53 j aar oud en is weens gesondheidsprobleme 
ongeskik om te werk. Hy het standerd drie op skool geslaag. 

Respondent het tot dertien keer per dag epileptiese aanvalle 

gekry en moes daarom vroeg die skool verlaat. Hy het geen 

naskoolse opleiding ontvang nie. Hy het aanvanklik as verwer 

gewerk, maar die verfdampe het sy longe aangetas. Daarna was 

hy 'n vragmotorbestuurder by 'n stadsraad, maar het weens ge

sondheidsprobleme bedank. Respondent ontvang tans 'n onge
skiktheidstoelaag van R331,00 per maand. Hy is gelukkig as 

pensioenaris en hou homself besig. 

Respondent werk graag in sy vrye tyd aan ou strykysters en 
ketels asook motorenjins. 

Die gesin is lidmate van 'n kerk. Hulle woon twee keer op 'n 
Sondag die eredienste by. Die kinders skakel gereeld by die 

Sondagskool in. Die gesin woon ook kerksaamtrekke by. 

4.2.9.1 Sosiale verhoudings 

(a) Respondent se verhouding met sy ouers 

Respondent is die tweede oudste uit 'n gesin van vier kinders 

(twee dogters en twee seuns) . Volgens respondent is sy ouers 

albei oorlede. Hy beskryf sy verhouding met sy ouers, broer 
en susters as goed. 
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FIGUOR 4.9 

'n Genogram van respondent nege 

Respondent 1e familie 

--

Derde vrou (Dina) se familie 

' ' ' 

------- - -----

(b) Respondent se verhouding met sy vrou 

' \ 

2 

Respondent se vrou, Dina, is 38 jaar oud. Hy is ouer as sy 

vrou. Dina kom uit 'n gesin van sewe kinders (vyf dogters en 

twee seuns) waarvan sy die tweede oudste is. Hierdie is Dina 

se derde huwelik. Sy is van haar eerste man geskei en drie 

dogters, Mary (oorlede), Saartjie (16 jaar), en Rita (15 jaar), 

is uit die huwelik gebore. Dina is van haar tweede man 

geskei. Uit hierdie tweede huwelik is twee dogters en 'n seun 
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gebore, naamlik Ina (10 jaar), Drieka (agt jaar), en Dirk (sewe 

j aar) . 

Respondent het vir twintig jaar buite-egtelik saam met Dolla 

(43 jaar), gewoon. Uit hierdie verhouding is twee dogters en 

'n seun gebore wat almal reeds selfversorgend is. Dolla is 

intussen oorlede waarna respondent met Sophia (40 jaar), in die 

huwelik tree. Na nege jaar is Sophia oorlede. Geen kinders 

is uit die huwelik gebore nie. Respondent is tans reeds drie 

jaar met Dina getroud en geen kinders is uit hulle huwelik 

gebore nie. Volgens respondent was sy verhouding met al drie 

hierdie vrouens gelukkig. 

(c) Respondent se verhouding met sy kinders 

Respondent het 'n goeie verhouding met die drie kinders wat uit 

sy saamleefverhouding met Dolla gebore is. Tans maak Saartjie 

en Rita uit Dina se eerste huwelik asook die drie kinders uit 

haar tweede huwelik, deel van haar en respondent se gesin uit. 

Volgens respondent het hy laasgenoemde drie kinders wettiglik 

aangeneem. Dit hinder horn geensins om 'n ander man se kinders 

groot te maak nie. Die stiefkinders het geen beswaar teen res

pondent en Dina se huwelik gehad nie en horn nie as 'n indringer 

beskou nie. Volgens respondent lewer die stiefkinders geen 

probleme op nie. Hy het 'n goeie verhouding met al die stief

kinders en veral 'n hegte verhouding met Saartjie. Respondent 

beweer dat Saartjie en Rita se aanmelding by die Noodlyn van 

Departement Welsyn plaasgevind het as gevolg van Saartjie se 

verhouding met 'n vriend. Volgens respondent het Saartjie en 

die vriend gemeenskap gehad en respondent is bang dat sy 

swanger kan raak. 

Volgens respondent is die maatskaplike werker by die gesin 

betrokke weens Saartjie en haar vriend se seksuele verhouding. 

Respondent beweer dat hy 'n ordentlike man is en nooit sy 
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stiefdogters seksueel gemolesteer het nie. Hy was nooit 

voorheen van seksuele molestering beskuldig nie en molestering 

het ook nie in sy ouerhuis voorgekom nie. 

4.2.9.2 Disfunksionaliteit van die stiefgesin 

(a) Rolvervulling in die stiefgesin 

In hierdie stiefgesin is Dina die baas in die huis. Sy het 'n 

goeie selfbeeld, is besitlik maar is emosioneel afhanklik van 

respondent. Laasgenoemde beskryf homself as aggressief met 'n 

goeie selfbeeld en goeie menseverhoudings. 

Dina en die dogters vervul die tradisionele rol van die vrou 

in die huis. Respondent werk in die tuin en is tevrede met die 

rolverdeling. 

Respondent en Dina besluit saam wat die kinders mag en nie mag 

nie. In die stiefgesin is vasgelegde reels wat te alle tye 

nagekom moet word en waaroor nie gepraat word nie. Afgesien 

van die reels het die gesin goeie kommunikasie en praat hulle 

oor sake wat die gesin raak. 

(b) Stiefgesin se kontak met vriende 

Volgens responent het hulle as gesin baie vriende. Die kinders 

het hulle eie vriende en respondent en Dina is oor die algemeen 

tevrede met die kinders se vriende, afgesien van hierdie vriend 

wat met Saartj ie seks gehad het. Respondent het nie 'n 

probleem indien die kinders uit die huis uit sou praat nie. 

Volgens horn is in sy huis geen geheime nie. Hy is van mening 

dat hy en Dina die kinders voldoende lewensruimte gee namate 

hulle groter word. Alhoewel respondent wantrouig was nadat 

Saartjie en die vriend seks gehad het, het hy haar vergewe en 

hy beweer dat hulle die kinders kan vertrou. 
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(c) Drankgebruik in die strefgesin 

Respondent en sy gesin maak van geen drank gebruik nie, nie 

eens by geleenthede nie. 

4.2.9.3 Bykomende inligting 

(a) Dienste gelewer deur die Christelik Maatskaplike Raad 

Na die aanmelding van die saak het die maatskaplike werker 

ondersoek ingestel na die gesin se omstandighede. Die dogters 
is na die distriksgeneesheer geneem vir 'n mediese ondersoek 

waartydens bevind is dat hulle kneusings opgedoen het as gevolg 

van die moeder se slanery. Die dogters is deur middel van 'n 

hofbevel in die plaaslike skoolkoshuis in veiligheid geplaas, 

hangende 'n volledige kinderhofondersoek. 

Die gesin is daarna by die Christelik Maatskaplike Raad se 

gesinseenheid geevalueer waartydens die volgende aan die lig 
gekom het: 

* 

* 

* 

* 

Respondent hok vir Saartjie en Rita en weier dat hulle mag 
uitgaan. 

Saartjie en Rita is deur hulle vorige stiefvader seksueel 
gemolesteer. 

Saartjie en Rita beweer dat respondent hulle ook moles
teer. 

Dina beweer dat haar tweede man vir haar medikasie gegee 

het waarna sy hallusineer het. 

Die maatskaplike werker is tans besig met die ondersoek na 
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beweerde seksuele molestering deur die stiefvader. 'n Op

volgonderhoud is by die gesinseenheid gereel, met die oog op 

die verwysing van die gesin na 'n psigiater. 

(b) Navorser se evaluasie van die onderhoud 

Die gesin probeer die indruk skep dat hulle gesinsprobleme van 

geringe aard is, hoewel navorser van mening is dat die gesin 

se probleme veel groter is as wat hulle probeer voorgee. 

Navorser kry die indruk dat die aard van die gesinsprobleme op 

'n ander vlak le as die aangebode probleem, soos dit reeds uit 

die ondersoek blyk. Kindermishandeling is aanvanklik aange

meld, terwyl seksuele molestering van die stiefdogters ter 

sprake is, asook die sielkundige probleme van die moeder. 

4.2.10 Respondent tien 

Die onderhoud met respondent tien is op 3 Desember 1992 by die 

Kerkkantoor van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, Witbank 
gevoer. Respondent se predikant het horn gemoti veer om die 

onderhoud toe te staan, waarna navorser self die afspraak 
gereel het. 

Hierdie saak is nooit tydens die seksuele molestering van die 

stiefdogter, Mary, by die Christelik Maatskaplike Raad aan

gemeld nie. Die saak word op 28 April 1992 by genoemde wel

synsorganisasie aangemeld nadat Mary gedurende haar matriekjaar 

b.uite-egtelik swanger raak en die skool moet verlaat. Die 

beweerde vader van die baba stel nie belang om met Mary te trou 

nie. Sy tree met 'n ander vriend in die huwelik om uit haar 

ondraaglike gesinsituasie weg te kom. Hierdie huwelik misluk 

na 'n paar maande. Dit is tydens hierdie buite-egtelike 

swangerskap dat dit aan die lig kom dat Mary se stiefvader haar 
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molesteer. Respondent se vrou was bewus van die molestering, 

maar het niks aan die situasie gedoen nie. 

Respondent is 38 jaar oud en skep die indruk van 'n harde mens. 

Hy het standerd agt op skool geslaag. Hy was rebels en is 

summier uit die skool geskors omdat hy 'n onderwyser geslaan 

het. 

Respondent het geen naskoolse opleiding ontvang nie. Hy is 

tans 'n treindrywer in diens van Spoornet en is gelukkig in sy 

werk. Hy het 'n goeie verhouding met sy kollegas, behalwe met 

die swart mense wat saam met horn werk. Respondent verdien 'n 

bruto salaris van R2 200,00 per maand. 

Volgens horn het hy nie tyd vir die beoefening van stokperdjies 

nie. In sy vrye tyd maak hy graag potjiekos. 

Respondent is lidmaat van 'n kerk. Hy woon een keer per maand 

die erediens in die oggend by. Hy skakel by geen ander kerk

like aktiwiteite in nie. 

4.2.10.1 Sosiale verhoudings 

(a) Respondent se verhouding met sy ouers 

Respondent se vader was voorheen getroud en een seun en een 

dogter is uit die huwelik gebore. Albei hierdie kinders sowel 

as sy vader se eerste vrou is oorlede. Respondent se vader 

tree 'n tweede keer in die huwelik en respondent is die derde 

oudste kind in 'n gesin van ses kinders (drie dogters en drie 

seuns). Respondent se vader is ook intussen oorlede. 

Vol gens respondent het hy 'n swak verhouding met sy ouers 

gehad. Daar was gedurig konflik tussen respondent en sy ouers, 

en hy was die swartskaap in die gesin. Respondent het by tye 
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gewonder of hy werklik sy ouers se eie kind is. Hy het 'n swak 

verhouding met sy oudste broer gehad, hoewel sy verhouding met 

sy ander broer en susters goed was. Respondent het 'n goeie 

verhouding met sy skoonouers. 

FIGUUR 4.10 

'n Genogram van respondent tien 

lespondent ae fPilie ~nle vrou (Rita) se fa•ilie 

1 

le 
17 • 

/i '::t', r2 ,.,.,''~ta' ',, 
', 5'18. ,' 0 • '\. 

' / 
..... - ,,,,,. ,, 

------ -

Susan ' 
20 • ' 

~ ~ 
~ ~-

-----------------

(b) Respondent se verhouding met sy vrou 
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Respondent se vrou, Rita, is 40 jaar cud. Hy is jonger as sy 

vrou. Sy is die derde oudste uit 'n gesin van nege kinders 
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(vyf dogters en vier seuns) . Rita was voorheen getroud en twee 

kinders, Gert (21 jaar), en Mary (20 jaar), is uit haar eerste 

huwelik gebore. Sy is van haar eerste man geskei waarna sy 

toesig en beheer oor die twee kinders gekry het. Rita se 

eerste man is onlangs oorlede. Respondent is Rita se tweede 

man. 

Respondent het aanvanklik vir 'n jaar buite-egtelik saam met 

Daleen (37 jaar), gewoon. Een dogter, Susan, is uit die 

verhouding gebore. Volgens respondent wou hy en Daleen trou, 

maar hulle het gevoel hulle is te j onk. Die verhouding het tot 

niet gegaan. 

Respondent woon daarna buite-egtelik saam met Launa (55 jaar). 

Respondent beweer dat hy op daardie stadium 'n ma gesoek het 

en hulle het sodoende aanklank by mekaar gevind. Hierdie 

verhouding het later tot niet gegaan omdat Launa veeleisend op 

seksuele gebied was. Respondent noem dat Launa horn 03:00 in 

die oggend wakker gemaak het vir seks. Geen kinders is uit 

hierdie verhouding gebore nie. 

Respondent tree vir die eerste keer in die huwelik met Rita. 

Hulle is tans twaalf jaar getroud en twee kinders, Dina (12 

jaar), en Cora (11 jaar), is uit die huwelik gebore. Volgens 

respondent is sy huwelik met Rita gelukkig, hoewel hulle ook 

maar ten opsigte van sekere punte verskil. 

(c) Respondent se verhouding met sy kinders 

Hoewel Gert en Mary reeds selfversorgend is het hulle albei, 

sowel as Dina en Cora, aanvanklik deel van respondent en Rita 
se gesin uitgemaak. 

Respondent het geen kontak met Susan wat uit sy saamleefver

houding met Daleen gebore is nie. Volgens respondent het hy 
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die twee stiefkinders, Gert en Mary, wettiglik aangeneem. Die 

kinders se biologiese vader het hulle ten gunste van respondent 

afgeteken in ruil vir 'n bottel brandewyn. 

Vol gens respondent het hy 'n goeie verhouding met sy twee 

stiefkinders gehad, hoewel hulle rebels was. Respondent het 

veral 'n hegte verhouding met sy stiefseun gehad, aangesien 

Gert al sy probleme met respondent bespreek het. Die stief

kinders het respondent nie as 'n indringer beskou nie. Hulle 

was bly oor hulle moeder se huwelik met respondent, want dit 

het meegebring dat hulle 'n dak ook hulle koppe en geld gehad 

het. Respondent het sy stiefkinders as sy eie beskou en het 

nie 'n probleem gehad om hulle te versorg nie. 

Respondent het 'n vriendskapsverhouding met sy eie twee dog

ters, Dina en Cora. Hulle het die vrymoedigheid om hulle 
probleme met respondent te bespreek. Hy beantwoord hulle vrae 

ten opsigte van hulle menstruasieperiodes. Volgens respondent 

bederf hy die twee dogters, ten spyte van sy vrou se bewering 

dat hulle nie geld het nie. 

Volgens respondent het sy stief dogter gedurende haar standerd 

agt j aar beweer dat hy by haar slaap. Respondent was s6 

ongelukkig oor die beskuldiging dat hy Mary sommer sou dood

skiet as hy op daardie tydstip 'n rewolwer gehad het. 

Respondent se vrou was geskok oor die beskuldiging en het die 

probleem met die predikant bespreek. Sy stiefseun wou Mary 

slaan oor die aantyging teen haar stiefvader. Volgens res

pondent het hyself 'n verklaring by die polisie afgele waarin 

hy ontken dat hy by Mary geslaap het. Respondent beweer dat 

Mary horn uitgelok het deur haar kleredrag en die wyse waarop 

sy gesit het in sy teenwoordigheid. Rita het Mary by geleent

heid aangespreek oor haar uitlokkende gedrag. Respondent was 

nooit voorheen van seksuele molestering beskuldig nie en geen 

molestering het in sy ouerhuis voorgekom nie. 
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4.2.10.2 Disfunksionaliteit van die stiefgesin 

(a) Rolvervµlling in die stiefgesin 

Respondent is baas in die huis. Sy woord is wet. Hy is 'n 

harde, aggressiewe persoon wat by sy standpunt bly, maar beskou 

homself nie as dominerend nie. Volgens respondent is hy impul

sief en het aanvanklik 'n swak beeld gehad. Hy het met verloop 

van tyd aan sy selfbeeld gewerk en probeer om dit te verbeter. 

Rita het 'n goeie selfbeeld, maar is afhanklik van respondent. 

Respondent sny gras, was die motor, maak die swembad skoon en 
sorg vir die geld in die huis. Rita versorg die beddings in 

die tuin en hanteer die finansies. Hulle maak beurte om die 
tradisionele take in die huis te vervul. Volgens respondent 

is hy tevrede met die rolverdeling. 

Respondent en Rita besluit saam oor wat die kinders mag en nie 

mag nie. Respondent maak 'n punt daarvan om vir die kinders 

deurgaans te wys op die gevare van die lewe. Hy noem dat hy 

byvoorbeeld bang is om die kinders alleen te laat dorp toe 

gaan, veral in die gevaarlike tye waarin ons lewe. 

In die stiefgesin is vasgelegde reels wat te alle tye nagekom 
moet word, soos: 

* 
* 
* 
* 

(b) 

die badkamer moet skoon wees; 

ligte moenie onnodig aan wees nie; 
klere mag nie rondle nie; en 

slegs een televisie mag op 'n keer aan wees. 

Stiefgesin se kontak met vriende 

Respondent en Rita het min vriende. Hy beskou sy vrou en 

kinders as sy vriende. Volgens respondent het sy stiefkinders 

vriende gehad wat dwelms gebruik het en waarteen hy gekant was. 
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Respondent hou nie daarvan dat die kinders uit die huis uit 

praat nie. Volgens horn het hulle die kinders voldoende lewens

ruimte gegee namate hulle groter geword het, maar hy kon nie 

sy stiefdogter, Mary, vertrou nie. Sy het haar kamervenster 

se diefwering afgesaag en skelm daardeur uit- en ingegaan na 

partytjies. 

(c) Drankgebruik in die stiefgesin 

Vroeer het respondent drie bottels brandewyn per dag gedrink. 
Nadat een van die kinders gesien het hoe hy in sy dronkenskap 

op die grand val, het hy die drank gelos. Tans drink hy drie 

tot vier glase rum een keer in drie maande omdat hy lus is 

daarvoor. Drank het geen rol gespeel in die beskuldiging van 

seksuele molestering nie. 

4.2.10.3 Bykomende inligting 

(a) Dienste gelewer deur die Christelik Maatskaplike Raad 

Soos reeds genoem is hierdie saak nooit tydens die molestering 

van die stiefdogter by die Christelik Maatskaplike Raad aange

meld nie. Gevolglik is geen dienste ten opsigte van die sek
suele molestering gelewer nie. 

Nadat die stiefdogter, Mary, se huwelik misluk het en sy glad 

nie die baba kon hanteer nie, is begin met dienslewering. Mary 

is deur die kinderhof onbevoeg bevind om die versorging van 

haar baba waar te neem en die kind is in pleegsorg geplaas. 

Die Christelik Maatskaplike Raad lewer tans rekonstruksiediens

te aan Mary en pleegsorgtoesigdienste ten opsigte van die baba. 

(b) Navorser se evaluasie van die onderhoud 

Navorser is van mening dat hierdie saak een van die vele sek-
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suele molesterings is wat nooit aangemeld is nie. Die dogter 

raak buite-egtelik swanger of tree met die eerste en beste man 

in die huwelik om uit haar gesinsituasie weg te kom. Die 

dogter se grype na 'n oplossing van haar probleem hou verrei

kende gevolge in, waarvan hierdie saak 'n sprekende voorbeeld 

is. 

4.2.11 Respondent elf 

Die onderhoud met respondent elf is op 7 Desember 1992 by die 

Christelik Maatskaplike Raad van Witbank gevoer. Navorser het 

self met respondent 'n onderhoud gereel nadat sy maatskaplike 

werker navorser na horn verwys het. 

Hierdie gesin was weens hulle mobiliteit by verskeie welsynsor
ganisasies betrokke, soos die Departement van Welsyn, Die Suid

Afrikaanse Nasionale Raad vir Kinder- en Gesinsorg en die 
Christelik Maatskaplike Raad. Hulle betrokkenheid by hierdie 

onderskeie organisasies het aanvanklik gesentreer rondom die 

struwelinge ten opsigte van die kinders na respondent en sy 

vrou, Ria, se egskeidings van hulle vorige eggenotes. Ten 

einde respondent se stiefdogter, Griet (16 jaar), se versorging 

te bestendig, neem respondent haar gedurende 1989 wettiglik 

aan. 

Op 12 Februarie 1991 word die saak by die Christelik Maat

skaplike Raad aangemeld, nadat Griet 'n beedigde verklaring 

afgele het dat haar stiefvader haar seksueel molesteer. 

Respondent word gedurende Julie 1991 aangekla van onsedelike 
aanranding, bloedskande en verkragting en word skuldig bevind 

aan onsedelike aanranding van sy stiefdogter. Hy word gevonnis 

tot drie jaar gevangenisstraf opgeskort vir vyf jaar. 

Respondent is 39 jaar oud. Hy het standerd agt op skool 

geslaag, en geen naskoolse opleiding ontvang nie. Hy is 'n 

myner van beroep en is 'n afdelingstoesighouer by 'n myn. 
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Respondent is gelukkig in sy werk en verdien 'n brute salaris 

van R6 000,00 per maand. 

In sy vrye tyd hengel respondent en kyk rugby, golf en krieket. 

Hy is 'n lidmaat van 'n kerk en woon een erediens in twee 

maande by. Hy skakel by geen ander kerklike aktiwiteite in 

nie, omdat hy nie daarvan hou nie. 

4.2.11.1 Sosiale verhoudings 

(a) Respondent se verhouding met sy ouers 

Respondent is die jongste uit 'n gesin van twee kinders (een 

dogter en een seun) . Volgens respondent was sy suster sewe 

jaar ouer as hy en het hy eintlik alleen groot geword. Sy 

ouers is geskei nadat sy vader sy bene in 'n mynongeluk verloor 

het. Sy moeder is weer getroud. Respondent se vader is later 
oorlede. 

Volgens respondent het hy 'n goeie verhouding met sy biologiese 

sowel as sy stiefvader gehad. Hy het 'n goeie verhouding met 

sy suster, terwyl sy verhouding met sy moeder swak is. 

(b) Respondent se verhouding met sy vrou 

Respondent se vrou, Ria, is 36 jaar oud en is die tweede oudste 

uit 'n gesin van drie kinders (twee seuns en een dogter) waar

van die jongste broer oorlede is. Respondent is ouer as sy 

vrou. Ria was voorheen getroud met Piet en twee kinders Griet 

(16 jaar), en Karel (12 jaar), is uit hierdie huwelik gebore. 

Sy is van haar eerste man geskei en het toesig en beheer oor 

die twee kinders gekry. Ria gaan 'n tweede huwelik met respon

dent aan. Geen kinders word uit hierdie huwelik gebore nie. 

Respondent was voorheen met Anet (44 jaar) getroud. Hierdie 
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eerste huwelik was gedwonge en vier dogters is uit die huwelik 

gebore. Volgens respondent net sy huwelik met Anet misluk aan
gesien sy te goed vir horn was. Hy beweer hy kon doen net wat 

hy wou en Anet het nie omgegee nie. Hy se dat hy byvoorbeeld 

met ander vrouens uitgegaan het terwyl Anet bewus was daarvan. 

Wanneer respondent wou gaan hengel het Anet sy boot en motor 

gepak en as hy terugkom het sy gesorg dat alles weer afgepak 

word. Respondent beweer dat Anet vet was en 'n swak selfbeeld 

gehad het. Hy noem dat hy vir haar jammer is en dat hy haar 

eintlik verniel het. 

(c) Respondent se verhouding met sy kinders 

Volgens respondent het hy 'n goeie verhouding met die vier dog

ters wat uit sy eerste huwelik gebore is. Hoewel sy eerste 

vrou, Anet, na die egskeiding toesig en beheer oor die kinders 
gekry het, is die oudste dogter, Elsa (18 jaar), volgens 'n 

privaatreeling tans in die sorg van respondent en sy tweede 
vrou. 

Respondent beweer dat sy stiefseun, Karel, na aan sy hart le 

omdat hy 'n leerprobleem het en 'n spesiale skool moet bywoon. 

Volgens horn het Karel respondent se huwelik met sy moeder as 

'n bedreiging gesien. Karel het respondent gedurig met sy eie 

vader gedreig en het verkies om by laasgenoemde te gaan woon. 

Die stiefdogter, Griet, het respondent nie as 'n indringer 

beskou nie en respondent het nie 'n probleem gehad om haar 

versorging waar te neem nie. Aan die begin van respondent se 

huwelik met Ria het sy stiefdogter, Griet, en sy eie dogter, 

Elsa, deel van horn en Ria se gesin uitgemaak. 

Volgens respondent het Griet horn beskuldig dat hy haar seksueel 

molesteer. Hy was seergemaak deur hierdie beskuldiging en dit 

het sy verhouding met sy stiefdogter in so 'n mate vertroebel 

dat hy haar nie meer in sy huis wou he nie. Respondent beweer 



123 

dat Griet horn uitgelok het deur met 'n kort rokkie op sy skoot 

te sit. Volgens horn het sy vrou geglo dat hy onskuldig is en 

het by horn gebly. Hy beweer sy tweede oudste dogter het ook 

'n klag van seksuele molestering teen horn gele, maar die saak 

het nooit die hof bereik nie. In respondent se ouerhuis het 

geen molestering voorgekom nie. 

Respondent ontken dat hy sy stiefdogter of sy eie dogter sek

sueel gemolesteer het, ten spyte van groot koerantopskrifte met 

betrekking tot sy vonnis. 

FIGUUR 4.11 
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4.2.11.2 Disfunksionaliteit van die stiefgesin 

(a) Rolvervulling in die stiefgesin 

Respondent was aanvanklik die baas in die huis en hy het al die 

besluite geneem, maar dit het nie gewerk nie. Tans hou respon

dent en sy gesin elke Vrydagaand huisvergadering waar hulle as 

gesin saam gesels oor die probleme wat hulle raak. 

Volgens respondent is hy dominerend en aggressief omdat hy as 

kind met min tevrede moes wees. Hy het 'n goeie selfbeeld en 
is afhanklik van sy vrou. Hy beskryf sy vrou as iemand met 'n 

goeie selfbeeld wat by tye aggressief en dominerend is. 

Die gesin het 'n bediende wat gedeeltelik help met die tradi

sionele take in die huis, terwyl die oorblywende take in en om 

die huis deur die onderskeie gesinslede verrig word. Die rol

verdeling in die huis pas respondent. 

Volgens respondent het hy en Rina saam besluit oor wat die 

stiefdogter mag en nie mag nie. Die volgende was vasgelegde 

reels in die stiefgesin en moes te alle tye nagekom word: 

* 

* 

Die stiefdogter mag in haar kamer rook en nie in die res 
van die huis nie. 

Die stiefdogter mag nie op pad na die kantien van die myn 
by die swembad aangaan nie. 

(b) Stiefgesin se kontak met vriende 

Respondent en sy vrou is vriende en het weinig ander vriende 

met wie hulle oor en weer kuier. Volgens respondent het sy 

stiefdogter haar eie vriende gehad. Hy was gekant teen sommige 

vriende, want sy het nooit met seuns op skool uitgegaan nie 
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omdat hulle te onkundig was. Sy het werkende jongmans verkies 

en hulle skelm ontmoet. L~asgenoemde het baie aggressie by 

respondent gewek. 

Respondent noem verder dat sy stiefdogter uit die huis uit 

gepraat het waaroor hy haar 'n pak slae gegee het, aangesien 

sy sake niks met ander mense te doen het nie. Volgens res

pondent het hy sy stief dogter meer lewensruimte gegee as sy eie 

dogter, omdat sy stiefdogter al haar persoonlike sake met horn 

bespreek het. Hy het uitgevind dat hy sy stiefdogter nie kan 

vertrou nie, omdat sy by geleentheid sonder onderklere met 

slegs 'n lang trui, saam met 'n vriend uitgegaan het. 

(c) Drankgebruik in die stiefgesin 

Respondent drink een en 'n halwe tot twee bot tels brandewyn per 

naweek. Aangesien hy lang ure hard werk drink hy omdat dit vir 

horn lekker is en hy dit verdien. Volgens respondent het drank 
geen rol gespeel in die beskuldiging van seksuele molestering 

nie. Respondent beweer dat drank horn nie sekslustig maak nie 

maar eerder sy seksdrange verminder. 

4.2.11.3 Bykomende inligting 

(a) Dienste gelewer deur die Christelike Maatskaplike Raad 

Na die aanmelding van die seksuele molestering en tydens die 

hof saak het die maatskaplike werker morele ondersteuning aan 

die gesin gegee. Die gesin is by 'n sielkundige ingeskakel vir 

terapie en 'n aantal netwerk vergaderings is met die hele gesin 

gehou, waartydens die struwelinge ten opsigte van die versor

ging van die kinders uitsorteer is. Aangesien die stiefvader 

nie langer vir Griet in sy huis wou he nie, is besluit dat sy 

volgens 'n privaatreeling in die sorg van haar paterne 
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grootouers sal bly. 

(b) Navorser se evaluasie van die onderhoud 

Respondent skep die indruk van 'n geweldenaar. Hy kom na die 

onderhoud met 'n lang mes in sy sy, maar neem egter spontaan 

aan gesprekvoering deel en glo dat hy 'n goeie storie vir 

navorser het. Dit is duidelik dat hy dominerend is en geweld 

gebruik om sy doel te bereik. Hy maak nie 'n geheim van sy 

sienswyse nie, maar ontken seksuele molestering en die feit dat 

hy daaraan skuldig bevind is. 

4.3 SAMEVATTING 

Die data wat tydens die navorsingondersoek deur middel van 

ongestruktureerde onderhoudvoering en dokumentere studies 

ingewin is gaan in die volgende hoof stuk bespreek en geinter
preteer word. 

Die navorser gaan in hoof stuk vyf die stiefvader wat horn 

skuldig maak aan seksuele molestering se sosiale verhoudings 
met sy ouers, sy vrou en sy kinders toets aan die eienskappe 

van die sisteembenadering en die kenmerke van stiefgesinne 

waarbinne seksuele molestering voorkom. Die navorser gaan die 

disfunksionaliteit van die stiefgesin waarin seksuele moleste

ring voorkom, bepaal deur vas te stel hoe die rolle binne die 

stiefgesin verdeel is. Aandag gaan gegee word aan die stief

gesin se kontak met vriende, hulle beoefening van buitemuurse 

aktiwiteite en die voorkoms van drankgebruik in die stiefgesin. 

Ten slotte gaan bepaal word in watter mate die aannames wat die 

ondersoek gerig het in hulle doel geslaag het en of die sis

teembenadering die probleem van seksuele molestering in die 

stiefgesin kan verklaar. 
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HOOFSTUK 5 

BESPREKING EN INTERPRETASIE VAN DIE ONDERSOEKRESULTATE 

5.1 INLEIDING 

Die ingesamelde data ten opsigte van seksuele molestering in 

die stiefgesin wat in hoofstukke twee, drie en vier vervat is 

word in hierdie hoofstuk geintegreer, deur die data te bespreek 

en te interpreteer. Die doel hiervan is om te bepaal tot wat

ter mate die sisteembenadering seksuele molestering in die 

stiefgesin kan verklaar. 

Tydens die ondersoek na seksuele molestering in die stief gesin 
het die onderstaande inligting met betrekking tot die eienskap

pe van die sisteembenadering by die onderskeie respondente na 

vore gekom: 

5.2 RESPONDENT EEN 

5.2.1 Eenheid 

Hierdie kenmerk in 'n gesinsisteem is noodsaaklik vir gesonde 

funksionering. In die geval van respondent een het hy geen 

liefde en kameraadskap in sy huwelik met sy vrou ervaar nie. 

Hy het vanaf die begin van sy huwelik 'n oorbetrokke verhouding 

met sy stiefdogter gehad. Respondent het vir haar alles gegee 

wat sy wou he en het probeer om haar wettiglik aan te neem, om 

te verseker dat die verhouding tussen hulle ken voortgaan. Die 

verhouding tussen hulle het in so 'n mate verdiep dat dit gelei 

het tot seksuele molestering. 
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Die wanfunksionering is veroorsaak deur die kenmerkende ver

steuring in die eenheid van die stiefgesin. 

5.2.2 Georganiseerde hierargiese verhouding 

In 'n georganiseerde hierargiese verhouding is die kinders 

ondergeskik aan hulle ouers. Dit was egter nie in hierdie 

gesin die geval nie. Respondent en sy stiefdogter het soos twee 
tieners funksioneer, terwyl sy vrou die indruk van die ouer

figuur in die huis geskep het. Buitestaanders was selfs ender 

die indruk dat respondent en sy stiefdogter man en vrou is. 

Hulle het saam die tradisionele take van 'n huisvrou oorgeneem, 

weens sy vrou se buitenshuise arbeid en haar gebrekkige belang

stelling in die huishouding. Respondent en sy stiefdogter se 

betrokkenheid by mekaar het seksuele molestering tot gevolg 
gehad. 

Kenmerkend van hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering 

voorgekom het, was die afwesigheid van 'n georganiseerde 

hierargiese verhouding. 

5.2.3 Oop en geslote sisteme 

Hierdie kenmerke van 'n sisteem verwys na die geleentheid van 

so 'n sisteem tot kontak met sy omgewing. Hierdie stiefgesin 

het beperkte kontak met vriende gehad. Vol gens respondent het 

sy stiefdogter nooit vriende gehad wat hy kon goedkeur nie. 

Weens respondent se skofwerk het hy geen stokperdjies beoefen 

of aan buitemuurse aktiwiteite deelgeneem nie. Die stiefgesin 

het dus 'n geslote sisteem gevorm wat die gesinslede sterk aan

gewese op mekaar gemaak het in hulle onderlinge verhoudings. 

Binne hierdie geslote sisteem het respondent reels neergele wat 

te alle tye nagekom moes word. Hierdie omstandighede het horn 
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in 'n posisie geplaas waarin hy sy stiefdogter seksueel kon 

molesteer. 

Geslotenheid is dus 'n belangrike kenmerk van hierdie stief

gesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.2.4 Grense van 'n sisteem 

'n Sisteem se grense bepaal wat tot die gesin toegelaat word 

of die gesin verlaat. Respondent het die grense van die stief

ouersisteem beheer deur sy stiefdogter se vriende te kies. 

Respondent het besluit wat die kinders mag en nie mag doen nie. 
Hy het reels neergele waarby te al le tye gehou moes word. 

Gevolglik het hy rigiede en ondeurdringbare grense geskep en 

terselfdertyd seker gemaak dat die seksuele molestering 'n 

gesinsgeheim bly. 

Rigiede en ondeurdringbare grense is dus 'n kenmerk van hierdie 

stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.2.5 Wisselwerking tussen 'n sisteem en sy omgewing 

Hierdie kenmerk van 'n sisteem bepaal die uitruil van inligting 

tussen die gesin en sy omgewing. Die afwesigheid van vriende, 

stokperdj ies en ander buitemuurse aktiwiteite in hierdie stief

gesin het meegebring dat geen wisselwerking tussen die stiefge

sin en sy omgewing plaasgevind het nie. Mense en instansies 

bui te die stief gesin was nie bewus van die probleme in die 

gesin nie en dit kon sender enige inmenging van buite voort

duur. Die stiefgesin se wisseling tussen die verskillende 

kerke het insette van die kerk in hierdie stiefgesin beperk. 

Die afwesigheid van wisselwerking tussen die stiefgesin en sy 

omgewing het verhoed dat seksuele molestering deur die ge-
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meenskap aangemeld word. 

5.2.6 Kommunikasie 

Kommunikasie is die gesin se vermoe tot onderlinge gesprek

voering. In hierdie stiefgesin was respondent nie bereid om 

met sy gesin in gesprek te tree oor sy besluite en reels wat 

hy in die huis neergele het nie. Hy en sy vrou het huweliks

probleme ervaar, maar kon nie daarin slaag om dit uit te praat 

nie. Hierdie swak kommunikasie het daartoe gelei dat die 
gesinslede nooit die vermoe ontwikkel het om hulle gevoelens 

met mekaar te deel nie. Die verhouding tussen respondent en 

sy stiefdogter is nie bespreek nie en kon waarskynlik 'n by

draende faktor tot seksuele molestering wees. 

Swak kommunikasie is dus 'n kenmerk van die stiefgesin waarin 

seksuele molestering voorgekom het. 

5.2.7 Sirkulere kousaliteit 

Hierdie kenmerk bepaal dat 'n sameloop van gebeure verant

woordelik is vir 'n bepaalde probleem. In hierdie stiefgesin 

het faktore soos 'n onbevredigende huweliksverhouding, oorbe

trokkenheid tussen stiefvader en -dogter en 'n geslote sisteem 

met rigiede grense gelei tot die seksuele molestering van die 

stiefdogter. Respondent se drankmisbruik kon ook sy oordeels

vermoe in so 'n mate beinvloed het, dat dit bygedra het tot die 
seksuele molestering. 

Respondent kan nie as die alleenoorsaak van die probleem gesien 

word nie, omdat sirkulere kousaliteit 'n belangrike kenmerk van 

seksuele molestering in die stiefgesin was. 
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5.2.8 Ewewigstoestand 

Bostaande bepaal of 'n sisteem gesond funksioneer of nie. Res

pondent het sy gesinslede geen geleentheid gebied tot verande

ring nie. Hy het reels neergele wat te alle tye nagekom moes 

word en dit is nie aangepas volgens die gesin se lewensfases 

nie. Die kinders leer nooit in s6 'n situasie om besluite te 

neem en verantwoordelikhede te aanvaar nie. Die gesin word 

gedwing tot 'n kunsmatige homeostase deur voort te gaan met dit 

waaraan hulle gewoond is. Seksuele molestering van die dogter 

deur die stiefvader gaan sodoende voort, omdat die stiefgesin 

se ewewigstoestand versteur is, as gevolg van die feit dat ge

sinslede nie mag afwyk van die neergelegde reels nie. 

Die versteuring van die ewewig is 'n kenmerk van hierdie stief

gesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.2.9 Samevatting 

In respondent een se gesin het 'n versteuring in die eenheid 

en in die ewewigstoestand van die gesin voorgekom. Die gesin 

het 'n geslote sisteem gevorm met rigiede grense, waarin geen 

wisselwerking met die omgewing plaas gevind het nie. 'n 

Georganiseerde hierargiese verhouding was afwesig in hierdie 

stiefgesin en kommunikasie was swak. 'n Sameloop van al hier

die gebeure het aanleiding gegee tot seksuele molestering in 
die stiefgesin. 

5.3 RESPONDENT TWEE 

5.3.1 Eenheid 

Die afwesigheid van eenheid in 'n sisteem kan wanfunksionering 
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van 'n gesinsisteem meebring. Hierdie respondent was byvoor

beeld by verskeie egskeidings en saamleefverhoudings betrokke, 

wat sy onsekerheid ten opsigte van verhoudings met vrouens van 

sy eie ouderdom staaf. Hierdie onsekerheid het die eenheid van 

die gesinsisteem versteur en in sy huwelik met sy tweede vrou 

gelei tot 'n hegte verhouding tussen horn en sy stiefkinders. 

In hierdie verhouding met die kinders het hy erkenning en aan

vaarding gekry. Respondent se verhouding met die stiefkinders 

is verstewig deur die kloof in die verhouding tussen sy vrou 

en haar kinders en die afwesigheid van hulle biologiese vader. 

Die situasie het seksuele molestering van die dogters deur die 

stiefvader tot gevolg gehad. 

Die versteuring in die eenheid van hierdie stief gesin was dus 

'n belangrike kenmerk wat bygedra het tot die seksuele moles
tering. 

5.3.2 Georganiseerde hierargiese verhouding 

Bostaande bepaal die ouers en kinders se plek in die gesin. In 

hierdie stiefgesin het respondent die vader- en moederrol ver

vul en homself gesien as die leiersfiguur in die huis. Weens 

sy hegte verhouding met die stiefkinders het respondent deel 

van die kindersubsisteem gevorm, terwyl sy vrou haar eie sub

sisteem gevormhet. In die kindersubsisteem het respondent met 

sy stiefdogters oor die seksuele gesels en hulle as gevolg van 

sy leiersposisie laat verstaan dat hulle seksualiteit aan horn 

behoort. Dit het gelei tot seksuele molestering van die stief

dogters en die misbruik van die hierargiese verhouding in die 
stiefgesin. 

Die misbruik van die hierargiese verhouding is kenmerkend van 

hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 
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5.3.3 Oop en geslote sisteme 

Hierdie kenmerk bepaal in watter mate 'n gesin kontak met sy 

omgewing het. Die stiefgesin het as gesin geen vriende gehad 

nie, terwyl die stiefkinders se keuse van vriende deur respon

dent beheer is. Respondent het wel deelgeneem aan buitemuurse 

aktiwiteite soos staptoere, skyfskiet en hengel. Hierdie ak

tiwiteite wat alleen beoefen kan word sny horn steeds af van sy 

omgewing. Die stiefkinders het alleen by kerklike aktiwiteite 

ingeskakel, aangesien respondent 'n ateis is en sy vrou 'n lae 
profiel gehandhaaf het in haar Christelike lewe. Die omstan

digbede bet meegebring dat die stiefgesin 'n geslote sisteem 

gevorm bet met beperkte kontak na buite. Dit bet die gesins

lede sterk aangewese op mekaar gemaak ten opsigte van hulle 

onderlinge verboudings en die respondent in 'n posisie geplaas 

waar by sy stiefdogters kon molesteer. 

Geslotenbeid is kenmerkend van hierdie stief gesin waarin sek

suele molestering voorgekom het. 

5.3.4 Grense van 'n sisteem 

Bostaande is 'n bebeermaatreel ten opsigte van dit wat tot die 

sisteem toegelaat mag word en wat die sisteem mag verlaat. In 

bierdie stiefgesin bet respondent bebeer uitgeoefen oor die 

gesin se grense deur te besluit oor besoek van die kinders se 

vriende. Hy bet reels neergele wat te alle tye nagekom moes 

word. Hierdie bebeer oor die stiefgesin se grense bet meege

bring dat die kontak met bulle omgewing afgesny is. Gevolglik 

bet die gesinslede aanvaar dat wat in hulle gesin gebeur reg 

is, omdat bulle geen ander verwysingsraamwerk gehad het nie. 

Respondent bet byvoorbeeld in bierdie stief gesin oor die grense 

van die kindersubsisteem beweeg en weens sy begte verbouding 

met sy stiefdogters horn skuldig gemaak aan seksuele moleste
ring. 
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Rigiede grense is kenmerkend van hierdie stiefgesin waarin sek

suele molestering voorgekom·het, wat daartoe bygedra het dat 

die probleem vir 'n tydperk ongesteurd kon voortduur. 

5.3.5 Wisselwerking tussen 'n sisteem en sy omgewing 

Hierdie kenmerk verwys na die uitruil van inligting en energie 

tussen 'n sisteem en sy omgewing. Die rigiede grense en geslo

tenheid van hierdie stiefgesinsisteem het meegebring dat geen 

wisselwerking tussen die stiefgesin en sy omgewing plaasgevind 

het nie. Die gesinslede het volgens die norme binne die stief

gesin gehandel en geen insette vanuit die omgewing ontvang dat 

sy norme verkeerd is nie. Aangesien die stiefgesin geen uit

sette aan sy omgewing gelewer het nie, het die gebeure binne 
die gesin nie bekend geword nie. Die skoonmoeder se inset in 

hierdie stiefgesin het die seksuele molestering van die stief

dogters aan die lig gebring en is deur respondent as ongevraagd 
beskou. 

Beperkte wisselwerking tussen die sisteem en sy omgewing is 'n 

belangrike kenmerk van hierdie stiefgesin waarin seksuele 

molestering voorgekom het. 

5.3.6 ICommunikasie 

Kommunikasie is 'n belangrike hulpmiddel in 'n gesin vir die 

oplos van probleme. Respondent se onvermoe om langtermynver

houdings met vrouens op te bou, dui op sy onvermoe om te kom

munikeer en sy verhoudingsprobleme op te los. Hoewel respon

dent te kenne gegee het dat hulle as gesin saamgesels oor sake 

wat hulle raak, word dit nie bevestig deur sy alleen-besluite 

en vasgelegde reels nie. Respondent het sy tweede vrou beskryf 

as iemand wat swak kommunikeer. 



135 

Swak kommunikasie is kenmerkend van hierdie stiefgesin waarin 

seksuele molestering voorgekom het. 

5.3.7 Sirkulere kousaliteit 

Hierdie kenmerk bepaal dat een persoon nie die alleenoorsaak 

van 'n probleem kan wees nie. In hierdie stiefgesin het 'n 

sameloop van gebeure aanleiding gegee tot die seksuele moleste-

ring van die stiefdogter. Respondent se onvermoe om met 

vrouens van sy eie ouderdom langtermynverhoudings op te bou het 
horn aangetrokke laat voel tot sy stiefdogters. Die stiefdog

ters het die belangstelling van respondent aangegryp, weens die 

gebrekkige verhouding met hulle eie moeder en die af wesigheid 

van hulle biologiese vader. Respondent het die vader- en 

moederrol vervul en die kinders ingelig ten opsigte van die 

seksuele. 

In die sameloop van gebeure het respondent horn skuldig gemaak 

aan seksuele molestering, wat die sirkulere kousaliteit as ken
merk van die probleem bevestig. 

5.3.8 Ewewigstoestand 

Hierdie kenmerk verwys na die aanpassings wat 'n sisteem maak 

volgens sy onderskeie ontwikkelingsfases. Volgens respondent 

was daar 'n ewewigstoestand in die stiefgesin aanwesig, aan

gesien hy die kinders voldoende lewensruimte gegee het namate 

hulle groter geword het. Hierdie bewering word weerspreek deur 

respondent se vasgelegde reels en rigiede grense in die stief

gesin. Die stiefgesin het 'n geslote sisteem gevorm en respon

dent het deur sy hegte verhouding met sy stiefkinders probeer 

om 'n kunsmatige homeostase te skep waarbinne hy sy stiefdog-
ters kon molesteer. Die skoonmoeder se aanmelding van die 
probleem is deur respondent as ongevraagd beskou, omdat dit 'n 
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verandering in die situasie meegebring het. 

Die afwesigheid van 'n ewewigstoestand is kenmerkend van die 

stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.3.9 Samevatting 

Hierdie stiefgesin het 'n versteuring in sy eenheid en ewe

wigstoestand ervaar. verder het die stiefgesin 'n geslote 

sisteem gevorm met rigiede grense en geen wisselwerking het 

tussen horn en sy omgewing plaasgevind nie. Respondent het sy 

hierargiese verhouding tot sy stiefdogters misbruik. Die gesin 

het swak gekommunikeer en verskeie f aktore het saamgewerk tot 

die seksuele molestering van die stiefdogters. 

5.4 RESPONDENT DRIE 

5.4.1 Eenheid 

Eenheid is 'n belangrike kenmerk van 'n gesonde gesinsisteem. 

Respondent drie het in sy eie ouerhuis swak verhoudings ervaar. 

Hy tree in die huwelik maar hy kan sy vrou nie vertrou nie. 

Sy het gedurig leuens vertel en haar skuldig gemaak aan buite

egtelike verhoudings. Die versteuring in die eenheid van res

pondent se gesinsisteem het daartoe gelei dat hy die verhouding 

met sy stiefdogters aangegryp het. Sy eie ervaring van sek

suele molestering as kind en sy stiefdogters se uitlokkende 

gedrag, het in hierdie gesin gelei tot seksuele molestering 
deur die stiefvader. 

'n Versteurde eenheid is kenmerkend van hierdie stiefgesin 

waarin seksuele molestering voorgekom het. 
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5.4.2 Georganiseerde hierargiese verhouding 

Hierdie kenmerk dui die ouers se gesag en verantwoordelikheid 

aan ten opsigte van hulle kinders. Respondent was self as kind 

seksueel gemolesteer en hy en sy broer het weer op hulle beurt 

hulle oudste susters seksueel gemolesteer. Hierdie gebeure was 

dus deel van respondent se verwysingsraamwerk van hoe teenoor 

kinders opgetree word. Respondent het in sy eie gesin voort

gegaan om sy stiefdogters seksueel te moles teer, onder die 

voorwendsel dat hy hulle seksueel weerbaar maak teen mans. Hy 

het selfs die stiefkinders se besoek aan en van vriende beheer 

volgens die mate waarin die stief dogters aan sy seksuele eise 

voldoen het. Respondent het die hierargiese verhouding waarin 

hy tot sy stiefdogters gestaan het, misbruik. 

Die misbruik van die hierargiese verhouding is kenmerkend van 

hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.4.3 Oop en geslote sisteme 

Hierdie kenmerk verwys na 'n gesin se kontak met sy omgewing. 

Respondent het vanaf skooldae geen vriende gehad nie. Hy het 

beheer uitgeoefen oor die kinders se omgang met vriende, vol

gens die mate waarin die stiefdogters aan sy seksuele eise vol

doen het. Indien die stiefdogters nie op seksuele gebied hulle 

kant gebring het nie, het respondent hulle gestraf deur hulle 
omgang met vriende te verbied. Respondent het graag in sy vrye 

tyd saam met die kinders speletjies gespeel en hulle het as 

gesin saam geswem en tennis gespeel. Die gesin was gevolglik 

oorbetrokke by mekaar en het beperkte kontak met hulle omgewing 

gehad. Laasgenoemde het seksuele molestering deur die stief
vader in die hand gewerk. 

Geslotenheid is kenmerkend van die stief gesin waarin seksuele 

molestering voorgekom het. 
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5.4.4 Grense van 'n sisteem 

Grense bepaal wat tot die sisteem toegelaat word of die sisteem 

mag verlaat. In die geval van respondent drie het hy alleen 

besluit wat die kinders mag doen en nie mag doen nie. Hy het 

die reels neergele waarby die kinders moes hou. Hoewel respon

dent beweer dat hy die stiefkinders genoeg lewensruimte gegee 
het namate hulle groter geword het, word dit nie bevestig deur 

die beperkings wat hy op hulle aktiwiteite geplaas het nie. 

Die stiefgesin se rigiede en ondeurdringbare grense het respon

dent in die posisie geplaas waar hy sy waarde-oordele en norm
stelsels aan die kinders kon oordra. Aangesien sy eie ver

wysingsraamwerk gekenmerk'is deur seksuele molestering, het hy 

dit na sy eie gesin oorgedra en as gevolg daarvan ook sy stief

dogters seksueel gemolesteer. 

Rigiede en ondeurdringbare grense is 'n kenmerk van hierdie 

stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.4.5 Wisselwerking tussen 'n sisteem en sy omgewing 

Hierdie kenmerk verwys na die uitruiling van inligting en 

energie tussen die sisteem en sy omgewing. Die geslotenheid 

van die gesinsisteem en die rigiede en ondeurdringbare grense 

het meegebring dat geen wisselwerking tussen die gesin en sy 

omgewing plaasgevind het nie. Volgens respondent het hy ge

reeld kerklik ingeskakel, maar het erken dat hy 'n Sondag

Christen is en nooit sy kinders van die Here vertel het nie. 

Die kerk het gevolglik geen insette in hierdie gesinsisteem 

gelewer nie en seksuele molestering deur die stiefvader kon 
ongehinderd voortgaan. 

Die afwesigheid van wisselwerking tussen die sisteem en sy 

omgewing is kenmerkend van hierdie stief gesin waarin seksuele 

molestering voorgekom het. 
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5.4.6 Kommunikasie 

Kommunikasie is die verbale uitruiling van inligting tussen 

gesinslede. Volgens respondent het hulle as gesin nooit sake 

bespreek wat hulle as gesin geraak het nie. Respondent was die 

baas in die huis en het alleen besluite geneem. Sy swak ver

houding met sy eie ouers en kollegas by die werk spreek van sy 

onvermoe om probleme uit te praat. Die kommunikasie tussen 

respondent en sy stiefkinders was slegs gerig op die beoefening 

van die seksuele en geensins gemik op die oplossing van die 

probleem nie. Die swak kommunikasie het daartoe bygedra dat 

die stiefvader sy stiefdogter seksueel gemolesteer het, aange

sien die probleem nooit aangespreek is nie. 

Kenmerkend van die stiefgesin waarin seksuele molestering voor

gekom het is die swak kommunikasie. 

5.4.7 Sirkulere kousaliteit 

Hierdie kenmerk verwys na die faktore wat bydra tot 'n probleem 

soos seksuele molestering in die stiefgesin. Respondent het 
vanuit sy kinderdae 'n swak verwysingsraamwerk ten opsigte van 

gesonde verhoudings. Hy is self as kind seksueel gemolesteer. 

In sy huwelik het hy sy vrou gewantrou. Hy kon ook nie die ver

houding met sy stiefdogters hanteer nie, aangesien dit grooten

deels op die seksuele toegespits was. Hierdie agtergrondsom

standighede en die stiefdogters se uitlokkende gedrag, het 

seksuele molestering deur die stiefvader tot gevolg gehad. 

Respondent kan dus nie as die alleenoorsaak van die probleem 

gesien word nie, maar moet teen sy totale agtergrond met 'n 

sameloop van gebeure gesien word. 

Sirkulere kousaliteit is dus 'n belangrike kenmerk van hierdie 

stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 
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5.4.8 Ewewigstoestand 

Ewewigstoestand vorm die balans tussen verandering en stabi

liteit in 'n gesin. In hierdie stiefgesin het respondent 

probeer om 'n kunsmatige homeostase te skep deur reels neer te 

le wat te alle tye nagekom moes word. Hy was die baas in die 

huis en almal moes maak soos hy se. Hierdie toedrag van sake 

het die geleentheid geskep tot die seksuele molestering van sy 

stiefdogters. Die stiefgesin se geslotenheid en rigiede grense 

het insette van buite wat verandering kon meebring, versper. 

As gevolg van hierdie geslotenheid is die gesin se ewewigstoe

stand versteur wat kenmerkend is van stiefgesinne waarin sek

suele molestering voorkom. 

5.4.9 Samevatting 

Hierdie stiefgesin se eenheid en ewewigstoestand is versteur. 

Die gesin is verder gekenmerk deur 'n geslote sisteem met 

rigiede grense, wat geen wisselwerking met sy omgewing gehad 

het nie. Respondent drie het die hierargiese verhouding in die 

stiefgesin misbruik en die kommunikasie in die gesin was uiters 

swak. Respondent kan in hierdie stiefgesin nie as die alleen

oorsaak van seksuele molestering gesien word nie, maar het horn 

daaraan skuldig gemaak as die resultaat van verskeie faktore. 

5.5 RESPONDENT VIER 

5.5.1 Eenheid 

Eenheid bepaal die gesonde funksionering van 'n gesin. Respon

dent vier se ouers was geskei en hy het 'n swak verhouding met 
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sy stiefvader gehad. Respondent knoop aanvanklik 'n buite

egtelike verhouding aan wat op 'n mislukking uitloop. Hy tree 

daarna met 'n ander vrou in die huwelik, maar die huwelik was 

ook nie suksesvol nie. Sy onvermoe in die opbou van gesonde 

verhoudings met vrouens van sy eie ouderdom, dra daartoe by dat 

hy aangetrokke voel tot sy stiefdogter en in 'n intieme ver

houding met haar betrokke raak. Laasgenoemde het horn onder

steun in sy swak verhouding met sy vrou. Respondent het 'n 

voortgesette verhouding met sy stiefdogter verseker deur haar 

wettiglik aan te neem. Die omstandighede het uitgeloop op 

seksuele molestering deur die stiefvader. 

'n Versteurde eenheid is kenmerkend van hierdie stiefgesin 

waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.5.2 Georganiseerde hierargiese verhouding 

Bogenoemde verhouding plaas die kinders ondergeskik aan die 

ouers. In hierdie stiefgesin was die moeder die baas in die 

huis. Sy was dominerend, rigied en selfgesentreerd en weens 

haar buitenshuise arbeid in 'n restaurant middae en saans, was 

sy fisies afwesig in haar gesin. Respondent het sy vrou se 
tradisionele rol as huisvrou vervul. Hy het weens hulle swak 

huweliksverhouding en sy vrou se dominerende persoonlikheid uit 

die ouersubsisteem na die kindersubsisteern beweeg. Respondent 

het by sy stiefdogter die nodige ondersteuning gekry wat ter

selfdertyd die moeder se seksrol oorgeneern het. Die situasie 

het die seksuele rnolestering van die stief dogter tot gevolg 
gehad. 

Die afwesigheid van 'n hierargiese verhouding tussen respondent 

en sy stief dogter is kenmerkend van hierdie stiefgesin waarin 

seksuele molestering voorgekorn het. 
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tussen die sisteem en sy omgewing plaasgevind. Uitset het 

plaasgevind deur die moeder se aanmelding van die seksuele 

molestering by die Noodlyn van die Departement van Welsyn. 

Uitsette is ook deur die stiefdogter se skool bevestig, aange

sien sy daar gekla het oor die seksuele molestering deur haar 

stiefvader. 

'n Gebrek aan wisselwerking tussen die sisteem en sy omgewing 

is nie kenmerkend van hierdie stiefgesin waarin seksuele moles

tering voorgekom het nie. 

5.5.6 ICommunikasie 

Kommunikasie is 'n hulpmiddel wat gesinslede kan gebruik in die 

oplos van probleme. Respondent vier was nie suksesvol in die 

aanwending van hierdie hulpmiddel nie. Sy swak verhouding met 

sy stiefvader en sy vrou asook sy onvermoe om verskille ten 
opsigte van die opvoeding van die kinders uit te praat, verwys 

na sy swak kommunikasie. 'n Verdere voorbeeld van die gesin 

se swak kommunikasie is sy vrou se aanmelding van die seksuele 

molestering ongeveer 'n jaar nadat dit onder haar aandag gekom 

het. Die swak kommunikasie het daartoe gelei dat probleme wat 

die gesinslede geraak het nooit bespreek is nie en seksuele 

molestering in die stiefgesin tot gevolg gehad het. 

Swak kommunikasie is dus kenmerkend van hierdie stiefgesin 

waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.5.7 Sirkulere kousaliteit 

Bogenoemde verwys na 'n sameloop van gebeure wat kan aanleiding 

gee tot 'n probleem soos seksuele molestering in die stiefge

sin. In hierdie stiefgesin het 'n dominerende vrou die stief

vader uit die ouersubsisteem na die kindersubsisteem laat 
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beweeg. In laasgenoemde subsisteem het die stiefvader die 
. 

nodige ondersteuning van sy stiefdogter gekry. 'n Intieme 

verhouding het tussen stiefvader en -dogter ontwikkel wat 

seksuele molestering tot gevolg gehad het. Respondent se 

oormatige drankmisbruik kon 'n verdere bydraende faktor tot 

hierdie probleem gewees het, hoewel hy dit ontken. 

Sirkulere kousaliteit is dus 'n belangrike kenmerk van die 

stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.5.8 Ewewigstoestand 

'n Ewewigstoestand word teweeggebring deur die balans tussen 

verandering en stabiliteit in 'n gesin. In hierdie stiefgesin 

was die vrou die baas in die huis. Sy en respondent het 'n 

swak huweliksverhouding gehad en sy het daarin geslaag om weens 

die aard van haar persoonlikheid respondent in die kindersub

sisteem te laat beweeg. Sy het die gesin beheer vanuit die 

ouersubsisteem en was vir byna 'n jaar bewus van die probleem 

van seksuele molestering deur die stiefvader, maar het dit 

nooit aangemeld nie. Sy het sodoende 'n kunsmatige homeostase 

probeer skep, maar die ewewigstoestand van die gesin was ver

steur, aangesien sy die seksuele molestering van die dogter 
deur die stiefvader laat voortgaan het. 

'n Versteurde ewewigstoestand is kenmerkend van hierdie stief

gesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.5.9 Samevatting 

Hierdie stiefgesin het 'n versteuring in sy eenheid gehad en 

'n hierargiese verhouding tussen stiefvader en -dogter het 

ontbreek. Die sisteem van die stiefgesin was nie totaal en al 

geslote nie. Die stiefgesin is ook nie beheer deur rigiede en 
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ondeurdringbare grense nie en gevolglik kon wisselwerking 

tussen die gesin en sy omgewing plaasvind. Die stiefgesin se 

kommunikasie was baie swak en 'n sameloop van gebeure het 

aanleiding gegee tot seksuele molestering deur die stiefvader. 

'n Versteuring het ook voorgekom in die ewewigstoestand van die 

stiefgesin. 

5.6 RESPONDENT VYF 

5.6.1 Eenheid 

Die afwesigheid van eenheid in 'n stiefgesin kan wanfunksio

nering in die hand werk. Respondent vyf se ouerhuis was geken

merk deur meer as een egskeiding en hy en twee van sy broers 

het as kinders 'n swerwersbestaan gevoer. Respondent het 'n 

swak verhouding met albei sy ouers gehad asook met sy stief
moeder. Dit bring mee dat respondent nooit die geleentheid 

gehad het om te leer om sinvolle verhoudings op te bou nie. 

Sy eie mislukte huwelike is sprekende voorbeelde van laasge-
noemde. Die versteuring in die eenheid van respondent se 
gesinsisteem het daartoe gelei dat hy die goeie verhouding met 

sy stiefdogter aangegryp en probeer behou het deur haar wettig

lik aan te neem. Aan die ander kant het die stiefdogter nie 

voldoende aandag van haar moeder gekry nie en het sy die 

belangstelling van die stiefvader verwelkom wat seksuele 
molestering tot gevolg gehad het. 

'n Versteurde eenheid is kenmerkend van hierdie stiefgesin 
waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.6.2 Georganiseerde hierargiese verhouding 

Bostaande verwys na die ouers se gesagsposisie ten opsigte van 
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die kinders in 'n gesin. Respondent sien homself as die baas 

in die huis. Volgens horn het hy sy vrou gemanipuleer en ge

domineer om sy sin te kry. Respondent het ook sy vrou se tra

disionele rol oorgeneem en het daarvan gehou om te help met die 

versorging van die kinders. Volgens horn was hy streng met die 

kinders en het net een keer gepraat, daarna het hy geslaan. 

Hy het ook sy posisie gebruik om met die kinders oor die sek

suele te praat. Sy swak seksuele verhouding met sy vrou en sy 

stief dogter se soeke na aandag het respondent in die posisie 

geplaas om sy hierargiese verhouding tot sy stiefdogter te 

misbruik en horn skuldig te maak aan seksuele molestering. 

Die misbruik van die hierargiese verhouding is kenmerkend van 

hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.6.3 Oop en geslote sisteme 

Openheid en geslotenheid van 'n sisteem verwys na 'n gesin se 

geleentheid tot kontak met sy omgewing. Hierdie stiefgesin was 

nie totaal en al geslote nie, aangesien die vrou en die kinders 

'n wye vriendekring gehad het. Respondent het die kinders aan

gemoedig om vriende van hulle eie ouderdom te he, maar het die 

vriende beperk tot naweke. Respondent het ook nie 'n probleem 

gehad as kinders na buite sou praat nie want hulle gesin het 

niks om oor skaam te wees nie. Respondent het in sy vrye tyd 

die kinders se sportaktiwiteite bygewoon en hy het ook by 

verskeie kerklike aktiwiteite ingeskakel. Afgesien van die 

openheid van die sisteem, het seksuele molestering van die 
stiefdogter nogtans voorgekom. 

Geslotenheid is nie 'n kenmerk van hierdie stiefgesin waarin 

seksuele molestering voorgekom het nie. 
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5.6.4 Grense van 'n sisteem 

Grense reguleer die ingang en uitgang van 'n sisteem. Die vrou 

en die kinders se vriende het toegang tot hierdie gesin gehad 

en respondent het nie beswaar gehad dat die kinders na buite 

praat nie. Hoewel respondent streng was met die kinders was 

daar nie vasgelegde reels wat te alle tye nagekom moes word 

nie. Respondent het self by verskeie kerklike aktiwiteite 

ingeskakel wat ingang en uitgang in die stiefgesin bewerkstel

lig het. Grense van 'n sis teem word ook deur eie waarde-oorde-

le en normstelsels bepaal. Respondent se eie belewenis van 

seksuele molestering as kind kon in hierdie stiefgesin 'n 

bydrae gelewer het tot die seksuele molestering van sy stief

dogter. 

Hierdie stief gesin waarin seksuele molestering voorgekom het 

word nie gekenmerk deur rigiede en ondeurdringbare grense nie. 

5.6.5 Wisselwerking tussen 'n sisteem en sy omgewing 

Hierdie kenmerk dra daartoe by dat probleme in 'n gesin vroeg

tydig geidentifiseer word. Uit die voorafgaande is dit duide

lik dat hierdie stiefgesin se grense nie totaal en al geslote 

was nie en nie deur rigiede en ondeurdringbare grense beheer 

was nie. Wisselwerking kon dus tussen die stiefgesin en sy 
omgewing plaasvind, wat bygedra het tot die aanmelding van die 

seksuele molestering by 'n welsynsorganisasie. 

Gebrekkige wisselwerking tussen die sisteem en sy omgewing is 

nie kenmerkend van hierdie stiefgesin waarin seksuele moleste
ring voorgekom het nie. 

5.6.6 Kommunikasie 

Kommunikasie is gesinslede se vermoe om probleme te kan uit-
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praat. Respondent vyf het self as kind nie geleer om oor sy 

probleme te praat nie en dit het deel van sy volwasse lewe 

geword. Sy huwelike het een na die ander misluk omdat hulle 

nie kon praat oor die verskille en leemtes in die huwelik nie. 

Hierdie onvermoe het in sy laaste huwelik die seksuele moles

tering van sy stiefdogter tot gevolg gehad, omdat hy nie die 

verhouding met sy stiefdogter en haar soeke na aandag kon 

hanteer nie. 

Swak kommunikasie is kenmerkend van hierdie stiefgesin waarin 

seksuele molestering plaasgevind het. 

5.6.7 Sirkulere kousaliteit 

Meer as een persoon of insident dra by tot 'n probleem. In die 

geval van respondent vyf het hy as kind 'n swak verwysingsraam

werk ontwikkel ten opsigte van die opbou van verhoudings. Hy 

het ook nooit geleer om te praat oor dit wat horn hinder in 'n 

verhouding nie. Respondent het in 'n verhouding betrokke ge

raak met sy stief dogter en het horn skuldig gemaak aan seksuele 
molestering. 

In hierdie stief gesin kan respondent nie as die alleenoorsaak 

van die seksuele molestering gesien word nie. Sirkulere kou
saliteit is kenmerkend van hierdie probleem. 

5.6.8 Ewewigstoestand 

Stabiliteit en verandering is noodsaaklik om 'n ewewigstoestand 

te bewerkstellig. Die gesin was weens hulle kontak met vriende 

en die kerk blootgestel aan insette van buite wat verandering 

en groei kon meebring. Die stiefgesin kon dus nie vir 'n onbe

paalde tyd 'n kunsmatige homeostase handhaaf nie, maar het te 

midde van die seksuele molestering van die stiefdogter 'n 
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ewewigstoestand ervaar. 

'n Versteurde ewewigstoestand is dus nie kenmerkend van die 

stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het nie. 

5.6.9 Samevatting 

Die stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het is 
gekenmerk deur 'n versteurde eenheid van die gesin. Die 

stiefvader het sy hierargiese verhouding met sy stiefdogter 

misbruik en dit het seksuele molestering tot gevolg gehad. 

Afgesien van die molestering het die stiefgesin 'n ewewigs-

toestand ervaar. Die gesin was nie geslote met rigiede en 

ondeurdringbare grense nie. Wisselwerking tussen die stief

gesin en sy omgewing kon plaasvind. Swak kommunikasie was wel 

kenmerkend van hierdie stiefgesin en sirkulere kousaliteit het 

'n belangrike rol gespeel in die seksuele molestering van die 

stiefdogter deur die stiefvader. 

5.7 RESPONDENT SES 

5.7.1 Eenheid 

Eenheid is nodig vir die gesonde funksionering van 'n gesin. 

Respondent ses se ouerhuis is gekenmerk deur verskeie egskei

dings en die dood van sy vader toe respondent ongeveer elf jaar 

oud was. Respondent het 'n swak verhouding met sy biologiese 

moeder en een van sy stiefvaders gehad. Hy is vir 'n groot 

deel van sy kinderjare deur sy materne grootmoeder versorg. 

Weens hierdie versteuring in die eenheid van respondent se 

ouerhuis is baie van sy sekuriteit horn ontneem. Respondent het 

'n goeie verhouding met sy vrou gehad asook met sy stiefdogter. 

Die huwelik word gekenmerk deur verskeie miskrame en die vroee 
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dood van hulle enigste kind. Dit het die eenheid van respon

dent se gesin verder versteur. Uit 'n behoefte aan 'n kind van 

sy eie neem hy sy stiefdogter wettiglik aan, om sodoende seker 

te maak van die voorgesette verhouding. Die betrokkenheid by 

hierdie stiefdogter, en respondent se behoefte aan sekuriteit, 

het seksuele molestering tot gevolg gehad. 

'n Versteurde eenheid is kenmerkend van hierdie stiefgesin 

waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.7.2 Georganiseerde hierargiese verhouding 

Die gesagsverhouding waarin ouers tot hulle kinders staan kon

sti tueer die hierargiese verhouding. Respondent is die baas 

in die huis en neem die finale besluite in die gesin. Hy was 

ook vir sy vrou behulpsaam in die vervulling van haar tradisio

nele rol as vrou in die huis. Respondent en sy vrou het die 

opvoeding van haar dogter as 'n gelyke taak gesien, hoewel 

respondent snags vir sy stiefdogter opgestaan het en haar 

saans gebad het. Hy het hierdie rol asook sy hierargiese ver

houding tot haar gebruik om haar seksueel te molesteer. 

Die misbruik van die hierargiese verhouding is kenmerkend van 

hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.7.3 Oop en geslote sisteme 

Die gesin se kontak met sy omgewing bepaal of die gesin as 

sisteem oop of geslote is. Respondent en sy vrou was bevriend 

met 'n paar gesinne, hoewel hulle weinig oor en weer gekuier 

het. Die gesin het kerklik ingeskakel en respondent het op 'n 

weeklikse basis aan sport deelgeneem. Die stiefgesin se om

standighede was van s6 'n aard dat die sis teem geensins geslote 

was nie. Seksuele molestering deur die stiefvader het nogtans 
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voorgekom en gevolglik is geslotenheid nie kenmerkend van hier

die stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het nie. 

5.7.4 Grense van 'n sisteem 

Die grense van 'n sisteem beheer dit wat tot 'n sisteem toege

laat word of wat die sisteem verlaat. Hierdie stiefgesin het 

kontak met sy omgewing gehad deur middel van vriende, die kerk 

en respondent se deelname aan sport. In die gesin was nie vas

gelegde reels wat te alle tye nagekom moes word nie. Respon

dent was wel gesteld op wat sy stiefdogter na buite vertel. 

Gedurende haar laerskoolloopbaan het respondent besluit wat sy 
mag en nie mag doen nie en het sodoende gedurende hierdie vroee 

fase reeds sy stiefdogter seksueel misbruik. Nadat sy hoer

skool toe is het respondent en sy vrou saam oor die stiefdogter 

se doen en late besluit. Die wysiging in die besluitneming ten 

opsigte van haar doen en late plaas 'n duidelike refleksie op 

respondent en bevestig die seksuele misbruik van sy stiefdog
ter. 

Rigiede en ondeurdringbare grense is nie kenmerkend van die 

stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het nie. 

5.7.5 Wisselwerking tussen 'n sisteem en sy omgewing 

Die uitruil van inligting en energie bepaal 'n sisteem se 

wisselwerking met sy omgewing. Weens die openheid van hierdie 

stief ouersisteem en die deurdringbaarheid van die grense het 

wisselwerking tussen die gesin en sy omgewing plaasgevind. Die 

stiefdogter het byvoorbeeld aan haar maatjie vertel dat haar 

stiefvader haar seksueel molesteer. Die agteruitgang in haar 

skoolwerk is deur die skoolsuster by 'n welsynsorganisasie 

aangemeld vir verdere aandag. 
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'n Gebrek aan wisselwerking tussen die sisteem en sy omgewing 

is nie kenmerkend van hierdie stiefgesin, waarin seksuele 

molestering voorgekom het nie. 

5.7.6 Kommunikasie 

Kommunikasie is die gesinslede se verbale kontak met mekaar. 

Volgens die vrou was sy bewus van die seksuele molestering van 

haar dogter deur die stiefvader en het genoem dat hulle as 

gesin die probleem uitgepraat het. Respondent en sy vrou het 

ook sake bespreek soos wat dit opduik. Die stief dogter het 

haar maatjie vertel van die seksuele molestering en sy het ook 

die probleem by die verskillende skole wat sy bygewoon het, 

bekend gemaak. Dit wil voorkom of respondent 'n beperking 

probeer plaas het op die gesin se kontak na buite, omdat hy sy 

stiefdogter met die dood gedreig het indien sy van die moleste
ring sou vertel. 

Swak kommunikasie is nie kenmerkend van hierdie stiefgesin 

waarin seksuele molestering voorgekom het nie. 

5.7.7 Sirkulere kousaliteit 

'n Sameloop van gebeure is verantwoordelik vir die ontstaan van 

'n probleem. In hierdie stiefgesin het die versteuring in die 

eenheid van respondent se ouerhuis meegebring dat hy nooit 

sekuriteit ervaar het nie. In sy eie huwelik kon hy nooit die 

vreugde van 'n eie kind ervaar nie, weens sy vrou se verskeie 

miskrame en die vroee dood van sy enigste kind. Respondent 

het sy behoef te aan 'n eie kind probe er bevredig deur sy 

stiefdogter wettiglik aan te neem. Sy betrokkenheid by 

hierdie dogter het uitgeloop op seksuele molestering. 
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Sirkulere kousaliteit is kenmerkend van hierdie stiefgesin 

waarin seksuele molestering·plaasgevind het. 

5.7.8 Ewewigstoestand 

Die afwesigheid van stabiliteit of verandering versteur die 

ewewigstoestand van 'n gesin. Hierdie stiefgesin het nie vas

gelegde reels gehad wat te alle tye nagekom moes word nie. Dit 

was 'n oop sisteem met deurdringbare grense wat kontak met sy 
omgewing gehad het. Volgens respondent het hy en sy vrou vir 

sy stiefdogter genoeg lewensruimte gegee namate sy groter 

geword het. Hulle kon haar vertrou maar kon haar nie totale 

vryheid gee nie. Die stiefgesin het vir die dogter stabili

teit, maar ook geleentheid tot verandering, gebied namate sy 

groter geword het. Die gesin het gevolglik 'n ewewigstoestand 

ervaar, terwyl die dogter deur haar stiefvader seksueel gemo
lesteer is. 

'n Versteurde ewewig is nie kenmerkend van hierdie stiefgesin 

waarin seksuele molestering plaasgevind het nie. 

5.7.9 Samevatting 

'n Versteuring in die eenheid van hierdie stiefouersisteem, 

asook die misbruik van die hierargiese verhouding tussen 

respondent en sy stiefdogter is kenmerkend van hierdie 

stiefouergesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

Sirkulere kousaliteit het ook 'n bydrae gelewer tot die 

seksuele molestering van die stiefdogter. Verder was die 

stiefouersisteem oop met deurdringbare grense wat in wissel

werking met sy omgewing was. Die stiefgesin het onderling met 

mekaar gekommunikeer en het 'n ewewigstoestand ervaar. 
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5.8 RESPONDENT SEWE 

5.8.1 Eenheid 

Die afwesigheid van eenheid in 'n gesin werk wanfunksionering 

in die hand. Respondent het 'n goeie verhouding met sy ouers 

gehad en hulle is nooit geskei nie. Die eenheid van respondent 

se gesinsisteem is versteur, deurdat sy moeder met 'n ander man 

weggeloop het en die jongste vyf kinders deur die welsyn ver

wyder is en in 'n kinderhuis geplaas is. Respondent se eerste 

huwelik het na 25 jaar misluk nadat sy vrou met 'n ander man 
weggeloop het. Dit het 'n verdere versteuring in die eenheid 

van respondent se gesinsisteem meegebring. Die omstandighede 

het by respondent 'n onsekerheid gewek ten opsigte van sy 

vermoe tot gesonde verhoudings. Hierdie onsekerheid word in 

sy tweede huwelik bevestig, deur sy konflikverhouding met sy 
stiefseun en die seksuele molestering van sy stiefdogter. 

'n Versteurde eenheid is kenmerkend van respondent sewe se 

stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.8.2 Georganiseerde hierargiese verhouding 

'n Georganiseerde hierargiese verhouding plaas die kinders 

ondergeskik aan hulle ouers. Respondent het in 'n hierargiese 

verhouding tot sy kinders en sy vrou gestaan. Hy het nie 

opdragte van hulle ontvang nie. Hy het besluit wat die kinders 

mag en nie mag doen nie. Respondent het vasgelegde reels gehad 

wat te alle tye nagekom moes word. Laasgenoemde het horn in 'n 

konflikverhouding met sy stiefseun laat beland. Respondent het 

as gevolg van sy dominerende persoonlikheid die stiefdogters 

beskou as sy besittings en in s6 'n mate aanspraak gemaak op 

hulle seksualiteit dat dit uitgeloop het op seksuele moleste
ring. 
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Die misbruik van die hierargiese verhouding is kenmerkend van 

hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.8.3 Oop en geslote sisteme 

Geslotenheid voorkom wisselwerking tussen die sisteem en sy 

omgewing en werk wanfunksionering in die hand. Respondent het 
geen vriende gehad nie en hy het dit so verkies. Sy kerklike 

inskakeling was beperk tot een erediens per maand. Respondent 

het in sy vrye tyd gehengel en asbakke en bierbekers versamel, 

wat nie kontak met sy omgewing meegebring het nie. Volgens 
respondent het hulle sy stiefkinders voldoende lewensruimte 

gegee namate hulle groter geword het. Laasgenoemde word weer

spreek, aangesien respondent die stiefkinders gestraf het deur 

hulle te verbied om uit te gaan en ook hulle vriende afgekeur 

het. Die kinders was ook nie toegelaat om uit die huis uit te 

praat nie. Hierdie geslotenheid van die sisteem het die gesin 

se wisselwerking met sy omgewing belemmer en wanfunksionering 

soos seksuele molestering deur die stiefvader in die hand 

gewerk, wat lank geheim gehou is. 

Geslotenheid van die sisteem is kenmerkend van hierdie stiefge

sin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.8.4 Grense van 'n sisteem 

Rigiede grense belemmer die gesonde funksionering van 'n gesin. 

Respondent het besluit wat die stiefkinders mag en nie mag nie 

en hulle beheer deur vasgelegde reels wat te alle tye nagekom 

moes word en geen geleentheid gebied het tot verandering nie. 

Die stief seun het teen die afdwing van hierdie reels geprotes

teer en in botsing gekom met respondent. Die stiefdogters moes 

hulle aan die onbuigbare beheer van respondent onderwerp en het 

sodoende die slagoffers van seksuele molestering geword. 
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Rigiede en ondeurdringbare grense is kenmerkend van ·hierdie 

stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.8.5 Wisselwerking tussen 'n sisteem en sy omgewing 

Die wisselwerking tussen hierdie stiefgesin en sy omgewing is 

beperk deur swak kontak na buite ten opsigte van vriende, die 

kerk en stokperdjies. Vasgelegde reels was aan die orde van 
die dag en enige opstand teen laasgenoemde het konflik met 

respondent tot gevolg gehad. Weens die geslotenheid van hier

die sisteem en die rigiede grense het geen wisselwerking tussen 

die stiefgesin en sy omgewing plaasgevind nie. Die stiefdogter 

is gevolglik vir twee jaar deur haar stiefvader gemolesteer, 

voordat sy die saak aangemeld het. 

Swak wisselwerking tussen die sisteem en sy omgewing is ken

merkend van hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering 
voorgekom het. 

5.8.6 Kommunikasie 

Kommunikasie is die kontak tussen die gesinslede. Respondent 

se mislukte huwelik na 25 jaar dui op sy onvermoe om probleme 

uit te praat. In respondent se tweede huwelik kon hy weens 

swak kommunikasie nie die konf lik tussen horn en sy stief seun 

oplos nie, en dit het 'n saak in die kinderhof tot gevolg 

gehad. Swak kommunikasie het ook daartoe gelei dat die sek

suele molestering deur die stiefvader nie uitgepraat is nie en 

eers na twee jaar aangemeld is. 

Swak kommunikasie is kenmerkend van hierdie stief gesin waarin 
seksuele molestering voorgekom het. 
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5.8.7 Sirkulere kousaliteit 

Meer as een insident gee aanleiding tot die probleem. Res-

pendent se onvermoe tot gesonde verhoudings spruit voort uit 

sy eie ouerhuis wat gelei het tot 'n mislukte huwelik. Hy het 

in sy verhoudingslewe van die standpunt uitgegaan dat almal 

moet maak soos hy se anders het die situasie in 'n konflik 

ontaard, soos in die geval van sy stiefseun. Respondent het 

ook nie oor die vaardigheid beskik om probleme uit te praat 

nie. Die omstandighede het gevolglik gelei tot die seksuele 

molestering van sy stiefdogter. Die respondent in hierdie 

stiefgesin kan nie as die alleenoorsaak van die seksuele moles

tering gesien word nie. 'n Hele aantal insidente oor 'n lang 

tydperk het meegewerk tot die skep van hierdie probleem. 

Sirkulere kousaliteit is kenmerkend van hierdie stiefgesin 
waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.8.8 Ewewigstoestand 

'n Ewewigstoestand verseker die balans tussen verandering en 

stabiliteit in 'n sisteem wat nodig is vir gesonde funksio

nering. In hierdie stiefgesin was vasgelegde reels wat te alle 

tye nagekom moes word. Die stiefouersisteem was geslote met 

rigiede grense wat insette van buite en 'n geleentheid tot 

verandering nie moontlik gemaak het nie. 'n Kunsmatige homeo

stase het ontstaan waarin die stiefgesin voortgegaan het met 

di t waaraan hulle gewoond was, ook wat bet ref die seksuele 

molestering van die stiefdogter, en dit het die ewewigstoestand 
van die gesin versteur. 

'n Versteurde ewewigstoestand is kenmerkend van hierdie gesin 

waarin seksuele molestering voorgekom het. 
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5.8.9 Samevatting 

Respondent sewe se stiefgesin is gekenmerk deur 'n versteurde 

eenheid en die misbruik van die hierargiese verhouding. Die 

gesinsisteemwas geslote met rigiede grense wat swak wisselwer

king met sy omgewing gehad het. Swak kommunikasie het in die 

gesin voorgekom en verskeie insidente het aanleiding gegee tot 

die probleem van seksuele molestering van die stiefdogter. Die 

stiefgesin het 'n versteurde ewewigstoestand ervaar. 

5.9 RESPONDENT AGT 

5.9.1 Eenheid 

Eenheid bevorder die gesonde funksionering van 'n gesin. Res

pondent agt was in sy ouerhuis blootgestel aan stiefverhoudings 

weens sy moeder se egskeiding. Sy eerste huwelik misluk na 

tien maande. Hy gaan 'n tweede huwelik aan wat na twee maande 

misluk, weens die seksuele molestering van sy stiefdogter. Uit 

die omstandighede is dit duidelik dat respondent probleme on
dervind in die opbou van langtermynverhoudings. Hierdie swak 

verhoudings versteur die eenheid van respondent se gesinsisteem 

en werk wanfunksionering, soos die seksuele molestering van die 

stiefdogter, in die hand. 

Kenmerkend van hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering 

voorgekom het, is die versteuring van die eenheid van die 

gesin. 

5.9.2 Georganiseerde hierargiese verhouding 

'n Georganiseerde hierargiese verhouding is die ouers se 
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gesagsposisie teenoor die kinders in 'n gesin. Respondent 

beskryf homself as iemand met 'n swak selfbeeld wat dominerend 

is. Weens sy swak selfbeeld en sy onvermoe tot gesonde ver

houdings met vroue van sy eie ouderdom voel hy meer aangetrokke 

tot kinders teenoor wie hy homself kan handhaaf. Sy gesagsposi

sie en sy betrokkenheid by sy stiefkinders bied vir horn die 

geleentheid om sy posisie te misbruik en sy stiefdogter sek

sueel te molesteer. 

Die misbruik van die hierargiese verhouding is kenmerkend van 

hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.9.3 Oop en geslote sisteme 

'n Oop sisteem bied aan 'n gesin geleentheid tot kontak met sy 

omgewing. In hierdie stiefgesin was daar kontak met die omge

wing deur middel van vriende, die kerk en respondent se deel

name aan buitemuurse aktiwiteite. Te midde van die openheid 

van die gesinsisteemhet seksuele molestering van die stiefdog

ter voorgekom, wat toegeskryf kan word aan ander faktore soos 

respondent se onvermoe tot gesonde verhoudings en sy swak 

selfbeeld. Die openheid van die sisteem het wel bygedra tot 
die vinnige aanmelding van die probleem. 

Geslotenheid is gevolglik nie kenmerkend van die stiefgesin 

waarin seksuele molestering voorgekom het nie. 

5.9.4 Grense van 'n sisteem 

Grense reguleer die ingang en uitgang van 'n sisteem. Aange

sien die kinders in hierdie stiefgesin nog kleuters was, het 

beheer oor die grense van die sisteem nie werklik voorgekom 

nie. Volgens respondent was daar wel reels in die gesin wat 

te alle tye nagekom moes word. Hy het ook te kenne gegee dat 
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hy nie sy stiefkinders sou toelaat om uit die huis uit te praat 

nie. 

Hoewel seksuele molestering van die stiefdogter in hierdie 

gesin aangemeld is, kan rigiede grense nie as 'n kenmerk van 

die gesin gesien word nie. 

5.9.5 Wisselwerking tussen 'n sisteem en sy omgewing 

Hierdie kenmerk verwys na die uitruil van inligting tussen die 

sisteem en sy omgewing. Respondent agt se gesin was oop en die 

grense was nie rigied en ondeurdringbaar nie. Wisselwerking 

tussen die stiefgesin en sy omgewing kon plaasvind en het tot 

die aanmelding van die seksuele molestering gelei. 

'n Gebrek aan wisselwerking tussen die sisteem en sy omgewing 
is nie kenmerkend van die stiefgesin waarin seksuele moleste

ring voorgekom het nie. 

5.9.6 Kommunikasie 

Kommunikasie is die gesinslede se verbale uitruil van inlig

ting. Respondent erken dat swak kommunikasie in sy eerste 

huwelik voorgekom het en hy voer dit aan as een van die redes 

waarom sy huwelik misluk het. In sy tweede huwelik was daar 

ook weer 'n groot leemte ten opsigte van kommunikasie. Hy en 

sy vrou was nie in staat om probleme soos sy vrou se kontak met 

haar gewese man uit te praat nie. Probleme soos die seksuele 

molestering van die stiefdogter is nie uitgepraat nie, en het 

verlating en 'n egskeiding tot gevolg gehad. 

Swak kommunikasie is kenmerkend van hierdie gesin waarin sek

suele molestering voorgekom het. 
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5.9.7 Sirkulere kousaliteit 

Oorsaaklikheid le nie by 'n enkele persoon of gebeurlikheid 

nie, maar binne die gesinsisteem self. Respondent se onvermoe 

tot gesonde verhoudings, sy eie swak selfbeeld en dominerende 

persoonlikheid, was faktore wat horn in 'n posisie geplaas het 

om sy stiefdogter seksueel te molesteer. Sy misbruik van drank 

kon ook sy oordeelsvermoe in so 'n mate beinvloed het dat_hy 

horn aan die oortreding skuldig gemaak het, hoewel hy ontken dat 

drank 'n rol gespeel het . Respondent kan nie as die alleenoor

saak van seksuele molestering gesien word nie, maar 'n sameloop 

van gebeure het daartoe bygedra. 

Sirkulere kousaliteit is kenmerkend van hierdie stiefgesin 

waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.9.8 Ewewigstoestand 

Stabiliteit en verandering is nodig om 'n ewewigstoestand te 

bereik. Hierdie stiefgesin het 'n oop sis teem gehad met 

deurdringbare grense wat in wisselwerking met sy omgewing was. 

Dit het meegebring dat die seksuele molestering vinnig aange

meld is en verandering kon plaasvind wat 'n versteurde ewewigs
toestand kon voorkom. 

'n Versteurde ewewigstoestand is nie kenmerkend van hierdie 

stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het nie. 

5.9.9 Samevatting 

Respondent agt se gesin is gekenmerk deur 'n versteurde een

heid, die misbruik van die hierargiese verhouding, swak kom

munikasie en sirkulere kousaliteit. Die stiefouersisteem was 

'n oop sisteem met deurdringbare grense wat in wisselwerking 
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was met sy omgewing. Die gesin het 'n ewewigstoestand ervaar. 

5.10 RESPONDENT NEGE 

5.10.1 Eenheid 

Die afwesigheid van eenheid in 'n gesin bring wanfunksionering 

mee. Respondent nege was aanvanklik vir twintig jaar by 'n 

buite-egtelike verhouding betrokke waarna sy saamleefmaat oor

lede is. Hy gaan 'n eerste huwelik aan wat na nege jaar deur 

die dood van sy eggenoot beeindig word. Respondent is tans 

met sy tweede vrou getroud. Hierdie is reeds sy vrou se derde 

huwelik. Die voortdurende hersamestelling van die gesin ont
wrig die gesinseenheid en die gesonde f unksionering van die 

gesin, omdat laasgenoemde voortdurend aan ander waardes en 

norme blootgestel word. Dit werk probleme soos seksuele 

molestering in die hand, waarvan respondent in hierdie stief
gesin beskuldig word. 

'n Versteurde eenheid is kenmerkend van hierdie stiefgesin 
waarin seksuele molestering ter sprake is. 

5.10.2 Georganiseerde hierargiese verhouding 

In s6 'n verhouding is die kinders ondergeskik aan die ouers. 

In hierdie stiefgesin is die vrou die baas. Sy en die dogters 

vervul die tradisionele take in die huis terwyl respondent 'n 

afsydige rol in die gesin speel. Hy werk in die tuin of hou 

horn besig met herstelwerk van ou goedere. Respondent kom slegs 

op die toneel en word deel van die hierargiese verhouding sodra 

die kinders ter sprake kom, soos sy stief dogter se seksuele 

verhouding met 'n vriend. In hierdie hierargiese verhouding 

neem respondent en sy vrou saam besluite oor wat die kinders 
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mag en nie mag nie. Reels word vasgele wat te alle tye nagekom 

moet word en waaroor nie gepraat word nie. Respondent se hegte 

verhouding met veral sy oudste stiefdogter _noop horn om deel te 

word van die hierargiese verhouding en om haar seksualiteit te 

beskerm, terwyl hyself beskuldig word van seksuele molestering. 

Respondent gebruik gevolglik die hierargiese verhouding slegs 

wanneer die stiefdogters se seksualiteit ter sprake kom. 

Die misbruik van die hierargiese verhouding is kenmerkend van 

hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering aangemeld is. 

5.10.3 Oop en geslote sisteme 

'n Gesin se kontak met sy omgewing word bepaal deur die 

openheid of geslotenheid van die sisteem. Hierdie stiefgesin 

sowel as die stiefkinders het baie vriende gehad. Die gesin 

is gereelde kerkgangers en skakel by verskillende ander kerk-

1 ike aktiwiteite in. Die omstandighede bring 'n oop sisteem 

mee wat gereelde kontak met sy omgewing het. Ondanks die 

openheid van die stief ouersisteem, is respondent nogtans 

beskuldig van die seksuele molestering van sy stiefdogter. 

Geslotenheid is gevolglik nie kenmerkend van hierdie stiefgesin 

waarin seksuele molestering ter sprake is nie. 

5.10.4 Grense van 'n sisteem 

Grense bepaal die toeganklikheid van 'n sisteem. Respondent 

het probeer om rigiede en ondeurdringbare grense in hierdie 

stiefouersisteem te skep deur vasgelegde reels wat te alle tye 

nagekom moes word. Sulke grense bring mee dat probleme soos 

seksuele molestering deur die stiefvader vir 'n lang tydperk 

geheim gehou kan word. Sy poging was nie geslaagd nie, weens 

die openheid van die sisteem en die stiefkinders se kontak met 
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hulle omgewing. 

Rigiede en ondeurdringbare grense is nie kenmerkend van die 

stiefgesin waarin seksuele molestering aangemeld is nie. 

5.10.5 Wisselwerking tussen 'n sisteem en sy omgewing 

Wisselwerking tussen 'n sisteem en sy omgewing word bewerk

stellig deur die uitruil van inligting en energie. Weens die 

stiefgesin se kontak met vriende en hulle kerklike inskakeling 
was hulle in wisselwerking met hulle omgewing. Die stiefdog

ters was op hoogte van die Noodlyn van die Departement van 

Welsyn en het die probleme in die stief gesin by laasgenoemde 

aangemeld. Die kinders het sodoende by 'n distriksgeneesheer 

en 'n maatskaplike werker uitgekom, wat die gesinsprobleme kon 

ondersoek. 

Swak wisselwerking tussen die sisteem en sy omgewing is nie 

kenmerkend van hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering 

aangemeld is nie. 

5.10.6 Kommunikasie 

Goeie kommunikasie is 'n belangrike hulpmiddel in die oplos van 

probleme. In hierdie stiefgesin was die kinders nie toegelaat 

om te onderhandel oor die vasgelegde reels nie. Respondent het 

'n afsydige posisie in die gesin ingeneem en het op die toneel 

verskyn as die seksualiteit van sy stiefdogter ter sprake gekom 

het. Die feit dat die stiefdogters by die Noodlyn van die 

Departement van Welsyn aangemeld het om hulp, verwys na die 

stiefgesin se onvermoe om die probleme uit te praat. Hoewel 

respondent van mening is dat die gesin goed kommunikeer ten 

opsigte van sake wat die gesin raak, word die teendeel in die 

voorafgaande bevestig. 
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Swak kommunikasie is kenmerkend van hierdie stiefgesin waarin 

seksuele molestering aangemeld is. 

5.10.7 Sirkulere kousaliteit 

Een persoon kan nie as die alleenoorsaak van 'n probleem gesien 

word nie. Die versteuring in die eenheid van die stiefgesin 

en die stand wat respondent inneem ten opsigte van sy hierar

giese posisie wanneer die stiefdogter se seksualiteit ter 

sprake kom, beklemtoon die wanfunksioneringvan die stiefgesin. 

Die gesin beskik verder nie oor die vermoe om die gesinsproble

me uit te praat nie, wat daartoe lei dat die stiefdogters by 
die Noodlyn van die Departement van Welsyn moes gaan hulp soek. 

Die wanfunksionering van die onderskeie subsisteme versteur 

sodoende die hele sisteem. 

Sirkulere kousaliteit is kenmerkend van hierdie gesin waarin 
seksuele molestering aangemeld is. 

5.10.8 Ewewigstoestand 

Hierdie toestand word verseker deur die gelyktydige verandering 

en stabiliteit in 'n gesin. Hoewel respondent probeer het om 

'n kunsmatige homeostase te skep in die stiefgesin deur vas

gelegde reels I het hy nie daarin geslaag nie. Die gesinsisteem 

was oop met deurdringbare grense wat meegebring het dat die 

stiefkinders na die omgewing kon uitreik vir hulp en verande

ring in hulle toestand kon bewerkstellig. Dit het voorkom dat 

die ewewigstoestand van die stief gesin versteur word en sek
suele molestering kan voortduur. 

'n Versteurde ewewigstoestand is nie kenmerkend van hierdie 

gesin waarin seksuele molestering aangemeld is nie. 
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5.10.9 Samevatting 

Respondent nege se gesin is gekenmerk deur 'n versteuring in 

die eenheid van die sisteem, die misbruik van die hierargiese 

verhouding, swak kommunikasie en sirkulere kousaliteit. Ge

slotenheid van die sisteem, rigiede grense, swak wisselwerking, 

asook 'n versteurde ewewigstoestand het nie in hierdie stief

gesin voorgekom nie. 

5.11 RESPONDENT TIEN 

5 .11. l Eenheid 

Eenheid is nodig vir die gesonde funksionering van 'n gesin. 
Respondent tien het 'n swak verhouding met albei sy ouers ge

had. Op skool word hy geskors, weens sy rebelsheid en die 

aanranding van 'n onderwyser. Hy knoop na skool twee buite

egtelike verhoudings aan wat hy later beeindig en waarna hy sy 

eerste huwelik aangaan. Hierdie versteuring in die eenheid van 

respondent se gesinsisteem verwys na sy onvermoe tot die opbou 

van gesonde verhoudings. Respondent bevestig ook dat hy oor 

'n swak selfbeeld beskik. Sy onvermoe tot gesonde verhoudings 

en sy swak selfbeeld, bring 'n behoefte aan erkenning en aan

vaarding by respondent mee. In sy huwelik neem hy die twee 

kinders uit sy vrou se vorige huwelik wettiglik aan en probeer 

sy behoef te aan erkenning en aanvaarding bevredig. In sy 

verhouding met sy stiefkinders openbaar die stiefdogter uitlok

kende gedrag, wat hy nie kan hanteer nie en die situasie loop 

uit op seksuele molestering. 

'n Versteurde eenheid is kenmerkend van hierdie stiefgesin 

waarin seksuele molestering voorgekom het. 
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5 .11. 2 Georganiseerde hierargiese verhouding 

'n Georganiseerde hierargiese verhouding verwys na die ge

sagsverhouding tussen ouers en hulle kinders. Respondent is 

die baas in die huis en sy woord is wet. Hy het dit as sy 

verantwoordelikheid gesien om die kinders te wys op die gevare 

van die lewe. Respondent het veral 'n hegte verhouding met sy 

stief seun gehad, omdat laasgenoemde al sy probleme met respon

dent bespreek het . Respondent se gesagsverhouding tot sy 

stiefkinders het sy behoefte aan erkenning en aanvaarding 
bevredig. Hy het hierdie verhouding met sy stiefkinders 

gebruik om 'n afhanklikheidsbehoefte by hulle te skep en het 

sodoende sy stiefdogter seksueel gemolesteer. 

Die misbruik van die hierargiese verhouding is kenmerkend van 

hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5 .11. 3 Oop en geslote sisteme 

Die geslotenheid van 'n sis teem voorkom kontak met die om

gewing. Volgens respondent tien het hulle min vriende gehad. 

Hy het sy vrou en sy kinders as sy vriende gesien. Hy was 

gekant teen sy stiefkinders se vriende weens hulle gebruik van 

dwelms. Respondent het slegs een keer per maand 'n erediens 

van sy kerk bygewoon en by geen ander aktiwiteite van sy kerk 
ingeskakel nie. In sy vrye tyd het hy potjiekos gemaak, wat 

ook nie kontak met sy omgewing bewerkstellig het nie. Die 

gesin het 'n geslote sisteem gevorm en het die gesinslede sterk 

aangewese gemaak op mekaar. Die gesinslede was aangewese op 

die reg en verkeerd van hulle eie gesin en kon nie hulle 

waarde-oordele aan die buitewereldmeet nie weens die afgesnyde 

kontak. Seksuele molestering deur die stiefvader kon dus 

plaasvind sender dat dit as verkeerd beskou is. 

'n Geslote sisteem is kemerkend van hierdie gesin waarin 
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seksuele molestering voorgekom het. 

5 .11. 4 Grense van 'n sisteem 

Rigiede en ondeurdringbare grense van 'n sisteem kan wan

funksionering in die hand werk. In hierdie stiefgesin was 

vasgelegde reels wat te alle tye nagekom moes word. Volgens 

respondent was sy woord wet en is hy 'n harde en aggressiewe 

persoon wat by sy standpunt bly. Hy het ook nie daarvan gehou 

dat sy kinders uit die huis uit praat nie. Hierdie omstan

dighede het nie juis aan respondent se stiefdogter enige ge

leentheid gebied om teen haar stiefvader se seksuele toenade

ring te protesteer nie. Die gesinsomstandighede het ruim 

geleentheid gebied vir seksuele molestering. 

Rigiede en ondeurdringbare grense is kenmerkend van hierdie 

stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5 .11. 5 Wisselwerking tussen 'n sisteem en sy omgewing 

Die afwesigheid van hierdie kenmerk in 'n gesin bring mee dat 

geen uitruiling van inligting tussen die gesin en sy omgewing 

plaasvind nie. Weens die geslotenheid van hierdie stiefouer

sisteem en die rigiede en ondeurdringbare grense wat voorgekom 

het, het geen wisselwerking tussen die stiefgesin en sy omge

wing plaasgevind nie. Laasgenoemde word bevestig deur die 

seksuele molestering van die stiefdogter wat nooit aangemeld 
is nie. 

Swak wisselwerking tussen die sis teem en sy omgewing is 'n 

kenmerk van hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering 
voorgekom het. 
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5 .11. 6 Kommunikasie 

Gebrekkige gesprekvoering tussen gesinslede bring mee dat 

probleme nie uitgepraat word nie. Laasgenoemde was kenmerkend 

van hierdie stiefgesin. Hoewel respondent van mening is dat 

hulle gesin oor die algemeen goed gekommunikeer het, word dit 

nie deur die gesinsomstandighede bevestig nie. Volgens res

pondent was sy woord wet. Aangesien hy 'n harde en aggressiewe 

persoon was, wat by sy standpunt gebly het, het sy houding nie 

die stiefkinders enigsins aangemoedig om met respondent in 
gesprek te tree oor sake wat hulle hinder nie. Respondent se 

vrou was bewus van die seksuele molestering van haar dogter, 

maar het nooit iets omtrent die probleem gedoen nie, wat ook 

toegeskryf kan word aan swak kommunikasie. 

Hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het 

word gekenmerk deur swak kommunikasie. 

5.11.7 Sirkulere kousaliteit 

'n Probleem meet teen sy totale agtergrond gesien word, ten 
einde die oorsaak daarvan te kan bepaal. In respondent tien 

se geval het 'n versteuring in die eenheid van sy gesin, 'n 

swak selfbeeld, sy stiefdogter se uitlokkende gedrag en swak 

kommunikasie almal 'n bydrae gelewer tot die seksuele moles

tering van die stiefdogter. Respondent se oormatige drank

misbruik kan as nog 'n bydraende faktor in die seksuele 

molestering gesien word, hoewel respondent dit ontken. Die 

oorsaak van die seksuele molestering kan nie net by die 

respondent alleen gesoek word nie, maar in 'n sameloop van 

gebeure in sy totale lewe. 

Sirkulere kousaliteit is dus kenmerkend van seksuele moles

tering in hierdie stiefgesin. 
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5 .11. 8 Ewewigstoestand 

'n Ewewigstoestand dra by tot die psigo-sosiale groei van 'n 

sisteem. Hierdie stiefgesin was geslote met rigiede grense, 

wat nie in wisselwerking met sy omgewing was nie. 'n Kuns

matige homeostase het in die stiefgesin geheers, waarin sek

suele molestering van die stiefdogter onverpoosd kon voortduur. 

Die probleem is nooit aangemeld nie en enige geleentheid tot 

verandering en groei is uitgeskakel. 

Kenmerkend van hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering 

voorgekom het, is die versteuring in die ewewigstoestand. 

5 .11. 9 Samevatting 

Die stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het is 

gekenmerk deur 'n versteurde eenheid in die gesinsisteem. 

Respondent het die hierargiese verhouding tussen horn en sy 

stiefdogter misbruik. Die stiefouersisteem was geslote met 

rigiede grense wat nie in wisselwerking met sy omgewing was 

nie. Swak kommunikasie het in die stiefgesin voorgekom en 'n 

sameloop van gebeure het gelei tot die seksuele molestering van 

die stiefdogter. Die gesin het 'n versteuring in sy ewewigs
toestand ervaar. 

5.12 RESPONDENT ELF 

5.12.1 Eenheid 

Wanfunksionering van een gesinslid versteur die eenheid van die 

res van die gesin. Respondent elf kom uit 'n gesin van twee 

kinders. Hy is sewe j aar j onger as sy suster wat daartoe gelei 



171 

het dat hy alleen groot geword het. Volgens respondent moes 

hy as kind met min tevrede gewees het, wat van horn 'n aggres

siewe en dominerende mens gemaak het. Sy ouers is geskei en 

hy het 'n swak verhouding met sy moeder gehad. Die omstan

dighede het 'n leemte in respondent se verhoudingslewe meege

bring. Sy eerste huwelik loop op 'n egskeiding uit, omdat hy 

sy vrou misbruik en verniel het. Hy gaan 'n tweede huwelik aan 

en in hierdie verhouding maak hy kennis met sy vrou se twee 

kinders uit haar vorige huwelik. Respondent het die stiefdog
ter wettiglik aangeneem, maar kon weens sy eie swak verwysings

raamwerk van verhoudings nie die stiefdogter se uitlokkende 

gedrag hanteer nie. Die situasie het seksuele molestering tot 

gevolg gehad. 

'n Versteurde eenheid in die gesinsisteem is kenmerkend van 

hierdie stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.12.2 Georganiseerde hierargiese verhouding 

Hierdie verhouding plaas die kinders ondergeskik aan die ouers. 

Weens respondent se dominerende en aggressiewe persoonlikheid 

het hy streng beheer uitgeoefen oor die kinders in die gesin. 

Die gesin het vasgelegde reels gehad wat te alle tye nagekom 

moes word. Respondent het byvoorbeeld by geleentheid sy 

stiefdogter 'n pak slae gegee, omdat sy uit die huis uit 

gepraat het. In hierdie stiefgesin was die stiefdogter ender 

die onbuigbare beheer van die stiefvader en moes sy maak soos 

hy se. Die omstandighede het seksuele molestering deur die 
stiefvader tot gevolg gehad. 

Die misbruik van die hierargiese verhouding is kenmerkend in 

die stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 
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5.12.3 Oop en geslote sisteme 

'n Gesin se kontak met sy omgewing word bepaal deur die open

heid of geslotenheid van die sisteem. Respondent elf en sy 

vrou was vriende. Hulle het weinig ander vriende gehad met wie 

hulle oor en weer gekuier het. Respondent se stiefdogter het 

haar eie vriende gehad, maar die vriende het respondent nie 

aangestaan nie. Sy stiefdogter het nooit met seuns op skool 

uitgegaan nie aangesien hulle te onkundig was. Sy het werkende 

jong mans verkies en hulle skelm ontmoet. Laasgenoemde het 

aggressie by respondent gewek, aangesien die vriende horn op 

seksuele gebied bedreig het. Die gesin het ook kerklik swak 

ingeskakel. Respondent het in sy vrye tyd gehengel, rugby, 

krieket en gholf gekyk, wat nie kontak met sy omgewing bewerk

stellig het nie. Die af sluiting van die gesin van sy omgewing, 

het geleentheid geskep tot seksuele molestering van die stief

dogter. 

Geslotenheid is kenmerkend van hierdie stiefgesin waarin sek

suele molestering voorgekom het. 

5.12.4 Grense van 'n sisteem 

Wanfunksionering in 'n gesin kan te wyte wees aan rigiede en 

ondeurdringbare grense. Respondent was die baas in hierdie 
stiefgesin. Hy was dominerend en aggressief en het reels 

neergele wat te al le tye nagekom moes word. Hy het beheer 

uitgeoefen oor die besoek van sy stiefdogter se vriende en het 

haar verbied om na buite te praat. Die stiefgesin het geen 

kontak met sy omgewing gehad deur middel van vriende, die kerk 

of buitemuurse aktiwiteite nie. Die omstandighede het meege

bring dat die stiefdogter deurentyd aan respondent se verwag

tinge moes voldoen. Seksuele molestering van die stiefdogter 

het voorgekom sonder dat iemand gedink het dis verkeerd. Selfs 

respondent se vrou het geglo hy is onskuldig. 
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Rigiede en ondeurdringbare grense is kenmerkend van hierdie 

stiefgesin waarin seksuele molestering voorgekom het. 

5.12.5 Wisselwerking tussen 'n sisteem en sy omgewing 

Wisselwerking tussen 'n sisteem en sy omgewing bewerkstellig 

die uitruil van inligting. Weens die geslotenheid van hierdie 

stiefouersisteem en die rigiede grense wat aanwesig was, kon 

geen wisselwerking tussen die sisteem en sy omgewing plaasvind 

nie. Wanneer die stiefdogter na buite gepraat het, het sy 'n 

pak slae gekry. Volgens respondent het sy stiefdogter al haar 

persoonlike sake met horn bespreek. Dit het meegebring dat sy 

niemand gehad het teenoor wie sy kon praat, met betrekking tot 

haar seksuele molestering deur die stiefvader nie. Die stief

dogter se moeder het geglo dat die stiefvader onskuldig is aan 

die molestering. 

Die afwesigheid van wisselwerking tussen die sisteem en sy 

omgewing is kenmerkend van hierdie stiefgesin waarin seksuele 

molestering voorgekom het. 

5.12.6 Kommunikasie 

Swak kommunikasie is 'n struikelblok in die oplossing van 

probleme. Respondent elf het deur die loop van sy lewe ver

skeie verhoudingsprobleme ervaar, maar kon di t weens swak 

kommunikasie nie oplos nie. Sy mislukte huwelik is 'n spreken

de voorbeeld van laasgenoemde. Die gesin was by verskeie 

welsynsorganisasies betrokke, betreffende struwelinge oor die 

kinders na respondent en sy vrou se egskeidings. Hulle kon die 

probleme nie self onder mekaar uitpraat en oplos nie. Openheid 

en gesonde kommunikasie het ontbreek, wat meegebring het dat 

probleme tussen respondent en sy stiefdogter nooit bespreek is 

nie, wat seksuele molestering tot gevolg gehad het. 
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'n Kenrnerk van hierdie stiefgesin waarin seksuele rnolestering 

voorgekorn het is swak kornrnurrikasie. 

5.12.7 Sirkulere Kousaliteit 

'n Probleern ontstaan as gevolg van 'n sarneloop van gebeure. 

Respondent het alleen groot geword en rnoes as kind met min 

tevrede wees wat van horn 'n dorninerende en aggressiewe mens 

gernaak bet. Laasgenoernde was 'n struikelblok in sy verhou-

dingslewe. As gevolg van sy persoonl ikheid het hy rnense 

probeer beheer en domineer. In sy verhouding met sy stief
dogter het hy sy seksualiteit op haar afgedwing. Aan die ander 

kant het sy stiefdogter uitlokkende gedrag openbaar, wat res-

pendent aangernoedig het tot seksuele rnolestering. Respondent 

se drankmisbruik kon 'n verdere bydraende faktor tot die sek

suele molestering van die stiefdogter gewees het, hoewel res

pondent dit ontken. 

Kenrnerkend van hierdie stiefgesin waarin seksuele rnolestering 

voorgekom het, is die sirkulere kousaliteit. 

5.12.8 Ewewigstoestand 

Dit is die handhawing van 'n balans tussen stabiliteit en 

verandering. In hierdie stiefgesin het respondent 'n kuns

rnatige homeostase probeer skep, deur vasgelegde reels en 

rigiede grense van die gesinsisteern. Dit het enige kontak met 

die orngewing soos vriende, die kerk of buiternuurse aktiwiteite 

wat verandering kan stirnuleer, uitgeskakel. Respondent het 

sodoende vir horn 'n veilige hawe geskep waarin hy ongesteurd 

kon voortgaan om sy stiefdogter seksueel te molesteer. 

Kenrnerkend van hierdie stiefgesin waarin seksuele rnolestering 

voorgekom het is die versteuring in die ewewigstoestand. 
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5.12.9 Samevatting 

In hierdie stiefgesin het 'n versteuring in die eenheid van die 

sisteem, sowel as in die ewewigstoestand voorgekom. Respondent 

het sy hierargiese verhouding misbruik deur 'n geslote sisteem 

met rigiede en ondeurdringbare grense te skep. Die gesinsis

teem was glad nie in wisselwerking met sy omgewing nie. Die 

stiefgesin was ook gekenmerk deur swak kommunikasie. Sirkulere 

kousaliteit het bygedra tot seksuele molestering in die stief
gesin. 

5.13 GEVOLGTREKKING 

Uit die bespreking en interpretasie van die data met betrekking 

tot seksuele molestering in die stiefgesin, is dit duidelik dat 

die sisteembenadering daarin geslaag het om die tipe probleem 
te verklaar. 

In die volgende hoofstuk word 'n samevatting gegee van die 

navorsingsondersoek, asook aanbevelings ter voorkoming van 

seksuele molestering in die stiefgesin. 
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BOOFSTUK 6 

SAMEVATTING EN AANBEVELINGS 

6.1 SAMEVATTING 

In die navorsingsondersoek ten opsigte van seksuele molestering 

in die stiefgesin, is gepoog om die kenmerke van die stiefgesin 

te beskryf; die omvang en voorkoms van seksuele molestering 

deur die stiefvader te bepaal; die ingesamelde data aan die 

praktyk te toets en te verklaar; bevindings te maak in verband 

met die probleem, sodat aanbevelings gedoen kan word aan in

stansies wat betrokke is by seksuele molestering, met die oog 

op die voorkoming van die probleem. 

In die navorsingsondersoek is kwalitatief te werk gegaan en die 

navorser het gebruik gemaak van die tegnieke van ongestruktu

reerde onderhoudvoering en dokumentere studies. Die navorser 

het self die onderhoude met die respondente gevoer, ten einde 

die leefwereld van die stiefvaders wat hulle stiefdogters 

seksueel molesteer, te betree (Mouton & Marais 1989:173). Die 

respondente se maatskaplike leerinhoud met korrespondensie van 

die onderskeie gesinslede is ook bestudeer. Die navorser het 

verder wetenskaplike handboeke en vaktydskrifte oor die onder

werp geraadpleeg. 

6.1.1 Kenmerke van stiefgesinne waarin seksuele moleste
ring voorkom 

Hoewel nie alle stiefvaders hulle stiefdogters seksueel moles

teer nie, openbaar stiefgesinne waarin die tipe molestering 

voorkom, die volgende kenmerke: 
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* Die stiefgesin het 'n geskiedenis van seksuele moleste-

ring. Indien die stie£vader self as kind seksueel ge-

molesteer was dra hy dit na sy eie gesin oor, deur sy 

stiefdogter te molesteer. 

* Die stief gesin ondervind probleme in rol verdeling en 

-vervulling. 'n Voorbeeld hiervan is die moeder wat 

psigies afwesig is weens 'n gebrekkige belangstelling in 

haar huishouding of f isies afwesig is weens buitenshuise 

arbeid. Die dogter neem haar moeder se tradisionele rol 

as huisvrou oor, asook haar seksrol. 

* Die stiefgesin is geisoleerd. Dit bring mee dat s6 'n 

gesin geen vriende het en nie betrokke is by buitemuurse 

aktiwiteite soos sport en die kerk nie. Die omstandighede 

maak die gesinslede aangewese op mekaar in hulle onder

linge verhoudings, wat seksuele molestering van die stief

dogter deur die stiefvader in die hand kan werk. 

* 

* 

* 

Die seksuele molestering word deur die stiefgesin geheim 

gehou. Die moeder ignoreer die dogter se klagte van sek

suele molestering, omdat dit die moeder se seksuele rol 

verlig. Aan die ander kant dreig die stiefvader die 
stiefdogter met die dood indien sy die molestering sou 

bekend maak. 

Ontbrekende bloedverwantskap. Aangesien dit nie die 
stiefvader se eie dogter is wat hy molesteer nie, sien hy 

niks daarmee verkeerd nie. 

Die bedreigende invloed van die hertroue van die moeder. 

Die stiefvader trou met hierdie vrou omdat hy meer in haar 

kinders as in haar belangstel. Hy probeer as buitestaan

der om deur 'n besondere verhouding met die stiefdogter 

'n plek in die gesin te bekom en maak horn sodoende skuldig 
aan seksuele molestering van die stiefdogter. 
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Seksuele uitlokking deur die stiefdogter. Laasgenoemde 

gee deur haar uitlokkende gedrag die stiefvader aanleiding 

tot seksuele molestering. 

* Stiefvaders wat probleme ondervind met langtermynverhou

dings. Die stiefvader het as kind 'n swak verwysingsraam

werk opgebou ten opsigte van gesonde verhoudings, weens 

die egskeidings en swak verhoudings in sy eie ouerhuis. 

Die probleem word deel van sy volwasse lewe, wat meebring 

dat hy die lief de en aanvaarding van sy stiefdogter aan

gryp en die situasie dan die seksuele molestering van die 

stiefdogter tot gevolg het. 

* Herinnering aan die vorige vrou van die stiefvader. Die 

stiefdogter kan positiewe of negatiewe eienskappe van die 

stiefvader se vorige vrou openbaar, wat horn aangetrokke 

tot sy stiefdogter laat voel of 'n weersin in haar laat 

ontwikkel. Die stiefvader se aangetrokkenheid tot die 

* 

stiefdogter lei tot seksuele molestering. Anders ins 

moles teer hy sy stief dogter ui t weerwraak teenoor sy 

vorige vrou. 

Bepaalde persoonlikheidseienskappe van die onderskeie 

gesinslede lei tot seksuele molestering. 'n Passiewe 

introverte stiefvader is afhanklik van sy gesinslede vir 

emosionele verhoudings. Dit lei tot 'n intieme verhouding 

met sy stiefdogter wat uitloop op seksuele molestering. 

Die dominerende moeder laat die stiefvader uit die 

ouersubsisteem beweeg na die kindersubsisteem waar hy 

lief de en aanvaarding kry, maar in 'n situasie beland waar 

hy sy stiefdogter seksueel moles teer. Die stiefdogter met 

'n swak selfbeeld aanvaar maklik, uit die aard van haar 

persoonlikheid, die rol as slagoffer van seksuele moleste

ring deur die stiefvader en werk goed saam deur nie te 

vertel wat met haar gebeur nie. 
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* Drankmisbruik deur die stiefvader. Drankmisbruik beinvloed 

die stiefvader se oordeelsvermoe, sodat hy nie besef dat 

hy verkeerd handel wanneer hy sy stiefdogter seksueel 

moles teer nie. Drankmisbruik maak die stiefvader ook sek

sueel oor- of onaktief, wat die stiefdogter in gevaar of 

buite gevaar van seksuele molestering plaas. 

* Neiging van stiefvaders om met ouer vroue te trou. 

6.1.2 

Hierdie ondersoek het getoon dat die meerderheid stief-

vaders geneig het om met ouer vroue te trou, wat nerens 

in die literatuur bevestig kon word nie. 

Die omvang van seksuele molestering in die stief
gesin 

Dit is moeilik om uit die statistiek te bepaal wat die omvang 

van seksuele molestering deur die stiefvader is. Laasgenoemde 

probleem kan toegeskryf word aan die wye verskeidenheid instan

sies waarby seksuele molestering aangemeld kan word soos die 

Suid-Afrikaanse Polisie, Childline, Safeline, krisisklinieke 

soos Liberty Life Child Care Centre in Johannesburg en andere. 

Dit is nie bekend tot watter mate hierdie instansies se statis

tiek oorvleuel nie, aangesien hulle werksaamhede nie gekoordi

neerd is nie. Die instansies se statistiek is ook nie eenvor

mig nie en maak nie voorsiening vir dieselfde kategoriee nie, 

wat die bepaling van die omvang van seksuele molestering deur 

die stiefvader bemoeilik. 

6.1.3 Faktore van die sisteembenadering ter verklaring 
van seksuele molestering in die stiefgesin 

Die stiefvader funksioneer nooit alleen nie, maar staan gedurig 

in verhouding tot sy medemens en sy omgewing. Ten einde die 

probleem van seksuele molestering deur die stiefvader te 

verklaar, is die ingesamelde data in die navorsingsondersoek 
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getoets aan die eienskappe van die sisteembenadering. Die 

inligting in die Tabel 6.1 gee 'n opsomming van die kenmerke 

van seksuele molestering in die stiefgesin en dui aan tot 

watter mate die sisteembenadering daarin kon slaag om hierdie 

tipe molestering te verklaar. 
TABEL 6.1 

Opsomming van die kenmerke van stiefgesinne waarin 
seksuele molestering voorkom 

Kenmerke van stiefgesinne Respondente 
waarin seksuele moleste-
ring voorkom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Versteurde eenheid * * * * * * * * * * * 

Afwesigheid/misbruik 
hierargiese verhou-
ding * * * * * * * * * * * 

Geslote sis teem * * * * * * 

Rigiede grense * * * * * * 

Swak wisselwerking 
tussen 'n sis teem en 
sy omgewing * * * * * * 

Swak komrnunikasie * * * * * * * * * * 

Sirkulere kousaliteit * * * * * * * * * * * 

Versteurde ewewigstoe-
stand * * * * * * * 

Na aanleiding van Tabel 6.1 het die navorsingsondersoek die 

volgende bevind ten opsigte van die kenmerke van stiefgesinne 

waarin seksuele molestering voorgekom het: 

* Eenheid - Die stiefgesinne in die ondersoek het almal 'n 

versteuring ondervind in die eenheid van hulle gesinsis

teme. 
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* Georganiseerde hierargiese verhouding - Die respondente 

het almal die hierargiese verhoudings in die stiefgesinne 

misbruik of die verhoudings was afwesig. 

* Oop en geslote sisteme - Die meerderheid stiefgesinne 

waarin die seksuele molestering van 'n stiefdogter voor

gekom het, het 'n geslote sisteem gevorm. 

* Grense van 'n sisteem - Rigiede grense het by die meer

derheid stiefgesinne waarin seksuele molestering plaasge

vind het, voorgekom. 

* 

* 

* 

* 

Wisselwerking tussen 'n sis teem en sy omgewing - Die 

meerderheid van die stief gesinne waarin seksuele moleste

ring plaasgevind het, het 'n swak wisselwerking met hulle 

omgewing gehad. 

Kommunikasie - Die meeste stiefgesinne in die ondersoek 

wat by seksuele molestering betrokke was, het swak kom

munikasie ervaar. 

Sirkulere kousaliteit - In die navorsingsondersoek kon nie 

een van die stiefvaders as die alleenoorsaak van die pro

bleem gesien word nie. 'n Sameloop van gebeure oor 'n 

tydperk, het aanleiding tot seksuele molestering van die 

stiefdogter gegee. 

Ewewigstoestand - Die meerderheid stiefgesinne waarin sek

suele molestering voorgekom het, het 'n versteuring in 

hulle ewewigstoestand ervaar. 

Die hele spektrum geidentif iseerde kenmerke van stiefgesinne 

waarin seksuele molestering voorgekom het, is nie noodwendig 

by alle gesinne aanwesig waarin seksuele molestering voorkom 

nie. Laasgenoemde kan toegeskryf word aan die uniekheid en die 

besondere omstandighede van elke gesin. 
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'n Kenmerk (e) moet ook nie ge·lykgestel word aan seksuele moles

tering in die stiefgesin nie, maar moet as 'n moontlike aandui

ding of gevaarteken van die probleem gesien word. 

6 .1.4 Bevindings ten opsigte van seksuele molestering 
in die stiefgesin 

Tydens die navorsingsondersoek ten opsigte van seksuele mo

lestering in die stiefgesin, het die volgende aannames as hulp

middels gedien om die ondersoek te rig: 

* Seksuele molesteerders het swak sosiale verhoudings soos 

ouer-kindverhoudings en huweliksverhoudings. 

* Seksuele molesteerders kom uit disfunksionele gesinne. 

Die volgende is bevind ten opsigte van genoemde aannames: 

6.1.4.l Seksuele molesteerders het swak sosiale verhou
dings 

Die voorkoms van hierdie swak sosiale verhoudings word bevestig 

aangesien al die respondente in die navorsingsondersoek 'n ver

steuring in die eenheid van hulle gesinsisteme ervaar het. 

Hierdie versteurings is teweeggebring deur egskeidings en swak 

ouer-kindverhoudings in die respondente se ouerhuise. Die 

omstandighede het by die respondente 'n swak verwysingsraamwerk 

ten opsigte van gesonde verhoudings laat ontwikkel. Swak ver

houdings het deel van die respondent se volwasse lewe geword, 

wat 'n invloed op die res van sy gesin gehad het. 'n Swak 

huweliksverhouding en 'n onbevredigde behoefte aan liefde en 

aanvaarding het uitgeloop op 'n intieme verhouding met die 

stiefdogter, wat seksuele molestering in die hand gewerk het. 

In die navorsingsondersoek het dit na vore gekom dat die res

pondente die hierargiese verhoudings in die stiefgesinne mis-
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bruik het, of dat die verhoudings afwesig was. Dit bevestig 

die stiefvader se swak sosiale verhoudings. Laasgenoemde word 

teweeggebring omdat die stiefvader nie ander se gevoelens in 

ag neem nie. Uit die aard van sy dominerende persoonlikheid 

dwing hy homself op sy stiefdogter af en molesteer haar. Hy 

misbruik sy gesagsposisie en bewys sodoende sy onvermoe tot 'n 

gesonde verhouding. Aan die ander kant beweeg die respondent 

weens sy swak huweliksverhouding uit die ouersubsisteem na die 

kindersubsisteem en in sy soeke na lief de en aanvaarding ver

dwyn die gesagsverhouding tussen stiefvader en -dogter en lei 

dit tot seksuele molestering. 

Die meerderheid stief ouergesinne waarin die seksuele moles

tering van die stiefdogter voorgekom het was geslote met 

rigiede en ondeurdringbare grense. Geen wisselwerking het 

tussen die sisteem en sy omgewing plaasgevind nie. Hierdie 

kenmerke kan aan die stiefgesin se swak sosiale verhoudings 

toegeskryf word. Laasgenoemde word bevestig deurdat dit uit 

navorsing blyk dat die stiefgesinne geen of min vriende gehad 

het nie, hulle aan geen, of beperkte, buitemuurse aktiwiteite 

deelgeneem het en dat hulle vasgelegde reels gehad het, wat te 

alle tye nagekom moes word. Min wisselwerking vind tussen die 

gesin en sy omgewing plaas. Die geisoleerdheid van die gesin 

skep geleentheid tot seksuele molestering. 

Slegs een van die stief gesinne in die navorsingsondersoek het 

nie swak kommunikasie ervaar nie. Aangesien kommunikasie 'n 

belangrike hulpmiddel in die opbou van verhoudings is, het dit 

die respondente se sosiale verhoudings laat misluk. Die swak 

kommunikasie het die respondente die geleentheid ontneem om te 

praat oor dit wat hulle hinder. Probleme is nie opgelos nie 

en die situasie het uitgeloop op seksuele molestering van die 
stiefdogter. 

In die navorsingsondersoek kon nie een van die respondente as 

die alleenoorsaak van die probleem gesien word nie. 'n Same-
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loop van gebeure (sirkulere kousaliteit) het bygedra tot die 

respondent se swak sosiale verhoudings, soos byvoorbeeld 

egskeidings en swak ouer-kindverhoudings in sy eie ouerhuis. 

Die respondent se swak sosiale verhoudings saam met ander 

gebeure soos die uitlokkende gedrag van die stiefdogter, het 

gelei tot haar seksuele molestering. 

Die meeste respondente in die navorsingsondersoek het 'n ver

steuring in die ewewigstoestand van hulle gesinne ervaar. Die 

gesinne het geen of min vriende gehad en was weens hulle rigie

de grense nie in kontak met die omgewing nie. Die respondente 

het weens hulle swak sosiale verhoudings nie begrip gehad vir 

hulle gesinslede se behoeftes nie en het hulle gesinne gedwing 

tot 'n kunsmatige homeostase en hulle geen geleentheid gebied 

tot verandering nie. Seksuele molestering van die stiefdogter 

het steeds voortgegaan, en sodoende is die ewewigstoestand van 

die stiefgesin versteur. 

6.1.4.2 Seksuele molesteerders kom uit disfunksionele 
gesinne 

Die navorsingsondersoek ten opsigte van seksuele molestering 

in die stiefgesin het bevind dat al die respondente in die 

ondersoek 'n versteuring in die eenheid van hulle gesinsisteme 

ervaar het. Die versteurings word teweeggebring deur swak 

huweliksverhoudings en swak ouer-kindverhoudings in die respon

dent se ouerhuis. Laasgenoemde skep 'n swak verwysingsraamwerk 

van verhoudings by die respondent, wat meebring dat hy in sy 

latere lewe nie aan die eise van 'n huwelik en 'n gesin kon 

voldoen nie en daar dus wanfunksionering, soos seksuele moles

tering van die stiefdogter, ontstaan. 

Uit die navorsingsondersoek blyk dit dat respondente die 

hierargiese verhouding in die stiefgesin misbruik het of dat 

die verhouding afwesig was. Die misbruik of die afwesigheid 

van die hierargiese verhouding word teweeggebring deurdat die 
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respondent, uit die aard van sy persoonlikheid, homself as die 

baas in die huis sien. Hy·misbruik sy posisie en dwing sy 

seksualiteit op sy stiefdogter af en maak horn sodoende skuldig 

aan seksuele molestering, wat wanfuksionering in die hand werk. 

Aan die ander kant vervul die stiefvader die vader- en moeder

rol in die huis. Hy raak gevolglik betrokke by die versorging 
van die kinders en misbruik die situasie deur die stiefdogter 

seksueel te molesteer. Die stiefvader kan ook uit die ouersub

sisteem beweeg na die kindersubsisteem, weens die moeder se 

persoonlikheid of 'n swak huweliksverhouding. In die kinder
subsisteem ontvang die stiefvader liefde en aanvaarding en 

verdwyn die hierargiese verhouding tussen stiefvader en 

-dogter, wat lei tot seksuele molestering van die stiefdogter 

en die wanfuksionering van die stiefgesin. 

Die meerderheid stiefgesinne in die navorsingsondersoek was 

geslote met rigiede en ondeurdringbare grense en het ook 'n 

swak wisselwerking met hulle omgewing gehad. Die omstandighede 

word teweeggebring, omdat die stiefgesinne geen vriende het nie 

en die ouers beperkinge plaas op die kinders se vriende. Die 

gesinne beoefen beperkte buitemuurse aktiwiteite en skakel ook 
nie kerklik in nie. Vasgelegde reels kom in die gesinne voor 
waaroor nie onderhandel kan word nie. Die gesinne is dus nie 

in wisselwerking met hulle omgewing nie, wat meebring dat ge

beure in die gesin nie aan norme van die omgewing gemeet kan 

word nie. Die gesin gaan voort soos hy gewoond is en kan 

sodoende begin wanfunksioneer, omdat die stiefvader sy stief
dogter seksueel molesteer. 

Die navorsingsondersoek ten opsigte van seksuele molestering 

in die stiefgesin het getoon dat die meeste stiefgesinne swak 

kommunikasie ervaar wat disfunksionaliteit in die hand kan 

werk. Die gesinslede kon nie met mekaar praat oor sake wat 

hulle raak nie en probleme kon dus nie opgelos word nie. Die 

stief gesin het begin wanfunksioneer omdat die stiefvader sy 
stiefdogter seksueel gemolesteer het. 
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In die navorsingsondersoek kan nie een van die respondente as 

die alleenoorsaak van seksu~le molestering gesien word nie. 

'n Sameloop van gebeure (sirkulere kousaliteit) het aanleiding 

gegee tot die probleem. Die respondent kon weens sy swak ver

wysingsraamwerk aangaande sosiale verhoudings nie in syvolwas

se lewe daarin slaag om gesonde verhoudings op te bou nie. Hy 

het 'n swak huweliksverhouding ervaar en sy stiefdogter se be
langstelling het horn in 'n situasie laat beland waarin hy horn 

skuldig gemaak het aan seksuele molestering en die wanfuksione

ring van sy gesin in die hand gewerk het. 

Die meeste stiefgesinne in die navorsingsondersoek het 'n ver

steuring in hulle ewewigstoestand ervaar. Aangesien die stief

gesinne nie vriende gehad het nie en rigiede grense ervaar het 
was hulle kontak met die omgewing afgesny. Dit wat in hulle 

gesinne plaasgevind het is as reg beskou. 'n Kunsmatige homeo

stase het ontwikkel wat gelei het tot wanfunksionering,soos die 

seksuele molestering van die stiefdogter. 

6.2 AANBEVELINGS 

Uit die navorsingsondersoek is dit duidelik dat seksuele moles

tering deur die stiefvader 'n diepgewortelde probleem is, wat 

voortspruit uit die stiefvader se kinderjare en wat deur 'n 

sameloop van gebeure tot uiting kom. Ten einde die probleem 

aan te spreek en te voorkom, en na aanleiding van bevindings 

en probleme wat reeds bespreek is, word die volgende aanbeve

lings gemaak ten opsigte van die verskillende terreine wat met 
die probleem gemoeid is: 

6.2.1 Registrasie en koordinering van dienste 

Wetgewing meet ingebring word wat dit verpligtend maak vir alle 

instansies wat 'n diens lewer aan die slagoffer en/of oortreder 



187 

van seksuele molestering, om by 'n nasionale liggaam te regis

treer. Laasgenoemde moet 'n prakties uitvoerbare behandelings

en voorkomingsprogram aan die instansies voorskryf, om te 

verseker dat diegene wat aanmeld 'n gespesialiseerde diens sal 

ontvang. Die registrasie van die instansies sal voorkom dat 

dienste ten opsigte van seksuele molestering oorvleuel en dat 

die kwaliteit van dienslewering sal skipbreuk ly. Laasgenoemde 

kan bydra tot die voorkoming van seksuele molestering in die 

stiefgesin. 

6.2.2 Rekordhouding 

Die geregistreerde ins tansies moet op 'n maandelikse basis 
statistiek voorsien aan hulle nasionale registrasieliggaam, wat 

inligting oor die slagoffer en/of oortreder van seksuele moles

tering moet bevat. Die volgende inligting ten opsigte van die 

onderskeie partye moet ingesluit word: bevolkingsgroep, geslag, 

ouderdom, huwelikstaat, verwantskap tot die slagoffer/oortreder 

en die aard van seksuele molestering. Hierdie inligting sal 

daartoe bydra om te bepaal wat die omvang van seksuele moleste

ring is, of dit toeneem of afneem en waar die probleemareas le. 

Die opstel van voorkomingsprogramme in hierdie verband sal 

sodoende meer doelgerig aangepak kan word. 

6.2.3 Aanmelding 

Alle persone wat op 'n professionele grondslag in aanraking kom 

met die seksuele molestering van kinders, soos byvoorbeeld pre

dikante, mediese dokters, verpleegkundiges, onderwysers, siel

kundiges, maatskaplike werkers, die polisie en andere, moet 

wetlik verplig word om alle slagof f ers en oortreders van sek

suele molestering by 'n geregistreerde instansie aan te meld. 

Dit sal voorkom dat seksuele molestering vir 'n lang tydperk 

geheim gehou word. Sodoende kan die nodige hulpverlenings- en 

voorkomingsdienste betyds gelewer word. 
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6.2.4 Vonnisoplegging 

By die skuldigbevinding en vonnisoplegging van die seksuele 

oortreder binne gesinsverband, rnoet verpligte inskakeling van 

die totale gesin by 'n geregistreerde instansie vir hulp oor

weeg word, eerder as enige ander vorrn van straf. Uit die 

navorsingsondersoek is dit duidelik dat die probleern van veral 

seksuele rnolestering in die stiefgesin, gelee is in swak sosia

le verhoudings en die disfunksionaliteit van die gesin. Ten 

einde seksuele rnolestering in die stiefgesin te voorkorn, is dit 
rneer sinvol om in gesinsverband aan die veroorsakende f aktore 

te werk. 

6.2.5 Dienslewering 

Die oortreder van seksuele molestering word uit die oogpunt van 

die gemeenskap as die verwerpte gesien en moet gestraf word. 

Dit alleen sal nie die probleern oplos nie. In die dienslewe

ring aan die oortreder rnoet elke gesinslid se gevoelens ten 

opsigte van die oortreding hanteer word. Die oortreder se 

aandeel en die bydraende faktore tot die seksuele molestering 

van die stiefdogter, rnoet met die hele gesin deurgewerk word 
om die nodige insig in die probleem te ontwikkel. Die gesins

lede moet gehelp word om aan die leerntes in die gesin te werk, 

soos byvoorbeeld swak sosiale verhoudings en disfunksionali
tei t, ten einde die probleern in die toekorns te voorkorn. 

In hierdie navorsingsondersoek het die rneerderheid stiefvaders 

hulle stiefdogters wettiglik aangeneem. Laasgenoemde bring rnee 

dat maatskaplike werkers wat betrokke is by sulke aannemingson

dersoeke, meer bedag sal moet wees ten opsigte van die rnotief 

vir stiefoueraannernings, ten einde te voorkom dat aannernings 

goedgekeur word in stiefgesinne waar wanfunksionering ter 
sprake is. 
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6.2.6 Voorkomingsprogramme 

Kerke en skole moet hulle programme en leerplanne daarop toe

spi ts om kundiges op die terrein van seksuele molestering te 

kry, om lidmate en kinders in te lig oor die aard van die 

probleem, moontlike gevaartekens wat daartoe aanleiding kan gee 

en beskikbare hulpbronne in die verband. Laasgenoemde kan ook 

via die media soos koerante, tydskrifte en die televisie aan 

die gemeenskap bekendgestel word. 

6.2.7 Navorsing 

Deurlopende navorsing meet deur universiteite, navorsingsin

stansies en studente op magister- en doktorale vlak onderneem 

word, ten einde die dienslewering en voorkoming van seksuele 

molestering in die stiefgesin te evalueer en aanbevelings te 
maak ten opsigte van leemtes in die diens. 
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BYLAAG B 

ONDERHOUDSKEDULE 

NAVORSINGSONDERWERP: 

DIE STIEFVADER AS SEKSUELE MOLESTEERDER 

Die volgende vrae kan as riglyn dien tydens die ongestruk

tureerde onderhoudvoering met stiefvaders wat hulle stief dog

ters seksueel molesteer: 

1. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

SEKSUELE MOLESTEERDERS BET SWAK SOSIALE VERHOUDINGS 

Hoe lyk jou gesin van herkoms? Hoeveel kinders (seuns en 

dogters) was julle? Hoeveel kinders (seuns en dogters) 

was in jou vrou se gesin van herkoms? 

Is dit jou eerste huwelik? 

Is jy en jou vorige vrou geskei of is sy oorlede? 

Is dit jou huidige vrou se eerste huwelik? 

Is jou vrou van haar vorige man geskei of is hy oorlede? 

Hoeveel kinders (seuns en dogters) is uit jou vorige huwe
lik gebore? 

Hoeveel kinders (seuns en dogters) is uit jou vrou se 

vorige huwelik gebore? 

Watter van hierdie kinders is tans in julle sorg? 
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* Watter van jou stiefkinders gee vir jou probleme en 

hoekom? 

* Watter van hierdie stiefkinders is naby aan jou en waaraan 

sal jy dit toeskryf? 

* Hoe voel jou stiefkinders daaroor dat hulle moeder weer 
getroud is? Beskou hulle jou nie as 'n indringer nie? 

* Hoe voel jy daaroor om 'n ander man se kinders groot te 

maak wat nie jou bloed is nie? 

* Hoekom het jou vorige huwelik(e) misluk? 

* Hoe voel jy oor jou huidige huweliksverhouding? 

* Hoe voel jy daaroor dat jy beskuldig word van 'n ver

houding met jou stiefdogter? 

* Dink jy jou stiefdogter het enige aandeel in hierdie 

beskuldiging? 

* Wat is jou vrou se reaksie ten opsigte van hierdie beskul
diging van 'n verhouding met jou stiefdogter? 

* Hoe raak hierdie beskuldiging julle gesin se onderlinge 

verhoudings? 

* 

* 

Was daar ooit in jou vorige huwelik sulke beskuldigings 

teen jou? 

Was daar in jou ouerhuis enige seksuele molesterings? 

(In die voorafgaande vrae kan die genogram aangewend word om 

saam met die stiefvader sy familie te teken.) 
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2. SEKSUELE MOLESTEERDERS KOM UIT DISFUNKSIONELE GESINNE 

* Wie is by julle baas in die huis? 

* Watter persoonlikheidseieskappe het hierdie persoon wat 

baas is wat die ander party nie het nie? 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Wie vervul watter rol in die huis en hoekom? 

Hoe voel jy oor hierdie rolverdeling? 

Wie besluit oor wat die stiefkinders mag en nie mag nie? 

Is daar bepaalde reels wat geld ten opsigte van die 
stiefkinders wat te alle tye nagekom moet word, of be

spreek julle as gesin sake soos wat dit opduik? 

Dink jy dis nodig dat julle as gesin saam gesels oor pro
bleme wat die gesin raak? 

Hoeveel vriende het julle as gesin? 

Het die stiefkinders hulle eie vriende en hoe voel jy oor 
hulle vriende? 

Hoe voel jy daaroor as jou stiefkinders met hulle vriende 

of met mense buite jou gesin praat oor wat julle as gesin 
doen? 

Dink jy julle gee vir die stiefkinders genoeg lewensruimte 

namate hulle groter word of dink jy, jy kan hulle nie 

tenvolle vertrou nie? 

Maak julle as gesin van drank gebruik? 

Wat drink jy en hoeveel? 
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* Hoekom maak jy van drank gebruik? 

* Watter rol speel jou drankgebruik in hierdie beskuldiging 

van 'n verhouding met jou stiefdogter? 

3. BIOGRAFIESE INLIGTING TEN OPSIGTE VAN DIE SEKSUELE 

MOLESTEERDER 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Watter standerd het jy op skool geslaag? 

Watter naskoolse opleiding het jy gehad? 

Watter beroep beoefen jy? 

Hoe lyk jou salaris? 

Watter stokperdjies beoefen jy? 

By watter buitemuurse en kerklike aktiwiteite skakel jy 

en jou gesin in? 

BAIE BELANGRIK: 

Let asseblief daarop dat die voorafgaande vrae geensins in die 

bogenoemde volgorde of presies soos uiteengesit, gevra gaan 

word nie. Dit is 'n ongestruktureerde onderhoud en die vrae 

dien slegs as 'n basiese riglyn. Aangesien die navorsingson
dersoek sistemies benader word, is vrae rondom die familiesame

stelling wyd ten einde 'n totale beeld van die sisteem te 
verkry. 



·---· ------
_ . t1 A ~k . \:Do r1~e _({) eec u I lbo1 1 

____...N~~ ' '!~,:~~;;ie 
5
l= :·:s ia 

- ---,------"----,,--~~-

---- -· _______ ·__,c_-____._\c--==-... _· _.·-__ .. -_· ·-'--, .. ::s.__.1-- ---------

-· .. _______________ _.!:=,L~1-e-=-f _____ .LI efd e 
. 

------ ~~ -----'V,.__,\'-!...\_.......i,:fC\"--'--"=Q~· ___ _.__.._~---~~-

ea 

6fs ------ ___ --:::_ 
. ----- --;:-·· -- ~ - .. , ___ __ 

~--~r= cf ocd _I ~. n :So ( 

-~·-Gtet?~-tE;r--. w~ 
---ti-cwt-~-·--.~- UL-t---

q l rnar se:: -rod u 1 *--7 , 




