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OPSOMMING 

Verkragting, 'n toenemende misdaad, word deur verskeie mites omring. Die doel van die navorsing 

was om verkragtingsmites te beskryf en oak om vas te stel of daar 'n verskil tussen mans en vroue 

bestaan betreffende die aanvaarding van die verkragtingsmites. 'n Verkennende studie van 

bestaande literatuur het aan die lig gebring dat die gemeenskap, polisie, hofamptenare, mediese 

personeel en die media bepaalde wanvoorstellings aangaande verkragting het. 

Om die bestaan van verkragtingsmites te bewys, is 'n kwantitatiewe studie uitgevoer wat 136 mans 

en 165 vroue se persepsies oar verkragtingsmites getoets het. Statisties-beduidende verskille tussen 

die geslagte is aangeteken. 

Die resultate van die navorsing dui daarop dat mans en vroue die mite aanvaar dat verkragting 'n 

seksuele eerder as 'n geweldsmisdaad is. Verder blyk dit duidelik dat vroue meer geneig is om 

verkragtingsmites te aanvaar wat hul slagoffervatbaarheid kan verhoog. 
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SUMMARY 

Rape, an increasing crime is surrounded by various myths. The aim of this research was to describe 

these myths and also to establish whether or not men and women differ with regard to the acceptance 

thereof. An exploratory study revealed that society, the police, court officials, medical staff and the 

media have certain misconceptions with regard to rape. 

To prove the existence of these myths a quantitative study with 136 males and 165 females was 

undertaken during which their perceptions pertaining to rape myths were tested. Statistically 

significant differences were noted. 

Research results indicated that men and women accept the myth that rape is a sexual rather than a 

violent crime. It furthermore became evident that women are more inclined to accept rape myths 

which in tum increase their victim vulnerability. 
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HOOFSTUK 1 

PROBLEEMSTELLING EN METODOLOGIESE FUNDERING 

1.1 lnleiding 

Daar is daagliks berigte in die media oor verkragting - ·n misdaad wat die lewenskwaliteit van alle 

vroue direk of indirek be"invloed. Verkragtingsmites is nou verweef met die werklikheid en be"invloed 

beskouinge oor hierdie misdaad. ·n Mite is nie noodwendig ·n waarheid nie, maar eerder ·n 

weergawe van hoe die skepper/skrywer van die mite die waarheid sien (Hamilton 1942: 70). 

Ook in hedendaagse omstandighede wil mense in beheer van hul lewe en gebeure (soos verkragting) 

wees. Om die rede word ender andere verkragtingsmites as verklaringsmodelle voorgehou. Die 

skeppers/skrywers van hierdie mites se "feite" is nie op empiriese navorsing gebaseer nie, maar 

eerder in terme van hul lewens- en wereldbeskouings (Prinsloo 1995). Dit impliseer dat 

verkragtingsmites gedeeltelik met feite of empiriese navorsing te doen het in die sin dat slegs sekere 

feite van die geheel in aanmerking geneem word met die res van die feite of laasgenoemde 

eenvoudig ge·cgnoreer word. Hierclie verclraaide feite kan noodwendig daartoe aanleiding gee dat 

onwaarhede, soos dat vroue ·n geheime hunkering het om verkrag te word, versprei word. 

Mites is funksioneel van aard en wel om die volgende redes: 

D vanwee hul verklaring van natuurlike, sosiale, kulturele en biologiese feite, en, 

D hul beskrywende funksie behels die volgende • ... the descriptive function of myth is linked 

with the authoritative presentation of facts that transcend ordinary reason and 

observation• (Encyclopaedia Britannica. 1986, s.v. 'the nature, functions, and types of 

myths'; Encyclopedia of Philosophy. 1967, s.v. 'mysticism, nature and assessment of). 

Mites dien dus as ·n stelsel waarcleur die samelewing hul eie struktuur verstaan maar ook 

misverstaan. Verkragtingsmites probeer dus om verkragting as verskynsel te verklaar hoewel die 

verklarings deurweef is met onwaarhede soos om te glo dat net mooi jong meisies verkrag word. 

D Mites is aan die een kant goeie stories en aan die anderkant draers van boodskappe 

aangaande die lewe in die algemeen, maar ook in die besonder (Kirk 1974: 29). 

D In die tradisionele kultuur het stories nie net vermaakliksheidswaarde nie, maar ook 

kommunikasie en voorskriftelike waarde. Kommunikasie geskied nie net tussen 

tydsgenote nie, maar ook tussen jonk en oud, dit wil se tussen generasies. 
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In die moderne era waarin ons leef is dit moeilik om te glo dat die enigste vorm van 

massakommunikasie eeue gelede uit rituele en storievertellinge bestaan het (Kirk 1974: 29). Dit is 

egter uit hierdie laasgenoende era dat mites ontstaan het en oorgedra is deur tradisies totdat dit 

uiteindelik opgeneem is in die skrywe van etnomoloe en taalkundiges. Die inligting wat verkragtings

mites bevat is ook onderworpe aan verandering. Korrekte inligting oor verkragting in sy geheel kan 

dus tot 'n positiewe verandering bydra. 

Verkragtingsmites kan dus herskryf word as fiksies van die menslike verbeelding. Lewensbeskouings 

kan nie sonder meer verwerp word nie, aangesien sodanige beskouings ook uit feite kan voortvloei of 

daarop gebaseer is (Prinsloo 1995). In hierdie verband kan die invloedrykheid van die massamedia 

ook nie onderskat word nie omdat hul hoofoogmerk, die mag van suggestie aan lesers, luisteraars en 

kykers deurgegee word. In die uitbeelding van 'n verkragting sal die verkragtingslagoffer eerder 'n 

jong meisie wees as 'n ou dame of 'n gestremde vrou. Hierdie ontwikkeling kan tot die verhoogde 

aanvaarding van verkragtingsmites lei. Net Soos in die antieke tye is moderne gehore op soek na 

modelle " ... by which all things can be measured" (Encyclopaedia Britannica. 1986, s.v. 'major types 

of myths'). 

Die slotsom waartoe gekom word is dat mites invloedryk is en om die rede kan hulle nie sonder meer 

as nuttelose stories gesien word nie " ... Myth-making societies use tales to comment on every aspect 

of life, and they cram into them reflections of a variety of interests and preoccupation. Myths are not 

uniform, logical and internally constant; they are multiform, imaginative and loose in their details. 

Moreover their emphasis can change from one year, or one generation to the next" (Kirk 197 4: 29). 

Hierdie navorsing is daarop ingestel om die aanhang van verkragtingsmites te ondersoek. Ten einde 

dit effektief te kan doen, word in hierdie hoofstuk kortliks uiteensettings gegee van die belangrikste 

aspekte wat die ondersoek gerig het, naamlik die probleemstelling en metodologiese fundering. 

Daarom word vervolgens kort uiteensettings gegee van die probleemstelling, die doel en rasionaal 

van die ondersoek. Die navorsingsprosedure word ook kortliks beskryf, die kembegrippe word 

omskryf en die verdere verloop van die ondersoek word belig. Die uiteensetting van die 

probleemstelling word begin met 'n kort beskrywing van die aanleiding tot die ondersoek. Die 

betekenis daarvan vir die samelewing, die kriminologie en teorie word belig. 

1.2 Aanleiding tot die ondersoek 

1.2.1 Verkragting as samelewingsrelevante probleem 

Die negatiewe impak wat verkragting op die samelewing het, be"invloed nie net persone nie, maar ook 

sisteme. Verkragting het 'n rimpeleffek tot gevolg omdat die daad sekere gevolge vir die slagoffer, 

haar gesin en vriende, vir die omgewing waar dit plaasgevind het, vir die polisie wat by die saak 

betrek word, vir die hospitaal indien die slagoffer mediese hulp vereis en die uiteindelike hofsaak wat 

kan volg, inhou (Warner 1980: 302). 
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Eweneens word selfs die oortreder negatief getref: verloor status, werk, gesin, inkomste, ook 

gevangenissetting kan volg met gepaardgaande stigmatisering. Enkele ondersteunende opmerkings 

is hier ter sake ten einde die samelewingsrelevansie van hierdie navorsingsprobleem verder toe te 

lig. 

In die eerste plek:- gedurende die sosialiseringsproses word die vrou se vrees vir verkragting 

versterk deur ouers en vriende, in die skool, by die kerk, deur wetgewing en in die massamedia. 

In die tweede plek:- hoewel die invloed van die boodskappe varieer, staan een boodskap duidelik uit. 

Die boodskap is dat verkragting 'n vroulike kwessie is en vroue word verantwoordelik gehou vir die 

voorkoming van verkragting (Gordon & Riger 1989: 47). 

Derdens:- instansies soos die polisie, howe, hospitale en selfs krisisklinieke se houdinge teenoor 

verkragtes, kan van verkragtingsmites deurweef wees (Gunn & Minch 1988: 19; Shapcott 1988: 85). 

Dit het 'n negatiewe effek op die hantering van sulke slagoffers en op die aanmelding van sulke 

wandade by die polisie. 

Vierdens:- hierbenewens word die samelewingsrelevansie van verkragting deur die sensasionele 

beriggewing daaroor in die massamedia, verder bevestig. Suid-Afrikaners word byna daagliks met 

koerantberigte gekonfronteer onder opskrifte soos: Geweld in misdaad neem toe (1994: 5), Verkragter 

gevonnis tot sestien jaar (1994: 4) en Vrou met mes gedreig, rondges/eep en verkrag (1994: 5). 

Vyfdens:- hoe meer mans aan kultureel oordraagbare stereotiperings glo, des te meer versterk dit die 

feit dat die mans meer aan verkragtingsmites glo, aldus Gerdes, Dammann & Kenneth (1988: 149; 

Pollard 1992: 319; Best, Dansky & Kilpatrick 1992: 176). In hierdie verband beweer Lottes (1988: 

203) dan ook dat hierdie mites gebruik word om die verkragter se optrede te regverdig. 'n 

Verskoning wat gebruik kan word is die vrou se uitlokkende kleredrag. 

Laastens:- Bart en O'Brein (1985: 112) is ook van mening dat die lae aanmeldingsyfer van 

verkragting toegeskryf kan word aan die feit dat selfs die slagoffer ook aan die mites glo. Die mite 

dat net vreemdelinge verkrag, sal die vrou moontlik daarvan weerhou om 'n buurman met 

versigtigheid te bejeen of aan te kla. 

Hierdie enkele genoemde aspekte dra by tot die donkersyfers, wat op sy beurt die impak van die 

verskynsel op die samelewing versluier. Dit het op sy beurt 'n effek op die aanlering en aanvaarding 

van die mites. So word 'n bose kringloop in stand gehou. Scully en Marolla (1984: 530-531) en Stock 

(1991: 67) stel dit onomwonde dat die aanvaarding van mites aanleiding gee tot 'n houding van 

"blameer die slag offer''. Sodanige houding kan weer die slagoffer daarvan weerhou om hulp te soek, 

wat haar herstel kan benadeel, en uiteindelik tot nadeel van die samelewing kan strek. Afgesien 

daarvan dat die bestudering van verkragtingsmites 'n samelewingsrelevante probleem is, is dit 

eweneens van besondere belang vir die kriminologie as vakwetenskap. 
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1.2.2 Relevansie vir die kriminologie 

Verkragting word deur die Strafproseswet (YVet 51 van 1977) as 'n hoeprofielmisdaad geklassifiseer 

omdat dit as 'n Eerste Bylae Misdaad bekend staan. Hoewel daar al heelwat navorsing in 

verskillende dissiplines oor verkragting gedoen is, is daar nog nie 'n studie van die mites van 

verkragting in Suid-Afrika volgens 'n kriminologiese perspektief ondemeem nie. Daar is wel heelwat 

oorsese en Suid-Afrikaanse studies onderneem waarin die misdade self (Burgess: 1988; Warner: 

1980; Grauerholz & Koralewski: 1991), die misdadigers (Verwey: 1986; Grier: 1988) en selfs die 

slagoffers (Bart & O'Brein: 1985; Cole: 1987; Gunn & Minch: 1988) van verkragting nagevors is. 

Navorsing oor die verkragtingsmites het in Suid-Afrika egter agterwee gebly. Aangesien een van die 

redes van die ondememing van navorsing juis is om bestaande leemtes in kennis te ondervang, kan 

hierdie navorsing begin om die bestaande leemte in die kriminologiese kennis op hierdie gebied aan 

te vul. 

Die relevansie van verkragtingsmites vir die kriminologie, kom op 'n besondere wyse ook na vore in 

die teoretiese relevansie wat die bestudering van hierdie verskynsel het. 

1.2.3 Teoretiese relevansie 

'n Teorie is 'n sistematiese verduideliking van waargenome feite en wetmatighede wat verband hou 

met 'n spesifieke lewensaspek (Babbie 1989: 46). Omdat verkragtingsmites nog nie in 

kriminologiese perspektief in Suid-Afrika nagevors is nie, is die moontlikhede van verskillende 

(toepaslike) teoriee wat moontlik aangewend kan word om die verskynsel te verklaar, ook nog nie 

ondersoek of beredeneer nie. Hierdie navorsing het dit nie ten doel om verkragting te probeer 

verklaar nie. Die klem le op die verkragtingsmites self. Wat die teoretiese relevansie van die 

navorsing betref, word 23 verkragtingsmites as die teoretiese basis van die navorsing gebruik. Die 

klem le op die verstaan van die verkragtingsmites, en die wanpersepsies wat dit tot gevolg het. 

1.3 Die navorsingsproses 

Die navorsingsproses soos dit in die sosiale wetenskappe bedryf word, bestaan hoofsaaklik uit vier 

stappe. 

Die eerste is die beplanningsfase (Dixon, Bouma & Atkinson 1987: 13). Die beplanningsfase sluit die 

volgende substappe in: die keuse, definisie en formulering van die navorsingsprobleem; die keuse 

van die navorsingsontwerp; die ontwerp van die meetinstrumente; die ontwerp van die analisetabelle; 

en die trek van die steekproef deur middel waarvan die ondersoek gedoen gaan word. 
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Die tweede stap is die van data-insameling (De Groot 1972: 50; Leedy 1974: 58). Dit begin 

gewoonlik met literatuurstudie en word met die insameling van empiriese data opgevolg. 

Die derde stap in die navorsingsproses is die analise en interpretasie van die verkree data. Op sy 

beurt sluit dit drie substappe in, te wete: ontwerp van kategoriee waarin die data aangebied kan word; 

die kodering van die data; en die aanbieding daarvan (Dixon et al. 1987: 173). 

Die vierde stap is die skryf van die navorsingsverslag self. Dit moet gedoen word in terme van 

aspekte soos die volgende: hou by die tema, volg 'n logiese argumentasielyn, skryf duidelik en 

objektief (Landman 1980: 412). 

Al hierdie stappe is tydens die navorsingprojek gevolg. Omdat hierdie stappe slegs vir analitiese 

doeleindes onderskei word en nie werklik geskei kan word nie (hulle is interafh~,nklik), is hierdie 

stappe ineenvervleg in die aanbieding van hierdie navorsingsverslag. 

1.4 Die probleemstelling en keuse van die onderwerp 

1.4.1 Uitgangspunte 

Daar bestaan talle mites oor verkragting. Verwey (1986: 113), Foley en Davies (1983: 35-36), 

Shapcott (1988: 34-43) en Stock (1991: 62-63) poneer dat algemene wanopvattings oor verkragting 

sulke dade kan steun en bevorder. Verkragtingsmites suggereer byvoorbeeld dat die 

verkragtingslagoffer haar eie viktimisasie teweegbring, hetsy bewustelik of onbewustelik. Sommige 

mense glo byvoorbeeld dat vroue daama hunker om verkrag te word wanneer hulle uitlokkend 

aantrek en optree. Aansluitend hierby poneer Foley en Davies (1983: 7) " ... These women are 

construed as presenting themselves in a manner that is "irresistible" to any man's natural sexual 

drives". Verwey (1986: 113) redeneer dat verkragtingsmites eerder kulturele vooroordele as feite 

verteenwoordig. Hierdie mites (wanopvattings) be"invloed die reaksies en die opvattings van die 

gemeenskap, en dus ook die van die verkragter. 

Die verkragtingsmites dra daartoe by dat die meeste mense aanvaar dat 'n "ware" verkragting slegs 

uit die volgende komponente bestaan, te wete: 'n impulsiewe handeling, aanwesigheid van geweld of 

beserings, gepleeg deur 'n vreemdeling, in 'n publieke plek wat verlate is en laastens moet die 

slagoffer aktief weerstand bied (Williams 1984: 460; Allison & Wrightsman 1993: 3-5). Hierdie "ware" 

verkragtingskonsep vind ook byval by die algemene publiek, polisie en selfs by regterlike beamptes 

(Burt 1980: 217). Die afleiding wat dus gemaak kan word, is dat wanneer 'n vrou 'n verkragting 

aanmeld, en die voorgenoemde "elemente" ontbreek, die klag as vals beskou kan word. 
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Die bestaande wanopvatting rakende 'n "ware" verkragting sal bepaal of sy as 'n ''ware slagoffer'' 

sal kwalifiseer aldan nie (Williams 1984: 460-461; Barkas 1978: 104; Gunn & Minch 1988: 20; 

Shapcott 1988: 145). Burt (Malamuth & Check 1985: 300) se studie het bevind dat die verkragter se 

wanopvattings oar verkragting sterker is as die van nie-verkragters. Eersgenoemde gebruik die 

wanopvattings om hul gedrag te regverdig. Redenasies soos: sy was alleen, in 'n danker plek, in 'n 

minder-gegoede buurt, en het 'n uitlokkende houding en -kleredrag gehad, kom algemeen voor 

(Abbey, Cozzarelli, McLaughlin & Hamish 1987: 109; Gerdes et al. 1988: 142). 

Uitsprake soos in die volgende aanhaling vervat, dra daartoe by dat verkragtingsmites geglo word:" ... 

rape is not really rape when it happens in bed, when it is committed by a friend or acquintances or 

when a woman appears not to be physically harmed" (Dean & deBruyn-Kops 1982: 33). 

Holmes (1991 : 73) is van mening dat wanopvattings oor verkragting mense se houdings daaroor 

vorm en rig. Aansluitend hierby se hy: " ... myths have a manifest purpose of legitimating aberrant 

behavior''. Mense wat die tradisionele manlike en vroulike rolverdeling aanhang, neig om die 

verkragtingsmites meer aan te hang, sonder om die geloofwaardigheid daarvan te betwyfel (Gordon 

& Riger 1989: 6; Orcutt & Faison 1988: 589). Meer ingeligte mense, daarenteen, bevraagteken die 

bestaan van hierdie wanopvattings (Gordon & Riger 1989: 7). Burt (Lattes 1988: 212) onderskryf 

bogenoemde deur op te merk: " ... younger, better educated and less sexually conservative adults 

reported less rape-myth acceptance." 

Uit die kort literatuuroorsig blyk dit dat die mites oor verkragting ook deur gesaghebbendes, wat met 

verkragtings werk, ook aanvaar word. Die onderwerp vir die navorsing is dus gekies omdat die blote 

bestaan van verkragtingsmites hetsy gebaseer op feite of fiksie tot misverstande tussen die geslagte 

aanleiding gee. Verkragtings-mites is 'n aktuele onderwerp wat deel uitmaak van 'n 

samelewingsrelevante probleem. Voorstelle wat uit hierdie navorsing spruit kan moontlik 'n rol in 

houdingsveranderinge speel wat mense het oor wie die slagoffers is, hoekom verkragting 

voortbestaan, en hoe dit voorkom kan word. Verkragting sal nie volkome voorkom kan word nie. 

Potensiele slagoffers kan egter hul gedrag en aktiwiteite so wysig dat risiko's verminder en 

beskerming verhoog kan word. 

1.4.2 Die doel van die ondersoek 

Die doel van die ondersoek het te make met die wentelpunt of kem daarvan. Dit is die belangrikste 

faktor wat die indeling van die navorsingsverslag rig (De Wet, Monteith, Venter & Steyn 1981: 72-

73). Die doelstelling van hierdie studie is verkennend van aarcl. Die verkennende studie impliseer 

die verkenning van 'n relatief onbekende terrein (Mouton & Marais 1989: 43). Verkragtingsmites is s6 

'n relatief onbekende studieterrein. 
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Die oogmerke van die verkennende studie het vele opsies; te wete: om nuwe insig oor 'n bestaande 

misdaad, met sy vele fasette in te win; die voorondersoek kan uitloop op 'n meer gestruktureerde 

studie; om sentrale konsepte uit te lig; verdere navorsing op die gebied te genereer en om nuwe 

hipoteses oor 'n bestaande verskynsel te ontwikkel aldus Mouton en Marais (1989: 43). Verkennende 

navorsing kan volgens Selltiz et al. (Mouton & Marais 1989: 43) soos volg gedoen word: die oorsig 

van toepaslike bestaande literatuur; die raadpleeg van mense wat oor praktiese ervaring van die 

probleem beskik, asook die ontleding van insig-stimulerende voorbeelde. 

Die navorsingsdoel van hierdie studie is beskrywend van aard. Dit het te make met die doel om 

inligting oor 'n bepaalde situasie te verkry ten einde te bepaal wat dit is (De Wet et al. 1981: 12). 

Beskrywende studies kan die klem laat val op ·n spesifieke individu, groep of situasie. Die einddoel 

van beskrywende studies is om akkurate inligting rondom die gedefinieerde verskynsel in te win 

(Mouton & Marais 1989: 45). Die verkennende en beskrywende doelwitte van hierdie studie is 

aanvullend to mekaar. 

Die ondersoek is hoofsaaklik daarop gerig om meer kennis en insig ten opsigte van verkragtingsmites 

te bekom. 23 verkragtingsmites soos verkry uit die literatuur kan verdeel word tussen mites 

aangaande die verkragter (byvoorbeeld net vreemdelinge verkrag; seksuele bevrediging volg na 

verkragting) en mites aangaande die slagoffer (byvoorbeeld vroue het 'n geheime hunkering om 

verkrag te word; uitlokkende klere dra by tot verkragting). Die doel van hierdie navorsing is dus om 

die verkragtingsmites te beskryf. 

Verder wil die ondersoek vasstel tot hoe 'n mate van die verkragtingsmites deur die responsgroep 

aanvaar of nie aanvaar word nie. Die leser moet ook bedag daarop wees dat dit nie die doel van 

hierdie ondersoek is om spesifieke uitsprake in die sin van algemeen-geldende uitsprake te maak nie. 

Die bevindinge weerspieel slegs die standpunte van die respondente wat in die ondersoek gebruik is. 

1.4.3 Rasionaal van die ondersoek 

Menslike seksualiteit waarborg die voortbestaan van die menslike spesie. Breedweg kan verkragting 

gesien word as 'n vorm van skending van menslike seksualiteit. Volgens die Nasionale lnstituut 

insake Misdaad-voorkoming en Rehabilitasie van Oortreders (NIMRO), word in Suid-Afrika slegs een 

uit elke 20 verkragtings aangemeld. lndien dit korrek is, vind daar jaarliks ongeveer 380 000 

verkragtings in Suid-Afrika plaas. Dit behels meer as 1 000 per dag in 'n bevolking van ongeveer 34 

miljoen (Beeld 1992: 4). Benewens die omvang van verkragting as 'n rede vir die aanpak van die 

ondersoek, moet ook daarop gewys word dat van die vroegste historiese tye af mense se gedrag ook 

deur mites gerig word. Die godsdienstige mitologie van die Grieke is 'n goeie voorbeeld van hoe 

ingrypend mense se gedrag deur mites bepaal kan word. Verkragtingsmites hou verband met die 

vals idees wat mense het oor verkragting en met die feit dat hulle hul gedrag volgens sodanige valse 

voorstellings inrig. 
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Dit is ook nodig om hierdie tipe mites te ondersoek omdat verkragtingsmites 'n veelheid "funksies" 

vervul. Dit sluit, onder andere, die volgende in: dit skep vals sekuriteit; dit dra daartoe by dat mense 

glo dat hulle in 'n regverdige wereld woon, en dat mense "verdien wat hulle toekom", hetsy goed of 

sleg. Mense dink dus die verkragtingslagoffer is "sleg" of sy het "verkeerd" opgetree en daarom 

"verdien" sy dit. Die verkragtingsmites dra ook daartoe by dat Ledray (1986: 18) tereg kan se: " ... they 

(women) live in fear of stepping outside their socially accepted roles and being punished by rape". 

Laastens laat die "Adam en Eva"- sindroom die verkragtingsmites voortleef. Hiervolgens word geglo 

dat die man inherent goed was totdat die vrou haar opwagting gemaak het, en die man in versoeking 

gelei het. Navorsing deur Amir (1971); Green (1988); Burgess (1988) toon mites veroorsaak dat 

slagoffers deur die gemeenskap, familie en vriende blameer word. Hierbenewens blameer die 

slagoffer haarself ook vir wat gebeur het. Selfs die regstelsel tree soms teenoor verkragting en die 

slagoffers van verkragting, volgens die verkragtingsmites op soos dit uit die aar,ihaling van die 

gevallestudie blyk: 

" Sue was waiting for the bus one hot summer afternoon when a van with two men in it pulled up and 

offered her a ride. She refused. The men got out and forced her into the van, then raped her. When 

the case went to court, the defendant's attorney held up Sue's white shorts to indicate that she had 

provoked these men. "Why else would she be standing on the comer, wearing white shorts?" the 

lawyer wondered. The men were not found guilty" (Ledray 1986: 19). 

In die lig van die probleemsituasie van verkragtingsmites, kan die volgende hipoteses geformuleer 

word. 

1.5 Hipoteses 

Goode en Hatt (Simon 1979: 5) maak die volgende opmerking oor 'n hipotese: " ... without it (the 

hypothesis), research is unfocused, a random empirical wandering ... the hypothesis is the necessary 

link between theory and the investigation, which leads to the discovery of additions to knowledge". 

Hierdie uitspraak hou direk verband met die standpunt van Lewins (1992: 44-85) dat, wat hipoteses 

betref, twee soorte navorsing in die geesteswetenskappe onderskei word, te wete hipotesetoetsende 

ondersoeke en hipotesegenererende ondersoeke. In die eerste geval (hipotesetoetsend), is daar 'n 

bestaande teoretiese basis. Hipotesetoetsende navorsing kom dan daarop neer dat, deur middel van 

byvoorbeeld die chi-kwadraattoets, vasgestel word of die teoretiese grondslag inderdaad empiries 

geverifieer word al dan nie. lndien daar egter (nog) nie 'n teoretiese basis is nie, dan word 

hipotesegenererende navorsing onderneem. Dit kom daarop neer dat die statistiese toetsing (deur 

middel van byvoorbeeld die chi-kwadraattoets) van die betekenisvolheid van die verskille tussen die 

afhanklike en onafhanklike veranderlikes se uitkoms as hipotese(s) geformuleer word. 
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Hierbenewens wys Lewins (1992: 82-83) tereg op die moontlikheid om die twee navorsingstipes te 

kombineer. Dit betaken 'n teorietoetsende navorsingsprojek wat nie daardie basis (kan) bevestig 

(kry) nie, lei gewoonlik tot 'n ander teoretiese "diagnose". Dan word teorietoetsing deur teorievorming 

opgevolg. Die teenoorgestelde pad kan ook gevolg word. lndien 'n dokter nie weet waarom jy siek is 

nie en 'n uitgebreide reeks toetse doen om dit te bepaal, kan die resultaat van sy toetse ook nie tot 'n 

diagnose lei nie. Die toetse kon egter wet lei tot 'n nadere afbakening tot twee of drie moontlikhede 

wat dan weer op hulle beurt getoets kan word. In die voorbeeld word teoriekonstruksie weer deur 

teorietoetsing gevolg. 

Die 23 mites wat uit die literatuur bekom is, vorm, vir die doel van die ondersoek, die teoretiese basis. 

Ten opsigte van elk van die 23 mites word 'n stalling geformuleer wat 'n bepaalde mite onderskryf, 

byvoorbeeld: Verkragting is net 'n seksuele daad. 

Van die lede van die steekproef (Sien 1. 7 .4) word verwag om aan te dui in watter mate hulle die 

stallings onderskryf op 'n skaal wat strek van "stem beslis saam" tot "stem beslis nie saam nie". 

Ten opsigte van elk van die 23 mites word die nulhipotese gestel dat mans en vroue nie beduidend 

verskil van mekaar veskil wat betref hul aanvaarding van die verskillende verkragtingsmites nie. In 

elke geval stet die altematiewe hipotese dit dat mans en vroue statisties beduidend van mekaar 

verskil in hul aanvaarding van die verkragtingsmites. Die Chi-kwadraattoets sat in alle gevalle 

gebruik word om die nut hipotese te toets. 

Die 23 verkragtingsmites is soos volg: 

Mite 1: 

Mite2: 

Mite 3: 

Mite4: 

Mite 5: 

Mite6: 

Mite7: 

Mite 8: 

Mite 9: 

Mite 10: 

Mite 11: 

Mite 12: 

Mite 13: 

Mite 14: 

Mite 15: 

Verkragting is 'n impulsiewe daad. 

Verkragting en alkoholmisbruik gaan hand-aan-hand. 

Die meeste verkragters is geestesversteurd. 

Die verkragter ervaar seksuele bevrediging na 'n verkragting. 

Verkragting is net 'n seksuele daad. 

Die verkragter se optrede word deur sterk seksuele drange gemotiveer. 

Verkragting vind hoofsaaklik in donker stegies of in donker afgelee plekke plaas. 

Verkragting vind net in die nag plaas. 

Die meeste verkragtings vind nie in die slagoffer se huis plaas nie. 

Verkragting is 'n aanval deur 'n vreemdeling. 

Die meeste verkragtings vind nie intraras plaas nie. 

Net jong, aantreklike meisies word verkrag. 

Minder aantreklike vroue word nie verkrag nie. 

Uitlokkende kleredrag dra by tot verkragting. 

Vroue uit die laer sosio-ekonomiese klas is meer slagoffers van verkragting as vroue uit 

die middel en hoer sosio-ekonomiese klasse. 
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Mite 17: 

Mite 18: 

Mite 19: 
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Ongetroude vroue is meer slagoffers van verkragting as getroude vroue. 

Sommige vroue het 'n geheime hunkering om verkrag te word. 

'n Uitlokkende houding dra by tot verkragting. 

Aangesien seks as normaal beskou word, behoort die verkragtings-voorval nie die vrou 

se verhouding met haar man, kinders, ouers en vriende negatief te be"invloed nie. 

Mite 20: lndien die vrou haar nie fisiek teen die verkragter verset nie, kan sy nie 'n klag van 

verkragting le nie. 

Mite 21: Die meeste verkragtings word by die polisie aangemeld. 

Mite 22: Die polisie is skepties teenoor 'n vrou wat 'n klag van verkragting le. 

Mite 23: Die hofamptenare behandel die slagoffer asof sy die skuldige party is. 

1.6 Navorsingsontwerp 

Mouton en Marais (1989: 41) is van mening dat die navorsingsdomein van die geesteswetenskappe 

kompleks is met 'n groot verskeidenheid van navorsingsontwerpe. Hierdie navorsing berus op die 

sinchroniese/kruisseksionele studie wat impliseer dat 'n bepaalde verskynsel op 'n gegewe tydstip as 

voorwerp vir die navorsing gekies word (Mouton & Marais 1989: 41). Die houdings van mense kan 

op 'n bepaalde tydstip bestudeer word, of die waardevoorkeure van 'n bepaalde steekproef op 'n 

gegewe tydstip. Mans en vroue se houdings oor verkragtingsmites is vir hierdie navorsing getoets ten 

einde vas te stel of daar verskille tussen die geslagte bestaan, dit wil se of die mites aanvaar of nie 

aanvaar word nie. 

1.7 Die meetinstrument 

1. 7 .1 Die vraelys 

As navorsingstegniek om die data oor verkragtingsmites in te samel, is van 'n _9est~1Jktureerde vraelys 

gebruik gemaak. Die data is op ordinale vlak ingesamel. In die samestelling van die vraelys is aan 

die toepaslike beginsels ten opsigte van die bewoording, sistematisering, struktuur en lengte, aandag 

gegee (Babbie 1989: 145-152; Bailey 1982: 109-138). Daarom het die vraelys uit twee afdelings 

bestaan: Die vraelys waarmee die respondente se standpunte aangaande verkragtingsmites verkry 

is, was saamgestel uit 'n gedeelte A, waarmee die biografiese data van die respondente verkry is. 

Gedeelte B het bestaan uit 23 stellings, verteenwoordigend van die mites oor verkragting wat uit die 

literatuurstudie opgespoor kon word. 

Vir die doeleindes van hierdie ondersoek is besluit om 'n Likert-tipe metingskaal aan te wend. Die 

Likef1skaal is 'n ordinale metingskaal. Met ordinale verskaling word die toekenning van syferwaardes 

aan sekere kenmerke bedoel sodat die teenwoordigheid of afwesigheid daarvan volgens rangorde 

geregistreer kan word (Van der Westhuizen 1971: 101 ). 
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Hierdie data-insamelingstegniek is gekies omdat dit ender andere volgens Burns en Dobson (1981: 

369-375) baie toepaslik is vir data-insameling waarin response op 'n groat aantal stallings ingesamel 

moet word. 

Die Likertskale word dan ook op grootskaal in die sosiale en geesteswetenskappe aangewend (Burns 

& Dobson 1981: 376; Simon 1979: 23). Dit het veral in afdeling B van die vraelys na vore gekom. 

Vir die doel van hierdie navorsing is dit ook as die sinvolle tegniek beskou om die respondente se 

houdinge teenoor die mites te registreer. In hierdie vraelys bestaan die Likertskaal uit vyf afleiers, te 

wete: stem beslis saam, stem saam, onseker, stem nie saam nie, stem beslis nie saam nie. 

1.7.2 Toetsbetroubaarheid 

Tydens houdings-ondersoeke word verskillende items in 'n vraelys opgeneem met die veronder

stelling dat almal fasette van 'n houding is. Die navorser kan hiervan nie seker wees nie, tensy 

statisties bepaal is of elke afsonderlike item op sy eie 'n meting van die geheel verteenwoordig. 

Betroubaarheid wat dus op hierdie wyse bereken word, staan bekend as die interne 

konsekwentheidstoets (Bohmstedt 1969: 542). Cronbach se Alphakoeffisient is op die toets

betroubaarheid van die vraelys toegepas. Die toets is op beide dichotomiese (tweeledige, 

byvoorbeeld Ja-Nee) en meerpuntige items (soos die 5-punt Likertskaal, byvoorbeeld "stem beslis 

saam", "stem saam", "onseker", "stem nie saam nie" en "stem beslis nie saam nie") van toepassing 

(Huysamen 1993: 129-130;169). Nachmias en Nachmias (1992: 438) is van mening dat die lesing 

van die toets 0,7 en hoer moet wees ten einde toetsbetroubaarheid te bevestig. 

Die betroubaarheid van die vraelys is met behulp van die SAS-rekenaarprogram (STATISTICAL 

ANALYSIS SYSTEM INSTITUTE INC. 1985) deur middel van die Alphakoeffisient getoets. Die 

gestandaardiseerde Alphakoeffisient van die vraelys wat versprei is, is 0,746755 en die korrelasie

koeffisient 0,758858. Die betroubaarheid van die interne konsekwentheid van die vraelys wat in 

hierdie ondersoek gebruik is, kan derhalwe met statistiese sekerheid redelik aanvaar word, omdat dit 

hoer as die voorgeskrewe grens van 0,7 is. 

1.7.3 Geldigheid 

Die geldigheid van 'n tegniek (in die geval die vraelys) beteken dat dit meet wat dit veronderstel is 

om te meet. Bohrnstedt (1969: 547) verklaar dat die Alphatoets die beste toets is vir die toets van 

geldigheid en betroubaarheid wat toevallige foute betref. Aangesien die Alphakoeffisient reeds 

getoets is, kan met redelikheid aanvaar word dat die meetinstrument geldig is sever dit die toevallige 

foute betref. 
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1. 7 .4 Steekproeftrekking 

'n Steekproef verwys na die wetenskaplike wyse waarop 'n aantal persone uit 'n totale bevolking of 

universum gekies word. Dit moet op so 'n wyse gedoen word dat al die eienskappe wat in die 

universum aanwesig is, ook in die steekproef teenwoordig sal wees. Die steekproef is dus 'n 

verteenwoordige gedeelte van die geheel waaruit dit getrek is (Lin 1976: 146). Hierbenewens berus 

waarskynlikheidseleksie op die beginsel dat afleidings omtrent die universum, met die wete van 'n 

bekende waarskynlikheid, geskoei op akkuraatheid, gemaak kan word (Baily 1982: 75). Die 

ewekansige steekproef berus op die waarskynlikheidsbeginsel, wat daarop dui dat elke geval in die 

universum 'n gelyke kans het om getrek te word. Die sistematiese gestratifiseerde steekproef, wat vir 

die doel van die navorsing toegepas is, resorteer onder die waarskynliks-heidseleksie. 

Die steekproef is getrek uit die personeel van die 25 departemente wat administratiewe werk by die 

Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) verrig. 'n Totaal van 315 respondente is by hierdie navorsing 

betrek, deur van die ewekansige, sistematiese en proporsionele steekproeftegnieke gebruik te maak. 

Die 25 administratiewe departemente van Unisa het nie almal ewe veel personeellede nie. Nietemin 

is elkeen 'n gelyke kans gegun om in die steekproef opgeneem te word. Dit is gedoen deur name 

ewekansig van die toepaslike personeellyste te trek. Daar was 'n totaal van 279 mans en 525 vroue. 

Om tot 'n responsgroep van 315 te kon vorder, is van die 279 manlike administratiewe beamptes elke 

tweede man, en van die 525 vroulike administratiewe beamptes, elke derde vrou geselekteer. 

Slegs blanke, Afrikaanssprekende respondente is betrek. Dit is bekend dat daar verskille betreffende 

die interpretasie van mites oor verkragting op grond van taal, ras en kultuur is, maar aangesien dit 

buite die doelwitte van hierdie navorsing val, word sodanige verskille nie geregistreer nie. 

Al die vraelyste wat terug ontvang is, was nie bruikbaar nie, omdat sommige onvolledig of foutief 

ingevul is. Bruikbare vraelyste is van 136 manlike en 165 vroulike respondente ontvang; dus 'n 

totaal van 301 respondente. 

1.8 Data-insamelingsaspekte 

1.8.1 Literatuuroorsig 

Toepaslike literatuur wat verkragting in sy totaliteit aanspreek, is oorsigtelik geraadpleeg. Bestaande 

verkragtingsmites spruit ook voort uit hierdie totaliteitsaspek. Hierbenewens is standaardwerke in die 

viktimologie ook oorsigtelik geraadpleeg. Schultz (1975) se werk was van besondere belang asook 

die werk van Galaway en Hudson (1981). Voorts is daar van boeke, artikels, verhandelinge, 

proefskrifte en tydskrifte van gespesialiseerde aard gebruik gemaak. Die boeke van Dean en 

deBruyn-Kops (1982) en Foley en Davies (1983) was van besondere belang vir hierdie navorsing, 

omdat daarin omvattende uiteensettings van bestaande verkragtingsmites bespreek word. 
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Omdat verkragting uit verskeie verwysingsraamwerke aangespreek word, is die boeke van feministe 

soos Russell (1984) en Hopkins (1984) ook belangrik vir die insameling en vergelyking van 

gegewens. Die klassieke kriminologiese werk van Amir (1971) is ook bestudeer met die oog op die 

verkragtingsmites. 

Die boek van Bart en O'Brein (1988), is gebaseer op vroue wat aangeval is, maar wat daarin kon 

slaag om verkragting vry te spring deurdat hulle verskillende vermydingstaktieke gebruik het. Die 

waarde van hierdie boek kan nie onderskat word nie, omdat vroue self aan die mites glo en sodoende 

nie genoegsame voorkomingsmaatreels tref nie. 

Die verhandeling van Cole (1987) bevat ook gegewens oor mites, wat laasgenoemde beaam of 

weerl~. Verwey (1986) se proefskrif, wat oor verkragters handel, bevat ook waardevolle inligting 

aangaande die verkragters se interpretasies van vroue se optrede. Verskeie toepaslike vak

wetenskaplike artikels is ook geraadpleeg, onder andere uit vaktydskrifte soos Victimology: An 

International Journal; Sex Roles; Criminal Justice And Behavior en Social Problems. 

Uit die literatuurstudie is 23 verkragtingsmites ge"identifiseer (Dean & deBruyn-Kops 1982: 33-39; 

Foley en Davies 1983: 7-17; 27-51; Shapcott 1988: 29-211). Vir die doel van die ondersoek word 'n 

duidelike onderskeid getref tussen die mites wat op die oortreder en die op die slagoffers van 

toepassing gemaak kan word. Vervolgens word dit in tabelvorm uiteengesit: 

Tabel 1.1: Mites oor die verkragter: 

1) Verkragting is net 'n seksuele daad. 

2) Verkragting is 'n aanval deur 'n vreemdeling. 

3) Verkragting is 'n impulsiewe daad. 

4) Verkragting en alkoholmisbruik gaan hand-aan-hand. 

5) Verkragting vind hoofsaaklik in donker stegies plaas of donker afgelee plekke plaas. 

6) Die meeste verkragters is geestesversteurd. 

7) Die verkragter se optrede word deur sterk seksuele drange gemotiveer. 

8) Die verkragter ervaar seksuele bevrediging na 'n verkragting. 

9) Die meeste verkragtings vind nie intraras plaas nie. 

10) Verkragting vind net in die nag plaas. 

11) Die meeste verkragtings vind nie in die slagoffer se huis plaas nie. 
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Tabel 1.2: Mites oor die slagoffer: 

12) Sommige vroue het 'n geheime hunkering om verkrag te word. 

13) Vroue uit die laer sosio-ekonomiese klasse is meer vatbaar vir verkragting as vroue 

uit die middel en hoer sosio-ekonomiese klasse. 

14) Ongetroude vroue is meer slagoffers van verkragting as getroude vroue. 

15) Net jong, aantreklike meisies word verkrag. 

16) Minder aantreklike vroue word nie verkrag nie. 

17) Uitlokkende kleredrag dra by tot verkragting. 

18) lndien die vrou haar nie fisiek teen die verkragter verset nie, kan sy nie 'n klag van 

verkragting le nie. 

19) Aangesien seks as normaal beskou word, behoort die verkragtingsvoorval nie die vrou se 

verhouding met haar man, kinders, ouers en vriende negatief te be"invloed nie. 

20) 'n Uitlokkende houding dra by tot die vrou se verkragting. 

21) Die polisie is skepties teenoor 'n vrou wat 'n klag van verkragting le. 

22) Hofamptenare behandel die vrou asof sy die skuldige party is. 

23) Die meeste verkragtings word aangemeld. 

Hierdie 23 verkragtingsmites word onderskeidelik in hoofstukke drie en vier ontleed. In die ontledings 

word die bevindinge van die empiriese data aan die hand van erkende ontledingstegnieke gedoen, en 

in verband met die bevindinge wat in die literatuur aangeteken is, gebring. Met behulp van statistiese 

verwerkings word die verskille tussen mans en vroue, indien van toepassing, aangetoon. 

1.8.2 Empiriese data-insameling 

Benewens die literatuurstudie, vereis sommige metodes van navorsing in die geesteswetenskappe 

ook empiriese data-insameling. Normaalweg hou die twee tipes data-insameling met mekaar 

verband. Die literatuurstudie gee die navorser die agtergrond van die navorsing wat reeds in die 

betrokke veld gedoen is, hoe dit ondemeem is, en wat die resultate was. Die literatuurstudie word 

dikwels gebruik ten einde die vraelys vir die empiriese data-insameling saam te stel. Hierdie 

kombinasie van literatuurstudie en empiriese data-insameling is ook vir die doel van hierdie 

ondersoek aangewend. Die literatuurstudie is naamlik gebruik om die mites te identifiseer en hieroor 

is vrae (of dan stellings) in die vraelys gemaak waarop die respondente versoek is om op te reageer. 
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In die empiriese deel van die ondersoek is van die opnameprosedure gebruik gemaak ten einde die 

feitelike inligting aangaande die houdings teenoor verkragtingsmites ender die respondente van die 

steekproef te bekom. Dit is met behulp van 'n vraelys s6 versamel dat dit syfermatig weergegee kon 

word. Daarom het die vraelys uit hoofsaaklik geslote vrae bestaan ten einde die rekenarisering 

daarvan te fasiliteer. Vooraf is skriftelike toestemming van die owerhede van UNISA verkry ten einde 

die ondersoek te kon loads. 'n Skriftelike versoek is aan die Registrateur (Akademies) gerig waarin 

die ondersoek kripties uiteengesit is. Die vraelyste is voorts met 'n verduidelikende dekkingsbrief en 

melding van die amptelike toestemming, versprei. Die instruksies vir die voltooiing van die vraelys is 

ook duidelk daarop aangebring. 

Die belangrikheid van 'n loodsondersoek kan nie onderskat word nie. Simon (1979: 16) gee die 

volgende definisie: " A pilot study is a "miniaturized walkthrough" of the entire research practice and 

is the final safeguard to disarray". Daarom is met behulp van 'n loodsondersoek, waarin een persent 

van die steekproefpopulasie gebruik is, die vraelys verfyn en verbeter om vaaghede en 

onduidelikhede in die formulering van die stellings wat in die vraelys gemaak is, uit die weg te ruim. 

Die resultaat van die loodsondersoek was dat enkele kleiner herformulerings gedoen is. 

Die vraelys is hiema gefinaliseer en per hand deur hulle departementshoofde, aan 315 respondente 

versprei. Die respondente is versoek om die voltooide vraelyste nog dieselfde week aan hulle 

departementshoofde terug te besorg. 

1.8.3 Statistiese tegnieke 

Ten einde die empiriese data s6 aan te bied dat statistiese beskrywings, vertolkings en afleidings 

vergemaklik kan word, is hoofsaaklik van frekwensies en persentasies gebruik gemaak. Statisties 

beduidende en statisties hoogsbeduidende verskille tussen mans en vroue se reaksies is ook deur 

middel van kruistabelle aangedui. Verder is die betekenisvolheid van die verskille in die vergelykings 

deur middel van die chi-kwadraattoets bereken. Die chi-kwadraattoets is 'n statistiese toets wat 

gebruik word om die nulhipotese te beoordeel wanneer die afhanklike veranderlike as 'n frekwensie 

uitgedruk word (Kaplan 1987: 296; Johnson 1981: 264; Fitzgerald, Cox & Steven 1987: 224). Kaplan 

(1987: 265) se verder tereg die chi-kwadraattoets word gebruik om frekwensiedata mee te toets, en 

wel wanneer aannames oor die populasieverspreiding nie gemaak kan word nie. Die toets aanvaar 

dat die som van die waargenome en verwagte frekwensies dieselfde sal wees - en toets of die 

aanname korrek is. Kaplan (1987: 268) verduidelik dat die voorwaardes en beperkings van die chi

kwadraattoets die volgende is: dit kan slegs op frekwentatiewe data toegepas word (die data meet 

nie proporsies weerspie~I nie), die frekwensies meet onafhanklik wees (elke persoon kan slegs een 

opinie oor elke saak aanteken), die som van die verwagte en waargenome frekwensies meet 

dieselfde wees en die som van verwagte frekwensies vir elke reaksie meet grater as vyf groat wees. 

Wat hierdie vereistes betref, het die empiriese data wat versamel is aan almal voldoen. 
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Nogtans moet in ag geneem word dat hierdie ondersoek hoofsaaklik verkennend en beskrywend van 

aard is. Slegs die beduidende verskille sal, (waar geen lee selle aangeteken is nie) op die 0,05- en 

0,01-sekerheidspeil rekenaarkundig (volgens die Statistical Analysis System) bereken, gerapporteer 

word. Verskille wat nie beduidend is nie, word nie gerapporteer nie. 

1.9 Definiering van kembegrippe 

Met die oog op die doel van die ondersoek word die volgende begrippe omskryf ter wille van 

duidelikheid by die leser: verkragting, 'n mite, 'n verkragtingsmite, die verkragtingslagoffer en die 

verkragter (of oortreder). 

1.9.1 Verkragting 

Etimologies gesproke is die woord "rape" afgelei van die Latynse woord rapere, wat vertaal kan word 

met "om te steel", ''te vat" of "weg te neem" (Katz & Mazur 1979: 10). Die volgende is definisies wat 

hierdie etimologiese kem probeer vasvat: 

Scacco (1982: 231) definieer verkragting as ·n seksuele verhouding met ·n ander persoon 

wat tot stand kom deur fisieke geweld, dwang of intimidasie en teen die wil van die vrou. 

Foley en Davies (1983: 3) definieer verkragting as: " ... stealing sexual relations from another 

person". Die motivering om te verkrag is gesetel in die behoeftes om die slagoffer te vemeder en te 

verlaag deur seksualiteit as wapen te gebruik om uitdrukking te gee aan geweldadigheid, mag en 

aggressie. 

Rowland (1985: 285; Scacco 1982: 232) sien verkragting as 'n " ... pseudosexual act, a 

pattern of sexual behavior that is concerned much more with status, hostility, control, and dominance 

than the pleasure of sexual satisfaction. It is sexual behavior in the primary service of non-sexual 

need". 

Ellis (1989: 1) omskryf verkragting as 'n fisieke afdwingende poging tot seksuele intimiteit, 

wanneer een van die individue betrokke (die slagoffer) verkies om nie intiem te verkeer nie. 

Benedict (1992: 14) beskryf verkragting as 'n vorm van marteling wat bestaan. Verder is 

verkragting 'n geweldsmisdaad waardeur seksualiteit as ·n wapen gebruik word. 

Vir die doel van die navorsing is dit noodsaaklik dat die wetlike of juridiese definisie ook van naderby 

belig word. Kortweg kom die juridiese definisie op die volgende neer: verkragting word beskryf as 

die wederregtelike, opsetlike geslagsverkeer deur 'n man met 'n vrou sonder dat sy haar 

toestemming daartoe gee (Snyman 1992: 460). 
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Kritiek teen die wetlike definisie is onder andere dat indien die slagoffer oraal, anaal of met 'n 

voorwerp verkrag word, die beskuldigde slegs skuldig bevind kan word aan poging tot verkragting of 

onsedelike aanranding (Moolman, Van der Westhuizen & Brown 1983: 16; 20; Kaplan, Sadock & 

Grebb 1994: 794). State in Amerika is tans besig om wetgewing te verander sodat voorgenoemde 

elemente ook deel van die wetlike definisie kan uitmaak (Foley & Davies 1983: 5). Verdere kritiek is 

gelee in die feit dat verkragting volgens die manlike orientasie tot die daad gedefinieer word. Die 

implikasie hiervan is dat die vrou se toestemming tot seks die klem dra, eerder as om na die 

geweldsaspek as ·n primere element in die definiering van verkragting te kyk. Hierdeur bly die fokus 

dus op die vrou se seksualiteit (Faul & Muller 1990: 17). Talle mites sentreer ook om die karakter 

van die vrou naamlik: haar uitdagende houding of kleredrag of net mooi jong en ongetroude meisies 

word verkrag. 

Voorgenoemde definisies onderstreep die individualiteit van elke samesteller. Elke samesteller se 

houding en interpretasie het ·n daadwerklike invloed op hul definisies van verkragting. Aansluitend 

hierby poneer Dean en deBruyn-Kops (1982: 33) " ... rape clearly is a crime that does not lend itself to 

one definition, and it is no wonder that is surrounded by so many misconceptions". 

Binne die raamwerk van hierdie agtergrond, sal, vir die doel van hierdie studie, verkragting 

gedefinieer word as opsetlike gedwonge geslagsomgang wat ·n man op ·n onwillige vrou afdwing. 

1.9.2 Mite 

Etimologies (woordafleiding) beteken mite die vertelling van verhale of sprokies " ... with the object 

of understanding how they came to be told and to what extent they were or are believed" (Oxford 

Classical Dictionary. 1979, s.v. 'mythology). Mites bestaan uit verskillende vertellinge wat handel 

oor gode of buitegewone gebeure of omstandighede wat totaal verskil van gewone menslike 

ervaringe. Die bestudering van verskeie mitologiee dui daarop dat mites modelle daarstel ter 

verklaring van menslike gedrag. Mites is belangrik omdat " ... the world of myth is a continious source 

of knowledge needed for crucial problems in man's existence: war and peace, life and death, truth 

and falsehood, good and evil" (Encyclopaedia Britannica. 1986, s.v. 'the nature, functions, and types 

of myths). 

Verklarings hou dus verband met die optredes van gode, hul rituele en verhoudinge met mekaar of 

met natuurlike verskynsels. Ter verduideliking kan deelnemers aan ·n gevaarlike jagtog so deur die 

gebeure be"indruk word dat hierdie gebeure van generasie tot generasie oorvertel word. Hierdie 

oorvertellinge kan egter ook in die hande van ·n professionele skrywer beland. 
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Die gevolg hiervan is dat veranderinge aan die vertelling aangebring word ten einde 'n beter 

weergawe van die storie te bewerkstellig (Oxford Classical Dictionary. 1979, s.v. 'mythology'). 

Bestaande mites (hetsy van verkragting, moord of godsdiens) is dus pre-wetenskaplike en 

vindingryke pogings om verskynsels, hetsy eg of oneg, te verklaar. 'n Verskynsel soos verkragting 

prikkel die nuuskierigheid van die mite-maker en dien as 'n poging om 'n gevoel van tevredenheid 

(euforie) tot stand te bring in die plek van die verwarrende (disforiese) verskynsel. 

Die mite-maker voel nou in "beheer" van 'n onbekende verskynsel omdat die gedrag (van die 

oortreder of slagoffer) "verklaar'' kan word ongeag of dit waarhede bevat aldan nie (Oxford Classical 

Dictionary. 1979, s.v. 'mythology'). 

Teen die agtergrond word, vir die doel van hierdie navorsing, met die omskrywing van Gouws, Louw, 

Meyer & Plug (1979: 189) volstaan: 'n Mite bestaan uit 'n vals idee of teorie wat deur 'n bepaalde 

individu of groep as waar aanvaar word. 

1.9.3 Verkragtingsmite 

Burt (1980: 217) en Foley en Davies (1983: 7-8) definieer verkragtingsmites as vals gelowe of 

oortuigings wat handel oor die verkragting, die verkragter en die verkragtingslagoffer. Die funksie 

van 'n mite is om gebeure in sosiale konteks te verklaar (Prinsloo 1995). 

Gebaseer op die voorgenoemde outeurs se standpunte, sal, vir die doel van hierdie studie, 

verkragtingsmites omskryf word as wanvoorstellings en interpretasies wat by mense bestaan oor die 

feitelike aspekte wat die verkragtingsituasie in sy totale omvang betref (insluitende die misdaad, die 

misdadiger, die slagoffer en die beregting van verkragting). 

1.9.4 Verkragtingslagoffer 

Omdat die navorser van elke empiriese ondersoek in die kriminologie self moet besluit watter tipe 

slagoffer hy gaan betrek, moet die slagoffer as sulks gedefinieer word, aldus McDonald (Pretorius 

1982: 11). Barkas (1978: 7) gee 'n raak beskrywing van 'n misdaadslagoffer. Hulle is: " ... those who 

have directly or indirectly suffered as a result of a specific illegal act considered to be a crime". 

Dit is dus voor die hand liggend dat wanneer na slagoffers verwys word vir die doel van hierdie 

ondersoek, dit sal dui op diegene wat slagoffers van verkragting was. 
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1.9.5 Die verkragter (oortreder) 

Verkragting is 'n misdaad waarby die slagoffer en die oortreder gelyktydig betrokke is. Dit is dus 

noodsaaklik om die oortreder in aanmerking te neem wanneer daar na die slagoffer gekyk word en 

omgekeerd. Die slagoffer se rol kan slegs in perspektief geplaas word, indien dit teen die oortreder 

se agtergrond bestudeer word (Cole 1987: 8). 

Vir die doel van die navorsing sal na die verkragter verwys word as enige manlike persoon wat deur 

'n hof aan verkragting skuldig bevind is. 

1.1 O Samestelling van die verslag 

'n Duidelike, objektiewe en logiese argumentasielyn is tydens hierdie navorsing gevolg. Dit het 

neerslag gevind in die volgende hoofstukindeling: 

Hoofstuk 1 dien as die algemene inleiding en metodologiese fundering tot hierdie navorsing oor 

verkragtingsmites. 

Hoofstuk 2 gee 'n bespreking van die aard en omvang van verkragting, terwyl 'n profiel van die 

verkragter of oortreder en die verkragtingslagoffer geskets word. Die verkragting self word ook 

bespreek. Aandag word ook gegee aan die rol van die distriksgeneesheer, polisie en die verloop van 

'n verkragtingsaak in die hof, asook die strawwe wat moontlik opgele kan word. Laastens word ook 

gelet op die voorkomingsaspekte. 

Hoofstuk 3 behels ·n bespreking van verkragtingsmites aangaande die verkragter wat in die 

literatuur opgespoor is. Met behulp van 'n literatuuroorsig word die feitlikheid van die mites beaam of 

weerle. Die empiriese gegewens voortspruitend uit hierdie studie, wat van beduidende aard is, word 

by die bespreking ingesluit. 

Hoofstuk 4 behels 'n bespreking van die verkragtingsmites aangaande die slagoffer van 

verkragting wat in die literatuur opgespoor is. Met behulp van 'n literatuuroorsig word die feitelikheid 

van die mites beaam of weerle. Die empiriese gegewens voortspruitend uit hierdie studie, wat van 

beduidende aard is, word by die bespreking ingesluit. 

Hoofstuk 5 bestaan uit die bevindinge, aanbevelings en slotbeskouing. 
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1.10.1 Verwysingstegniek 

Daar bestaan baie en verskillende tegnieke waarop erkenning aan ander navorsers se werk gegee 

kan word. Vir die doel van hierdie studie is besluit om die verkorte Harvard-verwysingstegniek te 

gebruik soos dit in die publikasie van Burger, M. 1992. Verwysingstegnieke. Agtste hersiening. 

Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika, toegepas is. 

1.11 Probleme wat tydens die navorsing ervaar is 

Alhoewel al die toepaslike stappe in die navorsingsproses gevolg is, is enkele metodologiese 

probleme tog ondervind. Dit is byvoorbeeld so dat die vooroorcleel wat by mense bestaan ten opsigte 

van 'n samelewingsprobleem soos verkragting, nie noodwendig uiting vind in die voltooiing van 'n 

vraelys, wat houdings oor bestaande verkragtingsmites toets nie. 

Verder is dit so dat uit die literatuur wat oor verkragting handel daar genoegsame inligting oor 

vekragtingsmites is wat onder andere met behulp van navorsing verkry is. 'n Probleem is egter dat 

verkragtingsmites nie duidelik gedefinieer word nie en geen inligting oor die oorsprong van mites 

gegee word nie. 

'n Verdere probleem was die volgende: in Suid-Afrika bestaan daar min, indien enige, literatuur oor 

die polisie se hantering van die verkragtingslagoffer. Derhalwe is inligting wat oor hierdie aspek 

handel van buitelandse literatuur verkry. Dit is aangevul met onderhoude met Suid-Afrikaanse 

polisiebeamptes wat direk betrokke was by die hantering van slagoffers van verkragting. Uit die 

onderhoude blyk die proses wat die polisie tydens die aanmelding van 'n verkragting volg, 'n 

universele "prosedure" te wees. 

Ten opsigte van die bestaande statistiek oor verkragting is daar 'n verdere probleem ervaar. Dit word 

slegs volgens die provinsies ingedeel. Om die rede is die verkragtingsyfer vir Pretoria na 1992 nie 

meer alleen beskikbaar nie. Dit is van belang omdat die steekproef uit Pretoria getrek is. 

Vervolgens word die basiese biografiese data van die respondente weergegee. 

1.12 Biografiese data 

Uit die totaal van 301 respondente was 136 (45,2%) manlik en 165 (54,8%) vroulik. Die meerderheid 

van beide die mans en vroue se ouderclomme was tussen 41-50 jaar oud, gevolg deur die groep wat 

31-40 jaar oud was. Die ouderdomsgroep tussen 21-30 jaar oud, was derde op die ranglys. Kortweg 

gestel was die respondente dus mans en vroue tussen 21 en 50 jaar oud. 
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1.13 Samevatting 

In hierclie hoofstuk is die volgende aspekte van navorsing beskryf: Die probleemstelling is belig en 

aandag is aan die samelewings-, kriminologiese- en teoretiese relevansie van die ondersoek, 

geskenk. Die navorsingsmetodologie is beskryf in terme van die navorsingsproses, die 

literatuurstudie, die steekproef, en ander tersaaklike aspekte. Vercler is die doel, rasionaal en 

hipoteses asook 'n kort omskrywing van elkeen van die kembegrippe weergegee. Ten slotte is die 

biografiese data van die ondersoekgroep beskryf. 

In hoofstuk 2 volg nou die bespreking van tersaaklike inligting rondom verkragting. 

*** 
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HOOFSTUK2 

'n KRIMINOLOGIESE PERSPEKTIEF OP VERKRAGTING 

2.1 lnleiding 

Kriminologie kan omskryf word as die dissipline wat misdaad in sy volle omvang bestudeer (Van der 

Walt 1965: 20; Lauw, Van Heerden & Smith 1978: 43; Gouws, et al. 1979: 165). Wetenskaplik

geldige kennis en insig oor ender meer die veroorsaking, gevolge, voorkoming en beheer van 

misdaad is in die vak van belang. Aspekte wat ook verklaar en beskryf word is die misdaad, die 

misdadiger, die slagoffer, besondere misdade, strafregspleging, teoretiese misdaadverklarings

modelle, misdaadveroorsaking en misdaadvoorkoming. 

Wat die kriminologiese perspektief op verkragting en -mites betref, maak die studieterrein dus ruim 

vir die verkragtingverskynsel in al sy fasette voorsiening. Verkragting omsluit binne die raamwerk 

van die kriminologiese perspektief, die volgende elemente, te wete: die aard en omvang van die 

misdaad, die misdadiger, die slagoffer en die regspleging. Die perspektief maak ook voorsiening vir 

die bestudering van die voorkoming van die verskynsel aldus Cloete (1990: 26). Die uitvloeisel van 

die bestudering van bogenoemde elemente is vir die kriminologie van belang omdat die volgende 

aspekte nagestreef word naamlik: beskrywing, verklaring, voorspelling en beheer van die 

misdaadverskynsel. 

Hoewel verskillende benaderings tot die kriminologiese perspektief geldig is, byvoorbeeld oorsake, 

gevolge, voorkoming, voorspelling en beheer van die misdaadverskynsel, word vir die doel van die 

navorsing die kriminologiese perspektief beperk tot die beskrywings van die misdaad, misdadiger, 

slagoffer en regspleging. Daarom word die hoofstuk daarvolgens ingedeel as die perspektief van 

waaruit ook na die mites gekyk sal word: socs dit uit die verkragtingsmites na vore kom in dit wat met 

die oortreder en die slagoffer in verband staan. 

Die aard en omvang van verkragting word eerstens bespreek sodat die ems van die probleem belig 

kan word. Laasgenoemde dien dan ook as grondslag en agtergrond tot die studie van 

verkragtingsmites en die moontlike bydrae tot die begrip van die probleem. 

2.2 Die aard en omvang van verkragting 

2.2.1 Die aard van die verkragtingsdaad 

Met die juridiese definisie van verkragting in gedagte, te wete: die wederregtelike, opsetlike 

geslagsverkeer deur 'n man met 'n vrou sender dat sy haar toestemming daartoe gee (Snyman 1992: 

460), kan 'n moontlike aanduiding gegee word van wat tydens 'n verkragting plaasvind. 
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Verkragting sluit ook ander elemente in as net die seksuele daad. Die omstandighede wat die 

verkragting omring is dikwels meer vreesaanjaend, bisar en vemederend as die geforseerdheid van 

die geslaggemeenskap. Ander misdade soos inbraak of roof kan die verkragting voorafgaan. Katz 

en Mazur (1979: 152) konstateer dat " ... violence or threat of violence, physical injury, and repugnant 

abuse, both sexual and non-sexual, often accompany the act", en om die redes kan dit selfs meer 

verwoestend vir die slag offer wees as die verkragtingsdaad self. 

Faktore wat die verkragting voorafgaan of wat tydens die daad voorkom, is belangrike indikatore ten 

opsigte van die aard daarvan. Dit sluit onder andere in: of dit 'n beplande verkragting was aldan nie. 

Bestaande mites soos om te glo dat verkragting 'n impulsiewe daad is, is hier van toepassing. Die 

teendeel is egter waar en dit is dat die meeste verkragtings beplande aksies is, hoe gering ookal 

volgens Pithers (1993: 175; Schwindinger & Schwindinger 1985: 46-48; Shapcott 1988: 70). Die 

keuse van die slagoffer is nie soos die mite dit voorstel dat net mooi, jong aantreklike meisies verkrag 

word nie. Enige vrou ongeag haar ras, ouderdom, beroep, huwelik- en sosio-ekonomiese status en 

voorkoms kan 'n potensiele slagofferword (Pollard 1992: 309; Dean & deBruyn-Kops 1982: 36; Foley 

& Davies 1983: 19; Goode 1994: 299). 

Toegang tot die slagoffer kan op verskeie maniere verkry word. Die mite dat net vreemdelinge 

verkrag, is hier van toepassing. Omdat die vrou die manspersoon met wie sy uitgaan vertrou kan hy 

hierdie vertrouensverhouding misbruik en sodoende word toegang tot die slagoffer vergemaklik. Die 

verkragting kan dus op enige plek plaasvind, vanaf donker afgelee plekke tot by die slagoffer se eie 

woning (Shapcott 1988: 209; Sanders 1980: 59; Goode 1994: 297; Kaplan et al. 1994: 794). 

Die "hoofbestanddeel" van enige verkragting is die afwesigheid van toestemming tot 

geslaggemeenskap. Dit is die kemaspek insake die aard van verkragting. Dwang, hoe gering ookal, 

kan ook op die vrou tydens verkragting afgeforseer word. Sanders (1980: 71) konstateer dat die 

gebruik van dwang hoofsaaklik drie vorme aanneem, naamlik eerstens die gebruik van wapens, veral 

messe en gewere, tweedens daadwerklike geforseerde krag, soos vuishoue en laastens dreigemente 

om gewelddadig op te tree wat dan ook gekombineer kan word met sodanige geforseerde krag. Katz 

en Mazur (Foley en Davies 1983: 15) beweer dat sekere situasies 'n toename in die gebruik van 

geweld verseker. Dit is indien die slagoffer ouer as die verkragter is, ook wanneer die verkragter 

alkohol gebruik het en die slagoffer nie, en wanneer die verkragting buitenshuis plaasvind. Moontlike 

redes is dat (in hierdie gevalle) die oortreder sy slagoffer moet oorrompel en haar daarvan weerhou 

om aandag te trek deur te skree. 

Wat die aard van verkragting betref, moet dit verder ook duidelik gestel word dat dit dikwels meer is 

as net geforseerde vaginale penetrasie. Slagoffers word ook onderwerp aan anale en orale 

seksdade, " ... and every fetish and perversion known to mankind has been associated with rape" (Katz 

& Mazur 1979: 164). 
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Hoe meer die verkragter laasgenoemde seksuele dade as vemederend vir die slagoffer sien, hoe 

grater is die geneigdheid om die slagoffer te dwing om hierdie dade uit te voer (Foley & Davies 

1983:40). Hoewel al hierdie dade nie almal vorme van geweld verteenwoordig nie, dra dit by tot 'n 

atmosfeer van dwang en vrees (Clark & Lewis 1977: 69). 

In hierdie verband moet daarop gewys word dat, volgens Bopp en Vardalis (1987: 18) asook Dean en 

deBruyn-Kops (1982: 13-14) se studies, is die mees algemene beserings wat verkragtingslagoffers 

opdoen kneusplekke, snye, blou oe en gebreekte bene. Van hulle word selfs bewusteloos geslaan. 

Die beserings is dus in samehang met voorgenoemde dwangvorme. 

Die aard van die verkragting, dit wil s~ faktore soos die beplanning van die daad, keuse van die 

slagoffer en hoe toegang tot die slagoffer verkry is, kan ·n rol in die slagoffer se stilswye (die 

verkragting word nie aangemeld nie) speel. Die rede is waarskynlik dat nie net syself aan die mites 

glo en haarself blameer nie, maar oak die samelewing (Koss 1985: 207; Hall & Hirschman 1993: 1; 

Karmen 1990: 134). Hierdie tendens kan s6 'n bydrae lewer tot die donkersyfers wat verkragting 

omring. 

Die slotsom oar verkragting is dat dit met geforseerde, gewelddadige, angswekkende seksuele 

vemedering van 'n vrou deur 'n man te make het. 

Vervolgens word die omvang van verkragting bespreek. 

2.2.2 Die omvang van verkragting in Suid-Afrika 

Die omvang van verkragting verwys na die aantal verkragtings in 'n gegewe periode, byvoorbeeld 

een jaar. Afgesien van tekortkominge (soos die lae aanmeldingsyfer) is beskikbare, amptelike 

statistiek, die enigste bruikbare data. Misdaadstatistiek in Suid-Afrika is afkomstig van die polisie, 

howe en gevangenisse aldus Schurink (1992: 340). Die polisiestatistiek verskaf inligting oar die 

oortreders en die slagoffers. Die tyd en plek van die misdaad en die beserings wat deur die slagoffer 

opgedoen word, word aangeteken volgens Schurink (1992: 341). Die statistiek verskaf egter nie 

inligting oar die motivering vir die verkragtingsdade of oar die vrou se moontlike presipiterende 

aandeel tot die daad nie. Verkragting is een van die misdade waar die slagoffer net soveel as die 

oortreder gestigmatiseer word, en in sommige gevalle selfs meer, en om die rede word die voorval 

dikwels nie aangemeld nie (Goode 1994: 300). 

Suid-Afrika toon nietemin 'n toename in die aantal aangemelde verkragtingsgevalle. In 1980 was 

daar, 9 365 aangemelde gevalle teenoor 19 368 in 1988. Oar 'n tydperk van agt jaar verteenwoordig 

dit 'n toename van 1 O 003. Die onaanvaarbare hoe omvang van sulke aanmeldings word verder 

belig deur die aangemelde verkragtingsgevalle vir 1992 per 100 000 van die bevolking. 
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Hierdie data verteenwoordig die aanmeldingsgevalle in die vier vorige provinsies van die RSA (alle 

bevolkingsgroepe ingesluit), en word in Tabel 2.1 voorgestel (Kriel 1993). 

Tabel 2.1 Verkragtings volgens provinsies in Suid-Afrika 

Provinsie Getalle per 100 000 Persentasie 

Transvaal 9 632 757 11,13% 

Natal 2 218 394 2,1% 

Vrystaat 2 438 528 3,6% 

Kaap 6 230 659 8,0% 

Totaal 20 520 338 24,83% 

Opmerking: Die SAPD het tydens hierdie studie nog steeds die statistiek volgens die SAPS 

versamel. Die oorskakeling na die rapportering volgens die nuwe provinsiale indeling was nog nie in 

werking toe hierdie navorsingsverslag saamgestel is nie. Statistiek uit Tabel 2.1 toon dat die destydse 

Transvaal en die destydse Kaap die provinsies was wat hoogste aanmeldings vir verkragting 

gedurende 1992 verteenwoordig het. 

Vervolgens word die statistiek van aangemelde verkragtings in Pretoria van 1988-1992 aangedui. Dit 

is as belangrik beskou omdat dit die "verkragtingsmilieu" waaruit die steekproef getrek is, weergee. 

Die aantal verkragtings is bereken deur die ongegronde gevalle van die aangemelde gevalle af te 

trek, en word in Tabel 2.2 voorgestel, (Van der Merwe 1993). 

Tabel 2.2 Verkragtings in Pretoria van 1988-1992 

Jaar Getal % Toe/Afname 

1988 1067 ----
1989 1026 -3,8% 

1990 1260 +22,8% 

1991 1329 +5,47% 

1992 1521 +14,45% 

Uit bogenoemde Tabel 2.2 toon die statistiek duidelik dat daar 'n toename in verkragting van jaar tot 

jaar is, met die uitsondering van 1988 na 1989, waar daar 'n afname te bespeur was. 
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'n Verdere verfyning van die provinsiale data wat in Tabel 2.1 gegee is, laat die volgende ten opsigte 

van aanmeldings van verkragting vir 1993 tot 1994 blyk: 

Tabel 2.3 Aanmeldings van verkragtings: 1993-1994 

Provinsie Jaar: 1993 Jaar: 1994 % 

Toename/Afname 

Natal 4 417 4 819 + 9,1% 

Noord-Kaap 998 1 259 + 26,1% 

Noord-Transvaal 1 665 1 992 + 19,6% 

Oos-Kaap 2 896 3 359 + 15,9% 

Cos-Transvaal 1 209 1 401 + 15,8% 

Vrystaat 2 499 2997 + 19,9% 

Soweto 2 082 Deel van WWR* Deel van WWR * 

Verre Noord-Transvaal 473 572 + 20,9% 

Wes-Kaap 4 794 5 362 + 11,8% 

Wes-Transvaal 1 349 1 574 + 16,6% 

Witwatersrand (WWR) 7452 8 672 + 16,3% 

Opmerking: Die SAPD het tydens hierdie studie nog steeds die statistiek votgens die SAP6 

versamel. Die oorskakeling na die rapportering volgens die nuwe provinsiale indeling was nog nie in 

werking toe hierdie navorsingsverslag saamgestel is nie. *Die leser moet daarop let dat Soweto 

vanaf 1994 onder die Witwatersrand resorteer. 

Uit Tabet 2.3 kan duidelik gesien word dat die reeds hoe verkragtingssyfers in 1993 verder in 1994 

toegeneem het (Kruger 1995). Die persentasie word bereken deur die kleiner getal van die grote af 

te trek en deur die kleiner getal te deel. ('n + dui op 'n toename en 'n - op 'n afname). 

Aangesien amptelike statistiek 'n bron van inligting is waarvolgens verklarings, beskrywings en 

voorkomings gemaak kan word, maan Katz en Mazur (1979: 33): " ... one must examine statistical 

data on rape warily, keeping in mind its limitations". Die doet met hierdie enkele syfers is egter stegs 

om die omvang van hierdie verskynsel in Suid-Afrika kortliks te belig as die agtergrond van die ems 

van waarom ook 'n indiepte studie van verkragtingsmites gemaak behoort te word. 
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Die kriminologiese perspektief op verkragting maak ook voorsiening vir die bestudering van die 

verkragter. Vir die doel van die studie word slegs die profiel van die verkragter kortliks belig (daar 

bestaan egter ook ander kenmerke), omdat die aspekte wat hier uitgelig word die fokus van die studie 

op die verkragtingsmites die beste ondersteun. 

2.3 Profiel van die verkragter 

Verskeie navorsers is dit eens met mekaar dat die verkragter 'n gewone man is - "the man next door" 

(Medea & Thompson 1974: 29; Scacco 1982: 293; Dean & deBruyn-Kops 1982: 42; Dominelli 1991: 

28). Bush (1977: 34) beskryf die verkragter as mens baie duidelik: " ... the rapist is any man against 

any woman. He acts against the woman who happens to walk down the street, happens to be 

stranded, happens to be alone. It is an act not against someone but against anyone". 

Verskillende kenners (Foley en Davies 1983: 30; Burgess en Holmstrom 1974: 22-29; Gordon en 

Riger 1989: 45; Rowland 1985: 285-286; Dean en deBruyn-Kops 1982: 50; Dominelli 1991: 24; Levi 

1994: 327) se die motiewe van verkragters wissel tussen aggressie, woede, magsug, sadisme en 

bedrog. 

'n Tipologie van die verkragter as persoon word ook breedvoerig in die literatuur bespreek (Warner 

1980: 275-276; Foley & Davies 1983: 31-37; Green 1985: 43-46 ; Scully & Marolla 1985: 253; 

Gordon, Hall, Hirschman, Boardman, Schondrick, Stafford, Codispoti, Heinbaugh, Neuhaus & 

Krenrick 1993: 229-230). 'n Voorbeeld hiervan is die seweledige tipologie van Kinsey et al. (Dean & 

deBruyn-Kops 1982: 41-53; Hirsch 1981: 95; Medea & Thompson 1975: 31-34; Groth 1979: 12-57; 

Scully & Marolla 1985: 253). Dit behels die volgende: die misdadiger, die geestesversteurde, 

bendeverkragter, onbevoegde Romeo, "bargain hunters", skuldinvorderaars en wanvertolkers. 

Hoewel die tipes van groot belang is vir die verstaan van die verskynsel van verkragting as sodanig, 

sal dit nie in hierdie navorsing verder beredeneer word nie. Die profielaspekte wat die voorkoms van 

verkragtingsmites waarskynlik die beste sal belig, word eerder aangedui. Die volgende 

profielkenmerke van die verkragter kon uit die geraadpleegde werke saamgestel word: 



* Beroep 

* Ouderdom 

* Sosio-

ekonomiese 

klas 
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Wat beroep betref, het verskeie navorsers (Clark & Lewis 1977: 98; Singh 1983: 

42; Amir (Hirsch 1981: 95) bevind dat verkragters hoofsaaklik verteenwoordigend 

is van die half- en ongeskoolde beroepe. Dit is ook die bevinding van Verwey 

(1986: 87) in haar Suid-Afrikaanse ondersoek (0% professioneel; 45% halfgeskool 

of ongeskool; 13,3% studente). Die Iser-status beroepsposisies plaas gewoonlik 

'n hoe prys op die bewys van manlikheid in beroepe soos vragmotorbestuurders 

of loodgieters (Hirsch 1981: 95; Burgess & Holmstrom 1974: 22). 

Belangrike data is ook ten opsigte van die ouderdom van verkragters gegenereer. 

McCaldon en Ringrose (Clark & Lewis 1977: 96) het bevind dat verkragters oor 

die algemeen jonk en ietwat ouer as hul slagoffers is. Uit een-en-veertig 

reeksverkragters was hul ouderdom ten tye van hul eerste aanval 21,8 jaar, met 

die tweede aanval 25,8 jaar en met die laaste aanval 29 jaar (Allison & 

Wrightsman 1993: 24). Hoewel navorsers soos Amir (1971: 52); MacDonald 

(1971: 170); Verwey (1986: 36); Groth (1979: 167) en Smith (Levi 1994: 327) 

uiteenlopende bevindings rakende die verkragter se ouderdom het, blyk dit tog uit 

hulle bevindinge dat die grootste groep die van 26 tot 30 jaar is. Die tweede 

grootste groep is tussen 15 en 25 jaar oud. 

Die bevindinge van Kutash, Kutash & Schlesinger (1978: 309) is die volgende: 

verkragters kom meestal uit die lae sosio-ekonomiese klasse en uit 'n 

minderheidsgroep. Levi (1994: 306) is van mening dat min inligting oor sosiale 

klas beskikbaar is aangesien amptelike statistiek nie die aspek insluit nie. 

* Huwelikstatus Wat die oortreders se huwelikstatus betref, is navorsers egter verdeeld. Gordon 

en Riger (1989: 45), Hopkins (1984: 11), Foley en Davies (1983: 11) en Allison en 

Wrightsman (1993: 25) is van mening dat die meeste verkragters tydens die 

verkragting getroud was. Gager en Schurr (1976: 208), Groth (1979: 167); Singh 

(1983: 42), Amir (1971: 61-63), asook Wolfe en Baker (Verwey 1986: 40) het 

gevind dat die meeste verkragters in hul onderskeie ondersoeke, ongetroud was 

tydens die verkragting. Hierdie ongetroude verkragters het egter bevredigende 

seksuele verhoudings met hul meisies gehad voor die verkragting. 

Uit die voorafgaande kan dus oorsigtelik gestel word dat die profiel van die verkragter, volgens 

verskillende navorsingsresultate, soos volg saamgestel is: Die verkragter kom uit die laer sosio

ekonomiese statusgroep, doen ongeskoolde of halfgeskoolde werk, is onder 30 jaar oud, ietwat ouer 

as sy slagoffer, en moontlik getroud. 

Benewens die misdadiger, maak die kriminologiese perspektief ook vir die bestudering van die 

slagoffer voorsiening. Binne die raamwerk van die navorsing is die volgende aspekte van die profiel 

van die slagoffer gekies omdat dit in lyn is met die aspekte van verkragtingsmites wat in die 

navorsing beklemtoon word: 
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2.4 Profiel van die slagoffer van verkragting 

lnligting rakende die verkragtingslagoffer is hoofsaaklik afkomstig van die polisie, mediese personeel 

asook van viktimisasie-studies. Hoe die werklike slagoffer dus daaruit sien, kan 'n totale 

waninterpretasie wees as gevolg van onderrapportering by hierdie instansies (Schram 1978: 64). 

Die profiel van die slagoffer van verkragting word gerig deur presipiterende faktore soos nalatigheid, 

na"iwiteit, ryloop, promiskieuse lewenswyse, en 'n kombinasie tussen goeie maniere en 'n gebrek aan 

selfhandhawing (Amir 1971: 253-258; Thio 1983: 135-147; Nelson & Amir 1977: 274; Moolman 1984: 

80; Dean & deBruyn-Kops 1982: 58-59; Foley & Davies 1983: 38; Karmen 1990: 135). 

Die aard van die profiel word ook be"invloed deur wat Mannheim (Van der Walt, Cronje & Smit 1982: 

37-40) die direkte, latente en indirekte slagoffers van misdade noem, 'n indeling wat oak op die 

slagoffers van verkragting toegepas kan word. Hierbenewens kan die aard van die verhouding wat 

tussen die misdadiger en die slagoffer bestaan, te wete, 'n vreemdelings-, vreemde wat vertrou word, 

bekende, en goeie kennisverhouding, rigtinggewend in die profielbeskrywing van die slagoffers van 

verkragting aangewend word (Clark & Lewis 1977: 76; Dean & deBruyn-Kops 1982: 47-48; Goode 

1994: 303). Vanwe~ die omvang, die aard en die doel van hierdie ondersoek, kan egter nie hierop in 

besonderhede ingegaan word nie. 

Teen hierdie agtergrond word die profiel van die slagoffers van verkragting soos dit uit die 

tersaaklike literatuur blyk, kortliks in terme van beroep, ouderdom, sosiale klas en huwelikstatus 

beskryf. 

* Beroep Bart (Gunn en Minch 1988: 37; Goode 1994: 303) het gevind dat vroue in 

professionele beroepe meer geneig is om verkragting aan te meld as ander 

vroue. Die moontlike rede is omdat die vrou geloofwaardig vir die polisie 

voorkom, en omdat sy goed ingelig is wat haar regte betref. Soos reeds gemeld is 

die gemiddelde verkragtingslagoffer jonk en is hulle dikwels studente. Vroue in 

sekere beroepe, soos kelnerinne, klerke en verpleegsters kan maklike teikens 

wees omdat hulle tot laat in die nag werk, alleen reis en verder het hulle 'n 

vasgestelde roetine wat aankoms en vertrek betref. Sodoende kan die verkragter 

se aanvalsbeplanning vergemaklik word (Foley & Davies 1983: 10). Dit moet 

egter in gedagte gehou word dat enige beroep vanaf nonne tot prostitute 

moontlike teikens kan wees. 



* Ouderdom 

* Sosiale klas 
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Volgens statistiek is vroue wat kwesbaar vir verkragting is, meestal jonk, arm, 

van 'n minderheidsgroep en van die stad. MacDonald (1971: 170; Dean en 

deBruyn-Kops 1982: 55; Schram 1978: 65-66; Gunn & Minch 1988: 37; Mulvihill 

en Tuma (Russell 1984: 79); Cole 1987: 119 en Levi (1994: 308) se bevindinge 

dui daarop dat die grootste groep verkragtingslagoffers tussen 13 en 17 jaar oud 

is, en die tweede grootste groep tussen 18 en 29 jaar (meeste onder 30 jaar). 

Volgens Warner (1980: 10; Karmen 1990: 247; Goode 1994: 302) le die 

risikogroep tussen 15 en 25 jaar. Adolessensie blyk 'n riskante periode vir 

verkragtingsviktimisasie te wees. Hindelang, Gottfredson & Garofalo (1978: 254) 

is van mening dat die algemene viktimisasiekoers vir persone onder 20 jaar, drie 

maal hoer is as die van 65 jaar en ouer. Die jong meisie se lewenstyl en strewe 

na onafhanklikheid kan bydraende faktore tot haar viktimisasie wees. Mccombie 

(1980: 137) beweer dat haar gebrek aan lewenservaring ook 'n faktor kan wees. 

Dit is ongelukkig so dat geen vrou van enige ouderdom teen verkragting 

gevrywaar kan word nie. Die feit bly egter staan: navorsing dui daarop dat sekere 

ouderdomgroepe grater risiko's as ander loop (Goode 1994: 299). 

Peters (Dean & deBruyn-Kops 1982: 107) is van mening dat die vrou se sosiate 

ktas 'n invtoed sat he op haar reaksie na verkragting. Middel en hoe sosio

ekonomiese ktas vroue beleef 'n grater emosionele skok omdat hulle nie 

voortdurend onderwerp word aan gewetd, misdaad en viktimisasie nie. Vroue 

van die tae sosio-ekonomiese klas sat verkragting meer geredelik "aanvaar'' as 

net nog 'n deet van hut moeitike tewensbestaan. Dit word gesuggereer dat die 

persentasie hoe sosio-ekonomiese ktas stagoffers veet hoer is as wat die 

statistiek imptiseer, omdat hulle van private dokters gebruik maak. 'n Studie 

gedoen onder praktisyns het gevind dat 57% van hut verkragtingslagoffers nie die 

voorval aangemeld het nie Mc Guire & Stem (Russell 1984: 85). 

* Huwelikstatus Statistiek impliseer dat die meerderheid verkragtingslagoffers ongetroud is (in ag 

geneem dat die vemaamste ouderdom om verkrag te word tussen 13 en 17 jaar 

is). Dit is ook die bevinding van Cole (1987: 83; Dean & deBruyn-Kops, 1982: 

15). Die ongetroude staat maak hulle meer kwesbaar, 'n moontlike rede is die 

tewenstyt en patrone van daaglikse aktiwiteite wat deur die adolessente of jong 

volwassenes gevotg word (Dean & deBruyn-Kops, 1982: 15). Hamey en 

Muehtenhard (1991: 169) se die ouderdom van die slagoffer korreteer met " ... the 

ages at which dating frequency is highest, thus women in this age group may be 

exposed to a larger number of possible prepetrators than at other times in their 

lives". 
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Vervolgens word, na die voorafgaande beskrywings van die aard van die misdaad, die misdadigers 

en die slagoffers, nou oak aan die beregting van verkragting aandag gegee. Dit word, volgens die 

Suid-Afrikaanse reg, deur middel van die polisie, howe en gevangenisse gedoen. Daarom word die 

klem hierop geplaas. 

2.5 Die beregting van verkragting 

2.5.1 Die rol van die polisie 

Verkragting kan slegs deur die polisie opgevolg word indien ·n klag van verkragting aanhangig 

gemaak word. 

Die rol van die polisie tydens ·n verkragtingsaak is tweeledig van aard: eerstens om die slagoffer te 

beskerm en te ondersteun en tweedens om die oortreder in hegtenis te neem en suksesvol te laat 

vervolg (Kellerman 1985: 28). 

Ter wille van die volledigheid van die kriminologiese perspektief op verkragting, word die volgende 

belangrike aspekte insake die taak van die polisie, vir die doel van hierdie navorsing kortliks beskryf: 

* Die aanmelding van die klagte: 

Na ·n verkragting berus die besluit by die slagoffer wat haar verder te doen staan. Ten einde 

die vervolging van die vermeende oortreder te aktiveer, moet sy 'n klag by die polisie 

aanhangig maak. Na die le van ·n klag word ·n geformuleerde prosedure gevolg om inligting 

rakende die klag in te win. Die volgende persone word vir hierdie doel betrek: 

Polisiebeamptes betrokke by ·n verkragtingsklag is die ondersoekbeampte, die patrollie

eenheid en die speurders (Kellerman 1985: 29). Die polisieman aan diens sal met haar 

aankoms by die polisiestasie ·n paar vrae vra wat algemene inligting aangaande die voorval 

bevat, byvoorbeeld waar en wanneer dit gebeur het. Vervolgens sal die ondersoekbeampte 

·n volledige verklaring van haar verkry, gewoonlik in die privaatheid van ·n afsonderlike 

kamer. Die polisie kan ook na die toneel waar die verkragting plaasgevind het uitgaan om 

sodoende na bewysstukke soos moontlike bleed- en spermmonsters, vingerafdrukke en ander 

leidrade te soek. 

* lnligting wat die vervolgingswaarde bepaal: 

Die bewyslas in ·n strafsaak berus by die staat. Juis om hierdie rede moet die polisie 

getuienis versamel wat die staat se saak gaan staaf en wat vir die Prokureur-Generaal leiding 

gee in sy besluit of die oortreder vervolg gaan word of nie (Kellerman 1985: 31). lntensiewe 

ondervraging van die slagoffer is noodsaaklik omdat die ondersoekbeampte horn- /haarself 

moet vergewis van die gebeure. Sodoende kan hy/sy bepaal of die elemente teenwoordig 

wel op ·n verkragting dui. 
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Verder maak die reg 'n onderskeid tussen verkragting, onsedelike aanranding en poging tot 

verkragting en om die rede moet die ondersoekbeampte die korrekte misdaadelemente 

ondersoek vir die doeleindes van latere vervolging (Kellerman 1985: 32). 

Antwoorde op vrae wat die polisie inwin aangaande die verkragtingsklag is onder andere die 

naam en adres van die klaagster, besonderhede van die beskuldigde (naam en adres, 

beskrywing van kenmerke, klere, spraak, motor en plek van gebeure), die eerste persoon vir 

wie sy van die voorval vertel het (wat as 'n belangrike getuie in die hof gebruik kan word) en 

enige soortgelyke klagtes (Burgess & Holmstrom 1974: 68; Van Zyl 1993). 

lndien die polisie egter ontbied word na die misdaadtoneel word ander aspekte tesame met 

die slagoffer se verklaring ook in ag geneem. Dit sluit in die beveiliging van die toneel, 

opsporing van ooggetuies en die afneem van hul verklarings. Fotograwe en vingerafdruk

deskundiges word ontbied. 

Die polisie word dikwels daarvan beskuldig dat hulle "onmenslik" teenooor die slagoffer 

optree. 'n Moontlike rede vir hierdie optrede kan wees dat " ... most police officers respond to 

rape complaints too infrequently to develop appropiate investigative techniques solely from 

on the job experience" (Labuschagne 1992: 3). Hierdie "onmenslikheid" kan verder toege

skryf word aan die feit dat die beampte ongemaklik en selfs hulpeloos voel teenoor die 

slagoffer tydens die insameling van gegewens. Sommiges mag selfs grappe maak om die 

spanning te probeer verlig maar verhoog sodoende die trauma wat die slagoffer reeds beleef 

het (Labuschagne 1992: 4). 

Afgesien van die feit dat die primere taak van die polisie is om gegewens oor die klag in te 

samel, moet ook emstig aandag gegee word aan mediese sorg vir die slagoffer. Die 

volgende belangrike rolspeler in die verkragtingsaak is dan die distriksgeneesheer. 

* Die rol van die distriksgeneesheer: 

Die Wet op Gesondheid (Wet 63 van 1977) bepaal onder andere dat die Departement van 

Gesondheid en Welsyn verantwoordelik sal wees vir die insameling van medies-geregtelike 

getuienis (Reynders 1985: 42). 'n Privaatpraktisyn kan die ondersoek egter ook uitvoer. 

In gevalle van verkragting is die distriksgeneesheer se enigste funksie die versameling van 

mediese getuienis wat bewys kan lewer dat die vrou verkrag is. Die hof op sy beurt, heg 

waarde aan die getuienis van die distriksgeneesheer wat uiteindelik 'n beslissende rol in die 

hof kan speel (hetsy positief of negatief vir die klaagster). 
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Aangesien swaar strawwe vir verkragting opgele kan word, moet die distriksgeneesheer sy 

ondersoek nougeset uitvoer (Reynders 1985: 43). 

Die mediese ondersoek kan alleenlik uitgevoer word indien ·n klag by die polisie in die gebied 

waar dit plaasgevind het, gele word. Die polisie rig ·n skriftelike versoek tot die 

distriksgeneesheer om die slagoffer te ondersoek. Dit is in belang van die slagoffer dat die 

ondersoek so gou moontlik geskied in ·n geskikte plek met die nodige fasiliteite. Die 

slagoffer wat ondersoek gaan word moet ge"identifiseer word. Die dokter moet homself 

identifiseer en die prosedure verduidelik wat gevolg gaan word (Reynders 1985: 43). 'n 

Derde persoon ('n dame) moet tydens die ondersoek teenwoordig wees. 

Dit is van belang dat die dokter die pasient se mediese geskiedenis moet aanteken. 

Sodoende word haar verstandsvermoe, psigiese toestand en aard van nugterheid bepaal. 

Slegs na ·n vertrouensverhouding tussen die dokter en die slagoffer tot stand gekom het, kan 

hy gedetailleerde vrae vra na die werklike gebeure van die verkragting. 

Die geneesheer behoort sekere prosedures aan die slagoffer te verduidelik. Sy sal meer op 

haar gemak voel as daar aan haar verduidelik word dat haar onderklere - indien met bloed 

en/of semen bevlek is - belangrike bewystukke kan wees. 'n Ginekologiese ondersoek word 

uitgevoer. Die dokter moet ook bedag wees op wonde en kneusplekke op ander dele van 

haar liggaam. lndien die slagoffer na alkohol ruik, moet die alkoholpersentasie van haar 

bloed bepaal word. Die distriksgeneesheer se gevolgtrekkings moet op onbevooroordeelde 

feite gegrond wees. Advies kan ook aan die slagoffer gegee word, soos die behandeling van 

wonde asook optredes in geval van swangerskap. Die beskuldigde (indien beskikbaar) kan 

ook deur die distriksgeneesheer ondersoek word. Monsters soos hare kan van die 

beskuldigde geneem word, en vergelyk word met die kontrolemonsters verkry van die toneel 

of die slagoffer (Schutte 1993: 4). 

Die ondersoek deur die distriksgeneesheer lewer bewyse (mediese getuienis) wat die klag 

van verkragting kan steun. Na afhandeling van die polisie en distriksgeneesheer se 

ondersoek besluit die staat of daar genoegsame vervolgingswaarde bestaan al dan nie. 

Sodra die polisiekundige ondersoek bevredigend afgehandel is (wat eintlik bestaan uit 'n 

voorbereiding vir die hofsaak), kan die hofsaak volg. 
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2.5.2 Die verkragtingsverhoor 

Tydens die hantering van verkragting gee die howe in die RSA aan die volgende aspekte aandag: 

* Jurisdiksie en konsultasie: 

Die polisie se ondersoek gaan die strafregtelike vervolging vooraf. Na die insameling van 

bewyse (hetsy van die misdaadtoneel of ooggetuies) word die polisiedossier voor die 

aanklaer gele vir beslissing en vervolging. Verkragtingsake vind slegs in streekhowe en 

hooggeregshowe plaas (D'Oliveira 1985: 47). lngewikkelde sake, van groot openbare belang, 

kan na die hooggeregshof verwys word. 

Die volgende is van rigtinggewende belang: Kellerman (1985: 37) stel ?it duidelik dat 

verkragtingsdeskundiges dit eens is dat die slagoffer 'n beter getuie is indien sy voorbereid in 

die getuiebank staan. Sodoende word die traumatiese gebeure nie net makliker hanteer nie, 

maar die onpersoonlikheid van die hofverrigtinge kan ook verminder word. 

Voorverhoorkommunikasie tussen die klaagster en die staatsaanklaer is dus onontbeerlik. 

Positiewe aspekte wat hieruit voorvloei is onder andere die feit dat die klaagster besef dat 

haar belange aandag geniet, dat sy openhartig kan wees oor die gebeure en dat sy uitvind 

wat die prosedure in die hofsaak is, byvoorbeeld tydens kruisondervraging, die kwessie 

rondom toestemming of besliste weiering. Die bedrewe aanklaer sal die klaagster inlig 

aangaande haar regte. Die klaagster se getuienis is vanselfsprekend in camera. Die 

klaagster kan aansoek doen vir 'n verbod van enige publikasies wat haar moontlik kan 

identifiseer (Krugel 1985: 69). 

* Kruisverhoor van die klaagster: 

Die saak van die verdediging in 'n verkragtingsaak is gewoonlik saamgestel om eerstens te 

poog om toestemming tot geslaggemeenskap te bewys. Ten tweede word die identiteit van 

die beskuldigde bevraagteken. Laastens word die . getuienis van die klaagster in twyfel 

getrek. Die verdediging berus dus grootliks op die relatiewe "skuld" van die klaagster (Steyn 

1980: 34). 

Die invloed van verkragtingmites in hierdie proses word duidelik weerspieE31 in die volgende 

opmerking: " ... while the defendant is innocent until proven guilty, the prosecutrix in the rape 

case is guilty of making a false accusation until proven innocent" aldus Connell & Wilson 

(Steyn 1980: 34). 
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Kruisondervraging kan uitmergelend wees, terwyl die getuienis in 'n verkragtingsaak vir die 

klaagster pynlik en vemederend van aard is (Steyn 1980: 35). 'n Uittreksel uit die volgende 

saak dien as 'n duidelike voorbeeld van voorgenoemde, terwyl die mites duidelik in die 

opmerkings van die verdediging vervat is: 

"On February 15 1977, in the Cape Town Regional Court the defense for the alleged rapist 

tried to show that a skinny teenage girl who had been intercepted by five men one night, had 

concented to intercourse with five men for three hours, on a filthy double bed mattress in a 

room in a semi-demolished house. He asked what she had been wearing at the time of the 

alleged rape, and naive to the implication of the question, she described the colours of her 

denim jacket, shirt and jeans. The defence councel then asked her if she had worn her shirt 

unbuttened low, whether she had struggeled and fought against these five men, if she had 

screamed for help, and if her clothes were torn. To the last four questions she answered "no" 

the reason being that her mouth and nose had been held close and that she had almost lost 

conciousness from suffocation. She was then asked if she had met any of the men before the 

alleged rape. She had not. She was then asked if she had any boyfriend she had not and if 

she had sex with any of them. She had not. This question was asked despite the fact that 

the district surgeon had reported that she had been a virgin" (Steyn 1980: 35). 

Die onaangenaamheid rondom kruisondervraging is 'n onvermydelike uitvloeisel van die 

Suid-Afrikaanse sisteem van verhoor en bewysreg. Volgens Krugel (1985: 73) mag die 

klaagster se karakter slegs aangeval word in soverre dit relevant tot geloofwaardigheid is. 

lndien die klaagster se karakter deur kruisondervraging aangeval word stel die beskuldigde 

horn bloot aan 'n soortgelyke aanval op sy karakter. Die klaagster se karakter is wel van 

belang vir die doeleindes van vonnisoplegging tydens skuldigbevinding. lndien die klaagster 

'n maagd was ten tye van die aanval kan dit as 'n verswarende faktor in ag geneem word. 'n 

Vrou se lewenstyl mag die saak laat swaai in die guns van die beskuldigde. Ter illustrasie; 'n 

prostituut se kanse is gering om geglo te word as sy 'n verkragting aanmeld. Haar "werk" laat 

mense glo dat haar lewenstyl inskiklik is tot geslaggemeenskap met enige persoon wat 'n 

vergoeding insluit (sonder die klag van 'n verkragting daama) (Dean & deBruyn-Kops 1982: 

80). 

Die eerste persoon aan wie die slagoffer van haar verkragting vertel het, is 'n belangrike 

getuie in die hof (die slagoffer se voorkoms en emosionele toestand na die verkragting is 

belangrik). Hoewel die tipe getuie in 'n ander misdaad as hoorsegetuienis sal dien is dit 

toelaatbaar in 'n verkragtingsverhoor (Krugel 1985: 71-72). 
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Dit kan ook van die klaagster verwag word om haar besliste weiering tot geslaggemeenskap 

te bevestig, deur weer te gee watter metodes sy aangewend het om weiering aan te dui, 

hetsy deur te skree, met wapens of verbaal, fisieke weerstand of ontvlugting (Steyn 1980: 

34). lndien daar egter definitiewe bewyse van geweld en dwang is, is dit makliker om 'n 

gebrek aan toestemming te bewys (Sanders 1980: 74). Dit sal egter vir die vrou moeilik wees 

om die hof te oortuig dat sy op die laaste oomblik geslaggemeenskap geweier het, indien sy 

toegelaat het dat sake tot op 'n gevorderde stadium van intimiteit tussen haar en 'n bekende 

gevorder het (Clark & Lewis 1977: 141). 

Tydens 'n verkragtingsverhoor geld die sogenaamde versigtigheidsreel. Volgens die reel sou 

daar spesiale gevare in die getuienis van 'n vrou tydens geslagsmisdade wees, omdat sy 

deur emosies soos frustasie, wraak en berou gemotiveer kan word aldus Middelton (1988: 44; 

Schwikkard 1994: 200). Die beskuldigde sou moeilik so 'n klag kon weerle, veral as die 

klaagster die enigste getuie is (Potgieter 1985: 59; Krugel 1985: 71). Dit is dus verstaanbaar 

dat die hof alle moontlike relevante faktore in ag sal neem wat die beskuldigde 'n regverdige 

verhoor sal verseker, en daarmee saam ook die geloofwaardigheid van die klaagster se 

getuienis te toets. Geloofwaardigheid berus nie net op die stawing van getuienis soos 

geskeurde klere, of beserings aan die liggaam nie, maar ook volgens die klaagster se optrede 

in die getuiebank, en die wyse waarop sy die vrae beantwoord (D'Oliveira 1985: 49). Elke 

saak word volgens meriete beoordeel, en om die rede is die stawing van getuienis nie 

noodwendig 'n vereiste nie aldus Middelton (1988: 44). 

Uit voorafgaande is dit duidelik dat die element van nie-toestemming 'n deurslaggewende rol 

tydens kruisondervraging speel. Die misbruik van kruisondervraging is een van die redes 

waarom vroue, veral van die hoe sosio-ekonomiese klas, weier om 'n klag te le (D'Oliveira 

1985: 61). Die klem word eerder op die vrou se toestemming tot geslaggemeenskap geplaas 

as op die primere element van geweld, in die besluit of dit 'n verkragting is of nie (Faul & 

Mulder 1990: 15). Volgens Berger (Steyn 1980: 38) word verkragting uniek behandel as 

gevolg van die mites wat oor verkragting bestaan, te wete: 

(1) die vrees vir vals aanklagtes, 

(2) versinsels gegrond in fantasiee van vroue, en, 

(3) die moeilikheidsgraad om hierdie versinsels aan die kaak te stel. 

Vervolgens sal die strawwe wat met verkragtingsake verband hou bespreek word. 
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* Stafloemeting: 

Die volgende aspekte is vir die oplegging van 'n vonnis van belang ongeag die oortreding: 

die oortreder, die oortreding, sowel as die belange van die gemeenskap wat die slagoffer 

insluit, aldus Labuschagne (1995). 

Die algemene publiek, aldus Potgieter (1985: 62), is van mening dat die straf opgele in 'n 

verkragtingsaak uiters ontoereikend is. 'n Verdere mening is dat tydens die verhoor te veel 

klem gele word op die persoonlike kenmerke van die beskuldigde, terwyl die afskrikwaarde in 

belang van die gemeenskap onderbeklemtoon word. 

Die regter of landdros bepaal die vonnis op grond van vorige veroordelings van verkragting, 

die graad van geweld wat toegepas is, fisiese of psigiese beserings van di~ slagoffer, die 

ouderdom en gesondheidstoestand van die klaagster, die karakter van die klaagster en die 

beplanning van die aanval (D'Oliveira 1984: 49). Verkragtingvonnisse wissel van opgeskorte 

vonnisse tot langtermyngevangenisstrawwe. 

Lare (Hopkins 1984: 83) gee die volgende redes waarom 'n verkragter tronkstaf opgele 

behoort te word. Dit: 

* dui op die ems van die saak; 

* benadruk die publiek se afkeur; 

* skrik potensiele verkragters af; 

* staf die oortreder; 

* beskerm die gemeenskap. 

Appelregter Holmes kom tot 'n gevolgtrekking rakende strafloemeting: " ... To sum up in 

general: Punishment should fit the criminal as well as the crime, to be fair to society ... " 

(Potgieter 1985: 62). Na aanleiding van hierdie opmerking dien die volgende voorbeelde ter 

illusrasie van strafloemeting. In Beeld (14 Augustus 1991: 8) word berig van twee 

minderjarige seuns, onderskeidelik 14 en 15 jaar oud (ten tye van die verkragting) wat 

altesame 30 jaar gevangennisstraf gevonnis is. Landdros van Schalkwyk het 'n 23 jarige 

verkragter vier jaar tronkstraf opgele, opgeskort vir vyf jaar. Hy is ook gevonnis tot vyf houe 

met 'n rottang. Die skok en pyn van die rottanghoue behoort vir die verkragter 'n idee te gee 

wat die verkragte meisie moes ervaar, aldus die landdros (Beeld 21 Junie 1991: 5). 'n 

Verkragter bekend as die "Kaapse Jack the Ripper'' het vier jong meisietjies verkrag, en 

gepoog om 'n vyfde een te verkrag. Hy is op elk van die klagtes tot lewenslange 

gevangennisstraf gevonnis (Beeld 13 Junie 1991: 9). 
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Die beregting van verkragters word deur die polisie, howe en Korrektiewe Dienste ondemeem. 

Vervolgens word die taak van Korrektiewe Dienste in hierdie verband kortliks beskryf. 

2.6 Korrektiewe Dienste 

* Programme: 

Korrektiewe Dienste as die eindpunt in die regsisteem se funksie is nie net straftoepassing 

nie, maar gedragsverandering en gedragsverbetering word ook ten doel gestel. lnligting 

aangaande die verkragter wat gevangennisstraf uitdien, is gering. Verkragters in die Suid

Afrikaanse gevangenisse word nie aan 'n spesiale program wat verband hou met hul misdaad 

onderwerp nie. Daar bestaan wel programme wat die gevangene oor die algemeen 

aanspreek aangaande aanvaarbare gedragswyses. Hierdie programme sluit die volgende in: 

ontwikkelings- (sielkundige/geestesgesondheid), psigopatiese oortredersprogramme, 

maatskaplike funksioneringsprogramme (ondersteunend en behandelingsdienste), onderwys

en opleidingsprogram (beroepsgerig) (Neser 1993: 326-327). lnskakeling van die 

veroordeelde oortreders by hierdie programme geskied op ·n vrywillige basis (Berg 1993). 

* Vrylating en parool: 

Dit hang hoofsaaklik van gedrag, aanpassing en samewerking af, of die totale tydperk van die 

vonnis in die gevangenis deurgebring sal word, en of 'n gedeelte van die vonnis op parool 

uitgedien sal word. Deur middel van 'n kredietstelsel kan die oortreder deur die paroolraad 

vir uitplasing oorweeg word (Nuwe Vrylatingsbeleid: 1995). Krediete is ·n beloning vir goeie 

gedrag en aanpassings word elke ses maande deur 'n lnrigtingskomitee toegeken. 

Die paroolraad neem onder andere die volgende in ag: gedrag in die gevangenis, enige 

tugoortredings, deelname aan aanhoudings- en ontwikkelingsprogramme en lengte van die 

vonnis asook die ouderdom van die oortreder. Elke gevangene se uitplasing op parool 

geskied op'n individuele grondslag. 

Paroolvoorwaardes is onder andere dat die persoon werksaam moet wees en geen misdaad 

tydens hierdie tydperk pleeg nie. Verbreking van paroolvoorwaardes beteken terugplasing in 

die gevangenis. Parool bly van toepassing totdat die vonnis uitgedien is (Nuwe 

Vrylatingsbeleid: 1995). 
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* Ontslagvoorbereiding en hervestiging: 

Na 'n tydperk. van gevangenisstraf, is die gevangene nie in pas met die realiteite van die 

samelewing nie. Om die rede word die gevangene onderwerp aan die Standaard 

Ontslagvoorbereidingsplan (Ontslagvoorbereiding en Hervestiging: 1995). Gemeenskap

herinskakelingpersoneel in samewerk.ing met sielkundiges, opvoedkundiges en maatskaplike 

werk.ers van die Departement, bied die program aan. Ongeveer ses weke voor uitplasing 

word die gevangene by die program ingeskakel. lndien dieperliggende probleme tydens die 

program ge"identifiseer word, word intensiewe en spesifieke aandag daaraan gegee. 

Tydens gevangenissetting kan 'n gevangene maandelikse gratifikasie verdien, wat na 

ophoping tydens vrylating uitbetaal word. Hierdeur word die persoon in staat gestel om in sy 

onmiddellike behoeftes te voorsien. Bystand wat op die dag van vrylating verleen word is 

onder andere: klere op staatsonkoste, indien nodig; ·n reiskaartjie/kontant vir openbare 

vervoer en 'n kontantbedrag om onmiddellike uit-die-sak-uitgawes te dek. Kerk.like en 

maatskaplike nasorgdienste speel ·n belangrike rol na vrylating. Die Departement word ook 

van ·n aanpassings- en vorderingsverslag deur die eksteme maatskaplike werker voorsien 

(Ontslagvoorbereiding en Hervestiging: 1995). 

2.7 Die voorkoming van verkragting 

Omdat die kriminologiese perspektief op 'n misdaadverskynsel ook voorsiening maak vir die 

voork.oming daarvan, word dit ook kortliks hier ten opsigte van verk.ragting uitgelig omdat voork.oming 

deeglik ter sake is ook ten opsigte van verk.ragtingsmites. 

Daar- bestaan geen absolute vrywaring teen verk.ragting nie. Die beste voork.omingsmaatreels vir 

potensiele slagoffers is " ... awareness, information, assertiveness and learning avoidance strategies to 

diffuse potentially dangerous situations" Parrot (1991: 123). Vervolgens sal primere, sekondere en 

tersiere voork.omingsmaatreels bespreek word. 

2.7.1 Primere voorkoming 

Primere misdaadvoork.oming verwys na aksies wat daarop gerig is om die voork.oms van misdaad in 

die eerste plek nie te laat plaasvind nie aldus Jacobs (1992: 232). Die primere voork.oming van 

verk.ragting is gesetel in die verandering van openbare houdings, dit wil se beide mans en vroue se 

kulturele opvattings (wat onder andere in mites weerspieel word). Wanneer verkragting in die lig van 

die mites beskou word, sal dit as 'n misdaad gedefinieer word. Sou dit egter buite die "feitelikheid" 

van die mites val is dit nie ·n misdaad nie. lndien die verk.ragter 'n familielid is en boonop getroud is, 

voldoen dit nie aan die seksueel-gefrustreerde-maniak-tipering nie, en sal die samelewing kwalik glo 

dat 'n verk.ragting wel plaasgevind het volgens Labuschagne (1986: 152). 
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Rada (1977: 38) meen dit is op primere vlak ook nodig om ondersoek in te stel na die 

ontwikkelingsaspekte wat 'n rol in die verkragter se kinderdae kon speel. Dit sluit onder andere 

ouerlike wreedheid, -verwerping, -dominasie en selfs seksuele misbruik, in. Uiteraard is die 

samelewing se betrokkenheid by voorkoming ook van kardinale belang. Vroue en meisies word 

tradisioneel geleer om passief te wees terwyl seuns en mans gesosialiseer word om aggressief te 

wees volgens Parrot (1991: 124). Hierdie tradisionele boodskappe aangaande geslag en seksualiteit 

moet vervang word met "gesonde" boodskappe, dit wil se daadwerklike wegbeweging van 

verkragtingmites. Verder moet ·n bewustheid ook by die publiek geskep word van die vernietigende 

fisieke en psigiese gevolge van verkragting vir die slagoffer, en dat die lewenskwaliteit van talle 

mense daardeur benadeel word. Om die rede is dit dan ook die moeite werd om die misdaad te 

probeer voorkom. Die uiteindelike doel is gesetel in die verandering van houdings met behulp van 

kennis (gegrond op feitelikhede). 

2.7.2 Sekondere voorkoming 

Sekondere voorkoming behels stappe wat geneem kan word om die misdaad af te wend. 

Afwendingsmaatreels impliseer dus hindernisse wat op die weg van die verkragter geplaas word 

aldus Labuschagne (1986: 155). Die profiel van die verkragtingslagoffer dui daarop dat adolessensie 

'n riskante stadium blyk te wees, veral as die gepaardgaande lewenstyl (agterlosigheid, 

avontuurlustigheid) in ag geneem word. Om die rede is dit nodig om hul kwesbaarheid uit te wys. 

Sekere situasies kan die verkragter se optrede vergemaklik deurdat hulle (die potensiele verkragter 

en die meisie) alleen huis toe stap of selfs ·n geleentheid in die motor van ·n vreemdeling aanvaar. 

Bestaande mites dra ook daartoe by dat vroue nie op hul hoede is nie, byvoorbeeld omdat geglo word 

dat dit net vreemdelinge is wat verkrag en dat bekendes nie die daad (kan) pleeg nie. Mense moet 

daarvan bewus gemaak word dat die meeste verkragtings deur bekendes gepleeg word (Dean & 

deBruyn-Kops, 1982: 34; Russell 1984: 57-58; Allison & Wrightsman 1993: 3). 

Die oortreder is duidelik bewus van situasies wat hulself voordoen wat tot hul eie voordeel uitgebuit 

kan word. Die slagoffer bewerkstellig sulke situasies deur nalatigheid, onkunde, uitlokking of 

uittarting en liggelowigheid volgens Labuschagne (1986: 156). Met behulp van voorligting soos 

televisie en radiopraatjies, inbel-programme, artikels in tydskrifte of koerante en ook sosiale klubs kan 

die vrou meer bewus gemaak word van vookomende optrede ten opsigte van verkragting (Warner 

1980: 306). Die doelwit van bogenoemde voorligtingsessies is om houdingsverandering by mense 

teweeg te bring oor wie die slagoffer is, hoekom verkragting voortbestaan en wat daaromtrent gedoen 

kan word. 
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2.7.3 TersiAre voorkoming 

Die tersi~re vlak ter voorkoming van verkragting omsluit strafstrategiee wat dit ten doel het om ·n 

omgewing daar te stel wat die aankeer, inhegtenisname en straf van die oortreder sal vergemaklik 

(Galaway & Hudson 1981: 348). Die einddoelwit van straf is gemik op die rehabilitasie van die 

oortreder. 

Voorkoming van verkragting moet die motiewe van die misdaad, naamlik mag, woede en seksualiteit 

in ag neem wanneer voorkomingstrategiee beplan word, en noodgedwonge die mite ignoreer dat 

verkragting deur seks alleen gemotiveer word. 

Verkragtingslagoffers kan sielkundige simptome ontwikkel soos vrese, fobiee, angstigheid, obsessies, 

skuldgevoelens, eet- en slaapversteurings en depressie (Katz & Mazur 1979: 218-231). Terapie vir 

die verkragtingslagoffer sluit onmiddellike krisis-intervensie in, of selfs lang-termynberading asook 

sielkundige behandeling nadat sielkundige simptome op die voorgrond getree het (Warner 1980: 

141). 

2.8 Slotbeskouing 

Die doel van hierdie hoofstuk was om met behulp van ·n literatuurstudie agtergrondinligting te kry oor 

verkragting. Vir die kriminoloog is dit van belang om na die misdaad, die misdadiger, die slagoffer en 

die regspleging te kyk. Uit voorgaande bespreking blyk dit dat verkragting in Suid-Afrika 

kommerwekkende afmetings aanneem. ·n Tabellariese slotbeskouing kan na aanleiding van die 

bespreking soos volg voorgestel word: 
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Tabel 2.4 'n Kriminologiese perspektief op verkragting 

AARD VAN VERKRAGTING 

Seksueel 

Gewelddadig 

Veranderliks Profiel van die verkragter 

1) Beroep - Half- I ongeskoold 

- Vragmotorbestuurders 

- Loodgieters 

2) Ouderdom - Jonk (onder 30) 

- Soms ouer as slagoffer 

3) Sosiale klas - Laag 

- Minderheidsgroep 

4) Huwelikstatus - Getroud 

- Ongetroud 

BEREGTING 

lnstansie Verkragter 

1) Polisie - Spoorop 

- Berei saak voor 

2) Howe - Verhoor 

- Straf 

3) Gevangenis - Aanhouding 

- Straf /Rehabilitasie 

VOORKOMING 

Vlak van voorkoming Verkragter 

1) Primer Houdings verander 

2) Sekonder Aktiveer hindernisse 

3) Tersier Strafstrategiee en rehabilitasie 

Dwang 

Nie-toestemming 

Profiel van die slagoffer 

- Studente 

- Nonne - Prostitute 

- Jonk (onder 30) 

- Jonger as oortreder 

- Hoog 

- Minderheidsgroep 

- Meestal ongetroud 

Slagoffer 

- Afle van verklaring 

- Getuig 

------------------

Slagoffer 

Kennis verkry 

Voorligting 

Tera pie 

Bogenoemde Tabel 2.4 verwys kortliks na die verkragtingverskynsel in al sy fasette. Die leser moet 

egter daarop bedag wees dat ander gegewens ook van toepassing kan wees maar vir die doel van 

hierdie navorsing word die gegewens beperk soos uiteengesit in die tabel. Die tabel kan soos volg 

verduidelik word. 
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Die aard van verkragting ondersoek die elemente wat tydens 'n verkragting teenwoordig kan wees, 

naamlik: die seksuele sy, die gebruik van geweld, dwang en die nie-toestemmingsaspek. Ten einde 

die profiel van beide die verkragter en slagoffer met mekaar te vergelyk is aandag aan die volgende 

demografiese eienskappe gegee: beroep, ouderdom, huwelikstatus en sosiale klas. 

Tydens die beregting van verkragting word die volgende rolspelers betrek: die polisie sodra die 

slagoffer die verkragting aanmeld. Die polisie ondersoek die saak en neem die slagoffer en ander 

moontlike ooggetuies se verklarings af. lndien genoegsame bewyse bestaan word die saak aan die 

staatsaanklaer voorgele vir die volgende rolspeler: die hof. Die hof is verantwoordelik vir die verhoor 

van die aangeklaagde. Die slagoffer tree gewoonlik as getuie in haar saak op. Na skuldigbeving 

word 'n toepaslike straf/vonnis opgele. Die derde rolspeler is die gevangenis waar die verkragter vir 

'n vasgestelde tydperk sy vonnis uitdien en op grond van onder andere goeie gedrag vir parool 

oorweeg kan word. 

Die voorkoming van verkragting is op drie vlakke gesetel naamlik: primer, sekonder en tersier. 

Primere misdaadvoorkoming het betrekking op die verandering van houdings gegrond op feitelike 

inligting. Houdingsveranderinge kan moontlik tot stand gebring word indien ouers hul jong kinders so 

sal opvoed dat daar van verkragtingsmites wegbeweeg word. Die tradisionele sosialiseringsrolle van 

die passiewe vrou en aggressiewe man hou mites lewendig en daarvan moet wegbeweeg word. 

Sekondere voorkoming behels die plaas van hindenisse in die pad van die oortreder. Soos blyk uit 

die profiel van die slagoffer, is adolessensie 'n riskante stadium. Om die rede is dit nodig dat sekere 

situasies vermy word anders kan in die hand van die verkragter gespeel word. Aksies soos om te 

ryloop of alleen in afgelee gebiede te beweeg moet vermy word. Voorligting in die vorm van radio

en televisiepraatjies kan 'n positiewe houdingsverandering tot stand bring en sodoende kan weg van 

bestaande mites beweeg word. 

Tersiere voorkoming behels strafstrategiee waarvan die hoofoogmerk is om die verkragter te straf 

en hoop dat rehabilitasie bewerkstellig sal word. Voorkomingstrategiee moet die motiverings van die 

misdaad, naamlik: mag, woede en die seksuele sy in ag neem wanneer die strategiee beplan word. 

Die verkragtingslagoffer behoort terapie direk na die aanval te ontvang. Lantermynsimptome soos 

skuldgevoelens, vrese, eet- en slaapversteurings noodsaak verdere berading ten einde die 

herstelproses te bespoedig. 

In die hieropvolgende hoofstuk word die bestaan en invloed van verkragtingsmites ten opsigte van 

die oortreder, ondersoek en bespreek. 

*** 
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HOOFSTUK3 

VERKRAGTINGSMITES AANGAANDE DIE VERKRAGTER 

3.1 lnleiding 

Uit die literatuur wat bestudeer is, is 'n groep mites wat op die verkragter van toepassing is, 

ge"identifiseer. Dit sluit die volgende mites in: verkragting word deur die seksdrang van die oortreder 

gemotiveer, hy is 'n geestesversteurde persoon, alkoholmisbruik en impulsiwiteit kom tydens 

verkragting voor. 

Nog mites wat met die verkragter verbind kan word is dat hulle die dade net gedurende die nag in 

danker stegies pleeg en glad nie in die woning van die slagoffers nie. Die literatuurstudie het ook 

uitgewys dat daar mites bestaan wat konstateer dat verkragting 'n interrasverskynsel is en dat dit net 

deur vreemdelinge op vreemdelinge toegepas word. 

In hierdie hoofstuk word die aandag in meer besonderhede op hierdie mites gevestig. Dit word ender 

die oorsake, die modus operandi en die verhouding tussen die oortreder en die slagoffer, aangebied. 

Die bevindinge van die literatuurstudie en die empiriese data wat daarrnee verband hou, word 

gelyktydig in hierdie hoofstuk uiteengesit. Die statisties beduidende en statisties hoogsbeduidende 

(Prob = 0,05 - 0,000) verskille tussen mans (potensiele oortreders) en vroue (potensiele slagoffers) 

word deurgans weergegee. Manlikheid en vroulikheid word as deurslaggewend beskou vir die 

bestudering van verkragtingsmites omdat, volgens die strafreg, slegs mans vroue kan verkrag. 

3.2 Die oorsake 

Wat die oorsake van verkragting betref, word in die literatuur verskillende sake ge"identifiseer. Dit 

sluit in dat dit 'n impulsiewe daad deur die oortreder is, dat hy deur 'n seksuele motief gedryf word, 

dat 'n sterk seksdrang dit veroorsaak en dat die oortreder seksueel bevredig word tydens die daad. 

Nog oorsake wat aanhangig gemaak word is dat die oortreders geestesversteurd is en dat 

alkoholmisbruik verkragting veroorsaak. Die resultate van die navorsing wat tydens hierdie 

ondersoek rakende hierdie mites blootgele is, word vervolgens gegee. 

Die respondente se reaksies op die mites wat in verband met die oorsake staan, was soos volg: 
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Tabel 3.1 Mites insake: Oorsake van verkragting 

Opsie Stem beslis Stem saam Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam nie nie saam nie 

lmpulsief 23 (7,6%) 42 (14,0%) 43 (14,3%) 151(50,2%) 42 (14,0%) 

Alkohol 9 (3,0%) 43 (14,3%) 47 (15,6%) 160 (53,2%) 42 (14,0%) 

Versteurd 31 (10,35%) 70 (23,3%) 34 (11,3%) 115 (38,2%) 51 (19,9%) 

Seksueel 25 (8,3%) 68 (22,6%) 137 (45,5%) 51 (16,9%) 20 (6,6%) 
bevredig 

Net seksuele 80 (26,6%) 74 (24,6%) 27 (9,0%) 75 (24,9%) 45 (15,0%) 
daad 

Sterk seksuele 50 (16,6%) 115 (38,2%) 50 (16,6%) 64 (21,3%) 22 (7,3%) 
drange 

Tabel 3.1 toon duidelik dat die meerderheid respondente nie die mite dat verkragting ·n impulsiewe 

daad is, ondersteun nie. Die oorgrote meerderheid, te wete 193 (64,2%) het naamlik die "Stem nie 

saam nie" en "Stem beslis nie saam nie", opsies uitgeoefen. letwat meer, wat dui op ·n nog sterker 

ontkenning van die mite dat alkoholmisbruik en verkragting hand aan hand gaan, is aangemeld, 

naamlik 202 (67,2%). Die mite dat die meeste verkragters geestesversteurd is, is nie deur die 

meeste respondente aanvaar nie, naamlik 166 (58,1%). 

Die meerderheid respondente, naamlik 93 (30,9%) aanvaar die mite dat verkragters seksuele 

bevrediging na ·n verkragting ervaar. Respondente het met 'n besliste meerderheid, naamlik 154 

(51,2%) die mite dat verkragting net seksueel gemotiveer word, aanvaar. Die mite dat sterk seksuele 

drange die verkragter motiveer, word ook deur die respondente aanvaar, naamlik 165 (54,8%). 

Vervolgens word hierdie data in meer besonderhede bespreek aan die hand van die literatuurstudie 

en die data wat tydens die empiriese ondersoek versamel is. 

3.2.1 Verkragting is 'n impulsiewe daad 

Die mite is dat verkragting ·n impulsiewe, en dus ·n onbeheerbare daad is (Foley & Davies 1983: 7). 

Hoewel navorsers verskil rakende die hoeveelheid tyd gekoppel aan vooraf beplanning, is hulle dit 

eens dat die meeste verkragtings vooraf beplan word, hoe gering ookal. Verwey (1986: 123) bevind 

dat 89 persent minder as een uur voor die misdaad besluit het om te verkrag. Shapcott (1988: 70) 

. IMR&et:..dat 'n Amerikaanse studie bevind het dat 71 persent van alle verkragtings en 91 persent van 

bende-verkragtings vooraf beplan is. 'n Lid van 'n bende erken dat hulle spesiaal 'n huis huur waar 

meisies verkrag word. Dit is deel van die groep se ontspanningsroetine (Scully & Marolla 1985: 260). 

Dean en deBruyn-Kops (1982: 34), Foley en Davies (1983: 16), Hirsch (1981: 107) en Kaplan et al. 
-::=~,=--~ 

(1994: 794) beweer onderskeidelik dat tot 90 persent van alle verkragtings beplan word. · 
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S~l:lrar:n_(t~78: 61) bevind dat 36 persent van die groep (50 verkragters) geen beplanning gehad het 
~ --" 

nie, 52 persent vae beplanning en 12 persent deeglike beplanninQ. Beplanning is egter 'n relatiewe 

begrip aldus Chappell en James (Schram 1978: 61). Vroue word ook dikwels deur 'n man of mans 

bedrieg. Hierdie bedriegtaktiek spreek van voorafbeplanning. Sodra die man die vrou se vertroue 

gewen het, "speel'' hy met die slagoffer, totdat hy voel dat die tyd ryp is om haar te verkrag aldus 

(Schwindinger & Schwindinger 1985: 48). Verkragting kan ook plaasvind tydens die pleeg van 'n 
'" 

ander misdaad, byvoorbeeld inbraak. In hierdie verband stel (Schwindinger en Schwindinger 1985: 

46) dit duidelik dat verkragting nie 'n impulsiewe handeling is nie al word dit tesame met 'n misdaad 

soos inbraak gepleeg " ... the felony rape suggests an unplanned crime but one that is largely due to 

rational and opportunistic motives rather than irrational compulsions". 

Bogenoende bespreking toon duidelik dat volgens die bestudeerde literatuur die idee van impulsiewe 

verkragtings eerder die uitsondering as die reel is. 

Ten opsigte van die mite dat verkragting ·n impulsiewe daad is, het die respondente vir hierdie 

navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 3.2 Verkragting is 'n impulsiewe daad 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 23 7,7 

Stem saam 42 14,0 

Onseker 43 14,5 

Stem nie saam nie 151 50,1 

Stem beslis nie saam nie 42 13,7 

Tota al 301 100 

Tabel 3.2 se gegewens dui duidelik aan dat die meeste van die respondente die mite dat verkragting 

'n impulsiewe daad is, nie aanvaar nie. Wanneer die "Stem nie saam nie" en "Stem beslis nie saam 

nie" response ten opsigte van die stelling, saam bereken word, beloop dit 193(63.8%) van die 

respondente. 

Geen beduidende verskille is tussen die mans en vroue van die responsgroep bemerk nie. 

3.2.2 Verkragting en alkoholmisbruik gaan hand-aan-hand 

Die mite is dat verkragting slegs kan voorkom waar alkohol 'n rol speel (Amir 1977: 336). In hierdie 

verband wys Rada (Verwey 1986: 42) egter daarop dat die rol wat alkohol tydens verkragting speel 

nie so eenvoudig is om te bepaal nie, omdat dit selde moontlik is om die bloedalkohol-vlak van die 

verkragter tydens of direk na die misdaad te bekom. Verwey (1986: 42) beweer dat die inname van 

alkohol soms oorbeklemtoon word, met die oog op versagtende omstandighede. Chroniese 

alkoholmisbruik kan die beskuldigde se saak benadeel. Daarom weerhou hulle sulke inligting. 
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Groth (1979: 96) en Warshaw (Allison en Wrightsman 1993: 255) se navorsingsresultate dui daarop 

dat alkohol 'n direkte of indirekte rol by tussen 50 en 75 persent van die verkragtings gespeel het. 

Qureshi (Verwey 1986: 42) wys daarop dat by sommiges alkohol psigologies 'n depressant is. Dit 

onderdruk dus mense se inhibisies. Tegerlykertyd is dit egter ook by ander persone 'n psigologiese 

stimulant. 

Groth (1979: 98) is van mening dat daar onvoldoende empiriese bewyse is om die mening uit te 

spreek dat die sogenaamde disinhibisie-en-direkte-effekteorie, waarvolgens alkohol direk op die 

sentrale senuweestelsel se sentra van seksuele en aggressiewe gedrag inwerk, te steun. Te veel 

bewyse bestaan dat nie alle verkragters alkohol misbruik nie, en dat alle alkoholiste nie noodwendig 

verkragters is nie. Groth (1979: 96) stel dit dat alkohol slegs dien as " ... a releasor only when an 

individual has already reached a frame of mind in which he is prone to rape". 

Amir (1971: 97) het die gebruik van alkohol by slagoffers sowel as verkragters gerapporteer. Alkohol 

is in 34 persent deur een of albei partye gebruik. Dis opvallend dat in 63 persent van hierdie gevalle 

alkohol deur beide die slagoffer en die verkragter gebruik is. In 'n studie met meer as 6 000 mans en 

vroue is gevind dat 75 persent van die mans onder die invloed van alkohol was toe hulle hul kennisse 

verkrag het. Aansluitend hierby het 55 persent van die verkragtingslagoffers ook alkohol gebruik voor 

die verkragting plaasgevind het Warshaw (Allison & Wrightsman 1993: 255). Vroue wat alkohol 

gebruik " ... is likely to be responsive to a sexual come-on and more willing to be seduced" aldus 

Abbey (1991: 102). Schwindinger en Schwindinger (1983: 202) maak 'n juiste opmerking " ... alcohol 

also impairs the judgement of the consequences of violence and makes men willing to take risks they 

would otherwise not take, even though they harbor positive sentiments toward punitive violence". 

Ten opsigte van die mite dat verkragting en alkoholmisbruik hand-aan-hand gaan, het die 

respondente vir hierdie navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 3.3 Verkragting en alkoholmisbruik gaan hand-aan-hand 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 9 3,0 

Stem saam 43 14,2 

Onseker 47 15,6 

Stem nie saam nie 160 53,2 

Stem beslis nie saam nie 42 14,0 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 3.3 is dit duidelik dat die meerderheid van die respondente, te wete 202 (67,2%) die 

mite dat verkragting en alkohol misbruik hand-aan-hand gaan, nie aanvaar nie. 

Geen beduidende verskille is tussen die mans en vroue se reaksies op die stelling aangaande die 

mite geregistreer nie. 
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3.2.3 Die meeste verkragters is geestesversteurd 

Die mite is dat alle verkragters geestesversteurd (en om die rede ontoerekeningsvatbaar) is (Holmes 

1990: 74). 

Navorsers soos Henn, Herjanic en Vanderpearl f'Jerwey 1986: 28) beweer dat die voorkoms van 

psigose by verkragters laer is as by die algemene bevolking. McCaldon, 'n psigiater beweer dat die 

verkragter van normale mans onderskei kan word deurdat hul aggressiewe en seksuele gevoelens 

een konsep is, terw}tl dit by die normale man geskei is (Shapcott 1988: 83). In Gager en Schurr 

(1976: 208) se navorsing het 'n psigiater van Philadelphia, die volgende insiggewende opmerking 

gemaak: " Rape? I've seldom had a male patient who didn't have rape fantasies. The rapist is only 

acting out what other men dream about". 

Groth (1979: 5) beweer " ... rape is always a symptom of some psychological dy~function either 

temporary and transient or chronic and repetitive·. In kontradiksie hiermee het empiriese navorsing 

gefaal " ... to find a consistant disorder that reliably discriminates rapists from other group of men•. 

Abel (Scully en Marolla 1985: 530) beweer dat na aanleiding van navorsing bevind is dat minder as 

vyf persent van die verkragters psigoties was ten tye van die aanval. 

Frederick Storaska (Bush 1977: 147) se belangrikste uitgangspunt in die boek How to say no to a 

rapist and survive is dat die verkragter ook 'n mens is - iemand met wie jy kan assosieer tydens 

ander omstandighede. Aansluitend hierby poneer O'Reilly (Hopkins 1984: 94) " ... many rapists are 

married and most of them have conventional sexual outlets•. Samevattend kan tot die slotsom 

gekom word dat uit Hammer en Glueck (Gager & Schurr 1976: 235) se vyf jaar studie na 

psigodinamiese patrone van 200 seksuele oortreders die volgende gevind is: "... rapists are 

essentially not different from other emotionally disturbed - they simply take out their inner 

disturbances in violent sexual directions•. Die literatuurstudie aangaande vorige navorsing hieroor, 

dui daarop dat die meeste verkragters nie geestesversteurd is nie, maar eerder rasioneel berekenend 

optree wat dui op "normaliteit". 

Ten opsigte van die mite dat die meeste verkragters geestesversteurd is, het die respondente vir 

hierdie navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 3.4 Die meeste verkragters is geestesversteurd 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 31 10,3 

Stem saam 70 23,3 

Onseker 34 11,3 

Stem nie saam nie 115 38,2 

Stem beslis nie saam nie 51 16,9 
.• 

Totaal 301 100 
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Tabel 3.4 toon dat die meerderheid van die respondente, te wete 166 (55,1%) die mite dat 

verkragters geestesversteurd is, nie aanvaar nie. Mans en vroue het nie beduidend hieroor verskil 

nie. 

3.2.4 Die verkragter ervaar seksuele bevrediging na ·n verkragting 

Die mite is dat verkragters gewoonlik seksuele bevrediging na ·n verkragting ervaar (Groth 1979: 2). 

Verwey (1986: 132) het egter bevind dat slegs 39,3 persent verkragters seksueel na 'n verkragting 

bevredig is, en 60,7 persent geen bevrediging beleef het nie. Sy se die moontlike redes waarom 

verkragters nie 'n orgasme ervaar nie, is as gevolg van die feit dat sekere verdedigingsmeganismes, 

soos projeksie en rasionalisasie, nie die verkragter se optrede "volkome" regverdig nie. 'n Verkragter 

getuig: " ... I have never felt that much anger before. If she had resisted I would have killed her ... " 

The rape was for revenge. I didn't have an orgasm. She was there to get my hostile feating off me" 

(Scully & Marolla 1985: 255). (Vooraf het die verkragter en sy vrou 'n rusie gehad, waarna hy in sy 

motor rondgery het, en die gestrande vrou by haar motor teegekom het. Sy het saam met horn gery 

om hulp te ontbied, waama hy haar verkrag het.) McDonald (Clark & Lewis 1977: 106-107) beweer 

dat die verkragter dikwels 'n probleem het om 'n ereksie te ontwikkel. 'n Moontlike rede hiervoor is 

omdat die seksdaad nie spontaan ontwikkel nie, maar wel onder dwang. Aansluitend hierby poneer 

Clark en Lewis (1977: 107) " ... a significant proportion of those who are labelled rapists, and in 

popular mythology have excessive sexual appetites, are incapable of achieving orgasm in the rape 

situation." 

Volgens Green (1988: 44-45) bevat woede- en magverkragting die volgende elemente rakende 

seksuele disfunksie: " ... erective inadequacy, premature or retarded ejaculation may complicate the 

power rapists problems and limit the physical evidence available for collection at the evidentiary 

examination." Allison en Wrightsman (1993: 205) onderskryf laasgenoemde dat as gevolg van 

seksuele disfunksie belangrike bewyse soos semenmonsters ontbreek. 

Wat sadistiese verkragting betref, word brutaliteit geerotiseer, namate die verkragter opwinding en 

bevrediging verlang deur sy opsetlike seksuele en fisieke mishandeling van die vrou. Seksuele 

opwinding is 'n uitvloeisel van die slagoffer se pyn en die hoeveelheid verset wat sy openbaar. 

Bogenoemde uiteensetting uit die literatuur is 'n duidelike indikasie dat verkragting nie 'n seksuele 

misdaad met gepaardgaande seksuele bevrediging is nie, maar 'n aggressiewe misdaad wat met 

woede, mag en vemedering gepaardgaan. 

Ten opsigte van die mite dat verkragters seksuele bevrediging na ·n verkragting ervaar, het die 

respondente vir hierdie navorsing soos volg gereageer: 
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Tabel 3.5 Die verkragter ervaar seksuele bevrediging na 'n verkragting 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 25 8,3 

Stem saam 68 22,6 

Onseker 137 45,5 

Stem nie saam nie 51 17,0 

Stem beslis nie saam nie 20 6,6 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 3.5 is dit duidelik dat 137 (45,5%) respondente onseker is oor die mite dat die 

verkragter na 'n verkragting seksueel bevredig is. Die mans en vroue het hieroor saamgestem. 'n 

Moontlike rede waarom beide mans en vroue onseker is oor die mite is omdat onder normale 

liefdevolle omstandighede die man seksuele bevrediging kan ervaar. Onder onnatuurlike 

omstandighede soos tydens verkragting, kan die mite dat verkragting slegs 'n seksuele daad is se 

invloed twyfel by mense laat bestaan omdat hie rekening gehou word met die geweldsaspek van die 

daad nie. Hoewel 137 (45.5%) respondente onseker is, stem mans en vroue saam, 93 (30,9%), dat 

die verkragter seksueel bevredig is na verkragting. 

3.2.5 Die verkragter se optrede word deur sterk seksuele drange gemotiveer 

Die mite is dat seksuele drange alleen vir 'n verkragting verantwoordelik is (Groth 1979: 2). 

Seksuele drange of behoeftes kan nie met basiese behoeftes soos kos en water vergelyk word nie. 

Die verskil le hierin, dat die persoon wat van basiese lewensbehoeftes ontneem word uiteindelik sal 

sterf "... whereas nothing terrible will happen to the male who is aroused but does not have 

intercourse" (Shapcott 1988: 32). Navorser wil beklemtoon dat verkragting gemotiveer word deur 

woede, aggressie, mag, beheer en/of dominansie (sien 3.2.6, p. 52). 

Clark en Lewis (1977: 144) sluit hierby aan deur te redeneer dat verkragting nie gemotiveer word deur 

normale behoeftes van seksuele bevrediging nie. Wanneer 'n persoon seks met diere of lyke het is 

dit abnormaal, omdat die gekose objekte abnormaal is. Dieselfde redenasie kan vir verkragting 

gevolg word aldus Clark en Lewis (1977: 147). Die rede hiervoor is dat die vrou tydens verkragting 'n 

onwillige vennoot is, en daarom kan dit nie as normaal geklassifiseer word nie. 

Besprekings deur onder andere Russell (1984: 143-144), Bart en O'Brein (1985: 1; 99) en Alder 

(1984: 157-158) onderstreep die teenwoordigheid van geweld en aggressie tydens verkragting, eerder 

as die seksuele sy daarvan en redeneer verder, " ... rape is part of a pattern of aggression, antisocial 

behavior and not an act of sexual maladjustment". Kliniese ondersteuning vir hierdie argument is die 

van Fisher en Rivlin (Alder 1984: 158) dat verkragting 'n uitdrukking van vyandigheid is. 
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Groth (1979: 2; 1 O) voeg egter by dat verkragting uitdrukking gee aan gevoelens van meesterskap, 

dominansie, woede en vyandigheid. Uit bogenoemde bespreking vind 'n verkragter se woorde 

aansluiting deurdat hy opmerk: " ... You don't want to rape someone just for the orgasm. You want to 

hurt a woman" (Clark & Lewis 1977: 144). 

Ten opsigte van die mite dat die verkragter se optrede deur sterk seksuele drange gemotiveer word, 

het die respondente soos volg gereageer: 

Tabel 3.6 Die verkragter se optrede word deur sterk seksuele drange gemotiveer 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 50 16,6 

Stem saam 115 3~.2 

Onseker 50 16,6 

Stem nie saam nie 64 21,3 

Stem beslis nie saam nie 22 7,3 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 3.6 is dit duidelik dat die meerderheid van die respondente die mite dat seksuele 

drange die verkragter motiveer, aanvaar. Die "Stem beslis saam" en die "Stem saam" response was 

165 (54,8%). 

3.2.6 Verkragting is net ·n seksuele daad 

Die mite is dat die hoofmotief vir verkragting seksueel van aard is (Labuschagne 1986: 149). 

Die definisie van verkragting impliseer duidelik dat verkragting teen die wil van die vrou is. Hoewel 

nie deel van die definisie nie, kan geweld in wissel-vorme aanwesig wees. Verder geld oak die 

intimidasie van die slagoffer en moontlik oak die aanwesigheid van wapens en afdreiging. 

Aansluitend hierby poneer Shapcott (1988: 33) " ... the biological urge does not propel men towards 

the commission of rape. It simply drives the person to seek pleasureable sexual stimilation". Alder 

(1984: 158) verklaar dat verkragting 'n patroon van aggressiewe anti-sosiale gedrag is, en nie 'n daad 

(van seksuele wanaanpassing nie. Hierdie argument word onderskryf deur Fisher en Rivlin (Alder 
I 

1984: 158) wat gevind het dat verkragting 'n uitdrukking van vyandigheid is. Verder bevat verkragting 

die volgende elemente: beheer, dominansie, woede, vemedering, aggressie, sadisme, pyn en 

geweld. Green (1988: 46) stel dit duidelik wanneer hy beweer dat verkragting nie aggressiewe 

seksualiteit is nie, maar eerder seksualiteit in die diens van aggressie. 
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Verskeie navorsers soos Amir (1971: 295); Bard en Ellison (Warner 1980: 94); Cohen (Schram 1978 : 

56); Foley en Davies (1983: 12); Hirsch (1981: 107); Ehrhart & Sandler (Lattes 1988: 207); Kaplan, et 

al. (1994: 793) asook Allison en Wrightsman (1993: 3) ondersteun die feit dat verkragting 'n 

aggressiewe daad, en nie 'n seksuele daad is nie. Bush (1977: 147) beweer dat verkragters drie 

behoeftes het naamlik: seksuele bevrediging (soms), vroulike geselskap (gereeld) en dat die 

verkragter meestal 'n goeie gevoel oor homself het. Laasgenoemde hang duidelik saam met die 

bevindinge van bogenoemde navorsers. 

Schwendinger en Schwendinger (1983: 45) redeneer dat verkragting nie 'n daad van gefrustreerde 

seksuele passie is nie. Die wettiging van prostitusie word bepleit omdat geglo word daar dan 'n 

afname in seksuele misdade sal wees. Nevada en Las Vegas het egter van die hoogste 

verkragtingsyfers in die VSA, en dit nadat prostitusie gewettig is. Margolin, Miller & Moran (1989: 

231; 233) het gevind dat mans wat geweld teenoor vroue in seksuele verhoudings gebruik, meer 

geneig is om die verkragtingsmites te aanvaar, as mans wat nie gewelddadig optree nie. Barbaree, 

Baxter & Marshall (1989: 299) glo dat seksuele misdade die gevolg is van meervoudige 

veroorsakende faktore, wat onder andere die aanvaarding van mites insluit. 

Ter afsluiting kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat " ... rape is a crime of violence, and 

violence is part of the American culture and its stereotyped definition of the masculine identity" 

(Scacco 1982: 293). 

Ten opsigte van die mite dat verkragting net 'n seksuele daad is, het die respondente vir hierdie 

navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 3.7 Verkragting is net 'n seksuele daad 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 80 26,5 

Stem saam 74 24,6 

Onseker 27 9,0 

Stem nie saam nie 75 24,9 

Stem beslis nie saam nie 45 15,0 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 3.7 is dit duidelik dat die meerderheid respondente, te wete 154 (51,1%) die mite dat 

verkragting net 'n seksuele daad is, aanvaar. Beide mans en vroue van die steekproef het hiermee 

saamgestem. 
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Vervolgens word aandag gegee aan die mites wat met die modus operandi van die verkragters in 

verband staan. 

3.3 Modus operandi 

Wat modus operandi betref is vasgestel dat daar volgens die literatuur drie mites is. Dit is naamlik 

dat verkragting slegs in danker stegies plaasvind, dat dit net in die nag en nie in die slagoffer se 

woning gebeur nie. Die mites word vervolgens bespreek. 

Tabel 3.8 Mites insake: Modus operandi 

Opsie Stem Stem saam Onseker Stem nie Stem beslis Totaal 
beslis saam nie nie saam nie 
saam 

Stegies 13 (4,3%) 46 (15,3%) 13 (4,3%) 161 (53,5%) 68(22,6%) 301(100%) 

Nag 0 1 (0,3%) 9 (3,0%) 154 (51,2%) 137(45,5%) 301(100%) 

Nie tuis 18 (6,0%) 92 (30,5%) 113 (37,5%) 67 (22,3%) 11(3,7%) 301(100%) 

Dit is duidelik volgens Tabel 3.8 dat die meerderheid respondente nie die mite dat verkragtings net in 

danker stegies voorkom, aanvaar nie. Die oorgrote meerderheid, te wete 229 (76, 1 %) het naamlik 

die "Stem nie saam nie" en "Stem beslis nie saam nie" opsies uitgeoefen ten opsigte van hierdie 

mite. 'n Sterker ontkenning van die mite dat verkragting net in die nag plaasvind is bevind, naamlik 

291 (96,7%). 

Wat die drie modus operandi mites betref, was die meerderheid wel oortuig daarvan dat die mite dat 

meeste verkragtings nie in die slagoffer se huis voorkom nie, korrek is. Die 110 wat dit onderskryf 

het, was (36,6%) van die 301 respondente. 113 (37,5%) van die respondente is onseker oar die mite 

dat die meeste verkragtings nie in dle slagoffer se huis voorkom nie. Elke persoon se huis is vir horn 

of haar 'n veilige hawe. Om die rede is dit moeilik om te glo dat 'n verkragting in jou eie huis kan 

plaasvind. Hierdie mite hang oak saam met die mite dat dit net vreemdelinge is wat verkrag. Die 

gevolg hiervan is dat vreemdelinge eerder in danker afgele~ plekke sal verkrag, terwyl feite daarop 

dui dat bekende persone die vrou meestal in haar eie blyplek aanval. 

Hierdie inligting word nou verder ontleed. 
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3.3.1 Verkragting vind hoofsaaklik in donker stegies of in donker afgelet:t plekke plaas 

Die mite is dat algemeen aanvaar word dat verkragting hoofsaaklik in donker stegies voorkom (Amir 

1971: 336). 

Die tradisionele siening van verkragting veronderstel 'n seksmal man wat in donker strate rondsluip 

op soek na 'n prooi (Orcutt & Faison 1988:591; Labuschagne 1986:152). Alhoewel hierdie tipe 

verkragting voorkom, beskryf dit nie die mees algemene omstandighede waaronder verkragtings 

voorkom nie. 

'n Studie in New York het bevind dat 71 persent van verkragtings in privaatplekke voorkom (Clark & 

Lewis, 1977: 62; Bart (Thio 1983: 133). Cameron (Labuschagne 1986: 150) het bevind dat in Suid

Afrika slegs sewe persent van die slagoffers in donker stegies of in oop stukke veld verkrag is. 

O'Reilly (Hopkins 1984: 91) spreek dan ook die mening uit dat die perspektief rondom voorkoming 

verander moet word, aangesien die meeste verkragtings nie in openbare plekke voorkom nie. 

Amir (1971: 197; Warr 1985: 249; Kaplan, et al. 1994: 794) het bevind dat die gevaarlikste plek vir 'n 

verkragting om plaas te vind, binnenshuis is, hetsy die verkragter of slagoffer se huis. Cole (1987: 

89) bevind dat 55 persent verkragtings binnenshuis voorgekom het. In teenstelling met bogenoemde 

bevindinge, vind Radzinowicz (Amir 1971: 150) dat die meeste verkragtings in oop ruimtes, 

voetpaadjies en parke voorgekom het. 

Alhoewel navorsers se bevindinge verskil blyk die oorgrote meerderheid in ooreenstemming te wees 

dat verkragtings meestal binnenshuis voorkom, hetsy dit die slagoffer of verkragter se huis is. 

Ten opsigte van die mite dat verkragting hoofsaaklik in donker stegies of in donker afgelee plekke 

plaasvind, het die respondente vir hierdie navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 3.9 Verkragting vind hoofsaaklik in donker stegies of in donker afgelee plekke plaas 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem besils saam 13 4,3 

Stem saam 46 15,3 

Onseker 13 4,3 

Stem nie saam nie 161 53,5 

Stem beslis nie saam nie 68 22,6 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 3.9 is dit duidelik die meerderheid van die respondente, te wete 229 (76, 1 %) die mite 

dat verkragting net in donker stegies of in donker afgelee plekke plaasvind, nie aanvaar nie. 
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3.3.2 Verkragting vind net in die nag plaas 

Die mite is dat verkragting altyd in die nag plaasvind volgens Labuschagne (1986: 18). 

Hoewel die meeste verkragting in die nagtelike ure plaasvind, is die hoogste voorkoms tussen 22:00 

en 04:00. Gedurende die dag, tussen 9:00 en 18:00 vind 20 persent verkragtings plaas, aldus 

MacDonald (1971: 30) se studie in Denver. Verwey (1986: 117) vind dat 63,2 persent verkragtings na 

sononder plaasvind, 8,8 persent in die oggend en 28,1 persent in die middag. Warner (1980: 270) 

het in sy studie gevind dat 43 persent gedurende middemag tot 07:00 voorgekom het, 29 persent 

gedurende die dag en 29 persent in die aand. 

Sanders (1980: 56) het gevind dat tussen 9:00 en 16:00 die geleenthede om verkrag minder is omdat 

mense by die werk, universiteit en skool is. Die situasie verander (verdubbel) egter vanaf 16:00 -

22:00, wanneer die slagoffers onder andere onderweg is na hul tuistes. Verder is dit gedurende die 

aand dat mense uitgaan en met ander persona in interaksie tree. 

Bart en O'Brein (1985: 108) vind dat die meeste verkragtings tussen middernag en 06:00 die hoogste 

is, (die risiko om verkragting vry te spring is minder gedurende die dag). In teenstelling met ander 

bevindings, bevind Cameron (Labuschagne 1986: 150) dat die meeste verkragtings gedurende die 

dag voorgekom het en slegs twee persent gedurende die nag. 

Ten opsigte van die mite dat verkragting net in die nag plaasvind, het die respondente vir hierdie 

navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 3.1 O Verkragting vind net in die nag plaas 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 1 0,3 

Stem saam 0 0 

Onseker 9 3,0 

Stem nie saam nie 154 51,2. 

Stem beslis nie saam nie 137 45,5 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 3.10 is dit duidelik dat die meerderheid van die respondente, te wete 291 (96,7%) die 

mite dat verkragting net in die nag plaasvind, nie aanvaar nie. Geen statisties beduidende verskille is 

ten opsigte van manlikheid en vroulikheid bevind nie. 
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3.3.3 Die meeste verkragtings vind nie in die slagoffer se huis plaas nie 

Die mite lui dat verkragting op enige plek kan voorkom, behalwe in die slagoffer se huis (Dean & 

deBruyn-Kops 1982: 34). 

Uit die literatuur blyk die plek van ontmoeting nie noodwendig die plek van die verkragting te wees 

nie. Schram (1978: 58) poneer in hierdie verband " ... there was a general tendency to move the 

actual crime scene to an indoor or more private location". In Nieu-Seeland vind 50 persent van 

verkragtings in 6f die vrou 6f die verkragter se huis plaas. Dieselfde tendens is in Amerika (47 

persent) en in Engeland (49 persent) gevind (Shapcott 1988: 209). Williams (1984: 462) vind dat 

54,8 persent van verkragtings onderskeidelik in die slagoffer (34,6 persent) en verkragter (20,2 

persent) se huise voorkom en 25,9 persent in publieke plekke. McCaldon (Clark & Lewis 1977: 63-

64) bevind dat elf persent verkragtings in die verkragter se huis plaasvind en 25 persent in die 

slagoffer se huis. Sanders (1980: 59) vind dat verkragtings in 40,8 persent van die gevalle in die 

slagoffer se huis plaasvind, 10,2 persent in die verkragter se huis, 25,5 persent in die motor, 8,2 

persent in oop gebiede en 10,2 persent in publieke plekke. 

Bush (1977: 142) vind uit onderhoude met 200 verkragtingslagoffers, dat 53 verkragtings in die 

slagoffer se huis plaasgevind het, 26 in die ver-kragter se huis, 41 in motors en 41 in verlate plekke. 

Uit die literatuur blyk dit duidelik dat die gevaarlikste plek vir verkragting die huis van die slagoffer is, 

daama die verkragter se huis en laastens motors (Gager & Schurr 1976: 5; Schram 1978: 58; 

Brookover Bourque 1989: 43; Hamey & Muehlenhard 1991: 167). 

Ten opsigte van die mite dat die meeste verkragtings nie in die slagoffer se huis plaasvind nie, het 

die respondente vir hierdie navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 3.11 Die meeste verkragtings vind nie in die slagoffer se huis plaas nie 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 18 6,0 

Stem saam 92 30,5 

Onseker 113 37,5 

Stem nie saam nie 67 22,3 

Stem beslis nie saam nie 11 3,7 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 3.11 is dit duidelik dat die meerderheid van die respondente, te wete 11 O (36,5%) die 

mite dat die meeste verkragtings nie in die slagoffer se huis plaasvind nie, aanvaar. Geen statistiese 

beduidende verskille is ten opsigte van die response van mans en vroue gevind nie. 
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Vervolgens word die mites wat verband hou met die verhouding tussen die slagoffer en die 

misdadiger, ontleed. Die mites wat hier ter sake is, is dat verkragting net 'n aanval deur 'n 

vreemdeling is en dat dit 'n intrarasverskynsel is. 

3.4 Verhouding tussen die verkragter en slagoffer 

Tabel 3.12 Mites insake: Die verhouding met die slagoffer 

Opsie Stem Stem Onseker Stem nie Stem Totaal 
beslis saam saam nie beslis nie 

saam nie 

Vreemdes 34 40 16 154 57 301 
(11,3%) (13,3%) (5,3%) (51,2% (18,9%) (100%) 

lntraras 13 56 102 96 34 301 
(4,3%) (18,6%) (33,9%) (31,9%) (11,3%) (100%) 

Dit is duidelik volgens Tabel 3.12 dat die meerderheid respondente die mite dat net vreemdelinge 

verkrag, nie aanvaar word nie. Die oorgrote meerderheid, te wete 211 (70, 1 %) het naamlik die "Stem 

nie saam nie" en "Stem beslis nie saam nie" opsies uitgeoefen ten opsigte van hierdie mite. Heelwat 

minder, te wete 130 (43,2%) het die mite dat meeste verkragtings intraras voorkom, nie aanvaar nie. 

Die data word vervolgens in meer detail betrag. 

3.4.1 Verkragting is 'n aanval deur 'n vreemdeling 

Die mite bestaan dat daar geglo word dat net vreemdelinge verkragters is, want 'n vriend sal nie 

vriende verkrag nie (Dean & deBruyn-Kops 1982: 34). 

Klassifikasie van wie 'n kennis of 'n vreemdeling is, kan verwarrend wees. Amir (1971: 233) het in sy 

studie die verkragter as 'n kennis geklassifiseer as hy en die slagoffer mekaar vir die eerste keer voor 

die verkragting ontmoet het. So 'n persoon kan egter ook 'n vreemdeling wees omdat 'n verhouding 

tussen die twee partye nie tot stand gekom het nie. 

Clark en Lewis (1977: 76) maak 'n belangrike uitlating oor die kwessie van die tipe verkragters: "Just 

as rapists differ, so do their method of operation. Some men rape their dates, and some men rape 

strangers. But we will know nothing of the true percentages until we know more about those rapes 

which go unreported". Shapcott (1988: 77) beweer dat verkragters selde uit hut eie woongebied 

beweeg en selekteer gewoonlik familielede, vriende of kennisse. Dit was die geval in 81 persent van 

die verkragtings in Australie en 82 persent in Nieu-Seeland. Williams (1984: 462) het 

verkragtingslagoffers ondervra en tot die gevolgtrekking gekom dat 45, 1 persent van die verkragters 

vreemdelinge was, 34,5 persent 'n kennis, 10 persent 'n vriend en 10 persent 'n familielid. 
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Warner (1980: 270) het 90 verkragters ondervra en bevind dat in 73 persent van die gevalle die 

verkragter 'n vreemdeling was, 18 persent 'n buurman en 11 persent 'n kennis. Sanders (1980: 61) se 

ondersoek het aan die lig gebring dat 68,4 persent 'n vreemdeling was, 11,2 persent 'n nuwe kennis, 

11,2 persent 'n algemene kennis, 1,0 persent bure en 5, 1 persent 'n vriend. Schram (1978: 66) het 

deur middel van polisieverslae en onderhoude met verkragters bevind dat die helfte van die 

verkragters vreemdelinge was, 'n kwart tussen kennisse en minder as 20 persent tussen vriende. 

Barbaree et al. (1989: 301) het uit 'n studie van 60 verkragters bevind dat 80 persent vreemdeling

verkragtings was. Allison en Wrightsman (1993: 51) kom ook tot die gevolgtrekking dat so min as 15 

persent van verkragtings deur vreemdelinge gepleeg word. 

Alhoewel bogenoemde navorsing bevind het dat vreemdeling-verkragtings die meeste voorkom, 

beweer Dean en deBruyn-Kops (1982: 34) dat die meeste verkragtingslagoffers hul verkragters ken, 

en om die rede nie die saak aanmeld nie en sodoende word die gevalle nie in die statistiek opgeneem 

nie. Donkersyfers rakende verkragting verbloem die moontlikheid dat nie-vreemdelinge moontlik 

meer verkrag as vreemdelinge. Ten opsigte van die mite dat verkragting ·n aanval deur 'n 

vreemdeling is, het die respondente vir hierdie navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 3.13 Mans en vroue se houding teenoor: Verkragting is ·n aanval deur ·n vreemdeling 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 34 11,3 

Stem saam 40 13,3 

Onseker 16 5,3 

Stem nie saam nie 154 51,2 

Stem beslis nie saam nie 57 18,9 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 3.13 is dit duidelik dat die meerderheid van die respondente, te wete 211 (70,1%) die 

mite dat verkragting ·n aanval deur ·n vreemdeling is, nie aanvaar nie. Geen statistiese beduidende 

verskille is ten opsigte van die response van mans en vroue gevind nie. 

3.4.2 Die meeste verkragtings vind nie intraras plaas nie 

Die mite is dat lede van dieselfde ras mekaar nie verkrag word nie (Dean & deBruyn-Kops 1982: 38). 

Verkragting is by uitstek 'n misdaad wat tussen persone van dieselfde ras plaasvind (Dean & 

deBruyn-Kops, 1982: 38; Foley & Davies 1983: 9; Barkas 1978: 106; Schram 1978 : 57, 66; Hirsch 

1981: 107; Allison & Wrightsman 1993: 53). Alhoewel die prentjie die afgelope 20 jaar verander het, 

is die verkragting van swart op wit meer as vir wit op swart aldus La Free (Scully & Marolla 1985: 

258). 



59 

Ten opsigte van die stalling dat die meeste verkragtings nie intraras plaasvind nie, het die 

respondente vir hierdie navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 3.14 Mans en vroue se houding teenoor: Die meeste verkragtings vind nie intraras plaas nie 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 13 4,3 

Stem saam 56 18,6 

Onseker 102 33,9 

Stem nie saam nie 96 31,9 

Stem beslis nie saam nie 34 11,3 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 3.14 is dit duidelik dat 130 (43,2%) respondente die mite dat die meeste verkragtings 

nie intraras voorkom nie, nie aanvaar nie. Geen statisties beduidende verskille ten opsigte van mans 

en vroue is gevind nie. 



60 

3.5 Slotbeskouing 

Uit die bespreking kan die volgende bevindinge in tabelvorm gerapporteer word: 

Tabel 3.15 Mites oor die verkragter: Mans en vroue se sienings 

Mites oor die verkragter Mans se sienings Vroue se sienings 

Opsie Aanvaar Aanvaar nie Aanvaar Aanvaarnie 

Oorsake lmpulsiewe x x 
daad 

Net x x 
seksueel 

Sterk x x 
seksdrang 

Seksuele x x 
bevrediging 

Alkohol x x 

Geestes- x x 
versteurd 

Modus Donker x x 
operandi stegies 

Net in die x x 
nag 

Nie slagoffer x x 
se huis 

Verhouding Net x x 
met slagoffer vreemdes 

lntraras x x 

Uit Tabel 3.15 kan die volgende aangaande die mites afgelees word. Sewe van die elf mites oor die 

oortreder word deur beide mans en vroue nie aanvaar nie. 

Die drie mites ten opsigte van oorsake is die volgende: 

D Verkragting is 'n impulsiewe daad; 

D Verkragting en alkoholmisbruik gaan hand-aan-hand; 

D Die verkragter is geestesversteurd. 

Twee mites ten opsigte van modus operandi: 

D Verkragting vind hoofsaaklik in danker stegies of in danker afgelee plekke plaas; 

D Verkragting vind net in die nag plaas. 
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Die twee mites ten opsigte van die verhouding met die slagoffer: 

D Verkragting is 'n aanval deur 'n vreemdeling; 

D Die meeste verkragtings vind nie intraras plaas nie. 

Ten opsigte van vier van die elf mites stem hulle saam. 

Die mites ten opsigte van oorsake is die volgende: 

D Verkragting is net 'n seksuele daad; 

o Die verkragter se optrede word deur sterk seksuele drange gemotiveer; 

o Die verkragter ervaar seksuele bevrediging na 'n verkragting; 

en een mite ten opsigte modus operandi: 

o Die meeste verkragtings vind nie in die slagoffer se huis plaas nie. 

In die volgende hoofstuk word die mites ten opsigte van die slagoffer bespreek. 

*** 
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HOOFSTUK4 

VERKRAGTINGSMITES AANGAANDE DIE SLAGOFFER VAN VERKRAGTING 

4.1 lnleiding 

Die verkragtingsmites bestaan nie in 'n vakuum nie, maar word omring deur 'n stel houdings van 

mans en vroue, wat ongetwyfeld deur hul kultuur en spesifieke geslagsroltoekenning be"invloed word 

en sodoende tot die versterking van die mites bydra (Burt 1991: 33). Dit is daarom ook redelik om te 

aanvaar dat selfs die verkragtingslagoffer aan hierdie mites glo. Haar aanmelding van die gebeure 

hang ook saam met haar aanvaarding van die stereotipiese verkragtingscenario en of sy daaronder 

as 'n "ware" verkragtingslagoffer ressorteer al dan nie (Williams 1984: 460-461; Barkas 1978: 104; 

Gunn & Minch 1988: 20; Shapcott 1988: 145; Benedict 1992: 18). 

In hierdie hoofstuk word die mites wat op die slagoffer van toepassing is, soos dit in die toepaslike 

literatuur beskryt word, bespreek. Dit sluit die volgende mites in: net jong, aantreklike vroue word 

verkrag, onaantreklikes word nie verkrag nie en uitlokkende kleredrag gee tot verkragting aanleiding. 

Dit is slegs vroue van die laer sosio-ekonomiese stand en vroue wat ongetroud is wat verkrag word. 

Die mites dat vroue daama hunker om verkrag te word, uitlokkende houdings het en dat daar nie 

negatiewe gevolge vir die vrou is nie, sal ook in hierdie hoofstuk bespreek word. Verder sal die mite 

dat alle verkragtings aangemeld word, ook belig word. 

Die beskrywing van die mites word met die bevindinge wat in die empiriese data-insameling verkry is, 

aangevul. Die statisties beduidende en statisties hoogsbeduidende (Prob = 0,05 - 0,00) verskille 

tussen mans (potensiele oortreders) en vroue (potensiele slagoffers) word deurgans weergegee. Die 

mites word ter wille van analitiese doeleindes en ter wille van doelbereiking met hierdie ondersoek, 

aan die hand van die volgende indeling ontleed: mites wat verband hou met die voorkoms van die 

slagoffer, die wat verband hou met die aandeel van die slagoffer in haar slagofferskap, die sosiale 

stand van die slagoffer en mites wat verband hou met die reaksies op verkragting. 

Die mites wat vervolgens belig sat word omdat dit met die slagoffer in verband gebring word, sluit die 

volgende in: 

4.2 Die voorkoms van die slagoffer 

Ten opsigte van die voorkoms van die slagoffer is daar volgens die bestudeerde literatuur, drie mites. 

Dit is dat net jong en mooi vroue verkrag word, minder aantreklike vroue word nie verkrag nie en 

uitlokkende kleredrag kan aanleiding tot verkragting gee. Die respondente het soos volg op hierdie 

mites gereageer: 
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Tabel 4.1 Mites insake: Die voorkoms van die slagoffer van verkragting 

Mite Stem Stem Onseker Stem nie Stem Totaal 
beslis saam saam nie beslis nie 
saam saam nie 

Net jong ---- 4 11 143 143 301 
aantreklikes (1,5%) (3,9%) (47,9%) (46,7%) (100%) 

Minder ---- 4 17 156 124 301 
aantreklikes (1,5%) (5,8%) (52,5%) (40,2%) (100%) 

Uitlokkende 65 156 40 30 10 301 
kl ere (21,6%) (51,8%) (13,3%) (10,0%) (3,3%) (100%) 

Dit is duidelik volgens Tabel 4.1 dat die meerderheid respondente nie die mite dat net jong 

aantreklike vroue verkrag word, ondersteun nie. Die oorgrote meerderheid, te wete 286 (95%) het 

naamlik die "Stem nie saam nie" en "Stem beslis nie saam nie", opsies uitgeoefen ten opsigte van 

hierdie mite. letwat minder, hoewel dit ook nog 'n sterk ontkenning van die mite ook is, naamlik 280 

(93%), het ook die twee negatiewe opsies rakende die mite dat minder aantreklike vroue nie verkrag 

word nie, gekies. Wat die drie voorkomsmites betref, was die meerderheid egter wel oortuig dat die 

mite dat uitlokkende kleredrag tot verkragting bydra, gehandhaaf moet word. Die 221 wat dit 

onderskryf het, verteenwoordig 73,4% van die 301 respondente. 

Hierdie mites word vervolgens en in lyn met die doelstellings van die ondersoek, in meer 

besonderhede ontleed. 

4.2.1 Net jong, aantreklike meisies word verkrag 

Die mite lui: net mooi, jong meisies word verkrag (Dean & deBruyn-Kops 1982: 7). 

Aangaande hierdie mite het die geraadpleegde literatuur belangrike navorsingsbevindinge 

geboekstaaf. Dit sluit die volgende in: Die gemiddelde ouderdom van die slagoffers van verkragting 

le tussen 16 en 24 jaar (Dean & deBruyn-Kops 1982: 36; Karmen 1990: 247). Russell (1984: 80-81) 

se studie bevestig bogenoemde bevindinge. Volgens haar is 35,6% van die slagoffers van 

verkragting tussen 16 en 20 jaar, 26% tussen 21 en 25 jaar, 14,5% tussen 11 en 15 jaar en 11 % 

tussen 26 en 30 jaar oud. 

Schram (1978: 60) beweer ook dat die meeste slagoffers van verkragting jong meisies is. Volgens 

die navorsing is 50 persent jonger as 21 jaar. Ander navorsers soos Gunn en Minch (1988: 37), Cole 

(1987: 83), Schram (1978: 65-66) stel die grootste groep tussen 13 en 17 jaar oud. Volgens 

Schwendinger en Schwendinger (1985: 19) is hierdie ouderdomsgroep (13-17 en 18-24 jaar) 

verteenwoordigers van gesondheid en energie, en is dit 'n moontlike rede vir 'n groter risiko (Karmen 

1990: 133, 247). Die navorsers se hierdie jonger groep se buitenshuise aktiwiteite asook grater 

avontuurlustigheid maak hulle meer vatbaar vir verkragting. 
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Tog is daar ook navorsingsbevindinge wat bevind het dat kinders, ouer vroue, gestremdes en 

geestesversteurde persone ook slagoffers van verkragting is (Dean & deBruyn-Kops 1982: 36; 

Benedict 1992: 16). Enige vrou van enige ouderdom kan 'n potensiele verkragtingslagoffer wees, 

maar volgens statistiek (soos bogenoemde navorsers ook bevind het) is daar persone wat 'n groter 

risikogroep as ander is. Ouderdom, ras, huwelikstaat, beroep en sosio-ekonomiese status, kan 'n 

moontlike rot speel (Foley & Davies 1983: 19). Chappell en James (Schram 1978: 60) het aan 

verkragters gevra om hut "ideate" slagoffer te skets. Hulle reaksie was die volgende: " ... All American 

- a nice, friendly, young, pretty, white housewife or college student." Afgesien van die beskrywing dui 

statistiek egter daarop dat die vroue wat nie aan bogenoemde "vereistes" voldoen nie, ook verkrag 

word (Roberts 1989: 58). 

Afgesien van die aanvaarding dat net jong meisies seksueel begeerlik is, sluit verkragtings ook die 

opsetlike keuse van 'n slagoffer in wat ouer as die verkragter is. In Scully en Marolla (1985: 258) se 

navorsing het hulle gevind dat 65 persent van die verkragters beweer dat hulle seksueel 

ge"interesseerd is in vroue ouer as hulself. Hoewel statistiek en verskeie studies (Russell 1984: 81; 

Karmen 1990: 247) 'n hoer risikogroep (11 tot 30 jaar) identifiseer, is vroue wat buite die 

ouderdomsgroep val, nie gevrywaar teen verkragting nie. 

Ten opsigte van die mite dat net jong aantreklike meisies verkrag word, het die respondente vir 

hierdie navorsing soos volg gereageer: 

Tabet 4.2 Net jong, aantreklike meisies word verkrag 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 0 0 

Stem saam 4 1,3 

Onseker 11 3,7 

Stem nie saam nie 143 47,5 

Stem beslis nie saam nie 143 47,5 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 4.2 is dit duidelik dat die meerderheid van die respondente, te wete 286 (95%) die mite 

dat net die jong, aantreklike meisies verkrag word, nie aanvaar nie. 

Ten opsigte van hierdie mite, het die mans en vroue in die responsgroep statisties betekenisvol 

verskil: 
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Tabel 4.3 Mans en vroue se houding teenoor: Net jong, aantreklike meisies verkrag 

Opsie Mans Vroue 

Stem beslis saam 0 0 

Stem saam 4 (2,94%) 0 

Onseker 9 (6,62%) 2 (1,21%) 

Stem nie saam nie 71 (52,21%) 72 (43,64%) 

Stem beslis nie saam nie 52 (38,23%) 91 (55,15%) 

Totaal 136 (100%) 165 (100%) 

X2 = 16,457; Prob> f 0,001 

Uit Tabel 4.3 kan afgelees word dat 4 (2,94%) mans met die stalling dat net jong, aantreklike meisies 

verkrag word, saamgestem het. Daar was egter 0 (geen) vroue wat hierdie mite ondersteun het nie. 

Wanneer die "Stem nie saam nie", en "Stem beslis nie saam nie" response saamgegroepeer word, is 

die syfers vir die mans 123 (90,44%) en vir die vroue 163 (98,79%). Die tabel toon duidelik aan dat 

mans en vroue beide die mite nie aanvaar nie. Die afleiding is dus voor die hand liggend dat hierdie 

empiriese data die opvattings wat in die literatuur weerspie~H word, ondersteun. Die verskil tussen 

mans en vroue ten opsigte van die mite dat net jong mooi meisies verkrag word, is statisties hoogs 

beduidend. 

4.2.2 Minder aantreklike vroue word nie verkrag nie 

Die mite lui dat bejaardes, gestremdes en geestesversteurde vroue nie verkrag word nie (Dean & 

deBruyn-Kops 1982: 36). 

Verskillende navorsingsbevindinge, statistiek en slagofferdiensverslae dui egter daarop dat enige 

vrou 'n potensiele slagoffer van verkragting kan wees. Warner (1980: 94) en Russell (1984: 79) is dit 

eens dat vroue van alle ouderdomme, sosiale klas, ras en etniese groepe kwesbaar is. Minder 

aantreklike vroue sluit nie net bejaardes en gestemdes in nie, maar ook vroue onder die ir'ivloed van 

alkohol en vroue met 'n swak reputasie (prostitute) aldus Dean & deBruyn-Kops (1982: 36; Thio 1983: 

139-140; Karmen 1990: 135). 'n Sentrum vir verkragtingslagoffers in Florida (VSA) se jongste 

slagoffer was twee maande oud en die oudste 85 jaar. "... no age group, social class, choice of 

companions, style of dress, or way of walking and talking can guarantee a woman that she will not be 

raped" (Barkas 1978: 99). In Schram (1978: 60) se studie is aan verkragters gevra om karakter

eienskappe van vroue wat 'n minder aanloklike teiken is, te identifiseer. Hui "afkeure" is die 

volgende: kreupel, vuil, siek, swanger, vertraag, vet, middeljarig en prostitute. Hoewel vroue in die 

"minder aantreklike"- kategorie ook verkragtingslagoffers is, beteken dit nie dat hulle minder op hul 

hoede as meer aantreklike vroue moet wees nie. 
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Die respondente se reaksie ten opsigte van die mite dat minder aantreklike vroue nie verkrag word 

nie was soos volg: 

Tabel 4.4 Minder aantreklike vroue word nie verkrag nie 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 0 0 

Stem saam 4 1,4 

Onseker 17 5,6 

Stem nie saam 156 51,8 

Stem beslis nie saam 124 41,2 

Tota al 301 100 

Die data in Tabel 4.4 toon duidelik aan dat die meerderheid van die respondente in die "Stem nie 

saam" en "Stem beslis nie saam" kategoriee, naamlik 280 (93%) hierdie mite dat minder aantreklike 

vroue nie verkrag word nie, nie aanvaar nie. 

Betekenisvolle verskille tussen mans en vroue is geregistreer: 

Tabel 4.5 Mans en vroue se houding teenoor: Minder aantreklike vroue word nie verkrag nie 

Opsie Mans Vroue 

Stem beslis saam 0 0 

Stem saam 4 (2,95%) 0 

Onseker 11 (8,08%) 6 (3,64%) 

Stem nie saam nie 81 (59,56%) 75 (45,45%) 

Stem beslis nie saam nie 40 (29,41%) 84 (50,91%) 

Totaal 136 (100%) 165 (100%) 

X2 = 18,694; Prob > f 0,000 

Uit Tabel 4.5 kan afgelees word dat slegs 4 (2,94%) mans met die stelling dat minder aantreklike 

vroue nie verkrag word nie, saamgestem het. Daar was O (geen) vroue wat saamgestem het nie. 

Wanneer die "Stem nie saam nie" en "Stem beslis nie saam nie" response saamgegroepeer word, is 

die syfers vir die mans 121 (88,97%) en vir die vroue 159 (96,36%). Die tabel toon duidelik dat mans 

en vroue beide die mite nie aanvaar nie. 
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Die afleiding is dus voor die hand liggend dat hierdie empiriese data die opvattings wat in die 

literatuur weerspieel word, ondersteun. Die verskille tussen mans en vroue ten opsigte van die mite 

dat minder aantreklike vroue nie verkrag word nie, is statisties hoogsbeduidend. 

4.2.3 Uitlokkende kleredrag dra by tot verkragting 

Die mite is dat vroue hul eie verkragting teweegbring deur uitlokkende kleredrag (Dean & deBruyn

Kops 1982: 35). 

Alhoewel 'n vrou se kleredrag 'n man se aandag mag trek, is dit nie 'n ope uitnodiging vir verkragting 

nie, maar " ... a man who has the desire to commit rape will interpret anything a woman does or wears 

as an invitation" (Dean & deBruyn-Kops 1982: 35). Verkragtingslagoffers in Bart en O'Brein (1985: 

116) se studie, het as voorkomende maatreel aanbeveel dat vroue nie uitlokkend moet aantrek nie. 

Ironies genoeg, uit die studie van 94 verkragtingslagoffers, was net twee se kleredrag wat as 

uitlokkend beskou kan word. Die een vrou het strandklere aangehad en die ander 'n sonrok. Clark en 

Lewis (1977: 78) se studie bevind dat die verkragtingslagoffer " ... displayed a wide range of physical 

characteristics and styles of dress". O'Reilly (Hopkins 1984: 91) het tydens onderhoude met 

verkragtingslagoffers gevind dat hulle nie uitlokkend aangetrek was nie, aangesien die jongste 

slagoffer twee jaar oud was en die oudste 87 jaar. Kleredrag was gevolglik by die twee gevalle nie 'n 

beslissende rol nie. 

Amir (Cobb & Schauer 1977: 176) beweer verkragting is nie 'n misdaad waar 'n man se passie 

aangehits word deur 'n vrou se "body language" of haar manier van aantrek nie. Amir se studie van 

1971 het toe reeds bevind dat 82 persent van verkragtings volkome of gedeeltelik beplan was. Dit 

beteken kleredrag kon nie 'n deurslaggewende rol gespeel het nie. The National Commission of 

Violence rapporteer dat slegs 'n klein persentasie van die vroue se kleredrag bygedra het tot 

verkragting (Cobb & Schauer 1977: 177). Onderhoude is met 100 verkragters in die gevangenis 

gevoer en slegs ses persent het ges~ vroue moet konserwatief aantrek met die oog op voorkomende 

optrede (Geis 1977: 28). 

In hierdie verband kom die polisie. en regslui se vooroordele duidelik na vore wanneer na die 

volgende uitlatings verwys word: 'n senior polisieoffisier se verklaring dui daarop dat "spring fever'' te 

blameer is vir 'n toename in seksuele aanvalle. Hiermee impliseer hy dat vroue minder klere dra 

tydens die lente en mans s6 uitlok tot seksuele molestering (Gunn & Minch 1988: 17). 'n Regter se 

uitspraak tydens die verhoor van 'n 16-jarige meisie wat deur drie seuns verkrag is, was soos volg: 

"This community is well-known to be sexually permissive. Too many women go around in 

provocative clothing, should we punish a 15- or 16-year-old boy who reacts to it normally?" (Gunn & 

Minch 1988: 19). 
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Uit die weergawe van navorsingsbevindinge wat in die literatuur vermeld word, is dit duidelik dat 

hierdie mite sterk aanhang geniet - veral by mans. Kleredrag word gekoppel aan liggaamsbedekking 

en hoewel die mode 'n invloed op hierdie kleredrag mag he, trek geen vrou klere aan met die hoop of 

gedagte dat sy moontlik verkrag kan word nie. Benedict (1992: 15-16) som die kleredrag probleem 

op deur op te merk dat verkragting ·n geleentheidsmisdaad is. Die slagoffer word nie op grand van 

haar kleredrag gekies nie, maar bloat omdat sy daar is. 

Ten opsigte van die mite dat uitlokkende kleredrag bydra tot verkragting, het die respondente vir 

hierdie navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 4.6 Uitlokkende kleredrag dra by tot verkragting 

Uitlokkende kleredrag Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 65 21,6 

Stem saam 156 51,8 

Onseker 40 13,3 

Stem nie saam 30 10,0 

Stem beslis nie saam nie 10 3,3 

Totaal 301 100% 

Tabel 4.6 toon duidelik dat die meerderheid van die respondente, naamlik 221 (73,4 %) in die "Stem 

beslis saam" en "Stem saam" kategorie~ hierdie mite dat uitlokkende kleredrag tot verkragting bydra, 

ondersteun het. 

Daar was nie statisties betekenisvolle verskille tussen die mans en vroue wat hierdie mite insake 

kleredrag betref nie. Dieselfde geld ten opsigte van die ander afhanklike veranderlikes. 

4.3 Die sosiale stand van die slagoffer 

Vervolgens word na die mites wat met die aandeel van die verkragtingslagoffer te make het, belig. 

Die eerste mite handel oor die sosiale status van die slagoffer. 

Volgens die bestudeerde literatuur is daar ook mites wat met die sosiale status van die slagoffer self 

verband hou. Die mites sluit in dat dit slegs vroue van die lae sosio-ekonomiese stande en die 

ongetroudes is wat verkrag word. Die bevindinge random hierdie mites word vervolgens belig. 
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Tabel 4. 7 Mites insake: Die sosiale status van die slagoffer 

Opsie Stem beslis Stem saam Onseker Stem nie Stem beslis Totaal 
saam saam nie nie saam 

nie 

Lae sosio- 12 61 38 131 59 301 
ekonomie 

(4,0%) (20,3%) (12,6%) (43,5%) (19,6%) (100%) 

Ongetrou- 5 29 31 149 87 301 
des 

(1,7%) (9,6%) (10,3%) (49,5%) (28,9%) (100%) 

Dit is duidelik volgens Tabel 4.7 dat die meerderheid respondente nie die mite dat vroue uit die lae 

sosio-ekonomiese klasse meer vatbaar is vir verkragting as ander groepe aanvaar nie. Die oorgrote 

meerderheid, te wete 190 (63, 1 %) het naamlik die "Stem nie saam nie" en "Stem beslis nie saam 

nie", opsies uitgeoefen ten opsigte van hierdie mite. Heelwat meer, wat ook dui op ·n sterk 

ontkenning van die mite, naamlik 236 (78,40%), het ook die twee negatiewe opsies rakende die mite 

dat ongetroude vroue meer vatbaar vir verkragting is as getroude vroue, gekies. 

Elk hiervan word vervolgens in meer besonderhede ontleed. 

4.3.1 Vroue uit die laer sosio-ekonomiese klas is meer vatbaar vir verkragting as vroue uit 

die middel en hoer sosio-ekonomiese klasse 

Die mite bestaan dat vroue van die middel en hoer sosio-ekonomiese klasse nie verkrag word nie 

(Shapcott 1988: 129). 

'n Amerikaanse verkragtingslagoffer-oorlewingstudie het bevind dat seksueel aggressiewe mans 

meesal jong, ongetroude vroue van minderheidsgroepe en van laer sosio-ekonomiese areas verkrag. 

In Australia is die verkragting van die Aboriginal (ook 'n minderheidsgroep) algemeen (Shapcott 1988: 

127). In 1967 is 'n opname in 17 stede gemaak en bevind dat 69,5 persent van verkragtingslagoffers 

swart was aldus Mulvihill (Russell 1984: 82). 'n Studie in Denver het bevind dat Spaans-Amerikaanse 

verkragtingslagoffers vier maal meer voorgekom het as in die bevolking as geheel (Katz & Mazur 

1979: 39). 

Katz en Mazur (Russell 1984: 84-85) beweer dat die meeste verkragtingslagoffers uit die laer sosio

ekonomiese klasse afkomstig is. 'n Moontlike rede is omdat die polisie nie 'n standaardklassifikasie, 

wat beroep en sosio-ekonomiese status betref, gebruik nie. 

Foley en Davies (1983: 1 O; Katz & Mazur 1979: 42-43) suggereer dat vroue in die middel en hoe 

sosio-ekonomiese klas nie verkragting aanmeld nie, maar eerder hul privaatdokters besoek. McGuire 

en Stem (Russell 1984: 85) het die teendeel bevind, naamlik dat 57 persent van die slagoffers wat by 

privaat praktisyns was, die verkragting aangemeld het. 
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Wat sosiale klas betref het Bart en O'Brein (1985: 64) bevind dat 89 persent (n = 83) kollege

opleiding, 19 persent (n = 18) 4 jaar voorgraadse opleiding, 26 persent (n = 24) nagraadse opleiding 

en slegs 12 persent (n = 11) hoerskoolopleiding of minder gehad het. 

Williams en Holmes (1981: 164) het gevind dat swart vroue uit die hoer inkomste-groep aangedui het 

dat hulle " ... could suffer loss of a reputation and of community support should they choose to 

prosecute a rape case". Die afleiding wat dus gemaak kan word, is dat beter gekwalifiseerde vroue 

die aanmelding van 'n verkragting as 'n risikofaktor beskou, wat gepaard gaan met wantroue in die 

regsisteem. 

Samevattend dui die literatuur daarop dat beide mans en vroue van die laer sosio-ekonomiese klasse 

meer vatbaar is vir alle vorme van gewelddadige gedrag, insluitend verkragting (Katz & Mazur 1979: 

42; Amir 1971: 69-70). Afgesien van bogenoemde bevindinge, is enige vrou van enige sosio

ekonomiese klas vatbaar vir verkragting. 

Ten opsigte van die mite dat vroue uit die laer sosio-ekonomiese klas meer vatbaar vir verkragting is 

as vroue uit die middel en hoer sosio-ekonomiese klas, het die respondente van hierdie navorsing 

soos volg gereageer: 

Tabel4.8 Vroue uit die laer sosio-ekonomiese klas is meer vatbaar vir verkragting as vroue uit 

die middel en hoer sosio-ekonomiese klasse 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 12 4,0 

Stem saam 61 20,3 

Onseker 38 12,6 

Stem nie saam nie 131 43,5 

Stem beslis nie saam nie 59 19,6 

Totaal 301 100% 

Uit Tabel 4.8 kan duidelik gesien word dat die meerderheid van die respondente, te wete 190 (63, 1 %) 

die mite dat vroue in die laer sosio-ekonomiese klas meer vatbaar is vir verkragting as vroue uit die 

middel en hoer sosio-ekonomiese klasse, nie aanvaar het nie. 
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4.3.2 Ongetroude vroue is meer slagoffers van verkragting as getroude vroue 

Die mite is dat ongetroude vroue "meer beskikbaar'' is om verkrag te word omdat hul 'n vrye 

lewensstyl handhaaf (Shapcott 1988: 33). 

Alie vroue is vatbaar vir verkragting ongeag hul ouderdom, voorkoms, huwelikstatus, sosio

ekonomiese status en beroep. Lesbiese vroue, ou dames en jong dogtertjies, kan almal slagoffers 

van verkragting wees, hoewel hierdie genoemde persone nie deur die verkragter na 'n dans genooi 

sal word nie (Shapcott 1988: 33; Gager & Schurr 1976: 5; Foley & Davies 1983: 9; Warner 1980: 94). 

Clark en Lewis (1977: 79) is van mening dat ouderdom, beroep en huwelikstatus 'n tros veranderlikes 

vorm, wat betekenisvol is ten opsigte van die polisie se klassifikasie en of die sake verder in die 

regsisteem sal vorder. 

Uit die literatuur blyk dit dat die verkragtingslagoffer meestal jonk en ongetroud is, hoewel getroude 

vroue egter ook verkragtingslagoffers is. Die donkersyfer (weens die lae aanmeldingsyfer) rakende 

verkragting moet egter altyd in gedagte gehou word wat uitsprake betref. Navorsers (Schwindinger & 

Schwindinger 1985: 19; Katz & Mazur (Russell 1984: 79); McDermott (Bart & O'Brein 1985: 130-131; 

Thornhill, Thornhill & Dizinno (1986: 118) is dit eens dat die oorgrote meerderheid verkragting

slagoffers tussen die ouderdom 13 tot 25 jaar is aangesien hierdie ouderdomsgroep jeug, energie en 

lewenskragtigheid verteenwoordig. Die risiko om verkrag te word neem af met ouderdom. 

Vroue wat nooit getroud is, geskei of vervreem is, staan 'n groter risiko om verkrag te word as 

getroude vroue of weduwees aldus McDermott (Bart & O'Brein 1985: 131). Die hoe tendens vir 

enkellopende vroue en lae tendens vir weduwees is moontlik as gevolg van hul ouderdom. Die 

moontlikheid bestaan egter dat getroude vroue nie afdwingende seksualiteit as verkragting sal vertolk 

nie. McDermott (Bart & O'Brein 1985: 131) maak die volgende bewering rakende geskeide vroue " ... 

divorced women are more likely to live in areas where there are other women not living with men, and 

according to the Chicago police, rapists prey on women in those areas." 

Die afleiding kan dus gemaak word dat alle vroue nie 'n gelyke kans staan om verkrag te word nie. 

Alhoewel geen ouderdomsgroep hetsy jonk of oud gevrywaar is van 'n seksuele aanval nie, staan 

sommige vroue (veral jeugdiges, jong volwassenes en geskeides) 'n groter kans om verkragting

slagoffers te word. Thornhill et al. (1986: 118) beweer dat 'n moontlike rede waarom die 

ouderdomsg,roep te wete 13 tot 25 jaar oorverteenwoordig is in die statistiek, toegeskryf kan word aan 

die verandering in kulturele houdings, en dus ook die aanvaarding van mites. Die aanmelding van 

verkragting word sodoende aangemoedig oor die veranderende sensitiewe behandeling wat 

verkragtingslagoffers ontvang. Jonger persone is meer vatbaar vir verandering as ouer persone, 

betreffende die aanvaarding van mites. Sou vroue egter tot die besef kom dat om getroud te wees 

kan dien as vrywaring teen verkragting, kan dit hulle motiveer om beskerming te kry van mans teen 

mans. 
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Ten opsigte van die mite dat ongetroude vroue meer vatbaar vir verkragting is as getroude vroue, het 

die respondente vir hierdie navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 4.9 Ongetroude vroue is meer slagoffers van verkragting as getroude vroue 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 5 1,7 

Stem saam 29 9,6 

Onseker 31 10,3 

Stem nie saam nie 149 49,5 

Stem nie saam nie 87 28,9 

Totaal 301 100 

Tabel 4.9 se data toon dat die meerderheid, te wete 236 (78,4%) die mite dat ongetroude vroue meer 

as getroudes verkrag word, nie aanvaar nie. Geen statisties-beduidende verskille is ten opsigte van 

enige van die afhanklike veranderlikes geregistreer nie. 

4.4 Die slagoffer se aandeel 

Die literatuurstudie het ook aangetoon dat daar drie mites bestaan wat die slagoffer se aandeel in die 

verkragting beskryf. Dit sluit in dat die slagoffer daama hunker om verkrag te word, dat hulle 

uitlokkende houdings het en dat die verkragting nie negatiewe gevolge vir die slagoffer inhou nie. 

Die reaksies van die respondente op hierdie mites was soos volg: 

Tabel 4.1 O Mites insake: Die aandeel van slagoffer 

Opsie Stem beslis Stem saam Onseker Stem nie Stem beslis Totaal 
saam saam nie nie saam 

nie 

Hunker na 6 (2,1%) 50 (16,6%) 68 (22,6%) 62 (20,5%) 115(38,2%) 301 (100%) 
verkragting 

Uitlok 34 (11,3%) 148 (49,2%) 44 (14,6%) 55 (18,3%) 20(6,6%) 301 (100%) 
houding 

Nie negatief 7 (2,3%) 30 (10,0%) 19 (6,3%) 81 (26,9%) 164(54,5%) 301 (100%) 

Nie fisieke 21 (7,0%) 31 (10,3%) 75 (24,9%) 83 (27,6%) 91(30,2%) 301 (100%) 
verset 
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Dit is duidelik volgens Tabel 4.10 dat die meerderheid respondente nie die mite dat 'n vrou daama 

hunker om verkrag te word, ondersteun nie. 177 (58,7%) respondente het naamlik die "Stem nie 

saam nie" en "Stem beslis nie saam nie", opsies uitgeoefen ten opsigte van hierdie mite. Die 

meerderheid, naamlik 182 (60,5%), het die mite dat 'n uitlokkende houding bydra tot die vrou se 

verkragting, wel gesteun. Die mite dat die verkragtingsvoorval nie die vrou se verhouding met haar 

belangrike ander persone negatief be"invloed nie, word sterk deur die meerderheid te wete, 245 

(81,4%) ontken. 'n Meerderheid van 174 (57,8%) aanvaar nie die mite dat indien die vrou haar nie 

fisiek verset nie, sy nie 'n klag van verkragting kan le nie. 

Wanneer hierdie data in meer besonderhede ontleed word, kom die volgende aan die lig: 

4.4.1 Sommige vroue het 'n geheime hunkering om verkrag te word 

Die mite is dat alle vroue in werkfikheid daama hunker om verkrag te word (Foley & Davies 1983: 7). 

Hierdie mite is waarskynlik gebaseer op die sogenaamde masochistiese persoonlikheidseienskap van 

die vrou soos dit deur Freud geformuleer is (Hirsch 1981: 201). Dit hou ook verband met die 

opvatting dat verkragting die gevolg is van onbewuste uitlokking deur vroue. Sodanige uitlokking 

word weer as die produk van fantasiee en drome om verkrag te word, eerder as van manlike seksuele 

en aggressiewe impulse, beskou (Verwey 1986: 113; Shapcott 1988: 153). 

Dean en deBruyn-Kops (1982: 35) se egter in hierdie verband dat, omdat verkragting 'n wandaad wat 

teen die vrou se wil gepleeg word, kan sy nie 'n geheime hunkering daama he nie. Tydens die 

verkragting word die wil van die vrou nie in ag geneem nie. Die verkragter neem dit met geweld oor. 

Hy stel nie in haar gevoelens belang nie, en hy gaan nie stop net omdat sy nee se nie. Verkragting 

gaan dikwels met lewensgevaarlike situasies gepaard, waar die vrou gedreig word met die dood of 

emstige beserings. In gevalle waar van wapens gebruik gemaak word, om die vrou in bedwang te 

hou, veg sy nie om haar eer nie, omdat sy vir haar lewe vrees (Shapcott 1988: 155; Barkas 1978: 

104). 'n Gewelddadige verkragting is nie vir die vrou 'n aangename ondervinding nie, en dus ook nie 

rede om oor te fantaseer nie (Cobb & Schauer 1977: 177). 

Amir (1971: 261) maak die stelling dat 'n potensiele verkragter se interpretasie van die slagoffer se 

gedrag of optrede belangriker is as haar gedrag per se. As uitvloeisel van die opmerking kan 'n vrou 

se gedrag, deur byvoorbeeld saam met 'n manspersoon te gaan eet, misverstaan word of opsetlik 

gerasionaliseer word deur die verkragter, en hy haar gedrag as instemmend tot 'n seksuele flirtasie 

sien (Schwindinger & Schwindinger 1985: 26). Uit die bespreking kan die afleiding gemaak word dat 

wanneer die vrou "nee" se sy eintlik "ja" bedoel. Verkragting is nie 'n aangename voorval soos 

sommige lede van die samelewing geneig is om te glo nie. Na die daad worstel die slagoffer met 

gevoelens en reaksies van vrees, pyn en verwarring aangaande die verkragting (Roberts 1989: 71; 

Dominelli 1991: 25). 
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Op die stelling dat sommige vroue 'n geheime hunkering het om verkrag te word, het die respondente 

vir hierdie navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 4.11 Sommige vroue het 'n geheime hunkering om verkrag te word 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 6 2,0 

Stem saam 50 16,6 

Onseker 68 22,6 

Stem nie saam nie 62 20,6 

Stem beslis nie saam nie 115 38,2 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 4.11 is dit duidelik dat die meerderheid van die respondente te wete 177 (58,8%) die 

mite dat sommige vroue daama hunker om verkrag te word, nie aanvaar nie. Die mans en vroue in 

hierdie ondersoekgroep het statisties beduidend van mekaar verskil ten opsigte van hierdie mite: 

Tabel 4.12 Mans en vroue se houding teenoor: Sommige vroue het 'n geheime hunkering om 

verkrag te word 

Opsie Mans Vroue 

Stem beslis saam 4 (2,94%) 2 (1,21%) 

Stem saam 35 (25,74%) 15 (9,09%) 

Onseker 42 (30,88%) 26 (15,76%) 

Stem nie saam nie 32 (23,53%) 30 (18, 18%) 

Stem beslis nie saam nie 23 (16,91%) 92 (55,76%) 

Totaal 136 (100%) 165 (100%) 

X2 = 51,581; Prob > f o,ooo 

Uit Tabel 4.12 kan afgelees word dat 39 (28,68%) mans met die stelling dat sommige vroue 'n 

geheime hunkering het om verkrag te word, saamgestem het. Daar was 17 (10,3%) vroue wat ook 

saamgestem het. Wanneer die "Stem nie saam nie" en "Stem beslis nie saam nie" response 

saamgegroepeer word, is die syfers vir die mans 55 (40,4%) en vir die vroue 122 (73,9%). Die tabel 

toon duidelik aan dat mans en vroue beide die mite nie steun nie. Die afleiding is dus voor die hand 

liggend dat hierdie empiriese data die opvattings wat in die literatuur weerspieel word, ondersteun. 
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Die verskille tussen mans en vroue ten opsigte van die mite dat sommige vroue 'n geheime 

hunkering het om verkrag te word, is statisties hoogsbeduidend. Dit beteken die vroue van hierdie 

responsgroep verwerp hierdie mite met meer oortuiging as die mans. 

4.4.2 ·n Uitlokkende houding dra by tot verkragting 

Die mite is dat vroue mans tot verkragting dryf as gevolg van hulle uitlokkende houding (Dean & 

deBruyn-Kops 1982: 35). 

Burt (1980: 229) se navorsing dui daarop dat hoe meer verkragters mites oor verkragting aanvaar, 

hoe meer verontskuldig hulle die man se optrede. Verwey (1986: 110) se studie bevestig 

bogenoemde stelling: 72,9% van die verkragters in haar ondersoekgroep glo dat die slagoffer die 

verkragting ontlok (presipiteer). lndien die vrou se voor-verkragtingsgedrag as uitlokkend geetiketteer 

word (buk om haar motordeur oop te sluit, glimlag, gesels) " ... it is not likely that many people will 

ever acknowledge that she was raped at all" (Shapcott 1988: 52). 

The National Commission on the Causes and Prevention of Violence, het bevind dat " ... rape victims 

were responsible for less precipitant behavior when compared to other violent crimes" (Foley & 

Davies 1983: 15). Verder poog The National Centre for Prevention and Control of Rape om 

adolessente daarop bedag te maak dat misverstande of verkeerde "boodskappe" dikwels tussen 

mans en vroue tydens verhoudinge tot stand kan kom, wat in die sogenaamde "date rape" kan 

kulmineer. Amir (1971: 271) se navorsing dui daarop dat 'n vrou met 'n "slegte" reputasie vir die 

verkragter die boodskap oordra dat sy seksueel beskikbaar is. The Federal Crime Commission 

(Bark.as 1978: 104) daarenteen, het bevind dat slegs vier persent van alle aangemelde verkragtings, 

die gevolg van die slagoffer se presipiterende gedrag was. 

Ter afsluiting is die volgende opmerking ten opsigte van hierdie mite toepaslik: "A man may interpret 

a woman's behavior as implying that she is willing to have intercourse, while a woman simply thinks 

she is being human and friendly" (Bart & O'Brein 1985: 9). 

Ten opsigte van die mite dat 'n uitlokkende houding bydra tot die vrou se verkragting, het die 

respondente vir hierdie navorsing soos volg gereageer: 

• 
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Tabel 4.13 ·n Uitlokkende houding dra by tot verkragting 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 34 11,3 

Stem saam 148 49,2 

Onseker 44 14,6 

Stem nie saam nie 55 18,3 

Stem beslis nie saam nie 20 6,6 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 4.13 is dit uit die saamgroepering van die positiewe response duidelik dat die 

meerderheid van die respondente, te wete 182 (60,5%) die mite dat ·n uitlokkende houding bydra tot 

verkragting ondersteun. Die mans en vroue in die responsgroep het ten opsigte van hierdie mite ook 

met mekaar verskil: 

Tabel 4.14 Mans en vroue se houding teenoor: 'n Uitlokkende houding dra by tot verkragting 

Opsie Mans Vroue 

Stem beslis saam 20 (14,71%) 14 (8,48%) 

Stem saam 76 (55,88%) 72 (43,64%) 

Onseker 21 (15,44%) 23 (13,94%) 

Stem nie saam nie 17 (12,50%) 38 (23,03%) 

Stem beslis nie saam nie 2 (1,47%) 18 (10,91%) 

Totaal 136 (100%) 165 (100%) 

X2 = 19,467; Prob > f 0,001 

Uit Tabel 4.14 kan afgelei word dat 96 (70,59%) mans ·n positiewe reaksie ten opsigte van die stalling 

dat ·n uitlokkende houding bydra tot verkragting, gehad het. Daar was 86 (52,12%) vroue wat ook 

saamgestem het. Wanneer die "Stem nie saam" en "Stem beslis nie saam" response 

saamgegroepeer word, is die syfers vir die mans 19 (13,97%) en vir die vroue 56 (33,94%). Die tabel 

toon duidelik dat die mans en vroue beide die mite ondersteun. Die afleiding is dus voor die hand 

liggend dat hierdie empiriese data nie die opvattings wat in die literatuur weerspie~I word, ondersteun 

nie. Die verskille tussen mans en vroue ten opsigte van die mite dat ·n uitlokkende houding bydrae 

tot verkragting, is statisties hoogsbeduidend. Die mans ondersteun hierdie mite sterker as vroue. 
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4.4.3 Aangesien seks as normaal beskou word, behoort die verkragtingsvoorval nie die vrou 

se verhouding met haar man, kinders, ouers en vriende negatief te be"invloed nie. 

Die mite dat die vrou nie deur die aanval geraak word nie is toe te skryf aan die vrou se stilswye 

oor die verkragting (Dean & deBruyn-Kops 1982: 37). Seks mag normaal wees, maar verkragting 

be'invloed die vrou se menswees. White en Rollins (1981: 103) maak in hierdie verband 'n 

belangrike opmerking: " ... one aspect of rape that has been overlooked to a great extent is the 

likelihood that rape may precipitate marital and familial crisis". Die verkragtingslagoffer se man, 

vriend of gesin se interpretasie van die verkragting hang saam met hul definisie van wat 'n 

verkragting is. Hierdie definisies word be'invloed deur hul aanvaarding van mites en of kulturele 

sieninge (White & Rollins 1981: 104; Allison & Wrightsman 1993: 220). Aanvaarding van mites het 

tot gevolg dat verkragtingslagoffers nie simpatie uitlok nie, mits hulle baie jonk of baie oud is. 

lndien gesinne daarin kan slaag om die verantwoordelikheid vir die verkragting te ekstemaliseer, 

sal die negatiewe uitwerking van die verkragting binne gesins-verband verminder word. 

Omdat die verkragting 'n skielike en onvoorspelbare daad is, het die gesin nie tyd om hulself voor 

te berei op die stres wat die voorval teweegbring nie. Die krisissituasie openbaar die volgende 

kenmerke naamlik: angs, depressie en disorganisasie (White & Rollins 1981: 105). Gesinne wat 

mees kwesbaar is in hierdie situasies, is gesinne wat verkragting definieer as 'n seksdaad " ... and 

blame is directed toward the victim or toward other members of the family unit" (White & Rollins 

1981: 105). Die gesin of manse belewenis van die verkragting word be'invloed deur die slagoffer 

se belewenis van die daad; hoe meer sy ontwrig word, hoe meer is die gesinsisteem ontwrig. 

Die vrou wat seksuele ondervinding het (enige getroude vrou, weduwees en prostitute) het volgens 

mense geen rede om na 'n verkragting ontstel te wees nie. Vroue wat self nie verkrag is nie, neig 

om verkragting te vergelyk met hul eie seksuele ondervinding wat gebaseer is op vrywillige 

samewerking eerder as dwang (Schwindinger & Schwindinger 1985: 19). 

Uiteenlopende reaksies kan volg nadat 'n vrou verkrag is. Dit gebeur dikwels dat die vrou die 

voorval intemaliseer, omdat sy mag voel dat haar optrede moontlik daartoe aanleiding kon gegee 

het, en dat haar mense dit ook so sal interpreteer. Die samelewing versterk hierdie tipe gedrag 

(selfblamering I blamering), veral as die verkragting nie voldoen aan die stereotipe verkragting nie 

(Shapcott 1988: 145). Die impak van verkragting verskil van slagoffer tot slagoffer, depressie, 

woede, angs, skok, wraakgevoelens, stigmatisering deur geliefdes en versteurde slaap- en 

eetpatrone, is slegs 'n paar van die reaksies wat slagoffers mag openbaar of ervaar. Uit boge

noemde bespreking is dit dus duidelik dat die verkragtingslagoffer na die verkragtingvoorval nie 

ongeskonde met haar lewe voortgaan soos voor die aanval nie. Benedict (1992: 17) noem die 

voorbeeld van 'n Moslem meisie wat verkrag is. Die familie van haar verloofde verwerp haar 

omdat sy 'n skande oor die familie gebring het en die huwelik kan nie voltrek word nie. 
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Ten opsigte van die mite dat aangesien seks as normaal gesien word, behoort die 

verkragtingsvoorval nie die vrou se verhouding met haar man, kinders, ouers en vriende negatief 

te be"invloed nie, het die respondente vir hierdie navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 4.15 Aangesien seks as normaal beskou word, behoort die verkragtingsvoorval nie die 

vrou se verhouding met haar man, kinders, ouers en vriende negatief te be'invloed nie 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 7 2,3 

Stem saam 30 10,0 

Onseker 19 6,3 

.. , 

Stem nie saam nie 81 26,9 

Stem beslis nie sam nie 164 54,5 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 4.15 is dit duidelik dat die meerderheid van die respondente, te wete 245 (81,4%) 

die mite dat verkragting geen negatiewe nagevolge vir die vrou inhou nie, nie steun nie. 

4.4.4 lndien die vrou haar nie fisiek teen die verkragter verset nie, kan sy nie 'n klag van 

verkragting le nie. 

Die mite is dat geen vrou teen haar wil verkrag kan word nie. Daarom kan 'n vrou nie 'n klag van 

verkraging le indien sy haarself nie fisiek teen die daad verset het nie (Holmes 1990: 74). 

Hierdie mite ignoreer die verlammende uitwerking van vrees op die slagoffer (MacDonald 1971: 

91; Allison & Wrightsman 1993: 123). Surareg en Gallup, twee sielkundiges, vergelyk die 

verlammende effek wat verkragting op die verkragtingslagoffer het, met die onbeweeglikheid van 

diere wat gejag word, en kom tot die gevolgtrekking: " ... tonic immobility (animal hipnosis) and 

rape induced paralyses represent the same phenomena" (Schwendinger & Schwendinger 1985: 

20). Volgens Surareg en Gallup is hierdie verlammende verskynsel dus ook 'n moontlike rede 

hoekom die slagoffer nie weerstand teen haar aanvaller bied nie. Uitlatings soos: " ... my body felt 

paralised" of "my body went absolutely stiff' kom algemeen by verkragtingslagoffers voor 

wanneer hulle vertel van hul ondervinding met die verkragter. Die element van verrassing (dit wil 

se die aanval deur die verkragter) kan ook bydra tot hierdie verlammende effek by die 

verkragtingslagoffer (Schwendinger & Schwendinger 1985: 20; Brookover Bourque 1989: 54). 

Daarom is dit dikwels ook nie vir die verkragter nodig om geweld te gebruik om sy slagoffer te 

oorwin nie. 



79 

Qureshi 0Jerwey 1986: 114) wys daarop dat 'n vrou se liggaam nie toegerus is om terug te veg 

nie. Hierbenewens is die meeste vroue nie geleer om hulself teen geweld te verset nie. Volgens 

Verwey (1986: 114) se studie het 68 persent van die verkragters geglo dat dit onmoontlik is om 'n 

vrou teen haar wil te verkrag. Die relatiewe effektiwiteit van die verskeie tipes weerstandsaksies 

wat bestaan, hang grootliks af van waar die aanval plaasvind. Vroue wat suksesvol is met hul 

weerstandsaksies word meestal buite hul huis deur 'n vreemdeling aangeval (en kan om hulp 

roep). Onsuksesvolle weerstandsaksies is geneig om in die verkragtingslagoffer se huis plaas te 

vind, veral as sy deur 'n kennis of vriend verkrag word. Sy interpreteer nie die situasie as 

gevaarlik nie omdat sy die persoon ken (Brookover Bourque 1989: 53; Allison & Wrightsman 

1993: 70). 'n Moontlike rede vir die bevinding is toe te skryf aan die feit dat sy dit glad nie te 

wagte was nie. 

Aanvaarding van mites dra grootliks by tot die houdings en/ of uitlatings van regslui, medici, die 

media en die polisie. 'n Amerikaanse advokaat het tydens 'n verkragtingsverhoor 'n potlood aan 

'n lid van die jurie gegee met die opdrag dat die lid die potlood in die glas van die advokaat moet 

probeer kry, terwyl die advokaat ''weerstandsaksies" toepas. Hiermee probeer die advokaat 

aandui dat indien die vrou nie verkrag wil word sy dit kan verhoed! (Shapcott 1988: 185). 'n 

Regter het tydens 'n hofsaak die uitlating gemaak dat wanneer die vrou nie skree of om hulp roep 

nie, en wanneer aan haar liggaam of klere geen teken van skeure is nie, haar getuienis moontlik 

vals is (Shapcott 1988: 188). Die Amerikanse FBI het bevind dat vals verkragtingsklagtes slegs 

sowat twee persent uitmaak (Benedict 1992: 18). 

Aansluitend hierby maak 'n regter sy bevindinge rakende 'n "ware" klag: " ... we would expect to 

find not only marks of violence around the valva, but also injuries of caring extent upon the body 

and limbs" (Shapcott 1988: 188). Sommige medici openbaar ook dieselfde houding as die van 

die advokaat en die regter (Schwendinger & Schwendinger 1985: 22-23). Die polisie is ook 

dikwels skepties indien die klaagster nie "tekens" van weerstand toon nie. Die Amerikaanse 

polisie se opleidingshandboek impliseer dat indien 'n vrou verkrag is, daar gewoonlik bewyse van 

'n gewelddadige worsteling is (Shapcott 1988: 188). 

Clark en Lewis (1977: 67) het met hul Kanadese studie bevind dat 71 persent verkragtings as eg 

geklassifiseer word, indien die aanvaller geweld gebruik het, of as die vrou met 'n wapen gedreig 

is. Soortgelyke persentasies (60 tot 70 persent) vir "vals" klagtes van verkragting bestaan, 

indien bogenoemde elemente ontbreek. Dit is dus duidelik dat die vrou aan haar liggaam of klere 

bewyse moet lewer dat sy vir haar eer geveg het tydens die verkragtingvoorval. Vergelyk 

byvoorbeeld die verkragtingslagoffer se optrede met die van 'n teller tydens 'n bankroof. Die teller 

vrees vir haar lewe en gee vir die rower waarvoor hy vra - naamlik die geld. Sy word nie deur die 

samelewing gestigmatiseer as iemand wat daarvoor gesoek het nie. Haar optrede was korrek, 

want haar lewe was immers in gevaar! 
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Waarom kan die verkragtingslagoffer nie vir die verkragter gee wat hy vra - en bly lewe nie? 

Hoekom moet haar optrede gekritiseer word en sy ge~tiketteer word asof sy daarvoor gesoek het? 

(Shapcott 1988: 198). Die etikettering van die verkragtingslagoffer hang n6u saam met die 

interpretasie van die daad deur die slagoffer self, die verkragter, die polisie, staatsaanklaer, regter, 

media en publiek (Karmen 1990: 131). Hier is twee moontlike aspekte van belang, naamlik: 

eerstens sal die vrou as onskuldig gesien word, mits daar duidelike bewyse is, byvoorbeeld, 

kneusplekke en snyplekke. Sodoende sat die status van "onskuldige afwyker" toegeken word. Sy 

sat dus nie vir die daad blameer word nie. Tweedens sal die status "verantwoordelike afwyker'' 

aan haar toegeken word indien daar geen duidelike bewyse van 'n worsteling is nie. Sy sal dus 

geblameer word vir die verkragting (Douglas 1984: 58). 

Om bogenoemde te onderskryf poneer Douglas (1984: 58): " ... however since labels are based 

on beliefs more than on action (and since the labelers, are not present to witness the assault) 

labeling in case of rape victims has little bearing on the circumstances of the rape itself." lndien 

die verkragter byvoorbeeld 'n familielid is, le sy dikwels nie 'n klag nie omdat bewyse ontbreek, en 

baie min haar sal glo (Warner 1980: 253). Die verkragtingslagoffer bevind haarself in 'n dilemma, 

wat fisieke bewyse betref om haar geloofwaardigheid te bewys. 

Ten opsigte van die mite dat indien die vrou haarself nie fisiek teen die verkragter verset nie, sy 

nie 'n klag van verkragting kan le nie, het die respondente vir hierdie navorsing soos volg 

gereageer: 

Tabel 4.16 lndien die vrou haar nie fisiek teen die verkragter verset nie, kan sy nie 'n klag van 

verkragting le nie 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 21 7,0 

Stem saam 31 10,3 

Onseker 75 24,9 

Stem nie saam nie 83 27,6 

Stem beslis nie saam nie 91 30,2 

Totaal 301 100 

Volgens Tabet 4.16 is dit duidelik die meerderheid respondente, te wete 174 (57,8%) die mite dat 

fisieke verset 'n verkragtingsklag regverdig, nie aanvaar word nie. Geen statisties-beduidende 

verskille is aangeteken nie. 
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4.5 Reaksies op die verkragting 

Daar bestaan ook etlike mites wat betref die reaksies op verkraging. Dit behels dat alle 

verkragtings aangemeld word, dat die polisie skepties teenoor die aanmelding van verkragtings 

staan, dat die howe beskuldigend op die sake reageer en dat alle verkragtings wel aangemeld 

word. 

Die navorsing wat hieroor ondemeem is, het die volgende resultate aan die lig gebring: 

Tabel 4.17 Mites insake: Reaksies op verkragting 

Opsie Stem beslis Stem saam Onseker Stem nie Stem beslis Totaal 

saam nie nie saam nie 

,, 

Aanmeld 2 (0,7%) 18 (6,0%) 54 (17,9%) 163 (54,2%) 64(21,2%) 301 (100%) 

SAPD skepties 23 (7,6%) 76 (25,2%) 81 (26,9%) 82 (27,2%) 39(13, 1%) 301 (100%) 

Howe 26 (8,6%) 71 (23,6%) 112 68 (22,6%) 24(8,0%) 301 

onsimpatiek (37,2%) (100%) 

Dit is duidelik volgens Tabel 4.17 dat die meerderheid respondente nie die mite dat die meeste 

verkragtings aangemeld word, ondersteun nie. Die oorgrote meerderheid, te wete 227 (75,4%) het 

naamlik die "Stem nie saam nie" en "Stem beslis nie saam nie" opsies uitgeoefen ten opsigte van 

hierdie mite. Die mite dat die polisie skepties teenoor 'n verkragtingsklag is, is deur 121 (40,3%) 

respondente nie aanvaar nie. Die mite dat hofamptenare die slagoffer onsimpatiek behandel, is 

deur 97 (32,2%) van die respondente aanvaar, terwyl 92 (30,6%) die mite nie aanvaar het nie. Die 

"Onseker"- kategorie is hoog 112 (37,2%). 'n Moontlike rede hiervoor is omdat die mans sowel as 

die vroue nie vertroud is met die hofprosedure in die algemeen nie, en ook nie met 'n 

verkragtingsklag in die besonder nie. 

Nadere ontleding van hierdie data aangaande die mites wat in verband met die reaksies op 

verkragting staan, het die volgende na vore laat kom: 

4.5.1 Die meeste verkragtings word by die polisie aangemeld 

Barkas (1978: 104) beweer dat die aanmelding van 'n verkragting deur 'n vrou hoofsaaklik deur 

twee destruktiewe verkragtingsmites be"invloed word. Die eerste is dat die vrou verantwoordelik is 

vir haar eie verkragting omdat sy die verkragter aangespoor het deur haar provokerende aksies, 

kleredrag of opmerkings. Die kem van hierdie mite is dat slegs vroue wat verkrag wil word, 

verkrag word. Die tweede mite is dat vroue 'n geheime hunkering het om verkrag te word. Bewyse 

vir hierdie mite is moontlik die vrou se onvermoe om haar verkragter te beveg, asook 'n kalmte en 

bedaardheid wat sommige verkragtingslagoffers beleef na hul verkragting. 
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Omdat verkragtingslagoffers dus die bestaan van verkragtingsmites aanvaar, intemaliseer hulle 

die voorval omdat hulle skuldgevoelens beleef, van wat 'n ware verkragting is al dan nie (Gunn & 

Minch 1988: 20). Verder gaan onderrapportering gepaard met die onsensitiewe optrede van 

hospitaalpersoneel, die polisie en hofamptenare (Best et al 1992: 176; Allison & Wrightsman 1993: 

172). Alhoewel voorgenoemde instansies se houdings jeens die slagoffer verander, bly die stigma 

van verkragting steeds relevant. Verdere redes is geheimhouding omdat vriende, bure of familie 

betrokke is. Die vrees vir mediablootstelling en vir verdere viktimisasie deur die verkragter en dat 

die saak tot in die hof vorder, sal onderrapportering verseker. 

Afgesien van die ho~ donkersyfers wat verkragting vroe~r vergesel het, blyk dit tog dat daar tans 

'n verhoging in die aanmeldingskoers bestaan. Die rede is veranderende houdings en ontkenning 

van mites (Allison & Wrightsman 1993: 156; Goode 1994: 302). Dit is nodig om daarop te let dat 

'n slagoffer van roof haarself nie in dieselfde dilemma as die verkragtingslagoffer bevind nie. In 

die eerste plek het sy geen onsekerheid dat sy wel beroof is nie, en verder meld sy die saak aan 

omdat sy weet dat dit geloofwaardig is, en dat die polisie sal optree (Warner 1980: 266; Karmen 

1990: 131). 

Die aanduiding is dat die meeste verkragtings nie aangemeld word nie. Die redes hiervoor is 

onder andere nie net die slagoffer se aanvaarding van mites nie, maar ook haar belangrike ander 

betrekkinge (vriende, familie), die hospitaal, die polisie, die regstelsel en die media (Dominelli 

1991: 45). 

Ten opsigte van die mite dat die meeste verkragtings by die polisie aangemeld word, het die 

respondente vir hierdie navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 4.18 Die meeste verkragtings word by die polisie aangemeld 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 2 0,7 

Stem saam 18 6,0 

Onseker 54 17,9 

Stem nie saam nie 163 54,2 

Stem beslis nie saam nie 64 21,2 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 4.18 is dit duidelik die meerderheid van die respondente, te wete 227 (75,4%) die 

mite dat die meeste verkragtings by die polisie aangemeld word, nie aanvaar nie. Geen statisties

beduidende verskille tussen die mans en vroue ten opsigte van hierdie mite is geregistreer nie. 
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4.5.2 Die polisie is skepties teenoor 'n vrou wat 'n klag van verkragting le 

Die mite is dat vroue vals verkragtingsklagtes le, omdat sy die man wil "terugkry" (Dean & 

deBruyn-Kops 1982: 35). 

Amir (1971: 11) het gevind dat die Amerikaanse polisie se benadering rakende 

verkragtingslagoffers ooreenstem met hul intemasionale kollegas " ... They were also reluctant to 

proceed with a rape case if the woman was considered to have a bad reputation" (Shapcott 1988: 

119). Deurdat die polisie aan die stereotipe verkragter glo (jonk, werkloos, minderheidsgroep en/ 

of geestesversteurd) is oordeelsfoute in hul ondersoeke begaan. Yorkshire Ripper is 'n goeie 

voorbeeld. Die polisie het na 'n monster gesoek, terwyl hy 'n getroude man was, met 'n vaste 

beroep, 'n huis en mense het van horn gehou (Shapcott 1988: 85). 

Die man wat deur die vrou beskuldig word as haar verkragter, se beroep kan horn vrywaar teen 

vervolging want " ... the police know that they have a much greater chance of gaining a guilty 

verdict with an Eastwood gang leader, than they will have with the company manager who forced 

his secretary to have sex against her will (Shapcott 1988: 85). 

Clark en Lewis (1977: 85) het in hul studie Toronto se polisieverslae nagegaan om vas te stel 

watter tipe verkragtingslagoffer deur die polisie as 'n "ware" slagoffer gesien word. Die volgende 

persentasies is aan die verskillende groepe toegeken: vroue in die professionele kategorie se 

klagtes 100 persent, studente 50 persent, huisvroue 28,6 persent terwyl werklose vroue en 

prostitute slegs een geval uitgemaak het. 

Vroue wie se klagtes egter ook in twyfel getrek word is die volgende: vroue van 'n laer sosio

ekonomiese status, werkloos of geskei, vroue wat sielkundige hulp vir vroee emosionele probleme 

ontvang het en indien die vrou onder die invloed van alkohol was tydens die aanmelding van die 

verkragting. 

Verder het Clark en Lewis (1977: 62) bevind dat 'n verkragtingsklagte as eg gesien word indien die 

misdaad in die slagoffer se huis plaasgevind het (63,2 persent) (want sy is moontlik oorval deur 'n 

vreemdeling), maar nie indien dit in die verkragter se huis plaasgevind het nie (slegs 28,0 

persent). Die feit dat sy na die manse huis is dui moontlik op haar "nie-amptelike" instemming 

tot 'n seksuele flirtasie. Die mite dat die vrou ·n geheime hunkering het om verkrag te word is ook 

hier van toepassing. 

Helen Warren van die Aucland Community Alcohol Services poneer dat sy nie van een geval weet 

waar die verkragter vervolg is indien sy slagoffer onder die invloed van alkohol was nie, afgesien 

van die feit dat so 'n vrou 'n "sagte" teiken is (Shapcott 1988: 120). 
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Gunn en Minch (1988: 133-134) het bevind dat driekwart van die klagtes wat bestudeer is, onttrek 

is van die regsisteem en dat die siftingsproses reeds op polisievlak plaasgevind het. Aanvaarding 

van mites (soos vroue wat ryloop, by kroe~ kuier en wat haar verkragter ken) dra daartoe by dat 

die vrou se klag wat in die "mite-kategorie" val, suspisieus is. Omdat die verkragtingslagoffer 

haarself blameer (as gevolg van haar aanvaarding van mites), byvoorbeeld deur haar kleredrag of 

houding onttrek sy dikwels die klag omdat haar geloofwaardigheid betwyfel kan word. 

Aansluitend by bogenoemde het Temkin (1986: 17) bevind dat sekere Britse polisiemanne die 

houding het dat die verkragtingslagoffer streng hanteer moet word. Haar geloofwaardigheid sal 

dan sogenaamd "getoets" word. Chappell en Singer (1977: 267) beweer dat die polisie se 

houding teenoor verkragtingslagoffers dien as afskrikmiddel en daarom word die frekwensie van 

aanmeldings dikwels nadelig be"invloed. 

Holmstrom en Burgess (1974: 73) het in die VSA gevind dat verkragtingslagoffers se ondervinding 

met die polisie oorwegend positief was. Kelly (Temkin 1986: 18) het onderhoude met 100 

verkragtingslagoffers gevoer en gevind dat die meeste vroue tevrede was met die polisie se 

behandeling. Kelly het egter ook gevind dat dieselfde vroue klagtes gehad het rakende 

polisiebehandeling. Kelly se verduideliking rakende hierdie paradoks is " ... that victims rated 

police and prosecutors highly because they expected to be treated poorly" Temkin (1986: 18). Van 

die vroue wat die film Cry Rape gesien het, waarin uitgebeeld word hoe verkragtingslagoffers deur 

die polisie vemeder is, het egter hul tevredenheid met die behandeling te kenne gegee omdat 

hulle beter behandel is as wat hulle verwag het. 

Die probleem random negatiewe polisie-ervaring kan uitgeskakel word indien houdings

veranderinge by die polisie teweeg gebring word. Veranderende houdings kom reeds in die VSA 

en Engeland voor omdat bestaande behandelingsmetodes bevraagteken word. Deputy Assistant 

Commissioner Wyn Jones van Scotland Yards Crime Department poneer in hierdie verband: " ... 

There may have been shortcomings in the past. But our intention is to improve the lot of victims. 

We want to kill the myth that rape is sexually motivated - it is usually intended to inflict violence 

and humiliation. And we want people to report it every time" (Temkin 1986: 18). 

Suid-Afrika beleef ook 'n veranderende situasie met die ontstaan van spesiale eenhede wat 

verkragtingsake hanteer. Verder is eenrigtingglas ook 'n verdere positiewe hulpmiddel deurdat die 

verkragtingslagoffer nie meer aan haar verkragter hoef te raak tydens die uitkenningsparade nie 

(Labuschagne 1993). 

Uit die bespreking is dit duidelik dat die polisie in 'n minder of meerdere mate hulself skuldig maak 

aan skeptisisme wanneer verkragting ter sprake kom. 
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Ten opsigte van die mite dat die polisie skepties is teenoor 'n vrou wat 'n klag van verkragting le, 

het die respondente vir hierdie navorsing soos volg gereageer: 

Tabel 4.19 Die polisie is skepties teenoor 'n vrou wat 'n klag van verkragting le 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 23 7,6 

Stem saam 76 25,2 

Onseker 81 26,9 

Stem nie saam nie 82 27,2 

Stem beslis nie saam nie 39 13,1 

Totaal 301 100% 

Volgens Tabel 4.19 is dit duidelik dat die meeste respondente, te wete 121 (40,3%) die mite dat 

die polisie skepties teenoor 'n vrou wat 'n klag van verkragting le, nie aanvaar nie. 

4.5.3 Die hofamptenare behandel die slagoffer asof sy die skuldige party is. 

Die mite is dat dit maklik is om 'n klag te le, moeilik om te bewys en nog moeiliker is om te 

verdedig volgens Hibey (Schultz 1975: 164). Die gevolg van hierdie mite is dus dat die vrou 

behandel word asof sy die beskuldigde is. 

'n Vroulike juris het tot die gevolgtrekking gekom dat haar manlike kollegas die volgende houding 

jeens 'n verkragtingslagoffer het " ... well she's said yes lots of times before, why is she complaining 

about it this time?" (Shapcott 1988: 12). Sou die vrou in die hof as promiskieus voorgestel word, 

kan die verdediging redeneer dat dit redelik was vir die man om te aanvaar dat sy tot seks instem, 

en dat sy nou 'n leuen vertel om te beweer sy is verkrag. Om 'n onderskeid te maak tussen 'n 

respektabele vrou (dame) en 'n promiskieuse vrou (prostituut) is moeilik. Die man is gewoonlik die 

persoon wie etiketteer. Minder aantreklike slagoffers (bejaardes en gestremdes) word geblameer 

indien hulle verkragtingslagoffers word omdat geglo word dat hulle die aanval opsetlik ontlok het, 

aangesien hulle nie op hul fisieke voorkoms kan staat maak nie (Pollard 1992: 309). 

Temkin (1986: 19) beweer " .. .if the police have behaved brutishly towards rape victims, it is the 

courts which may be said to have set the tone." Tydens verkragtingsake word die uitlating dikwels 

gemaak dat die klaagster verhoor word en nie die verkragter nie. Die slagoffer se seksuele 

geskiedenis word dikwels gebruik om haar in diskrediet te bring Temkin (1986: 19; Shapcott 1988: 

126). 
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In Wes-Australi~ neem verkragtingsake drie vorme aan: 

1) die verslag moet die besonderhede van die verkragting herhaaldelik skets " ... the purpose 

is to test her story for inconsistencies and to attempt to twist her interpretation of events as 

to make them consistent with an assumption of consent" (Temkin 1986: 19). 

2) indien die slagoffer en die aangeklaagde mekaar geken het voor die verkragting, is dit 

nodig dat detailinligting oor die twee partye se seksuele verhouding bekend gemaak word. 

3) die verdediging bevraagteken die algemene karakter van die slagoffer. Die rede hiervoor 

is dat die mite bestaan dat 'n sekere tipe vrou (ongetroud, nagwerker, ryloper en uitlokkend 

geklee) as instemmend tot 'n seksuele geleentheid gesien word aldus Temkin (1986: 19). 

Uit bogenoemde taktiek is dit dus duidelik dat die verdediging gebruik maak van bestaande mites 

rakende vroulike seksualiteit om sodoende die verkragter se optrede te verdedig (Gunn & Minch 

1988: 17). 

Ter illustrasie van aanvaarding van mites som 'n regter die verkragtingsaak soos volg vir die jurie 

op " ... Women who say no do not always mean no. It is just a question of saying no, it is a 

question of how she says it, how she shows it and makes it clear. If she doesn't want it she only 

has to keep her legs shut, and she would not get it without force, and there would be marks of 

force being used" Temkin (1986: 19-20). Die afleiding wat dus gemaak kan word, is dat slegs 

fisieke letsels dui op 'n verkragting. Gunn en Minch (1988: 135) se navorsing het bevind dat slegs 

± 30 persent van die verkragtingklagtes kulmineer in skuldigbevindings. 

Ongelukkig is dit so dat " ... judges who represent the height of legal knowledge and experience, 

have unfortunately not been exempt from relying on myths and misconceptions in exercising their 

legal powers in the system" (Gunn & Minch 1988: 19). Een van die uitvloeisels van onder

rapportering is 'n gebrek aan stukrag van die regsisteem om seksuele aanvalle as 'n belangrike 

sosiale probleem te identifiseer, wat regsaksie verdien. 'n Radikale verandering in die houding 

van die verdediging en regters is nodig volgens Temkin (1986: 20). 

Bewyse uit die literatuur dui daarop dat die regsisteem gestigmatiseer word as onsimpatiek 

teenoor die verkragtingslagoffer wanneer verkragtingsake ter sprake kom. 

Ten opsigte van die mite dat hofamptenare die slagoffer behandel asof sy die skuldige party is, het 

die respondente van hierdie navorsing soos volg gereageer: 
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Tabel 4.20 Die hofamptenare behandel die slagoffer as of sy die skuldige party is 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Stem beslis saam 26 8,6 

Stem saam 71 23,6 

Onseker 112 37,2 

Stem nie saam nie 68 22,6 

Stem beslis nie saam nie 24 8,0 

Totaal 301 100 

Volgens Tabel 4.20 is dit duidelik dat die meerderheid van die respondente, te wete 112 (37,2%) 

onseker is oor die mite dat hofamptenare die slagoffer behandel asof sy die skuldige party is. 'n 

Moontlike rede waarom beide mans en vroue onseker oor die mite is, is omdat hulle nie vertroud is 

met die hofprosesure tydens die verkragtingsaak nie. Hoewel die meerderheid respondente 

onseker is, stem 97 (32,2%) saam dat hofamptenare die slagoffer behandel asof sy die skuldige 

party is. Geen statisties beduidende verskille tussen die mans en vroue is geregistreer nie. 
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4.6 Slotbeskouing 

Die slotbeskouing van die hoofstuk aangaande die mites oar die slagoffer word vervolgens in 

tabelvorm uiteengesit en bespreek. 

Tabel 4.21 Mites oar die slagoffer: Mans en vroue se sienings 

Mites oor die slagoffer Mans se sienings Vroue se sienings 

Opsie Aanvaar Aanvaar nie Aanvaar Aanvaar nie 

Voorkoms Mooi en jonk x x 
van slagoffer 

Nie aantreklik x x 
nie 

Uitlokkende x x 
kl ere 

Sosiale Sosio- x x 
stand van ekonomiese 

die slagoffer status 

Ongetroudes x x 

Aandeel van Geheime x x 
die slagoffer hunkering 

Uitlokkende x x 
houding 

Nie x x 
nagevolge nie 

Fisieke verset x x 
nodig om klag 

te le 

Reaksies op Meeste x x 
verkragting verkragtings 

aangemeld 

SAPD x x 
skepties 

Howe x x 
onsimptiek 
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Die volgende bevindinge kan uit hierdie voorstelling gerapporteer word: 

Nege van die elf mites oor die slagoffer word nie deur die mans of vroue aanvaar nie. 

Twee mites ten opsigte van voorkoms: 

D net jong, aantreklike meisies word verkrag; 

D minder aantreklike vroue word nie verkrag nie. 

Twee mites ten opsigte van sosiale status van die slagoffer: 

o vroue uit die laer sosio-ekonomiese is meer vatbaar vir verkragting as vroue uit die 

middel en ho~r sosio-ekonomiese klasse; 

o ongetroude vroue is meer slagoffers van verkragting as ongetroudes. 

Orie mites ten opsigte van die slagoffer se aandeel: 

D sommige vroue het 'n geheime hunkering om verkrag te word; 

o aangesien seks as normaal beskou word, behoort die verkragtingsvoorval nie die vrou 

se verhouding met haar man, kinders, ouers en vriende negatief te bei"nvloed nie; 

D indien die vrou haar nie fisiek teen die verkragter verset nie, kan sy nie 'n klag van 

verkragting le nie. 

Twee mites ten opsigte van die slagoffer se reaksie op verkragting: 

D die meeste verkragtings word by die polisie aangemeld; 

D die polisie is skepties teenoor 'n vrou wat 'n klag van verkragting le. 

· Ten opsigte van twee van die 12 mites stem hulle saam: 

Een mite ten opsigte van die voorkoms van die slagoffer: 

o uitlokkende kleredrag dra by tot verkragting. 

Een mite ten opsigte van die slagoffer se aandeel: 

D 'n uitlokkende houding dra by tot verkragting. 

Een mite ten opsigte van die slagoffer se reaksie op verkragting: 

D Die mite dat hofamptenare die slagoffer van verkragting behandel asof sy die skuldige 

party is, is deur die beide mans en vroue aanvaar. 

Die hieropeenvolgende hoofstuk handel oor die bevindinge en aanbevelings van die navorsing 

asook 'n slotbeskouing. 

*** 
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HOOFSTUK5 

BEVINDINGE, AANBEVELINGS EN SLOTBESKOUING 

5.1 lnleiding 

Die doel van hierdie navorsing was om die 23 mites aangaande verkragting wat in die literatuur 

opgespoor kon word, te beskryf. Dit was verder die doel om die menings van mans en vroue 

aangaande hierdie mites te boekstaaf. Die bevindings van hierdie navorsing stel die navorser in staat 

om tot logiese gevolgtrekkings te kom, aanbevelings te maak en om terreine vir verdere 

kriminologiese navorsing te identifiseer. 

In hierdie hoofstuk word die bevindinge of gevolgtrekkings gelys en daar word afleidings, wat daarop 

gebaseer is, weergegee. Die bevindinge word aangebied om in ooreenstemming met die hoofstuk

indeling van die stof saam te val. Daarom word bevindinge wat met die verkragtingsmites 

aangaande die verkragter verband hou afsonderlik van die wat met die slagoffer verband hou, 

vervolgens weergegee. Die bevindinge aangaande die mites wat met die verkragter verband hou, 

word onder oorsake, modus operandi en die verhouding van die verkragter met die slagoffer, 

aangebied. Die bevindinge aangaande die slagoffer word weer aangebied in terme van die 

voorkoms van die slagoffer, die sosiale stand van die slagoffer en die slagoffer se aandeel in die 

verkragtingsdaad. Verder word bevindinge aangaande die slagoffer se reaksie op verkragting ook 

gegee. 

5.2 Die bevindinge van die navorsing 

5.2.1 Verkragtingsmites aangaande die verkragter 

'n Oorsigtelike bespreking van die volgende verkragtingsmites word nou verskaf: 

* Oorsake 

Mite 1: Verkragting is 'n impulsiewe daad 

Mite 2: Verkragting en alkoholmisbruik gaan hand-aan-hand 

Mite 3: Die meeste verkragters is geestesversteurd 

Mite 4: Die verkragter ervaar seksuele bevrediging na 'n verkragting 

Mite 5: Verkragting is net ·n seksuele daad 

Mite 6: Die verkragter se optrede word deur sterk seksuele drange gemotiveer 

Ten opsigte van die voorgenoemde mites wat met die oorsake van verkragting te make het, kan die 

volgende kort kommentaar gemaak word: 
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Hoewel die literatuur (Mazelan 1980: 121; Allison en Wrightsman 1993: 3) daarop dui dat verkragting 

by uitstek ·n aggressiewe daad is, dui die resultate van hierdie navorsing egter daarop dat beide 

mans en vroue glo dat verkragting hoofsaaklik seksueel van aard is en dat aggressie dus 'n 

ondergeskikte rol speel. Mans en vroue stem ook saam oor die aspek van seksuele bevrediging. Vir 

die man gaan seksuele optrede moontlik altyd gepaard met seksuele bevrediging, terwyl die vrou se 

ingesteldheid moontlik daarop dui dat gedwonge seksuele optrede (vir haar) nie bevredigend kan 

wees nie. 

Die voorkoming van verkragting is dus juis gesetel in die houdingsveranderinge van beide geslagte, 

aangesien die mites rondom verkragting, naamlik dat verkragting slegs ·n seksuele daad is, dat sterk 

seksuele drange die verkragter motiveer en dat die verkragter seksuele bevrediging na verkragting 

ervaar, aanvaar word. 

* Modus operandi 

Ten opsigte van die modus operandi wat die verkragters gebruik, is die volgende bevindinge wat met 

die tersaaklike mites ooreenstem, gemaak: 

Mite 7: Verkragting vind hoofsaaklik in donker stegies of in donker afgeleeplekke 

plaas. 

Mite 8: Verkragting vind net in die nag plaas 

Mite 9: Die meeste verkragtings vind nie in die slagoffer se huis plaas nie. 

Ten opsigte van die aanvaarding en nie aanvaarding van die hipoteses wat met die verkragter se 

modus operandi in verband staan, kan die volgende opgemerk word: 

Beide die mans en vroue aanvaar die mite dat die meeste verkragtings eerder op ander plekke as die 

slagoffer se huis plaasvind. Die dilemma vir vroue wat die mite aanhang, is dat omdat hulle nie op 

die werklike feite bedag is nie, hulle hul eie kans om in hul eie huis geviktimiseer te word, verhoog. 

Omdat die huis as 'n veilige hawe beskou word, word sekuriteitsmaatre~ls verslap en beroep die vrou 

haar dikwels op ·n vertrouensverhouding met kennisse en vriende (Warr 1985: 249). 

Voorkomingsaksies moet sterk op die vrou fokus, aangesien haar onkunde van haar ·n 

verkragtingslagoffer kan maak. Beide mans en vroue moet ook bewus wees van die feit dat die 

meeste verkragtings deur bekende manspersone gepleeg word en nie deur vreemdelinge soos geglo 

word nie (Allison & Wrightsman 1993: 50-51). Wat egter misleidend mag wees is die feit dat minder 

vroue verkragting sal aanmeld as die man aan hulle bekend is. Statistiek dui moontlik daarop dat die 

meeste verkragtings deur vreemdelinge gepleeg word, omdat die vrou glo dat sy ·n grondige rede het 

om die verkragting aan te meld. Bestaande mites se invloed speel duidelik ·n rol in haar 

besluitneming om die verkragting aan te meld aldan nie. 
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Vervolgens word die bevindinge ten opsigte van die aanvaarding en nie-aanvaarding van die mites 

wat met die verhouding tussen die slagoffer en die verkragter in verband staan, weergegee. 

* Verhouding met die slagoffer 

Die bevindinge ten opsigte van hierdie aspekte, was soos volg: 

Mite 10: Verkragting is ·n aanval deur ·n vreemdeling 

Mite 11: Die meeste verkragtings vind nie intraras plaas nie. 

Oar die bogenoemde verhouding tussen die verkragter en slagoffer is die volgende opmerkings ter 

sake: 

Bogenoemde twee mites (wat nie deur beide geslagte aanvaar is nie) staan in sterk teenstelling met 

die mite dat die meeste verkragtings nie in die slagoffer se huis plaasvind nie (wat deur beide 

geslagte aanvaar is). Wanneer aanvaar word dat verkragting nie ·n aanval deur ·n vreemdeling is 

nie, en dat die meeste verkragtings intraras plaasvind, behoort oak geglo te word dat die meeste 

verkragtings in die slagoffer se huis plaasvind, want die vrou word verkrag deur ·n man wat aan haar 

bekend is, en dieselfde ras as sy is. Hierdie diskrepansie dui weer eens daarop dat daar nie 

duidelikheid bestaan oar die feite (mites ingesluit) wat verkragting in sy totaliteit omring nie. 

5.2.2 Verkragtingsmites aangaande die slagoffer 

Die verkragtingmites aangaande die slagoffer hou verband met die voorkoms van die slagoffer, die 

sosiale stand van die slagoffer en die aandeel van die slagoffer aan die verkragtingsdaad. Die 

bevindinge was soos volg: 

* Voorkoms van die slagoffer 

Tydens die navorsing is drie mites wat hiermee in verband staan, ondersoek. Die resultate was soos 

volg: 

Mite 12: Net jong, aantreklike meisies word verkrag 

Mite 13: Minder aantreklike vroue word nie verkrag nie 

Mite 14: Uitlokkende kleredrag dra by tot verkragting 

Bogenoemde bespreking oar die voorkoms van die slagoffer het die volgende opmerkings tot gevolg: 

Beide geslagte glo dat uitlokkende klere eerder tot verkragting kan bydra as die aantreklikheid (mooi, 

jonk) van die vrou. Die literatuur (Abbey et al. 1987: 109; Goodchilds, Zellman, Johnson & Giarrusso 

(1988: 260); Abbey (1991: 100) wys egter daarop dat die vrou se kleredrag verkeerdelik deur die 

verkragter ge·interpreteer word. 
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Klereontwerpers le duidelik meer klem op die vroulike liggaam as die van die man. Die jong meisie 

of vrou wil bloot modieus en stylvol wees eerder as wat hulle seksuele beskikbaarheid propageer. 

Navorsing deur Abbey et al. (1987: 108-109; Best et al. 1992: 176) wys daarop dat mans meer 

seksualiteit in vroue sien as wat vroue in vroue sien. Die vrou se nousluitende rok tydens 'n afspraak 

kan verkeerdelik deur die man ge"interpreteer word as synde dat sy bereid sal wees om saam na sy 

woonstel te gaan omdat sy seksueel tot horn aangetrokke is. In ons samelewing word duidelik meer 

klem op die fisieke voorkoms van die vrou geplaas as die van die man. 'n Goeie voorbeeld is die 

vroulike onderklere-industrie, terwyl daar nie 'n parallel vir mans se klere bestaan nie. 

* Die sosiale status van die slagoffer 

Tydens die navorsing is twee mites wat met die sosiale stand van die slagoffer verband hou, 

ondersoek. Die resultate was soos volg: 

Mite 15: Vroue uit die laer sosio-ekonomiese klas is meer slagoffers van verkragting as 

vroue uit die middel en hoer sosio-ekonomiese klasse 

Mite 16: Ongetroude vroue is meer slagoffers van verkragting as getroude vroue 

Voorgenoemde twee mites aangaande die sosiale status van die slagoffer lei tot die volgende 

opmerkings: 

Hoewel vroue uit die laer sosio-ekonomiese klas en ongetroude vroue meer slagoffers van 

verkragting is, danksy hul lewensstyl, is dit egter so dat enige vrou ongeag van klas en huwelikstatus 

kwesbaar vir verkragting is. Vroue ongeag ras, klas of huwelikstatus verhoog hul eie viktimisasie 

omdat hulle self aan die mites glo. Die houdings van die samelewing be"invloed nie net die 

aanmelding van 'n verkragting nie, maar blameer ook die slagoffer vir haar optrede (Pollard 1992: 

319; Best et al. 1992: 175). Hamey en Muehlenhard (1991: 168) is van mening dat die man sal 

verkrag omdat hy inteme inhibisies teen en weerstand deur die vrou oorkom het, die vrou se 

demografiese kenmerke het niks met die verkragting te make nie. Viktimisasie vind plaas as gevolg 

van blootstelling aan seksueel-aggessiewe mans (Mandoki & Burkhart 1991: 181 ). 

* Aandeel van die slagoffer 

Die mites wat verband hou met die aandeel van die slagoffer in verkragting, is die volgende: 

Mite 17: Sommige vroue het 'n geheime hunkering om verkrag te word 

Mite 18: 'n Uitlokkende houding dra by tot verkragting 

Mite 19: Aangesien seks as normaal beskou word, behoort die verkragtings-voorval 

nie die vrou se verhouding met haar man, kinders, ouers en vriende negatief 

te be"invloed nie. 

Mite 20: lndien die vrou haar nie fisiek teen die verkragter verset nie, kan sy nie 'n klag 

van verkragting le nie 
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Mites aangaande die slagoffer se aandeel het die volgende opmerkings tot gevolg: 

Navorsingsbevindinge van hierdie studie dui daarop dat beide geslagte ·n uitlokkende houding as 'n 

grondige rede vir verkragting beskou. Ambivalensie bestaan tussen vriendelike en seksuele wenke 

(cues). Dit is dus moeilik om tussen woorde of aksies te onderskei en of dit platonies of seksueel is 

aldus Abbey (1991: 96). Die respondente van hierdie studie beskou ook uitlokkende kleredrag as 'n 

rede tot verkragting. Voorkomingsaksies moet dus spesifiek op die vrou ingestel wees, maar die 

interpreteerder daarvan, die man, moet 66k bereik word. Misverstande moet uit die weg geruim 

word, want 'n vrou dui nie deur middel van kleredrag of liggaamshouding aan dat sy verkrag wil word 

nie. 

* Reaksies op verkragting 

Vervolgens word die bevindinge ten opsigte van die mites wat met die reaksies op verkragting 

verband hou, gegee. Die mites is: 

Mite 21: Die meeste verkragtings word by die polisie aangemeld 

Mite 22: Die polisie is skepties teenoor 'n vrou wat 'n klag van verkragting le 

Mite 23: Die hofamptenare behandel die slagoffer asof sy die skuldige party is 

Wat betref die navorsingshipotese dat mans en vroue beduidend verskil wat betrf die mate waarin 

hulle verkragtingsmites aanvaar of verwerp, het toetsing van die nulhipotese met behulp van die Chi

kwadraattoets statisties beduidende resultate in die volgende gevalle opgelewer: 

Mite 5: Verkragting is net 'n seksuele daad 

Mite 9: Die meeste verkragtings vind nie in die slagoffer se huis plaas nie. 

Mite 12: Net jong, aantreklike meisies word verkrag 

Mite 17: Sommige vroue het ·n geheime hunkering om verkrag te word 

Voorgenoemde mites rakende die reaksies op verkragting lei tot die volgende kommentaar: 

Hoewel navorsing (Feldman-Summers & Palmer 1980: 22; Allison en Wrightsman 1993: 172) daarop 

dui dat 'n rede tot nie-aanmelding voor die deur van die polisie se onsensitiewe optrede teenoor die 

klaagster gele kan word, aanvaar die respondente van hierdie navorsing nie die mite nie. Die mans 

en vroue van hierdie navorsing aanvaar die mite dat die hofamptenare die vrou onsensitief behandel. 

Vroue is meer geneig as mans om artikels oor verkragting te lees. Mans mag voel dat hulle nie 

risiko-gevalle vir verkragting is nie (Benedict 1992: 6). 
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Die verskille of eenstemmigheid wat tussen die geslagte bestaan dui daarop dat die bree publiek nie 

ingelig is random die feite wat verkragting omring nie. Talle navorsingsresultate (Margolin et al. 1989: 

233; Best et al. 1992: 176; Pollard 1992: 307) dui egter daarop dat die mans meer aan die mites glo 

as vroue. Vroue blameer verkragtingslagoffers dus ook minder as mans (Gerdes et al. 1988: 143; 

Pollard 1992: 319). Voorkoming van verkragting kan om die rede nie net voor die deur van die vrou 

gele word nie. Die man se houding rakende vroue en geweld moet ook verander word. 

Die massamedia as inligtingverspreider is egter ook 'n skulddraer omdat die meeste joemaliste ook 

aan die mites glo en so ook hul eie interpretasie aan 'n verkragtingsvoorval gee. Hierdie weergawe 

word aan lesers, luisteraars en kykers deurgegee. In die joernalistiek is dit tradisie om eerder 

sensasionele nuwe bizarre verkragtingstories te rapporteer as tipiese gevalle soos: 'n jong vrou is 

deur haar vriend verkrag (Karmen 1990: 21; Allison & Wrightsman 1993: 8; Benedict 1993: 3). 

Televisiesepies soos Egoli se uitbeelding van verkragting is daarop ingestel om geh.ore te trek. Die 

vrou word dikwels as 'n onwillige party gesien, maar sodra die man haar oorwin (verkrag) het, lei dit 

tot 'n romantiese verhouding tussen hulle (Malamuth & Check 1985: 300; Abbey 1991: 103). 

Vervolgens word 'n paar aanbevelings bespreek. 

5.3 Aanbevelings ten opsigte van die bevindinge 

Die aanbevelings wat hier volg, is slegs op die voorgenoemde bevindinge gebaseer. Aangesien 

hierdie navorsing slegs kontekstuele geldigheid het, kan die resultate nie landswyd veralgemeen word 

nie. Dit geld slegs ten opsigte van soortgelyke werkplekke as waaruit hierdie steekproef getrek is. 

Die volgende aanbevelings word dus gemaak: 

D Kundiges soos sielkundiges, kriminoloe, regsgeleerdes, medici, die polisie en verkragtings

krisisdienste moet 'n model daarstel wat aan werkgewers beskikbaar gestel word. Die ideaal sal 

daarin gesetel wees om 'n behoeftebepaling, met behulp 'n vraelys oor houdings rakende 

verkragting van 'n werkplek te doen en die model dan daarvolgens aan te pas. Hierdie model 

moet daarop ingestel wees om mans en vroue van alle ouderdomme te betrek. 

Volgens hierdie navorsing se resultate sal so 'n model sterk klem le op die feit dat verkragting nie net 

uit 'n seksuele sy bestaan nie, maar dat dit ook 'n geweldsaspek insluit. Verder sal werknemers 

bewus gemaak moet word van die feit dat die verkragter nie deur 'n sterk seksuele drang gemotiveer 

word nie, en ook nie seksuele bevrediging na die daad ervaar nie. 
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Vroue moet veral bedag wees op die feit dat verkragting meestal in hut eie huise ptaasvind, sodat 

hulle meer voorkomend ingestel kan wees. Hierdie responsgroep het verder ook gegto dat 

uitlokkende klere en -houdings bydraend tot verkragting is. Die klem moet hier op kommunikasie 

tussen die twee geslagte val en dui op die misverstande wat kan ontstaan tussen dlt wat waargeneem 

word en die interpretasie en gevolg daarvan (Abbey 1991: 98-99). 

D Die polisie se optrede teenoor die verkragtingslagoffer is van kardinale belang. Negatiewe 

houdings vanuit polisiegeledere teenoor 'n klaagster kan nie net haar herstelproses vertraag nie, 

maar ook potensi~le aanmeldings verhoed (Feldman-Summers & Palmer 1980: 22; Best et al. 

1992: 176). Opleiding van polisiebeamptes (dit sluit alle range in), hetsy manlik of vroulik, is 

noodsaaklik en moet gerig wees op houdingsveranderinge teenoor vroue en geweld wat teen 

hulle gepleeg word. Verkragtingsmites moet dus nie met feite verwar word nie. Die ideaal sal 

dus gesetel wees in die opleiding van alle lede, terwyl sekere vaardigheidsopleiding later aan 

beamptes wat spesifiek met verkragtingsake werk, gegee behoort te word. 

D Aangesien die howe ·n belangrike rolspeter in die regsplegingproses is, kan alle hofamptenare 

ook by inligtingsessies, gebaseer op die aftakeling van verkragtingsmites, ingeskakel word. Die 

manlike en vroulike respondente van hierdie navorsing het te kenne gegee dat hofamptenare die 

klaagster onsensitief behandel. Toekomstige aanmelding van verkragting kan deur die 

onsensitiewe optrede afgeskrik word. 

D Die Departement van Korrektiewe Dienste kan moontlik residivisme onder seksuete oortreders 

probeer voorkom deur die oortreders ook aan inligting rakende die feite van verkragting te 

onderwerp. 

D Die voorafgaande aanbevelings suggereer ook dat 'n landswye ondersoek ten opsigte van 

verkragtingsmites getoods behoort te word. tndien dit gedoen word en die bevindinge van 

sodanige ondersoek gee ook soortgelyke resultate as hierdie ondersoek, sal ook voorsiening vir 

die votgende gemaak moet word: 

Gemeenskapsorganisasies en/ of instellings 

D Mediadekking 

Lae aanmeldings dui daarop dat vroue, omdat hulle aan die mites glo, nie altyd seker is 

wanneer dit wel 'n verkragting is nie. Vroue is ook nie altyd seker wat hut regte is nie. 

lnligting rondom verkragting in die vorm van radiopraatjies (talk shows), asook vraag-en

antwoord inbelprogramme oor die radio (hot-line programmes) kan aangebied word. 
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Bestaande radiostasies soos Jakaranda Stereo en 702 bied op 'n weeklikse basis 

besprekings oor aktuele sake aan deur byvoorbeeld kundige sprekers in die ateljee te kry. 

Aan kundiges kan sekere vrae deur die omroeper gevra word, of die publiek kan deur die 

inbelmetode hul vrae aan die kundiges stel. Televisie bied ook op 'n weeklikse basis 

aktualiteitsprogramme aan soos onder andere op Agenda/Newsline en Carte Blanche. Deur 

nie net van kundiges maar ook van die slagoffers in die programme in te sluit kan 'n globale 

prent (die mites en feite) soos in die geval van verkragting aan die publiek deurgegee word. 

Artikels in populere tydskrifte kan ook die aandag vestig op die feite wat verkragting omring. 

D Nasionale opvoedingsweek in seksualiteit 

Die doel van so 'n opvoedingsweek spoor mense aan om bewus te raak van 'n belangrike 

vraagstuk soos verkragting. lnligting word deur die media versprei sodat die publiek hulle 

kan vergewis van die feite wat byvoorbeeld verkragting omring. 

D Suid-Afrikaanse Vrouefederasie (SAVF) 

Aangesien die SAVF 'n landswye organisasie is kan met vrug ook van hulle gebruik gemaak 

word om verkragtingsmites te ontketen . Kundiges kan praatjies op 'n gereelde grondslag 

hou. Verder kan die SAVF ook gebruik word om uit te reik na die agtergeblewe 

gemeenskappe en hulle ook van inligting te voorsien oor 'n belangrike aangeleentheid soos 

verkragting. Sleutelpersone kan moontlik ook in die gemeenskappe ge"identifiseer word wat 

inligtingsessies by die SAVF bywoon en per geleentheid die inligting aan hul 

gemeenskapslede oordra. 

lnligtingsessies by die SAVF kan verder die aandag van geweldslagoffers daarop vestig dat 

nuwe wetgewing in die vooruitsig gestel word. Die skep van 'n spesiale staatsfonds vir die 

kompensasie van geweldslagoffers gaan eersdaags aan die Depatement van Justisie 

voorgele word (Beeld 1995:4). Die stigting van so 'n fonds is positief van aard omdat dit die 

vrou daarop wys dat verkragting in 'n emstige lig beskou en dus nie 'n taboe-onderwerp vir 

bespreking is nie. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) sowel as die Justisie Kollege gee 

reeds spesiale aandag aan die hantering van die slagoffer (Labuschagne 1995). 

D Mans- en damesverenigings 

Aangesien statistiek die risiko-ouderdom vir verkragting op 13 tot 17 jaar (grootste groep) en 

18 tot 29 jaar (tweede grootste groep) stel, sal dit wys wees om organisasies soos Jong 

Dames Dinamiek (JOO), Dames Aktueel asook Vroueklubs by voorkomings-inligtingsessies te 

betrek. Die organisasies se landswye bestaan en gereelde vergaderings leen hulle daartoe 

dat kundige sprekers lede oor die verkragtingsmites as onderwerp kan toe spreek. 
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Nie net vroue- organisasies behoort betrek te word nie, aangesien verkragting beide geslagte 

betrek. Praatjies deur kundige sprekers kan dus ook by 'n organisasie soos die 

Rapportryersvereniging gehou word. Burt (Lottes 1988: 212) se studie beklemtoon die 

belangrikheid van kennis oor 'n onderwerp soos verkragting. Sy beweer" ... younger, better

educated, and less sexually conservative adults reported less rape-myth acceptance " Burt 

(Lottes 1988: 212; Margolin et al. 1989: 233). 

o Die rol van die kerk 

Die kerk het ook 'n rol te speel wanneer dit kom by 'n kwessie soos verkragting wat die 

gemeenskap in al sy fasette betrek (ouers, kinders, vriende, skool, kerk, polisie en mediese 

dienste). Omdat verkragting vir sommige mense 'n taboe-onderwerp van bespreking is, 

omdat dit veral met seksualiteit geassosieer word, moet dit met groot omsigtigheid benader 

word. Die kennis van kundiges oor 'n onderwerp soos verkragting kan met vrug op 

byeenkomste van vroueorganisasies gebruik word. Die noodsaaklik word ook benadruk dat 

predikante ook die sessies bywoon aangesien hulle by berading betrokke kan wees en in die 

re~I nie onderle is oor die teologies-psigiese hantering van verkragting nie. 

Verder kan artikels oor die onderwerp byvoorbeeld ook in kerkblaaie of inligtingsblaaie 

verskyn. 

Opvoekundige instansies 

D Kleuterskole 

Suid-Afrika word reeds wereldwyd as 'n geweldadige samelewing gesien, gemeet aan onder 

andere die ho~ verkragtingsyfers (sien 2.2.2, p. 25-28). Tradisionele houdings en waardes 

sowel as die onrusbarende hoe voorkoms van geweld in die algemeen en seksuele geweld in 

die besonder ondersteun hierdie stelling verder. 

Die voorkoming van verkragting is juis gesetel in die aftakeling van verkragtingsmites. 

Verandering van houdings wat moontlik ook 'n positiewe invloed op gedrag sal he, is 

noodsaaklik. Dit kan bewerkstellig word deur op die sosialisering van die twee geslagte te 

konsentreer. Vanaf geboorte word verskillende sosialiseringsboodskappe uitgedra. 

Rolidentifikasie figureer nog te sterk in die RSA. Van mans word verwag om hul seksualiteit 

met aggressie en dominansie te identifiseer, terwyl die vrou haar seksualiteit met passiwiteit 

en afhanklikheid identifiseer. Die motief vir verkragting is geanker in die dominante norme 

van ons kultuur. Voorkoming behoort reeds op voorskoolse vlak ontplooi te word. 

Kleuterskole bied die ideale geleentheid om nie net ouers en kinders se kennis oor 

seksualiteit uit te brei nie, maar ook die onderwysers s'n. Kundige sprekers kan lesings 

aanbied wat by die begripsvermoe van 6f die kleuters 6f hul ouers en onderwysers aansluiting 

vind. 
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o Primere en sekondere skole 

Die infrastruktuur van skole leen hul daartoe om seksopvoedingsprogramme aan te bied 

waardeur nie net die kinders nie, maar ook die onderwysers en ouers betrek word. 

Volwassenes moet uitsluitsel oor hul eie seksualiteit en houdings rakende seks, geslag en 

seksuele dwang kry alvorens hulle aan die jeug duidelike gesonde boodskappe kan oordra 

volgens Enke & Sudderth (1991: 158). Vanaf die primere skool is die twee geslagte deeglik 

bewus van die verskille wat tussen hulle bestaan. Adolessente en hul ouers is moontlik die 

beste teikengroep omdat adolessente meer in seksualiteit begin belang stel as ouer 

volwassenes. Verder is hul persepsies rakende aanvaarde seksuele gedrag nie ten volle 

ontwikkel nie, en sal hulle dus ook meer vatbaar wees vir nuwe inligting gerig op verandering 

(Brookover Bourque 1989: 295). Kundige sprekers moet veral klem le op die misverstande 

wat tussen die twee geslagte kan bestaan. Hierclie misverstande is gesetel in swak 

kommunikasie tussen die geslagte. Deur middel van rollespel en groepbesprekings kan 

getoon word hoe maklik misverstande kan ontstaan, maar indien persone oor die nodige feite 

beskik, soos in die geval van verkragting, kan verkragtings moontlik voorkom word. 

Hervorming in die opvoedkundige stelsel " ... are certainly not the only change needed to 

counteract the epidemic of sexual aggesssion, but they are a step in the direction of a safer, 

healthier society" aldus Enke & Sudderth (1991: 159). 

Hoewel navorser van mening is dat hierdie uitvoerbare aanbevelings is, is dit so dat nie alle lede van 

die samelewing hierdeur bereik sal word nie wanneer aspekte soos ongeletterheid, taalvaardighede 

en kultuurverskille in ag geneem word. Wefj sal dus in samewerking met kundiges gevind moet word 

om die probleem te probeer ondervang. 

5.4 Verdere navorsing op kriminologiese gebied 

D Omvattende navorsing ten opsigte van beide geslagte is van belang ten einde te probeer 

vasstel of die sosialiseringsproses blameer kan word vir die instandhouding en versterking 

van verkragtingsmites. 

D Polisiestatistiek is die enigste amptelike statistiek om te gebruik. Donkersyfers blyk steeds 'n 

probleem te wees, veral as 'n profiel van die verkragtingslagoffer of verkragter, saamgestel 

moet word. Viktimisasie- opnamestudies kan moontlik lig op die probleem werp. 

D 'n Vergelykende studie kan ook ondemeem word ten einde vas te stel of daar 'n 

sosialiseringsverskil tussen professionele en nie-professionele vroue bestaan. Die rol wat 

geweld speel is van belang omdat persone wat met geweld groot word, dit as normaal 

bestempel. 
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o ·n Vergelykende studie kan ook tussen die twee geslagte gedoen word op grond van die 

woonbuurt (stedelik en plattelands). 

o Verskil in lewenstyl tussen die verskillende rasse kan ook bestudeer word ten einde vas te 

stel of daar verskille bestaan ten opsigte van die aanvaarding van verkragtingsmites. 

D ·n Landswye houdingstudie ten opsigte van verkragtingsmites tussen die verskillende rasse 

kan ook gedoen word. 

o ·n Volledige ondersoek na verkragters se interpretasies van die mites behoort geloods te 

word ten einde lig op die motiewe van hul daad te werp. 

o Verkragte vroue se standpunte oor die mites moet ook ondersoek word ten einde van te stel 

of hulle minder aan die mites sal glo. 

5.5 Slotbeskouing 

Die bevindinge rakende die aanvaarde mites kan tabularies soos volg voorgestel word: 

Tabel 5.1 Mites wat deur mans en vroue aanvaar is: 

Mites aangaande die verkragter 

Opsiei: Oorsake Mans se sienings Vroue se sienings 

1) verkragting is net ·n seksuele daad Aanvaar Aanvaar 

2) verkragter se optrede deur sterk seksuele Aanvaar Aanvaar 

drange gemotiveer 

3) die verkragter ervaar seksuele bevrediging Aanvaar Aanvaar 

na verkragting 

Opsie ii: Modus operandi 

4) die meeste verkragtings vind nie in die Aanvaar Aanvaar 

slagoffer se huis plaas nie 



101 

Tabet 5.1 Mites wat deur mans en vroue aanvaar is: (vervolg) 

Mites aangaande die slagoffer 

Opsie i: Voorkoms van slagoffer 

5) uitlokkende kleredrag dra tot verkragting by Aanvaar Aanvaar 

Opsie iii: Aandeel van slagoffer 

6) uitlokkende houding dra tot verkragting by Aanvaar Aanvaar 

Opsie iv: Reaksies op verkragting 

7) hofamptenare behandel die slagoffer Aanvaar Aanvaar 

onsimpatiek 

Uit Tabel 5.1 is dit duidelik dat die respondente oor verwarrende inligting rondom sekere aspekte van 

verkragting beskik. Verwarring dui onder andere daarop dat indien beide geslagte die mite aanvaar 

dat die meeste verkragtings nie in die slagoffer se huis plaasvind nie, behoort die verkragter dus 'n 

vreemdeling te wees, maar hulle aanvaar nie die mite dat verkragting deur vreemdelinge gepleeg 

word nie. 

Omdat die vrou die slagoffer van verkragting is, behoort sy bedag te wees op gevaartekens soos die 

gebruik van geweld deur bekende manspersone tydens sosiale verkeer. Die teendeel is egter in 

hierdie studie bevind: die vroue glo juis aan die mites wat hulle slagoffervatbaarheid kan verhoog. Die 

volgende mites is deur die vroue aanvaar, naamlik: verkragting is net 'n seksuele daad, die 

verkragter se optrede word deur sterk seksuele drange gemotiveer, die verkragter ervaar seksuele 

bevrediging na 'n verkragting, die meeste verkragtings vind nie in die slagoffer se huis plaas nie, 

uitlokkende kleredrag en uitlokkende houding dra tot verkragting by en hofamptenare behandel die 

slagoffer asof sy die skuldige party is. Hierdie mites is egter ook deur die mans aanvaar. 

Verkragting kan net voorkom word indien die samelewing dit verstaan. Begrip kom slegs met kennis. 

Sou verkragting wel tot 'n mate verstaan word, kan die daad steeds nie regverdig word nie. 

Verkragting is 'n misdaad, 'n geweldsdaad en die gevolge daarvan is dramaties. lndien die 

voorkoming van verkragting net op die gedrag van die slagoffer ingestel is, kan bestaande mites net 

versterk word, en kan daar min gedoen word om die misdaad te beheer. Uiteindelik behoort alle 

individue vir hul eie gedrag verantwoordelik gehou te word. Verkragting is 'n gedragswyse waarvoor 

die verkragter verantwoordelik is. Die samelewing as geheel moet erken dat alle geweld - ook 

verkragting - onaanvaarbare gedrag is. 
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Die hoop word uitgespreek dat hierdie studie tesame met die aanbevelings sal dien as ·n aansporing 

tot verdere navorsing waarby nie net toekomstige verkragtingslagoffers nie, maar oak die publiek, 

ingelig kan word oar die feite wat verkragting omring. Daar word verder die verwagting gekoester dat 

die kennis van die verkragtings-aangeleentheid en die aanbevelings daartoe sal bydra dat hierdie 

onaangename verskynsel ·n afnemende tendens in die toekoms in die RSA sal vertoon. 

*** 
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VRAELVS 

PERSEPSIES OOR VERKRAGTINGSMITES 

Geagte Kollega, 

Die doel van hierdie vraelys is om inligting te bekom vir navorsing. Die 
navorsing is gemoeid met die siening van UNISA-personeel rakende 
verkragtingmites. Alie infighting wat deur u verskaf word is konfidensieel. Die 
sukses van die navorsing word bepaal deur u samewerking. Daarom sal u 
vrywillige samewerking waardeer word. 

Wg. Elaine van der Merwe 
Departement Kriminologie 

INSTRUKSIES VIR DIE VOL TOOllNG VAN DIE VRAEL VS 

D Moenie u naam op die vraelys aanbring nie. 

D Merk slegs EEN antwoord per vraag met die 'n kruisie (X). 

D Voltooi asseblief al die vrae. 

D Gee asseblief u persoonlike siening. 

D lndien enige onduidelik oor die vrae bestaan, meet u asseblief nie huiwer om 
tevra nie. 

BAIE DANKIE! 

VERKRAGTINGSMITES 
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Beantwoord die onderstaande vrae deur slegs 'n kruisie in die toepaslike 
blokkie te trek. 

AFDELING A: BIOGRAFIESE GEGEWENS 

1 Dui u geslag aan 

Manlik Vroulik 
1 2 

2 Dui u ouderdom aan 

Onder 21 21-30 31-40 
jaar jaar jaar 
1 2 3 

41-50 51-60 
jaar jaar 

4 5 

Slegs vir kantoor
gebrui k 

Bo 60 
jaar 

6 

AFDELING B: Dui aan tot watter mate u met die volgende stellings saamstem of 
nie. Merk slegs EEN by elke vraag. 

1 Verkragting is net 'n seksuele daad 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 

2 Verkragting is 'n aanval deur 'n vreemdeling 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 

3 Verkragting is 'n impulsiewe daad 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 
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4 Verkragting en alkoholmisbruik gaan hand-aan-hand 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 

5 Verkragting vind hoofsaamlik in donker stegies of in donker afgelee 
plekke plaas 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 

1 2 3 4 5 

6 Die meeste verkragters is geestesversteurd 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 

7 Die verkragter se optrede word deur sterk seksuele drange gemotiveer 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 

8 Die verkragter ervaar seksuele bevrediging na die verkragting 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 

9 Sommige vroue het 'n geheime hunkering om verkrag te word 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 
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10 Vroue uit die laer sosio-ekonomiese klas is meer vatbaar vir 
verkragting as vroue uit die middel en hoer sosio-ekonomiese klasse 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 

11 Ongetroude vroue is meer vatbaar vir verkragting as getroude vroue 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 

12 Net jong, aantreklike meisies word verkrag 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 

1 2 3 4 5 

13 Minder aantreklike vroue word nie verkrag nie 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 

14 Uitlokkende kleredrag dra by tot verkragting 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 

15 Indien die vrou haar nie fisiek teen die verkragter verset nie, kan sy 
nie 'n klag van verkragting le nie 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 
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16 Die meeste verkragtings vind nie intraras plaas nie 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 

1 2 3 4 5 

17 Aangesien seks as normaal beskou word, behoort die verkragtingsvoorval 
nie die vrou se verhouding met haar man, kinders, ouers en vriende 
negatief te be1nvloed nie 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 

1 2 3 4 5 

18 'n Uitlokkende houding dra by tot verkragting 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 

1 2 3 4 5 

19 Die polisie is skepties teenoor 'n vrou wat 'n klag van verkragting le 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 

I 2 3 4 5 

20 Verkragting vind net in die nag plaas 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 

21 Die hofamptenare behandel die slagoffer asof sy die skuldige party is 

Stem beslis Stem Onseker Stem nie Stem beslis 
saam saam saam nie nie saam nie 
1 2 3 4 5 


