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SUMMARY 

GUXDELXNES FOR ~XD TO SEXUALLY ABUSED CHXLDREN 

Awareness of and interest in the incidence of sexual child abuse 

has been increasing. The current prominence of this phenomenon 

in South Africa,. is evidenced by reports in the printed and 

electronic media. 

A study of the prehistoric era, ancient civilizations, the Middle 

Ages and the Renaissance and later shows that children have been 

sexua·lly abused throughout all ages. Yet, the sexual abuse of 

children is incompatible with the values and goals of authentic 

nurturing. Child sexuality· can never 1e equated with adult 

sexuality. The child lacks the emotional~ mental, intellectual 

and physical capabilities to manage sexual contact with an adult 

person. He/she is therefore not in a position to agree to 

intimate intercourse. 

This research project mainly focused on the relationship between 

the identification of and aid to the sexually abused child, and 

the personality functioning of adults who were sexually abused 

as children. An ontological-antropological approach to childhood 

has shown that the sexually abused child has the right to the 

school guidance teacher's respect for his dignity as child and 

a need for a response to his pain and yearning. 

The sexually abused child is situated in a distinctive lifeworld 
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and sexual abuse has affective, social and physical consequences. 

Social relations are negatively affected and some children show 

self-destructive behavior. The establishment of an authentic and 

stable sexual identity is especially threatened. 

Children should be educated to resist the sexual advances of 

adults, while sexually abused children should be provided with 

adequate aid. Educators (guidance teachers) should therefore 

have the necessary guidelines at their disposal for the 

prevention and treatment of sexual child abuse. 

KEY CONCEPTS 

Sexual child abuse, school guidance teacher, invitational 

education, therapeutic aid, child, personality development, 

sexual and identity adjustment, identification of sexual abuse, 

morality and personality functioning of adults who were sexually 

abused. 

, 



THE NIGHTMARE OF A CHILD 

Alone again, left to cry 

Why? 

He betrayed my innocence 

stole my childhood 

Grown-up at the age of 6 or 7 -

I don't remember 

Ashamed, guilty, scared and sad. 

vi 

I bear these feelings only he should have had -

A man who should have loved me more than himself 

My daddy touched me with hurt instead of love 

I more than he, feel the scars upon my body and 

soul, 

Completely fade - they never will 

Why? 

Didn't' he love me 

He should have 

He was my daddy 

Please don't daddy I love you 

(Anon., 1984). 
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HOOFSTUK 1 

D:CE AGTERGROND, PROBLEEMSTELL:CNG, DOEL, METODES EN VERLOOP VAN 

D:CE STUD:CE 

1.1 ORieNTERENDE INLEIDING 

Daar is 'n groterwordende bewuswording en ontsteltenis by die 

bree samelewing ten opsigte van die to1anemende voorkoms van 

seksuele molestering van kinders in die huidige tyd. Die 

besondere prominensie wat seksuele molestering van kinders tans 

in suid-Afrika geniet, word deur die gedrukte en elektroniese 

media aangetoon. Hierdie toenemende belangstelling staan in skerp 

teenstelling met die feit dat seksuele temas gedurende die eerste 

helfte van die twintigste eeu nie maklik deur die pers en ander 

media aangeraak is nie. In die hedendaagse media en literatuur 

word daar feitlik daagliks verwys na sake rakende die seksuele. 

Die publisiteit wat in die media aan seksuele molestering verleen 

word, het die belangstelling van die gemeenskap en veral ook van 

professionele persone verder aangewakker. 

Dit is volgens Esterhuyse (1980:4} onbetwisbaar waar dat die 

Westerse mens tans in 'n era van vrymoedigheid en openheid oor 

seksuele aangeleenthede leef. Kinders is vanwee hul gebrek aan 

ervaring en vanwee hul na1witeit en fisieke kleinwees, broos ten 

opsigte van hierdie vrymoedigheid en openheid en het nood aan 

beskerming. Die opvoedkundige moet daarvan kennis neem dat, 

alhoewel die kind iemand is wat self iemand wil wees, hy nogtans 
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hulpbehoewend is en daarom op die hulp van 'n volwassene 

aangewese is. Die kind meet homself* neg leer ken en verstaan. Hy* 

meet neg relasies ontdek'en hy* meet self neg relasies stig sodat 

hy* uiteindelik sy• potensiele selfheid kan verwerklik. 

In sy soeke na sin gebeur dit soms dat die seksueel gemolesteerde 

kind so totaal oneg of skeef betekenis aan sy omstandighede gee 

dat die toekoms volgens sy subjektiewe oordeel, min of geen hoop 

vir hom inhou nie. Sender toereikende hulp van opvoeders is dit 

vir die kind feitlik 'n onbegonne taak om toereikend en akkuraat 

sin en betekenis aan sy situasie te gee en is hy meestal gedoem 

tot mislukking. 

Opvoeding en die samelewing waarin dit voltrek word, · is 

onherroeplik verbonde aan mekaar. As gevolg van die polivalente 

en meervoudige gesteldheid van die huidige samelewing word dit 

hedendaags toenemend moeiliker om leiding aan die kind te gee ten 

opsigte van wat reg of verkeerd is. In aansluiting by wat vroeer 

reeds genoem is, is dit byna noodwendig dat die 

opvoedingsverhouding tussen volwassenes en kinders wat vertroue, 

begryping en gesag betref, daaronder ly. 

Aangeleenthede SOOS geslagsopvoeding, onderrig in 

liggaamsbeveiliging en die ontwikkeling van 'n vermoe om goeie 

interpersoonlike verhoudings te stig, is almal aspekte wat van 

·oaar word deurgaans in hierdie navorsing na die betrokkenes 
(kind, ouer, onderwyser en skoolvoorligter) in die manlike vorm 
verwys, terwyl dit tog bekend is dat baie betrokkenes (veral die 
slagoffers) vroulik is. 
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deurslaggewende belang gaan wees vir die volwassewording van 

kinders in die polivalente wereld wat op bulle wag. Die kind van 

vandag is die volwassene'van die toekoms en by sal goed toegerus 

moet wees vir die wereld waarin by bom gaan bevind (De Klerk, 

1989:450). 

Weens die kompleksiteit van seksuele molestering is dit belangrik 

vir die samelewing en opvoeders om korrek op te tree wanneer 

bulle bulp verleen. Die moderne samel&wing konfronteer die 

volwassenewordende met veelvuldige konflikterende waardes wat dit 

vir bom moeilik maak om betekenisvolle keuses uit te oefen. Daar 

bestaan tans 'n nood aan die formulering van 'n aanvaarbare 

volwassenbeidsbeeld vir die toekoms, waarvolgens kinders opgevoed 

kan word om bul plek in die samelewing te kan volstaan. Dit geld 

in 'n besondere mate vir seksueel gemolesteerde kinders. Die taak 

word egter bemoeilik deur die feit dat Suid-Afrika 'n 

multikulturele samelewing bet en die begrip volwassenbeid van 

kultuur tot kultuur verskil en afbanklik is van dit wat die 

onderskeie kultuurgroepe as volwassenbeid vir bulle beskou. 

Die Suid-Afrikaanse owerbeid bet 'n bepaalde polisie-afdeling 

ingestel om daadwerklike optrede te verseker. Ten spyte van die 

relatief swak ekonomiese klimaat wat tans in Suid-Afrika beers, 

word daar tog byvoorbeeld spesiale skole vir verstands- en 

gedragsgeremde kinders opgerig. Vir seksueel gemolesteerde 

kinders bestaan daar nie so 'n voorsiening nie. Desnieteenstaande 

bestaan daar 'n groot beboefte aan bulp vir seksueel 

gemolesteerde kinders. Die vraag ontstaan trouens boeveel 
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seksueel gemolesteerde kinders in Suid-Afrika in nood verkeer en 

onge1dentif iseerd deur die skool beweeg en sender hulp by die 

skoolvoorligter verbygaan. Dit beklemtoon die behoefte aan 

navorsing op hierdie terrein. Ten spyte van die feit dat mense 

van die probleem bewus gemaak word, is 'n verdere vraag wat gevra 

kan word, in watter mate die samelewing enigsins by die 

identif isering van en hulpverlening aan seksueel gemolesteerde 

kinders betrek word, om nie eens van 'n betrokkenheid by 

gespesialiseerde hulpverlening te p~aat nie. Sodanige 

gespesialiseerde hulp aan seksueel gemolesteerde kinders behels 

die tydige identifisering van sulke kinders wat dan tot 'n 

aanvanklike diagnose van hul nood lei en wat dan verder op 

gepaste terapie uitloop en wat uiteindelik tot die voordeel van 

sulke kinders kan strek. 

Geesteswetenskaplike navorsing is die gemeenskaplike menslike 

aktiwiteit waardeur 'n bepaalde reele verskynsel op 'n objektiewe 

wyse bestudeer word ten einde 'n geldige begrip van die 

verskynsel daar te stel (Mouton & Marais, 1985:103). Dit geld ook 

vir opvoedkundige navorsing oor die seksuele molestering van 

kinders. Die opvoedkundige kan en mag as wetenskapsbeoefenaar en 

navorser nie tevrede wees met 'n algemene gepratery nie (Landman 

& Gous, 1969: 39). Dit geld spesifiek ook vir seksuele 

molestering van kinders. Die opvoedkundige het as opvoeder en as 

navorser 'n taak om oor opvoedingservaringe na te dink met die 

oog daarop om die aktualiteit daarvan aan die lig te bring. Wat 

die seksuele molestering van kinders betref, behels die 

opvoedkundige se taak ender meer om kennis, kundigheid en 
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vaardighede op te doen aangaande die identifisering van en 

hulpverlening aan sulke kinders. Die ervaring leer naamlik dat 

seksueel gemolesteerde kinders tot in hul volwassenheid nog met 

die probleem worstel. 

Teen hierdie agtergrond vind die wenslikheid van hierdie studie 

ui tdrukking in die volgende vraag: Kan die samelewing van 

volwassenes en die skool, en by name die skool voorligter 'n 

sinvolle bydrae lewer tot die identif iseri:hg van en hulpverlening 

aan die seksueel gemolesteerde kind met inagneming van die 

belewing van volwassenes (in die onderskeie kultuurgroepe) wat 

as kinders seksueel gemolesteer is? 

1.2 PROBLEEMSTELLING EN AKTUALITEIT VAN DIE STUDIE 

Elke navorsingsprobleem het 'n unieke aanloop, geskiedenis en 

agtergrond wat ingebed is in 'n spesifieke kultuur. Welke 

benadering gevolg word, hang van die beoogde doelwitte en 

probleme af (Brink, 1991:14). Dit is daarom van belang dat die 

navorser moet vasstel watter kategorie probleem hy wil ondersoek, 

aangesien dit verreikende implikasies vir die aanpak van sy 

navorsingsprojek kan he. 

Daar word sterk vermoed dat seksueel gemolesteerde kinders met 

diepgesetelde probleme sit en gevolglik hulp nodig het. Die vraag 

ontstaan of daar hulp vir hierdie kinders beskikbaar is en indien 

wel, hoeveel en wat die aard daarvan is. Vanuit die voorgaande 

probleem wil die navorser die ondersoek wyd aanpak om sodoende 
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die oorsake, voorkoms, identifisering, aanmelding en belewinge 

van seksueel gemolesteerde kinders vas te stel sodat daar 

uiteindelik oor hulpverlening besin kan word. 

Weens die besondere prominensie wat seksuele molestering tans in 

suid-Afrika geniet, is daar 'n toenemende belangstelling oor die 

algemeen in die vqorkoms van seksuele molestering. Die 

publisi tei t wat aan hierdie onderwerp verleen is, het die 

belangstelling van die gemeenskap en profe~sionele persone verder 

aangewakkef • 

Gedurende die ondersoeker se M.Ed.-studie het sy haar met 'n 

bepaalde faset van kindermolestering, naamlik die huislike 

agtergrond, besig gehou. Tydens die betrokke terreinverkenning 

het daar vrae ontstaan waardeur 'n verdere behoefte na vore 

getree het om navorsing oor die identif isering van en 

hulpverlening aan die seksueel gemolesteerde kind(ers) te doen. 

Die rede vir hierdie ondersoek le daarom by die ondersoeker se 

belangstelling in die onderwerp. 

In die lig van die voorgaande is daar verdere vrae wat ontstaan. 

Onder meer kan gevra word: 

'* Hoe belewe kinders seksuele molestering? 

* Hoe belewe volwassenes wat as kinders seksueel 

gemolesteer is die probleem? 
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* Watter effek het seksuele molestering tydens die 

kindheid op die latere lewe van die persoon as 

volwas·sene, byvoorbeeld ten opsigte van die 

huwelikslewe? 

* Hoe, wanneer, waar en hoeveel kan daar hulp aan 

hierdie. persone gegee word? 

* Watter hulp kan verleen word? ' 

* Wie kan die hulp verleen en wie behoort dit te 

verleen? 

* Watter invloed kan die skoolvoorligter spesifiek op 

die identif isering van 
.. 

en hulpverlening aan die 

seksueel gemolesteerde kind uitoefen? 

* Openbaar verskillende bevolkingsgroepe verskillende 

behoeftes aangaande hulpverlening in hierdie verband? 

Bogenoemde vrae moet beantwoord word en as sodanig gee di t 

aanleiding tot die beoogde doelwitte van hierdie ondersoek. 

1.3 DIE DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

'n Onontbeerlike voorvereiste vir uiteindelike sinvolle 

af leidings uit hierdie navorsing is dat die aanvanklike 

doelstellings van die spesif ieke navorsingsprojek duidelik en 



8 

ondubbelsinnig moet wees. Die uitklaring van die teoretiese en 

' 
empiriese aspekte van hierdie ondersoek rakende die doelomlyning 

en 'n eie standpuntbepaling ten opsigte daarvan kan moontlik 

verreikende implikasies he vir die wyse waarop die studie in elke 

fase daarvan gaan verloop. 

Naas die literatuurstudie en teoretiese begronding word daar in 

die bedinkingsarbeid oor die doel van spesifieke gegewens uit die 

alledaagse gemeenskapslewe en onderwyspraktyk gebruik gemaak om 

ook by die praktyk uit te kom. Daar word naamlik gepoog om die 

literatuur oor seksuele molestering te analiseer om tot 'n 

konseptuele opklaring van seksuele molestering as verskynsel te 

kom wat dan in 'n empiriese studie gekontroleer word. 

1. 3 .1 Hoofdoelwit 

Die hoofdoelwit van hierdie studie is om deur middel van 

navorsing, en dan wel in die besonder deur middel van 'n 

literatuurstudie, meerdere wetenskaplike kennis aangaande die 

probleem van die identifJ§ering vci,n en hulpverlening aan seksueel 

gemolesteerde kinders op te doen ter wille van 'n moontlike 

verklaring van latere seksuele wanaanpassings van sulke kinders 

as volwassenes. Die doel is verder om die taak en moontlike 

invloed van skoolvoorligters ten opsigte van die identifisering 

van en hulpverlening aan die seksueel gemolesteerde kind ook te 

bekyk. Die navorser beskou dit as van kardinale belang om 

sielkundige opvoedkundiges en opvoedkundige sielkundiges meer 

bewus te maak van die probleme in verband met die seksuele 



9 

molestering van kinders. 

1. 3. 2 Newedoelwit 

Daar word vermoed dat die probleem van kindermolestering in die 

multikulturele opset in suid-Afrika anders geoordeel word as in 

ander samelewings. Die vinnige verandering in 'n multikulturele 

opset waaraan die mens in die toekoms toenemend meer blootgestel 

sal word, kan daartoe lei dat die aspek'van toekomsorientasie 

meer aandag moet geniet ten einde die seksueel gemolesteerde kind 

voor te berei op die deelname aan die toekoms. Ui tnodigende 

onderwys kan moontlik riglyne daarstel sodat 'n klimaat in die 

toekoms in 'n mul tikul turele opset geskep kan word om die 

identif isering en aanmelding te vergemaklik. Die newedoelwit van 

hierdie studie is dus om te probeer om die gemeenskap van die 

toekoms binne 'n multikulturele opset insig te gee in die rol wat 

uitnodigende onderwys op die handelinge van die seksueel 

gemolesteerde kind kan he. 

1.4 NAVORSINGSMETODIEK 

Die sielkundige 

gebruik maak om 

opvoedkundige kan van verskillende 

die werklikheidsaspek(te) waaroor 

metodes 

hy hom 

verwonder vir hom toeganklik te maak. Hierdie soeke na kennis is 

'n gerigtheid op die werklikheid, omdat die navorser nie net van 

die werklikheid bewus is nie, maar ook die werklikheid beleef en 

daarom die werklikheid wil begryp. Hierdie studie bestaan uit 

twee komponente, naamlik 'n literatuurstudie en 'n eie empiriese 
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ondersoek. 

Daar word eerstens 'n literatuurstudie onderneem, waaruit onder 

meer 'n stel kriteria na vore tree, aan die hand waarvan die 

seksueel gemolesteerde kind geidentif iseer kan word en op grond 

waarvan daar uiteindelik hulpverlening gebied kan word. In die 

literatuurstudie oor die seksueel gemolesteerde kind word daar, 

in aansluiting by verskillende skrywers, langs 'n sielkundig-

opvoedkundige denkweg op die I persoonwees van die seksueel 

gemolesteerde kind ingegaan en word die essensies van sy 

persoons- en volwassewording verken. Die rol van die 

skoolvoorligter rakende geslagsopvoeding in die skool word ook 

bekyk. In hierdie literatuurstudie word daar gepoog om vas te 

stel hoe ander navorsers seksuele molestering sien en wat-hulle 

daaroor geskryf het. 'n Kritiese beskouing van die feite uit die 

bestudeerde literatuur behoort baie daartoe te kan bydra om 'n 

beter insig in die persoonwees en gesitueerdheid van die seksueel 

gemolesteerde kind te kry om gevolglik bepaalde probleemareas in 

die leef- en opvoedingsituasie van so 'n kind uit te skakel. 

Toereikende hulp kan verleen word met die oog op die latere lewe 

waarin so 'n kind hom as volwassene mag bevind. Daar word verwys 

na die taak van die skoolvoorligter in hierdie verband. Hoe hy 

die situasie hanteer, kan 'n verreikende invloed uitoefen. 

Li teratuurnavorsing behels meer as die blote weergee van die 

parate inhoud van die geraadpleegde bronne. Wat opvoedkundige 

literatuurstudie betref, moet daar gepoog word om die 

opvoedingsverskynsel soos dit in verskillende omstandighede in 
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die lewens- en opvoedingswerklikheid na vore tree, te verstaan. 

Literatuurnavorsing bied aan die opvoedkundige navorser die 

geleentheid om aan die hand van die geskrewe woord tot 'n eie 

sistematiese interpretasie van die opvoedingsgebeure soos wat dit 

in die alledaagse lewenswerklikheid voorkom, te raak. 

Die literatuurstudie word verder aang~vul met 'n empiriese studie 

waarin met behulp van 'n nomotetiese sowel as 'n idiografiese 

aanpak, meer lig op die problematiek van die seksueel 

gemolesteerde kind gewerp word. Die nomotetiese ondersoek behels 

die gebruik van vraelyste om 'n bree beeld van die huidige 

hantering van seksueel gemolesteerde persone te kry. Die gebruik 

van vraelyste maak dit moontlik om respondente in enige area en 

groter getalle te bereik. 

Die idiograf iese ondersoek is gerig op groter diepte. Wanneer 

daar naamlik met 'n kind gewerk word, moet daar nie "··· uit die 

oog verloor word nie dat ons met 'n eenmalige, eiemalige, 

onherhaalbare, onomwisselbare geYndividueerdheid-as-persoon te 

doen het, iemand met 'n eie wordingstempo en eie ritmiek wat aan 

geen gemiddelde, geen grafiek en geen skema uitgelewer mag word 

nie; ••. 11 (Oberholzer, 1968:370). Die idiografiese aanpak word 

as baie geskik vir hierdie studie gesien omdat daar dan met 'n 

klein groep seksueel gemolesteerde slagoff ers gewerk kan word en 

hierdie aanpak die geleentheid bied om daardie indi viduele 

kenmerke wat uniek aan 'n persoon is, in te sluit. Die 

aktiwiteite van die ·onderhawige idiografiese ondersoek is naamlik 

daarop gemik om vas te stel hoe volwassenes wat as kinders 
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seksueel misbruik is, se grootwording verloop het en dit is 

daarop gerig om die betrokke vo.lwassenes vanuit hul leefw~reld 

te verstaan en om sodoende die konstituering van hul eie 

persoonsbeeld opvoedkundig te verken. 

Die vraelysopname sowel as die idiografiese aanpak word in 

hierdie empiriese .ondersoek gebruik om die doelstellings socs dit 

vroeer in hierdie hoofstuk uiteengesit is, te bereik. 

1.5 DEFINISIES EN OMSKRYWINGS VAN BEGRIPPE 

om begrippe socs kindermolestering, skoolvoorligting, 

uitnodigende onderwys en hulpverlening te def inieer of te 

omskrywe, is geen maklike taak nie. Definisies is dikwels 

kultuur- en tydgebonde en laat gevolglik dikwels ruimte vir 

verskeie interpretasies. Nogtans het dit sin om na definisies en 

omskrywings van terme of begrippe te seek. Deur die definiering 

en omskrywing van terme socs di t in die onderhawige studie 

gebruik word, kan enersyds onnodige misverstand uitgeskakel word 

en andersyds kan dit 'n bepaalde dissipline uitoefen op die 

skrywer sowel as die leser by die verdere bedinking van die 

studie. Die definiering en omskrywing word hier egter baie kort 

gehou, aangesien dit in verdere hoofstukke breedvoeriger 

onderneem word. 

Voordat daar oorgegaan word na die def iniering en omskrywing van 

die begrippe is di t egter nodig om eers duidelikheid oor die 

begrip "kind" te verkry. 
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* Volgens Du Toit en Kruger (1989:4) is die kind mens, 'n 

persoon in eie reg en as sodanig met dieself de waardigheid 

as die volwassene beklee. Hy ken en verstaan sy eie wereld 

en die van ander mense, God, norme en waardes nog nie · 

volledig genoeg nie en kan nog nie selfstandige keuses 

maak, bindende besluite neem en volledig 

verantwoorde.likheid vir sy besluite dra nie. 

I 
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1. 5.1 Kindermishandeling 

Kindermishandeling word 'deur die gemeenskap veroordeel en die 

voorkoms daarvan word gewoonlik deur die betrokkenes geheim gehou 

en daarom is statisties betroubare getalle nie bekombaar nie (Van 

Niekerk, 1986:260). Die mishandelde kind se persoonswording word 

meestal ernstig gerem, en hyself weet gewoonlik nie dat hy die 

dade wat teen hom gepleeg word iewers moet rapporteer nie (Van 

Niekerk, 1986:260). ' 

Die gevolge van kindermishandeling kan vir die kind vernietigend 

wees. Wanneer mishandeling en verwaarlosing gedefinieer word, 

word daar van die veronderstelling uitgegaan dat kinders van 

volwassenes afhanklik is vir oorlewing en ook vir - hul 

sosialisering (Carl, 1987:14). 

Verskillende vorme van kindermishandeling (as oorkoepelende 

begrip) word volgens Carl (1987:14) gewoonlik ge1dentifiseer as: 

* Seksuele misbruik, molestering of aanranding 

* Liggaamlike aanranding 

* Emosionele mishandeling 

* Verwaarlosing 

Seksuele misbruik is dus 'n spesif ieke vorm van 
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kindermishandeling en kan verder in twee kategoriee verdeel word 

(Carl, 1987:15), naamlik: 

* Oortredings sonder f isieke aanraking: 

verbale seksuele stimulering van die kind 

obsene telef oonoproepe aan die kind 

onwelvoeglike ontbloting voor die kind 

af loering van die kind 

dwang op die kind om 

I 

toe te 

volwassenes geslagsgemeenskap het. 

kyk wanneer 

* Oortredings waar.die kind wel fisiek aangeraak word: 

nie-gewelddadige aanrakings van die kind soos in 

liefkosings 

orale en genitale stimulasie of penetrasie van 

die kind 

nie-gewelddadige geslagsgemeenskap met die kind 

bloedskande met die kind 

gewelddadige en gedwonge oortredings teenoor die 

kind. 

In hierdie navorsing word daar klem gele op seksuele misbruik van 

kinders en daarom is dit nodig om in groter diepte na seksuele 

misbruik te kyk. 
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1.5.1.1 Kinder~seksuele molestering of misbruik 

Rosenzweig (1985:57) is van mening dat seksuele molestering van 

kinders 'n bree, vae term is wat op onbehoorlike en onbetaamlike 

seksuele aktiwiteite tussen volwassenes en kinders dui. Kennis 

ten opsigte van die verskillende tipes seksuele molestering van 

kinders kan verdere lig op die def iniering en omskrywings van die 

term kindermolestering werp. Seksuele molestering van kinders kan 

onder meer tussen die volgende persone vdorkom: 

* Heteroseksuele molestering deur iemand buite die gesin 

* Vader-dogtermolestering 

* Broer-sustermolestering (alhoewel albei nog kinders 

mag wees) 

* Homoseksuele molestering deur 'n buitestaander 

* Moeder-seunmolestering 

* Vader-seunmolestering 

* Oupa-kleindogtermolestering 

* Moeder-dogtermolestering 

Dit kan ook verskillende vorme aanneem, afhangende van wie daarby 

betrokke is en watter "onbehoorlike of onbetaamlike" 

aktiwiteit(e) bedryf word. Meyer en Kotze (Le Roux, 1992:143 ev) 

onderskei byvoorbeeld: 

* Bloedskande 

* Pedof ilie 

* Verkragting 



* Statutere verkragting 

* Seksuele sadisme en masochisme 

* Sodomie (pederastie) 

* Seksuele betasting en streling 

* Ekshibisionisme 

* Kinderpornograf ie 
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'n Term wat deesdae dikwels in geskrifte voorkom, is pedofilie. 

1. 5.2 

* Volgens Mrazek en Kempe (1982:92) verwys die term 

pedofilie letterlik na "love of children". "It has 

been defined as the expressed desire for immature 

sexual gratification with a prepubertal child". 

* Meyer en Kotze (Le Roux, 1992:143) toon ook aan dat 

pedofilie letterlik "liefde vir die kind" beteken. 

Hulle wys egter daarop dat hierdie "liefde" ongelukkig 

nie op opvoederlike liefde dui nie, maar dat dit na 

seksuele voorkeure verwys wat volwassenes vir kinders 

toon. 

Skoolvoorligting 

'n Ander term wat verhelder moet word, is skoolvoorligting. Die 

volgende verteenwoordig enkele uitsprake in die verband: 

* Nelson-Jones (1983:2-3) is van mening dat 

{skool)voorligting daarop gerig is om mense te help om 
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hulself te help, om die vryheid van hul keuses te 

benut en om later effektief te funksioneer. 

Gouws, Louw, Meyer en Plug (1979:325) toon aan dat 

(skool)voorligting enige tegniek is wat aangewend word 

om persone wat probleme ondervind en wat relatief vry 

van persoonlikheidsversteurings is, te help met keuses 

en aanpassings in belangrike lewensfases. Voorligting 

is dus eerder voorkomend van aard as remedierend. 

* Crites (1981:11) verwys na (skool)voorligting as 'n 

interpersoonlike proses wat fokus op die hulp wat 'n 

individu ontvang, sodat hy in staat is om sinvolle 

besluite te neem. 

Uitnodigende onderwys 

Die begrip uitnodigende onderwys het sy oorsprong by Purkey. 

* Volgens Purkey (1985:256) word mense se gedrag 

medebepaal deur die wyse waarop hulle geleer het om 

hulself en ander te sien. Uitnodigende onderwys fokus 

veral op al daardie elemente van medemenslike kontak 

wat tot 'n positiewe selfkonsep en toereikende 

menslike gedrag bydra. Purkey praat van die BRAVO

houding, naamlik ~etrokkenheid, ~espek, ~anvaarding, 

vertroue en QPtimisme wat in die klaskamer moet heers, 

om dit uitnodigend te maak (Swart, 1988:1}. 
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Uitnodigende onderwys strewe onder meer daarna om 'n 

positiewe houding by mense te ontlok en om 'n beter 

deelname in die skool by leerlinge aan te moedig. 

Purkey onderskei ook vyf belangrike p's: "People,· 

Places, Policies, Programmes en Processes" {Swart, 

1988:1). As die mense met wie die kind te doen kry 

uitnodigend is, sal hy wel deelneem. As die plekke 

waar hy moet leer, uitnodigend is, sal hy wel 

deelneem. Dieselfde geld vir di~ beleid, programme en 

prosesse. 

Hulpverlening 

Wanneer 'n kind op sy weg na volwaardige volwassenheid ontspoor, 

ontstaan daar 'n wordingsnood en word die kind anders as wat van 

hom verwag word {Van Niekerk, 1986:107). Faure (1990:4) is van 

mening dat die pedoterapeut wat met 'n ontspoorde kind te doen 

kry, nie hulp kan verleen, aleer hy die kind leer ken het soos 

hy in die wereld is en dus weet hoe die kind met die wereld 

omgaan nie. 

* Volgens Kriegler (1990:372) is hulpverlening daarop 

gerig om 'n disharmoniese situasie te harmonieer. Die 

sleutel tot effektiewe hulpverlening is 'n 

weldeurdagte en gepresiseerde beplanning. 

* Erich Fromm {soos aangehaal deur Kriegler, 1990:373), 

definieer hulpverlening as "Responsibility, care, 

respect, knowledge; the wish to further his life ••• ". 
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Dit is volgens Van Niekerk {1986:124) veral die opvoedkundige

sielkundige se taak om die opvoedingsharmonie sodanig te herstel 

dat die vasgelope kind se wording weer toereikend voltrek kan 

word. om hierdie doel te bereik, bedien hy hom van tegnieke en 

metodes wat in die praktyk bruikbaar blyk te wees (Van Niekerk, 

1986:124}, naamlik: 

* Gesinsterapie 

* Speelterapie 

* Die verbeeldingsreis 

* Gedragswysiging 

* Mensmodellering 

* Logoterapie 

* Biblioterapie 

* Theraplay 

Deur hulpverlening aan die kind te hied, kan daar 'n moontlike 

uitspraak gemaak word oor hoe die kind in die toekoms kan vaar. 
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1.6 ONTLEDING VAN DIE UITNODIGENDE ONDERRIGBENADERING 

Omdat hierdie studie ·besondere klem op 'n uitnodigende 

onderrigbenadering le, het dit sin om hier kortliks daarop in te 

gaan. 

1. 6 .1 Doelstellings 

'n Onderwysstelsel is die instrument waar6eur die doelstellings 

van 'n bepaalde gemeenskap gerealiseer word, om naamlik: 

* kultuurinhoude aan die volgende generasie oar te dra 

* 'n verantwoordelikheidsin by kinders te · vorm en te 

vestig 

* : sosiale mobiliteit in horisontale sowel as vertikale 

opsig vir elke lid van die gemeenskap te .verseker 

* kinders tot sinvolle vryetydsbesteding op te voed 

Dit geld veral ook vir 'n uitnodigende onderrigbenadering. 

1. 6. 2 Kurrikulum 

Die kurrikulum verteenwoordig die gediff erensieerde doelstellings 

van 'n bepaalde gemeenskap. Die kurrikulum is vir die onderwyser 

'n samestelling van leefinhoude en vaardighede wat onderrig moet' 
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word. 

'n Vraag wat egter ontstaan en wat vir die onderhawige studie 

relevant is, is of die kurrikulum vir skoolvoorligting die 

skoolvoorligter genoeg tyd en geleentheid gun om 'n sensitiewe 

saak socs seksuele molestering na behore aan te raak. Is daar 

genoeg ruimte binne die kurrikulum om uitnodigend teenoor elke 

leerling op te tree? 

1. 6. 3 Leer ling 

Die leerling is 'n kind op pad na volwassenheid wat opvoedend 

onderrig meet word aan die hand van inhoude, soos vervat in die 

kurrikulum, om sodoende die doelstellings te bereik. Die 

hoofdoelstelling van onderwys en onderrig soos dit in die meeste 

klaskamers verloop, is om die leerling uiteindelik tot 

volwassenheid te begelei. 

Wat die seksueel gemolesteerde kind betref, le die taak van die 

skoolvoorligter dikwels egter veel dieper as die blote 

begeleiding van so 'n kind na volwassenheid. Die skoolvoorligter 

moet die kind so begelei dat die kind uiteindelik nie 'n 

agterstand ten opsigte van menseverhoudings sal he nie. 'n 

Uitnodigende houding (ten opsigte van mense, plek, beleid, 

programme en prosesse) kan die ideale klimaat skep om dit te 

bereik. Deur uitnodigende onderwys meet die skoolvoorligter ook 

hulp aan die seksueel gemolesteede kind kan voorsien sodat 

hierdie kind as volwassene nie 'n agterstand ten opsigte van sy 
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menseverhoudings sal h~ nie. 

1. 6.4 Onderwyser/opvoeder 

Die taak van die onderwyser is nie beperk tot die onderrigfunksie 

(oordrag van kennis en kundigheid) nie. Die onderwyser het ook 

'n opvoedingsverantwoordelikheid teenoor elke kind. Die 

onderwyser moet naas die "hoof" en die "hand" van die kind ook 

sy "hart" betrek. Die skoolvoorligter by 61 n skool kan die klas

of vakonderwyser hier van hulp wees deur so 'n onderwyser van 

inligting en voorbeelde aangaande 'n ui tnodigende onderwyshouding 

en -klimaat te voorsien. Wat seksueel gemolesteerde kinders 

betref; kan die klas- en vakonderwysers dus met die 

skoolvoorligter as 'n span saamwerk ten einde die kind in nood 

betyds en doeltreffend te identifiseer sodat verseker kan word 

dat die nodige hulpverlening kan plaasvind. 

1.7 ONDERSOEKBEGRENSING EN NAVORSINGSPROBLEME 

'n Groot probleem wat ui t die staanspoor in hierdie studie verwag 

is, is die feit dat daar min Suid-Afrikaanse literatuur oor 

seksuele molestering beskikbaar is. Dit is 'n feit wat moontlik 

. daaraan toegeskryf kan word dat seksuele molestering nog steeds 

'n baie sensitiewe onderwerp in hierdie land is. Amerikaanse 

literatuur, daarenteen, is weer so volop dat dit die navorser 

verplig om baie wyd na te lees en uiteindelik te selekteer om die 

tersaaklike inhoude te gebruik. 
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In die lig van die beskikbaarheid van seksueel gemolesteerde 

slagoffers en die navorser se verbondenheid aan Universiteit 

Vista is uit die staanspoor besef dat daar geen onderskeid tussen 

swartes en blankes gemaak behoort te word nie. 

Weens die sensitiwiteit van die probleem is besef dat daar van 

skuilname gebruik. gemaak sal meet word om die betrokke persone 

se identiteit te beskerm. Die feit dat seksuele molestering 'n 

emosionele saak is, maak dit 'n komplekse.iprobleem. Dit kan soms 

moeilik wees om die emosionele aspekte van 'n onderhoud van die 

akademiese aspekte daarvan te onderskei. Daar is uit die 

staanspoor besluit dat die vraelyste ook anoniem teruggestuur kan 

word. 

1.8 UITEENSETTING VAN STUDIE 

Soos die titel van die onderhawige proefskrif aandui, maak die 

probleem van die identif isering en aanmelding van seksueel 

gemolesteerde kinders; die terrein van hulpverlening (byvoorbeeld 

deur psigoterapie of pedoterapie); onderrigmetodes en 

opvoedkundige hulp 'n groot deel van die beoogde studie uit. Om 

die voorgestelde doelwitte binne die gegewe afbakening te bereik, 

word die inhoud soos volg ingedeel: 

Hoof stuk 1 is 'n ui teens et ting van die probleem. Hierdie 

hoofstuk bevat die orienterende inleiding, 

probleemstelling en aktualiteit van die studie, 

doelstelling, navorsingsmetodiek, en 



Hoof stuk 2 

Hoof stuk 3 

Hoof stuk 4 
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ondersoekbegrensing en navorsingsprobleme. 

omvat 'n ·literatuurstudie van die sienings van 

verskillende volke oor opvoeding en seksualiteit 

deur die eeue. Afleidings word gemaak oor die 

moontlikheid van kinder-seksuele molestering. Dit 

blyk dat dit deur die eeue voorgekom het. 'n 

Benadering tot die probleem vanuit hierdie 

oogpunt gee die navorser •n breer insig oor die 

ontstaan van seksuele molestering en verskillende 

opvoedingsbenaderings. Dit dui ook die pad aan 

wat in die bemoeienis met die seksueel 

gemolesteerde kind gevolg kan word. 

plaas die seksueel gemolesteerde kind as mens 

onder die vergrootglas. Die soeklig val op sy 

selfkonsep, sedelike gevoeligheid en op die 

gevolge van seksuele molestering op die 

persoonwees van die slagoff er as kind ook later 

as volwassene. 

beskryf die rol van die skoolvoorligter en 

uitnodigende onderwys as onderrigmetode in die 

identif isering van en hulpverlening aan die 

gemolesteerde kind. Hierdie hoof stuk word 

afgesluit met die beklemtoning van die 

verantwoordelikheid wat die skoolvoorligter het 

ten opsigte van die rapportering van die misdryf 



Hoof stuk 5 

Hoof stuk 6 

Hoof stuk 7 
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en die hulp aan die ouers van seksueel 

gemolesteerde kinders. 

is 'n uiteensetting van die metodes van ondersoek 

en die verloop van die empiriese navorsing. 

Hierdie hoof stuk werp lig op die praktiese 

oorwegings betrokke by die navorsing asook die 

seleksie van respondente. Die daarstelling van 'n 

onderhoudskedule en vrael~ste ter kontrolering 

van die vermoedens word ook bespreek. 

is die interpretasie van die resultate van die 

eie besinnende ondersoek na die invloed wat 

uitnodigende onderwys op die rol van die 

skoolvoorligter tydens identifisering van en 

hulpverlening aan die seksueel gemolesteerde 

kind. Dit behels die pedagogiese evaluering van 

drie idiogramme en die verwerking van die 

response op die vraelyste. 

bevat enkele samevattende 

gevolgtrekkings en aanbevelings 

bevindings, 

vanuit die 

literatuur asook vanuit die empiriese ondersoek 

wat gedoen is. 
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HOOFSTUK 2 

'n HISTORIESE PERSPEKTIEF OP KINDEROPVOEDING DEUR DIE EEUE MET 

KLEM OP DIE BETEKENISGEWING AAB SEKSUALITEIT EN DIE SEKSUELE 

MISBRUIK VAN KINDERS 

2.1 INLEIDING 

'n Historiese perspektief uit die geraadp~eegde literatuur toon 

dat die waardigheid van kinders reeds vanaf die vroegste eeue van 

die menslike bestaan geskend is, onder meer ook by wyse van 

kindermolestering. Alhoewel die verskynsel van kindermolestering 

'n relatief nuwe aangeleentheid vir bestudering in die 

Opvoedkunde is, wys Carl (1987:21) daarop dat die euwel van 

kindermishandeling niks nuuts is nie. 

Die moderne samelewing, en daarmee saam die moderne 

opvoedingstelsels, is so gekompliseerd dat dit 'n doel dien om 

'n oorsigtelike studie van opvoeding vanaf die antieke volkere 

tot die hedendaagse suid-Afrika te maak. So 'n studie van die 

voorgeskiedenis deur die loop van die eeue kan volgens Pistorius 

(1982:22) 'n beter begrip van en waardering vir enige verskynsel 

gee. De Klerk (1977:1) wys ook daarop dat kennis van die 

geskiedenis 'n besef van kontinu1teit en verandering as elemente 

in die bestaan van die huidige samelewing meebring en sodoende 

'n beter begrip gee van watter verdere ontwikkeling in die 

toekoms moontlik en selfs waarskynlik is. 
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Volgens Pistorius (1982:216) bring die denke van die twintigste 

eeu wel die sogenaamde "Nuwe Opvoeding" tot stand, maar hy wys 

daarop dat hierdie rigting inderdaad weinig nuwe dinge bevat en 

dat dit eintlik slegs 'n voortsetting van die gedagtes van die 

negentiende eeu is. Tog het kontemporere houdings en gedragswyses 

ten opsigte van geslagsgeleerdheid volgens Middlebrook (1980:95) 

noemenswaardig ve.rander sedert die Victoriaanse era. Oit geld 

veral die afgelope dertig jaar. Juis as gevolg van hierdie 

veranderinge wat deur die jare ingetree h~t, is dit sinvol om 'n 

historiese studie ten opsigte van opvoedings- en onderrigmetodes 

deur die eeue te maak met besondere klem op die seksuele 

gedragswyses van mense deur die eeue. 

Verandering ten opsigte van sosiale waardes en onderrigmetodes 

is volgens Janse van Rensburg (1990:49) slegs moontlik indien 

diegene wat verandering inlui 'n lid of lede van daardie 

gemeenskap is. 'n Studie van die seksuele klimaat wat tydens 'n 

sekere periode of epoge in 'n samelewing in swang is of was, kan 

waardevolle inligting verskaf aangaande seksuele gedrag en 

geslagsopvoeding van daardie tydperk. Die basiese 

veronderstelling van 'n era aangaande vroulike en manlike 

seksualiteit binne 'n bepaalde samelewing kan volgens Middlebrook 

(1980:95) 'n groot invloed uitoefen op hoe mense oor die algemeen 

reageer en voel en hoe hulle spesif iek op seksuele gebied optree. 

Aansluitend by die voorgaande omskrywing wys Mrazek en Kempe 

(1982:5) daarop dat sekere seksuele gedragswyses wat as 

heeltemaal "normaal" beskou is tydens sekere tydperke uiteindelik 
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as immoreel beskou is tydens latere tydperke. De Klerk (1977:1) 

wys daarop dat uit die geskiedenis geleer kan word waarom die 

huidige samelewing en kultuur juis so geword het soos wat dit 

vandag is en nie anders nie. Soos tye verander, so verander ook 

die onderliggende waardes en opvoedings- en onderrigmetodes van 

'n samelewing en daarmee saam ook die verwagte seksuele gedrag 

van individuele persone binne die samelewing. 

Volgens Smith (1979:77) / is daar sedert1 die jare sestig van 

hierdie eeu reeds heelwat vordering ten opsigte van 'n beter 

begrip van kindermishandeling gemaak, maar daar is nog steeds 

heelwat vrae rondom hierdie probleem wat onbeantwoord is. 

Kindermishandeling kom dikwels binne 'n samelewing voor vanwee 

die feit dat die volwassenes in so 'n samelewing die kind se 

andersheid nie begryp nie en dikwels ook omdat volwassenes hul 

magsposisie misbruik. 

Pfohl {Cook & Bowles, 1980:323) wys daarop dat ten spyte van 

talle dokumentere bewyse van kinderseksuele misbruik deur die 

eeue, die seksuele molestering van kinders eers sedert redelik 

onlangs as 'n kriminele oortreding beskou word en dat dit eers 

heel resent deur sosiale wetenskaplikes (sosioloe, psigoloe, 

maatskaplike werkers, regsgeleerdes en opvoedkundiges) as 'n 

verskynsel in eie reg erken word. Die Deklarasie van Menseregte 

deur die Verenigde Nasies in 1948 en die van Kinderregte in 1959 

het 'n groot rol hierin gespeel. Volgens Francisco la Grange 

(Pienaar & De swardt, 1989: 40), kan die moontlikheid van seksuele 

misdrywe met kinders en teenoor kinders onder meer toegeskryf 
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word aan die opvoeding wat sulke molesteerders as kinders ontvang 

het. Jong kinders is broos vanwee hul na1witeit en 

goedgelowigheid en hull-e kan seksuele molestering gevolglik 

maklik ten prooi val. 

Radbill (Helfer & Kempe, 1974:3-4) wys daarop dat kinders se 

waardigheid reeds vanaf die vroegste eeue dikwels geskaad is, 

onder meer by wyse van kindermishandeling en selfs kindermoord. 

In soortgelyke trant as die voorgaande' wys Solomon (Cook & 

Bowles, 1980:64) daarop dat voorbeelde van kindermishandeling en 

kindermoord ender meer in die anale van die Grieke, Romeine, 

Sjinese, Israeliete, Egiptenare, Eskimo's, Australiese 

Aboriginies, Skandinawiers, Amerikaanse Indiane en Polinisiers 

opgeteken is. 

In die lig van die voorgaande word daar ten aanvang kortliks 

gelet op bepaalde volke se opvoedings- en onderrigmetodes, om dit 

uiteindelik moontlik in verband te kan bring met seksuele 

bedrywighede in die volke en die invloed wat dit op die moderne 

opvoeding en onderwys (uitnodigende onderwys) kon gehad het. In 

die lig daarvan kan die bemoeienis van die skoolvoorligter en sy 

invloed op die selfkonsep van die seksueel gemolesteerde kind 

bekyk word. 
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2.2 DIE ANTIEKE VOLKE 

Volgens Venter & Verster· (1986:1) behoort opvoeding en opgevoed 

te word onafskeidelik tot die wese van die mens en dit is dan ook 

geen wonder dat nadenke oor die oogmerke en wee van die 

opvoedende handeling so oud as die mensheid self is nie. Die 

genoemde skrywers toon aan dat die denke aangaande opvoeding en 

onderwys reeds vanaf die antieke tyd bestaan. Die klem val in 

hierdie studie op die Westerse beskawing'en uiteindelik ook op 

Suid-Afrika. Oat die Westerse beskawing sulke hoogtes bereik het, 

is volgens Pistorius {1982:30) veral te danke aan die bydrae van 

Griekeland, Rome, Israel en die Christendom. Volgens Pistorius 

(1982:30) kan die beskawings met reg as die vier pilare waarop 

die Westerse kul tuur gebou is, beskou word en daarom verdien 

hulle besondere aandag in enige studie wat die geskiedenis van 

die opvoeding oor die algemeen in die oog het. Dit geld ook vir 

'n studie van seksuele gedragswyses in die besonder. 

Die lewe binne die genoemde antieke volke is gekenmerk deur harde 

arbeid en meestal ook deur moeilike lewensomstandighede. Ons 

Westerse voorgangers se oorlewing het deur die eeue grootliks 

afgehang van die verkryging van voedsel en van hul voortplanting. 

Gepaardgaande met die voortplanting het die seksuele gedragswyses 

van die mense ook 'n besondere rol vervul. Omdat die seksuele 

gedrag van die mens so 'n kritieke aspek van sy lewe uitmaak, het 

dit deur die eeue ook aanleiding tot bepaalde seksuele norme, 

reels en taboes gegee. 
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Seksuele verhoudings tussen 'n bepaalde man of bepaalde mans en 

'n bepaalde vrou of bepaalde vrouens bet deur die eeue al hoe 

meer blywend begin raak en die verskynsel van negatiewe 

instempeling, wat volgens sommige navorsers so kenmerkend in die 

diereryk is, het deur die eeue die volwassenes se seksuele gedrag 

teenoor hul kinders en ander familielede gereguleer (Pfeiffer, 

1972: 316). Kinders het in die antieke tye min of selfs geen regte 

gehad nie en die volwassenes bet soms, ender druk van die 

ekonomiese en religieuse omstandighede, hul kinders verkoop en 

in baie gevalle hul kinders selfs seksueel aangebied vir geld. 

Janse van Rensburg ( 1990: 91) wys daarop dat waarskynlik geen 

tydperk in die geskiedenis van die Westerse beskawing 

invloedryker en belangriker vir die huidige stand van die Weste 

was as die Atheense tydperk (504 - 337 v.C) in Griekeland nie. 

Nie alleen bet die omvattende opvoedingsideaal wat mettertyd deur 

die meerderheid van die toekomstige gemeenskappe van die Westerse 

wereld nagevolg is, in die tyd sy bes lag gekry nie, maar 

"beskaafde" seksuele houdings en gedrag is ook tydens hierdie eeu 

en 'n half vasgele. Die voorlopers van die huidige Westerse 

beskawing word vervolgens een vir een bekyk. 

2.2.1 Die Grieke 

Volgens Pistorius (1982: 30) bet die Griekse volk ontstaan uit die 

versmelting van twee nomadiese rasse wat sowat tweeduisend jaar 

voor Christus onderskeidelik uit die gebied ten noord-ooste van 

die Middelandse See en uit Wes-Asie na die Griekse skiereiland 
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getrek het. Die relatiewe geografiese afsondering van die 

skiereiland het tot die Grieke se kenmerkende individualiteit 

bygedra. 

Die periode van die antieke Griekse beskawing se bestaan mag wel 

nie so vaag voorkom soos die van die Israeliete nie, maar die 

verloop daarvan het ook oor so 'n lang tydperk gestrek, dat 

spesif ieke vorme van gemeenskapslewe sowel as besondere 

waardesisteme binne die Griekse opvoeding 6or die jare, onderskei 

en waargeneem kan word. Die Griekse opvoedingsbegrip, wat sedert 

die vyfde eeu v.c. met die term paideia aangedui is, het volgens 

Venter & Verster {1986:1) twee grondtrekke vertoon: 

* Die paideia was al tyd gemoeid met die oordra van 'n 

lewensordening aan die kind, waarvan die maatstawwe en 

vormende kragte steun aan die opvoedingsgebeure verleen 

het. 

* Die paideia was altyd doelbewus betrokke by die 

wordingsgebeure, om sodoende lewenshulp aan opgroeiendes te 

verleen, sodat die kind as wordende mens sy doel, naamlik 

volwassenheid, rypheid, lewensprestasie en deugsaamheid, 

sou kon bereik in soverre hy daartoe in staat was. 

Janse van Rensburg (1990:99) meen dat die rol wat tans deur die 

onderwyser vervul word in die Gr iekse opvoeding deur ouers, 

professionele onderwysers en ander individue vervul is. Hierdie 

taak is in liefde vir die kind en ter wille van sy toekoms 

volbring. Die onderwys in Griekeland was volgens Coetzee 
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(1977: 37) egter nooit vir alle kinders wat uit die Griekse 

volkstam gebore is, bedoel nie. Onderwys en opvoeding was die 

voorreg van 'n beperkte groep, naamlik die geestelike 

aristokrasie. 

Volgens swart en Zietsman (1974:23) was die opvoeding van seuns 

sowel as meisies in antieke Griekeland streng en veeleisend. swak 

kinders is gevolglik eintlik nie eens toegelaat om te bly leef 

nie. Coetzee (1977: 37) wys daarop dat 'die ou-Grieke in hul 

opvoeding 'n skerp onderskeid tussen die twee geslagte gemaak 

het. Meisies is vanaf hul geboorte as minderwaardiger as seuns 

beskou. Die meisies het meestal slegs praktiese opleiding met die 

oog op die behartiging van 'n huishouding ontvang. Die ou-Griekse 

meisie moes leer dat dit haar hooffunksie in die lewe was om 

eendag die seksuele behoeftes van haar man te bevredig en om 

geboorte aan sy kinders te gee. 

Daarenteen het die seuns 'n vollediger opvoeding en opleiding 

ontvang, ooreenkomstig hul stand en aanleg. Tot hul dertigste 

jaar is ou-Griekse seuns (mans) in kasernes as soldate geplaas 

waarna hulle in die huwelik moes tree en moreel verplig was om 

kinders te verwek (Swart & Zietsman, 1974:23). In die lig van die 

konsentrasie van manlikes in die kasernes was dit sosiaal 

aanvaarbaar en gewettig vir mans om seuns tydens hul puberteit 

seksueel te benader. Daar is trouens van ou-Griekse mans verwag 

om aan homoseksuele sowel as heteroseksuele geslagsdade deel te 

neem (Swart & Zietsman, 1974:23 ev.). Pederastie is dus nie net 

deur die ou-Grieke geduld en aanvaar nie, maar daar is selfs van 
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mans verwag om daaraan deel te neem. Die ou-Grieke het trouens 

so ver gegaan om die genoemde homoseksuele gedragswyses naas die 

normale heteroseksuele· gedrag as deel van seuns se 

lewensvoorbereiding by hul opvoedingsisteem in te sluit (Swart 

& Zietsman, 1974:23 ev). 

Coetzee (1977:33) vestig die aandag daarop dat een van die 

belangrikste grondslae van die ou-Griekse opvoeding die gedagte 

van die sedelike vorming van die mens Wc:ls. Geen tema het die 

antieke Griekse opvoedkundige denkers waarskynlik meer besig 

gehou as juis die besinning aangaande die oorsprong en die aard 

van sedelikheid nie. Die Grieke het genot geput uit die skoonheid 

van die menslike liggaam en uit wereldplesier (Coetzee, 1977:33). 

Vanwee die skamele prohibisies wat ten opsigte van seksuele 

plesier in ou-Griekeland gegeld het, is Bullough (1976:99) van 

mening dat die antieke Griekse kultuur as seksueel positief 

beskryf kan word. 

Die antieke Grieke wou meer as net lewe; hulle wou goed lewe 

(Bullough, 1976:99). Deur die aanbieding en verwerwing van 

kennis, wat deur opvoeding en onderwys tuisgebring is, het die 

ou-Grieke getrag om die vorming van 'n goeie, sedelike mens te 

bevorder (Bullough, 1976:99). Die teenoorgestelde het egter 

dikwels plaasgevind. Die antieke Grieke het geleidelik hul 

samelewing ontheilig en godsdiens het 'n al hoe kleiner rol in 

hul lewe begin speel (Bullough, 1976:99). Die ou-Grieke het 

geoordeel dat hulle in alle opsigte vry moes kon optree, veral 

in hul kunste. 'n Groot deel van die antieke Griekse kuns was 
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daarom ook seksueel en eroties gestem en dit bet alle aspekte van 

menslike seksualiteit ongelnbibeerd weerspieel. 

Die antieke Griekse opvoedingsgedagtes en seksuele boudings bet 

in soveel verskillende strominge uitgemond dat dit moeilik is om 

bier 'n volledige oorsig daarvan te gee. Die skrywer gaan 

vervolgens egter poog om die belangrikste tendense kortliks nader 

te beskryf. 

2.2.1.1 

I 

Die Sof iste (Die wyses van die tweede belfte van die 

vyfde eeu v.c.) 

Volgens Pistorius (1982:44) bet die Sofiste bulle nie soseer oor 

die jong kind bekommer nie. Hulle bet bulle eerder tot die ouer 

jeug gewend. Die kinders (veral die seuns) is tot bul sewende 

jaar tuis opgevoed, veral deur slawe, en tot bul sestiende jaar 

bet bulle privaatskole bygewoon. Slegs die bevoorregtes kon na 

bul sestiende jaar na retoriek- of f ilosof ieskole gaan. 

Venter en Verster (1986:2) wys daarop dat die Sofiste die eerstes 

was om die opvoeding as 'n bandeling te begryp wat in die vorm 

van 'n kuns aangebied word. Die aandag is vir die eerste keer op 

die opvoeding as 'n beskawende kul tuur- of vormingsgebeure 

gevestig. Die staat se aandeel bet mettertyd feitelik beeltemal 

verval namate die individualiteit van die mens na vore getree 

bet. 

Alboewel die Sofiste, volgens Janse van Rensburg {1990:112), nuwe 
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onderwysdoelstellings voorgestel het, was sekere versorgende 

elemente nog steeds duidelik in die inhoud van hul opvoeding 

sigbaar. Die Sofiste het·hulle grootliks tot die subjek gewend, 

die individuele mens, die leerling. Die klem in die opvoeding het 

algaande na kennis in plaas van selfstandige individuele denke 

verskuif. 

In die lig van die voorgaande omskrywing kan daar afgelei word 

dat die Sofiste ender andere ook op 1 die vormbaarheid en 

beYnvloedbaarheid van die mens ten opsigte van sy individuele 

moontlikhede gelet het. Volgens die Sofiste het aanleg, 

gewoontevorming en studie die mens in sy tropos bepaal, dit wil 

se in sy opvoedbare, veranderbare en beYnvloedbare "aard" ; 

daardie aspek van die mens wat vandag as die wese van die mens 

bekend staan {Venter & Verster, 1986:2). 

Pistorius {1982:41} wys daarop dat deur die toedoen van die 

Sofiste daar wel 'n intellektuele maar ook 'n sedelike 

omwenteling in antieke Griekeland ingetree het. Verstandelik was 

daar aanmerklike vordering, maar op sedelike gebied het hulle 

leerstellinge tot heelwat verwarring en verval gelei. Wat die 

onderhawige studie betref, naamlik kindermolestering, bestaan die 

vermoede dat indien daar sprake van sedelike verwarring en verval 

was, kindermisbruik moontlik ook sterk op die voorgrond kon 

getree het. 
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2.2.1.2 Die Atheners 

Die Atheense tydperk is·volgens Janse van Rensburg (1990:107) 

daardeur gekenmerk dat daar wegbeweeg is van die sosiale 

ridderskap en dat daar al hoe meer klem op individualisme geplaas 

is. Die opvoedingsideaal van die Atheners is gekenmerk deur 

vryheid en indi vi.dualisme. Coetzee ( 1977: 3 6) is van mening dat 

die persoonlike ontwikkeling van die kind tot 'n harmonieus 

gevormde mens, beslis 'n opvoedingsideaa~van die Atheners was. 

Aansluitend by die voorgaande gedagte wys Barrow (1976:31) daarop 

dat die opvoedingsdoel vir die Atheners daarin gele bet om 

goeie, eerbare mense te vorm. 

In Athene was die vroee opvoeding van die kind (seun) 'n taak van 

die gesin en bet staatsopvoeding eers 'n aanvang geneem wanneer 

die seun die ouderdom van sestien bereik bet. Volgens Pistorius 

(1982:36) was die seun (tot en met sy sestiende jaar) onder die 

gesag van 'n pedagogus, 'n betroubare slaaf wat hom oral been 

vergesel bet, toesig oor hom gehou en hom goeie maniere geleer 

bet. Oat hierdie direkte kontak met die pedagogus 'n groot 

vormende invloed op die seun gehad bet, ly geen twyfel nie. 

Die jare van Pericles se regering in Athene was inderdaad volgens 

Swart en Zietsman (1974:26) die hoogtepunt in die lang 

geskiedenis van antieke Griekeland. Athene bet van 'n eenvoudige 

landelike samelewing na 'n vooruitstrewende handelsentrum 

verander. Pistorius (1982:40) wys egter daarop dat ten spyte van 

die ongeloof like vordering wat daar op die kennisgebied gemaak 
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is, die tradisionele sedelikheid ender invloed van die nuwe denke 

verval het. Die nuwe gees van individualisme het trouens die ou 

gemeenskapseenheid verbreek wat Athene indertyd so sterk gemaak 

het. 

Die Atheners het mettertyd verval in 'n gemeenskap wat gekenmerk 

is deur seksuele losbandigheid. Van seksuele inhibisies was daar 

mettertyd weinig sprake. Volgens Sussman (1976:11) het die 

Atheners seks en fisieke skoonheid as 'n n~strewenswaardige norm 

beskou. Bullough (1979:103) wys daarop dat die indrukwekkendste 

en hartstogtelikste lief de tydens daardie tydperk versinnebeeld 

is deur 'n seksuele verhouding tussen 'n volwasse man en 'n 

adolessente seun. Die term pederastie (wat letterlik na die 

verhouding tussen 'n seun - pais - en 'n minnaar - erastes -

verwys) het sy ontstaan in die Atheense samelewing gehad 

(vergelyk Bullough, 1976:102). 

2.2.1.3 Die Spartane 

Die gesinslewe was volgens Pistorius (1982:44) totaal afwesig by 

die Spartane en hulle het hul kinders nie as kinders "geken" nie, 

maar net as toekomstige soldate. Kinders is streng en selfs wreed 

behandel en hul natuurlike kinderlike aard is onderdruk. Hulle 

moes van die begin af blinde gehoorsaamheid en selfbeheersing 

aanleer. Indien die kinderlike aard so streng onderdruk is, en 

die kind hom so aan die gesag van volwassenes moes omderwerp, 

bestaan die vermoede dat kinders (seuns) ook gewillig moes wees 

om die volwasse mans seksueel ter wille te wees. 
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Dit het moontlik ook tot die seksuele misbruik van kinders 

aanleiding gegee. Dit is te meer die geval as besef word dat die 

volwasse man in Sparta a·s eispenelas (besieler) bekend gestaan 

het en die seun wat aan hom toegewys was as sy a1tas (hoorder) 

(vergelyk Bullough, 1976:107). 

Coetzee (1977:38) toon aan dat die staat die eintlike 

opvoedingsinstansie van die Spartane was en terself dertyd ook die 

gesinslewe en huwelik beheer het. Alhoewel die seuns deur die 

staat opgevoed is en die meisies hul opvoeding en onderrig tuis 

ontvang het, is die seuns en meisies as gelykes behandel. Barrow 

(1976:25) verklaar dat manlike Spartane tussen die ouderdom van 

twaalf en dertig jaar oud in gemeenskaplike barakke gewoon het 

·en dat hulle op die ouderdom van dertig kon trou. Alhoewel sekere 

tye aan die mans toegestaan is om hul vrouens te besoek en om 

saam met hulle te slaap, was die barakke hul eintlike tuiste. Die 

Spartane het vir die staat gelewe en nie vir hulself nie. In 

hierdie barakke het die mans beddens gedeel en was geslagsverkeer 

tussen mans nie ongewoon nie. Menige phileter (minnaar) was 

trouens bereid om sy lewe vir sy parastates (kameraad) te gee 

(Bullough, 1976:105). 

Volgens Coetzee (1977:38) het die moeder die seun tot en met sy 

sewende j aar versorg, maar daarna is hy onder toesig van 'n 

staatsdienaar, die paidonomus geplaas. Pistorius (1982:33) wys 

daarop dat moederliefde en teerheid doelbewus vernietig is en dat 

daar gestrenge gehoorsaamheid van die kinders geeis is. Ten 

gevolge van d~e staatsbeheerde opvoeding van die Spartane, was 
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hul sedelike norme op 'n veel hoer ni veau as die van die liberale 

Atheners. 

2.2.1.4 Die Sokratiese denke (c. 469 - 399 v.C.) 

Pistorius (1982:48) beskryf Sokrates as 'n arm, slordige, 

kaalvoet mannetji.e, gepla deur 'n twissiek vrou, wat nooit 'n 

kursus aangebied bet nie, nooit een woord oor opvoeding geskryf 

bet nie, geen feite oorgedra bet nie, geen'loon vir sy werk gevra 

bet nie, en uiteindelik die doodstraf gekry bet. Nogtans tel 'n 

mens hom onder die eerstes as daar van groot opvoeders gepraat 

word. 

Pistorius (1982:46) sonder 'n spesifieke aanhaling van Sokrates 

uit: 

"As jy moet kies, moet jy nie vra of dit jou lewe of 

jou dood sal beteken nie, maar slegs of dit reg of 

verkeerd is." 

Op grond van diep opvoedkundige insigte soos die bogenoemde 

aanhaling kan Sokrates as een van die begaafdste opvoeders van 

alle tye uitgesonder word'(Pistorius, 1982:46). Sokrates was die 

seun van 'n beeldhouer en was volgens Coetzee {1977:42) bestem 

om sy vader in die se beroep op te volg, maar by bet gou getoon 

dat by geen lus daarvoor gehad bet nie. Sokrates bet vir homself 

'n ander roeping gesien, naamlik die van 'n opvoeder van die 

Griekse jeug te wees en om die opheffing van die sedelike peil 
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van sy medeburgers te bevorder. 

Swart en Zietsman (1974:27) wys daarop dat Sokrates deurgaans na 

waarheid gesoek bet deur eindelose vrae te stel en met ander 

wysgere te redeneer. Sy onmiddellike doel was om sy medemens, 

veral die jong manne, van hul gebrekkige kennis bewus te maak en 

om die nodige kennis by te bring. Pistorius (1982:47) toon aan 

dat dit Sokrates se uitgangspunt was dat die mens vanself tot die 

goeie geneig is en dat die kwaad wat mens~ doen, die gevolg van 

hul onkunde is. Volgens Bullough (1976:108) het Sokrates geglo 

dat die beste opvoeding verkry word as 'n jongman 'n ouer man bet 

wie se '?'OOrlewing hy kan naleef. "Education implied an 

intimate relationship, a personal vision between a young man and 

an elder who was at once his model, guide, and initiator". 

Bullough (1976:108) wys egter daarop dat sodanige opvoeding 

dikwels na 'n sekere tyd gekenmerk is deur 'n vurige passie 

tussen die jong man en die volwasse monitor. 

Volgens Coetzee (1977:43) het Sokrates die stelreel, "Ken 

jouself" as sy grondvereiste vir kennis gestel, maar hy bet ook 

besef dat niemand homself volledig ken nie, al meen baie mense 

ook dat hulle wel die nodige kennis besit. Volgens Sokrates was 

dit die taak van die ouer wat as onderwyser optree om die kind 

te voorsien van basiese kennis en morele riglyne (Janse van 

Rensburg, 1990: 107) • Na Sokrates se mening was die opvoedingsdoel 

om die mens deur kennis tot deug te veer. 
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2.2.1.5 Die Platoniese denke (c. 428 - 348 v.C.) 

Plato, die prins onder· die filosowe, wat op twintigjarige 

ouderdom by Sokrates se groep aangesluit het, het vandag nog 

volgens Swart en Zietsman (1974:27) 'n besondere betekenis vir 

'n goeie begrip van die mens. Opvoeding was vir Plato 'n 

onafskeidbare dee.l van die volk. Volgens Coetzee (1977: 46) was 

Plato 'n ernstige man en was daar geen plek vir lighartigheid in 

sy akademie nie. Sy sedelike lewe ~as in alle opsigte 

voorbeeldig, wat dus ook ten nouste aanslui t by sy erns ten 

opsigte van lewensvraagstukke. 

Pistorius (1982:49) haal een van Plato se insigte soos volg aan: 

" 'n Mens kan 'n kind vergewe as hy bang is vir die 

donker; die ware tragedie is wanneer grootmense 

bevrees is vir die lig." 

Volgens Plato (in Janse van Rensburg, 1990:116) het die 

onderwyser twee eenvoudige doelwitte: om, eerstens, om te sien 
I 

na die opvoedeling se liggaam en sy siel; en tweedens, om 'n 

natuurlikheid ten opsigte van die karakter van die kind te 

ontwikkel. Sy opvatting dat die opvoeding 'n integrerende deel 

van die lewe as geheel is, is gesond, maar daar is ongelukkig ook 

gebreke in sommige van sy opvattinge. Plato (kyk Bullough, 

1976: 108) meen ook (soos Sokrates) dat opvoeding 'n intieme 

verhouding tussen 'n ouer man en 'n seun behels en verder dat die 

doel van 'n homoseksuele verhouding tussen 'n man en 'n seun 
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daarin gelee is om op te voed. Die ouer man se liefde was daar 

om die jong seun te begelei na 'n hoer vlak van perfeksionisme. 

Coetzee {1977:50) en ook Pistorius {1982:54) beweer dat die feit 

dat Plato die gesin as opvoedingsmilieu uitgeskakel het, tot 'n 

verarming van die kind se vorming bygedra het. Beide Coetzee en 

Pistorius beklemtoon die feit dat Plato vanwee sy leerstellings 

oor die opheff ing van die huwelik, die gelykstelling van man en 

vrou en die vyandskap tussen gees en liggaam ten spyte van sy 

goeie werk ook jammerlike gevolge vir die komende geslagte gehad 

het. Die ouer se reaksie ten opsigte van sy kind se optrede, 

veral ten opsigte van so 'n kind se seksuele ekspressie kan 'n 

belangrike invloed op en gevolg vir die normale ontwikkeling van 

die kind inhou. Dit blyk dat daar in Plato se denke nie veel 

aandag aan die beskerming van die kinderlike liggaam gegee is 

nie. Die effek wat kindermisbruik op die kind gehad het, is 

moontlik deur Plato onderskat. 

2.2.1.6 Die Aristoteleaanse denke {384 - 322 v.C.) 

Swart & Zietsman (1974:27-28) beskryf Aristoteles soos volg: 

"Die meester van hulle wat weet". 

Alhoewel Aristoteles 'n leerling van Plato was, was hy nie 'n 

slaafse volgeling van hom nie. Aristoteles verwerp byvoorbeeld 

Plato se grondstelling dat kennis die hoogste deug is en le 

volgens Coetzee (1977: 51} klem op die sielkunde van die individu. 
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Aansluitend by die voorgaande omskrywing wys Venter en Verster 

(1986:4) daarop dat daar volgens Aristoteles in die opvoeding 

daarvan kennis geneem moet word dat die mens uit 'n liggaam en 

'n siel bestaan; dat die mens gevolglik van nature na die 

bereiking van sy geestelike bestemming streef; en dat hy 'n 

natuurlike drang na die goeie het. 

Die doel van alle opvoeding, volgens Aristoteles, was om die kind 

te lei om geluk te vind en hy is van mening dit slegs gevind kan 

word deur aanvaarding van verantwoordelikheid en die vorming van 

'n mens se karakter (Van Heerden, 1980:68}. Aristoteles meen ook 

dat geluk nie in rykdom, eer of gesondheid is nie maar in die 

werksaamheid van die mens as sedelike wese (Coetzee, 1977:51). 

Aristoteles het daarna gestreef om die liggaam sowel as die 

karakter (inbors) van die kind te vorm. Aristoteles het dus in 

die wording van die kind se f isieke en morele gewoontes belang 

gestel (Wilds & Lottich, 1936:108). Volgens Aristoteles 

(Pistorius, 1982:57) leer die kind deur: 

* sy natuur 

* gewoontevorming wat deur middel van dissipline gevestig 

word 

* sy rede 

In wese was opvoeding vir Aristoteles (Venter & Verster, 1986:4) 

die verbinding van karaktervastigheid en geestesopenheid, van 

houding en kennis, van tug en karakterbou. Aristoteles het 
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volgens Pistorius (1982: 57) minagting getoon vir mense wat 

intellektueel swak begaaf d is en omdat hy die vrou as minder 

begaafd beskou het, was hy van mening dat sy van die opvoeding 

van haar kind uitgesluit moet word. Aristoteles wys daarop dat 

die ouer se reaksie ten opsigte van die kind se seksuele 

ekspressie 'n belangrike invloed op die seksuele ontwikkeling van 

die kind inhou. Die vraag kan gevra word of die uitsluiting van 

die moeder uit die opvoeding nie die moontlikheid van die 

seksuele misbruik van die kind van sy tyd'kon verhoog het nie. 

2.2.2 Die Romeine 

Die Romeine het hulle onderskei as intelligente en fynsinnige 

opvoedingspraktici, eerder as die beoefenaars van die 

opvoedkundige teorie (Venter & Verster, 1986: 4). Deurgaans in die 

geskiedenis is daar voorbeelde van hoe beskawings gegroei het 

vanaf 'n klein landelike gemeenskap tot 'n metropolitaanse 

sentrum. Die Romeine was in hierdie opsig geen uitsondering nie. 

Wat hulle egter uniek vir daardie tydperk gemaak het, was die 

klaarblyklike feit dat hulle die idees en ideale van ander 

samelewings aanvaar en oorgeneem het as di t vir hulle sinvol was. 

Die Romeine, anders as die Grieke, het seksualiteit as 'n fisieke 
I 

aangeleentheid beskou (Sussman, 1976:16). Die Romeine het 

(aanvanklik) groot waarde aan maagdelikheid geheg (Sussman, 

1976:16). Met die verloop van jare het sadisme egter al hoe meer 

'n rol begin speel ten opsigte van hul ui tlewing van hul 

seksualiteit. Arenas is gebruik vir seksuele aktiwiteite 
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waartydens vroue verkrag is terwyl skares kon toekyk (Sussman, 

1976:16). Die Romeine het, soos die Grieke, groot waardering vir 

die menslike liggaam gehad. Die liggaam is beskou as 'n seksuele 

objek en seksuele aktiwiteite was deel van baie Romeine se 

daaglikse lewe. 

Voor die Puniese. oorlog is die Romeinse gesin deur 'n drie

generasie huishouding gekenmerk. Hierdie situasie het die kinders 

aan die seksuele attensies van volwassenes 6 blootgestel. Die vader 

het outoriteit oor die kinders, veral die seun, gehad. Na die 

Puniese oorlog het daar 'n instorting in die seksuele waardes 

ingetree en dit het in baie gevalle tot onstabiliteit en 

disorganisasie in die gesin gelei (Coetzee, 1977:57). 

Die geskiedenis van die ou-Romeinse opvoeding val in twee 

herkenbare tydperke uiteen. Die gebeurtenis wat die twee skei, 

is die oorrompeling van die Grieke deur die Romeine. Die eerste 

periode, ongeveer 750 - 146 v.c, staan bekend as tydperk van die 

suiwer Romeinse opvoeding en die tweede periode, ongeveer 146 v.c 

- 539 n.c, as die tydperk van die Grieks-Romeinse opvoeding 

(Coetzee, 1977:57). 

2.2.2.1 Die suiwer Romeinse periode 

Die goeie Romein was 'n beter mens as die goeie Griek: hy was 

trou aan sy medemens, sosiaal bruikbaar en sedelik hoogstaande 

(Coetzee, 1977:58). Die individu is op so 'n wyse opgevoed dat 

hy 'n groot waardering vir die gesin gehad het. Marrou (1956:237) 
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gehoorsaamheid in die periode as baie 

ontwikkeling van die individu beskou het. 
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self-dissipline en 

belangrik vir die 

Pistorius (1982:59) beweer dat daar feitlik geen skole en 

buitemuurse opvoeding was nie en dat opvoeding en onderrig die 

taak van die ges.in was. Die gesin was dus die kern van die 

opvoeding en die kind is met groot liefde behandel. Kinders is 

tot deugsaamheid opgevoed en die opvoeding was veral op die kind 

se liggaamlike en sedelike ontwikkeling gerig. Seksuele 

molestering van kinders het waarskynlik in die tydperk min 

voorgekom omdat daar soveel aandag aan seksuele sake binne die 

gesin gegee is. Die huis was 'n streng sedelike "skool" waarin 

die jeug gevorm is vir die private en openbare lewe (Coetzee, 

1977:60). 

Volgens Barclay ( 1959: 153) was die moeder verantwoordelik vir die 

opvoeding van die seun tot en met sy sewende jaar en vir die 

totale opvoeding van die dogter. Die ouer vroulike familielede 

het die moeder in haar rol as onderwyser-opvoeder van die jonger 

kinders en die opgeskote dogters bygestaan (Marrou, 1956:232; 

Boyd & King, 1975:62). 

Volgens Marrou (1956:153) het die vader se rol as onderwyser

opvoeder eers noemenswaardig geword wanneer die seun 'n ouderdom 

van sewe jaar bereik het. Die vader was daarvandaan die seun se 

enigste en konstante metgesel (Barclay, 1956:153). Die seun het 

die vader orals vergesel en het gevolglik 'n utiliteitsopvoeding 
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ontvang (Wheelock, 1974:9). 

Coetzee ( 1977: 57) wys daarop dat die opvoedingsdoel in die suiwer 

Romeinse periode, die vorming van die jongmens tot 'n bekwame en 

verantwoordelike volwassene was. Albei die ouers het groot sorg 

aan die opvoeding van hul kinders in die eenvoudige, maar streng 

lewensdeugde van die goeie Romeine bestee. 

Hierdie tydperk is dus gekenmerk deur ndue gesinsbande en die 

opvoeding van die kind is met groot erns benader. Dit wil voorkom 

of daar moontlik 'n groot mate van sensitiwiteit ten opsigte van 

die seksuele molestering van kinders in hierdie tydperk kon 

gewees het. 

2.2.2.2 Die Grieks-Romeinse periode 

Die Romeinse oorwinning oor Griekeland in 146 v.c het die Romeine 

in 'n toenemende mate kontak met die verfynde Griekse kultuur van 

die tyd laat maak; 'n kontak wat 'n diepgaande invloed op die 

Romeinse gemeenskap gehad het. Soos die Romeine in 'n toenemende 

mate die Griekse opvoedingsdenke en -sisteme oorgeneem het, was 

dit nie vreemd om klagtes te boor oor hoe die Grieke die Romeine 

mislei het nie (Barrow, 1976:67). 

Volgens Pistorius (1982:63) het die vroeere Romeinse opvoeding, 

wat op 'n eenvoudige deugsaamheid gerig was, as gevolg van die 

Griekse invloed 'n grondige verandering ondergaan, hoewel die 

nasionale trots van die Romeine, tog 'n slaafse navolging van die 
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Griekse instellings verhinder het. Die organisasie van die 

Romeinse opvoeding was dus eerder 'n uitbouing van die Griekse 

stelsel as wat dit 'n algehele nabootsing was. 

Die verlies van die noue gesinsverband is een van die mees 

betreurenswaardige aspekte van die Griekse invloed op Rome 

(Barrow, 1976:68).. Die verlies van die gesinseenheid het die 

deure oopgemaak vir 'n meer ui tspattige lewenswyse '· gegrond op 

ydelheid en wellustigheid. Pistorius (1982:64) is van mening dat 

die besondere aard van die kind in die Grieks-Romeinse periode 

nie ten volle tot sy reg gekom het nie, en dat veral die dogter 

ernstig verwaarloos was. In die lig van die klem op wellus en die 

genoemde verwaarlosing van die dogter, word daar vermoed dat dit 

die risiko verhoog dat meisies reeds in hul kinderjare of 

moontlik later seksueel misbruik kon gewees het. 

Homoseksualiteit is gedurende hierdie tydperk nie net aanvaar in 

Rome nie, maar dit is ook bekend dat Tiberius jonger kinders 

gebruik het om hom seksueel te prikkel terwyl hy gebad het 

(Mrazek, 1987:6). Homoseksuele en heteroseksuele kinder-

prostitisie was algemeen in Rome en daar was 'n bordeel in 

feitlik elke stad (Mrazek, 1987:6). 

Slawe en bediendes is in die Grieks-Romeinse tydperk gebruik om 

die ouers se plek as opvoeders, vir die voorskoolse kind, oor te 

neem (Bonner, 1977: 333) • Die Romeinse onderwys is volgens Coetzee 
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(1977:60} in vier stadia georganiseer: 

* Tot sy sesde j aar het die seun sy opvoeding in die huis 

ontvang. 

* Van sy sewende tot tiende jaar het die seun die laerskool 

van die literator besoek. 

* Van sy elfde. tot sestiende jaar het hy middelbare onderwys 

van die grammaticus ontvang. 

* Van sy sestiende tot agtiende jaar het hy op die inrigting 

van hoer onderwys deurgebring. 

Dit kan dus duidelik gesien word dat die Romeinse ouer in hierdie 

tydperk sy verantwoordelikhede as opvoeder, grootliks op die 

skouers van ander opvoeders afgelaai het. Die ontwikkeling van 

die sedelik-morele karakter van die kind is in die tyd gesien as 

die taak van die onderwyser {Wheelock, 1974:15; Coetzee, 

1977:58). 

Dit wil dus voorkom of daar minder aandag aan die gesinsopvoeding 

van kinders in hierdie tydperk gegee is en daar word vermoed dat 

kinders se liggame al hoe meer vir die seksuele genot van 

volwassenes misbruik is. 

2.2.3 Die Israeliete 

By die Romein sowel as die Griek het die verheff ende invloed van 

ware godsdiens ontbreek. Die feit dat hulle oor 'n politeistiese 

godsbeskouing beskik het, het waarskynlik 'n versplinterende 
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uitwerking op die volke se sedelikheid gehad (vgl. Pistorius, 

1982:70). Hierteenoor het Israel 'n monoteistiese godsbeskouing 

gehuldig wat hulle hele wereldbeskouing deurdrenk het. Daarom is 

di t sinvol om in enige bespreking aangaande die Israeli tiese 

opvoeding en sedelike waardes ook 'n bespreking van die 

Israelitiese godsdiens in te sluit. 

Die Israeliete se godsdiens bet 'n groot invloed op hul seksuele 

gedrag gehad. Hulle het streng sosiale kontrole ten opsigte van 

die mense se seksualiteit uitgeoefen. Seksuele aktiwiteite buite 

die huwelik was religieus en sedelik onaanvaarbaar. Dit was 

belangrik vir die Israeliete om volgens die Wet (die Tien 

Gebooie) soos dit deur God aan Moses by Sinai gegee is, te lewe. 

Hulle het geglo dat die mens eendag rekenskap van sy lewe in die 

hiernamaals sal moet gee en in die lig hiervan het hulle ook 

seksuele afwykings as 'n sonde teen God gesien (Coetzee, 

1977:19). 

Daar is algemeen geglo dat die grootste swakheid van die mens sy 

begeerte vir (seksuele) plesier is en dat dit hom dus 'n maklike 

prooi vir Satan maak (Coetzee, 1977:20). Alhoewel dit nodig was 

dat die prof ete die Israeliete deurgaans teen seksuele 

immoraliteit moes waarsku, veral vanwee die meer liberale 

seksuele klimaat van die heidense volke rondom hulle, het die 

Israeliete tog 'n sterk seksuele kode gehad (Coetzee, 1977:20). 

Daar word vermoed dat omdat daar sulke sterk waardes en norme ten 

opsigte van seksuele aktiwiteite geheers het, die risiko van die 

seksuele misbruik van kinders in Israel moontlik minder was as 
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by hul bure. 

Volgens Coetzee ( 1977: 19') kan die opvoeding van Israel ook in 

twee tydperke verdeel word: die eerste tydperk duur van die 

uittog uit Egipte, omstreeks 1500 v.c., tot die Babiloniese 

ballingskap in 586 v.c. en die tweede tydperk van 586 v.c. tot 

die verwoesting van die Tempel in Jerusalem deur Titus in 70 n.c. 

Gedurende die eerste tydperk is die opvoeding van die kinders 

behartig deur hul ouers en deur priesters1 en profete. Gedurende 

die tweede tydperk het die ouers en die gesin nog 'n belangrike 

aandeel in die opvoeding van die jeug gehad, maar die eintlike 

onderrig is deur rabbi's en skrifgeleerdes onderneem. 

Die Israelitiese opvoedingsideale het volgens Potgieter (1980: 60) 

op 'n suiwer tel.stiese grondslag berus en die pedagogiese 

struktuur is daarop gebaseer dat God die eintlike Opvoeder van 

sy volk, as uitverkore volk, is. Coetzee (1977:20) toon aan dat 

die godsdienstige en die sedelike ideale van die Israeliete as 

hul hoogste opvoedingsdoelstellings beskou kan word. Die 

allesoorheersende rol wat godsdiens in die lewe van die 

Israeliete gespeel het, was duidelik sigbaar in die opvoeding van 

hul kinders. 

Die Bybel het dit vir die Israeliet duidelik gemaak dat die ouers 

die primere opvoeders van hul kinders is: 

"Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in 

jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders 
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en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as 

jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan" 

(Deuteronomium' 6:6-7). 

Swift (1919:19) sluit by bogenoemde aanhaling aan deur daarop te 

wys dat die stam, familie en die gesin die primere 

opvoedingsinstitute was. Dit was die verantwoordelikheid van die 

vader om sy seun te onderrig (Smith, 1969:238) en in hierdie 

opsig bet by baie streng opgetree vanwee aie besef dat die kind 

van nature tot die kwade geneig is (Pistorius, 1982:71). Die 

Pentateug was onversetlik oor die feit dat die vader hierdie plig 

nie durf verwaarloos of vergeet nie: 

"Neem al die woorde waarmee ek julle vandag vermaan 

bet, ter harte. Julle moet julle kinders beveel om dit 

te gehoorsaam en te lewe volgens hierdie hele wet" 

(Deuteronomium 32:46). 

As gevolg van die uitgebreide gesinsopset wat in Israel aan die 

orde van die dag was, en vanwee die ondergeskiktheid van die 

vrou, was die kinders aan verskeie volwassenes blootgestel en dit 

kon onder omstandighede moontlik tot die seksuele misbruik van 

kinders aanleiding gegee bet. Aan die ander kant is kinders in 

die Israelietese beskawing as 'n geskenk van God gesien, 'n feit 

wat ten nouste gekoppel was aan die Israeliete se godsdiens. 

Hierdie ontsag vir die kind as gawe van God bet hom klaarblyklik 

in 'n mate tog beskerm teen seksuele misbruik en molestering deur 

volwassenes (Queen & Rabenstein, 1974:163). 
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Die rol van die moeder is egter nie misken deur die Bybel nie 

(kyk bv. Spreuke 6:20 en 31:1-3). Pistorius (1982:71) wys daarop 

dat die vrou in Israel relatief tot ander volke 'n hoogstaande 

posisie beklee het want d1t wat Jahwe aan Sy volk geleer het, 

moes die ouers weer aan hul kinders oordra. Hier in het die moeder 

'n belangrike plek gehad. Dit was die moeder wat die kind sy 

basis aan algemene morele en sedelike waardes verskaf het 

(Douglas, 1962:336). Omdat sy egter nie oor 'n formele opvoeding 

en onderrig beskik het nie, was sy nie alt~d in staat om die meer 

f ormele fasette van die opvoeding ten opsigte van haar kinders 

te behartig nie. 

Israel se opvoedkundige en opvoedingsbeskouings was besonder 

hoogstaande en die onverbreekbare band wat hulle tussen opvoeding 

en godsdiens bewaar het, het hulle deur al hul rampe en die 

verstrooiing (diaspora) heen bewaar tot vandag toe (Pistorius, 

1982:76). 

2.2.4 Die vroee Christene 

Anders as die Grieke, Romeine en Israeliete is die Christelike 

samelewing nie aan taal of kul tuur gebonde nie. Di t maak die 

Christendom uniek tussen die reeds bespreekte kulture en 

samelewings. Die Christendom het vanuit 'n reeks ander 

samelewings ontstaan en het saam met hierdie samelewings gegroei 

en uiteindelik bo sy gasheersamelewings uitgestyg. 

Die basiese leerstellings van die Christendom as godsdienstige, 
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sosiale en opvoedkundige beweging stem grootliks ooreen met die 

van die JudaYsme. Jesus Christus was immers 'n Jood van geboorte 

en het nie gekom om die joodse wet en prof ete ongeldig te maak 

nie, maar juis om hulle volle betekenis te laat kry {Matteus 

5:17). As dit nie vir die onversetlike Joodse standpunte 

aangaande hul godsdienstige leerstellings was nie, sou die 

Christendom as godsdienstige beweging moontlik nooit ontstaan het 

nie en sou di t moontlik nooi t tot een van die fundamentele 

Westerse samelewingsvorme gegroei het nie: (Kyk Bainton, 1960:9; 

Dupuis, 1966:61.) 

Volgens Van der Walt {1980:30) was daar in die verlede 'n hele 

aantal pleitbesorgers vir die beoefening van Christelike 

opvoedkunde, en is daar vandag nag heelwat opvoedkundiges wat die 

pen opneem om vir die erkenning van die Christelike opvoedkunde 

te stry. 

Grondliggend aan Christelikheid is die feit dat die mens getrou 

aan God moet wees en 'n heilige lewe moet lei. Volgens Potgieter 

(1980:91) bestaan 'n heilige lewe uit twee elemente: eerstens 

gaan dit om die wereld waarin die Christen hom bevind en tweedens 

gaan dit om die mense met wie die Christen kontak het. Die 

skrywers van die Nuwe Testament was onversetlik oar die feit dat 

Christene dinge van die wereld moet vermy want: 

"Die wereldse dinge ... kom nie van die Vader nie maar 

uit die wereld" (1 Johannes 2: 16). 
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Daar is ook duidelike instruksies aan die Christen gegee dat hy 

sy liggaam en liggaamlike drange in bedwang moet hou; dat hy met 

ander woorde self-kontrole moet beoefen (1 Tessalonisense 4: 3-

5). Die Christelike godsdiens verwag van die individu om sy lewe 

op aarde as tydelik te beskou en hom dienooreenkomstig voor te 

berei vir 'n ewige lewe wat volg (McCormick, 1953:17). 

Weens die feit dat die Christene hulle van die imperiale Romeinse 

gemeenskap onttrek het, het.hulle in die b~gin geen professionele 

onderwysers gehad nie. Nie alleen die vader en moeder is 

verantwoordelik gehou vir die opvoeding van die kinders nie, maar 

ook van die res van die gesin en die f amilie is verwag om daarby 

betrokke te wees ( Coetzee, 1977: 90; Dupuis, 1966: 68; Wilds & 

Lottich, 1936:151). 

Die Christelike lewensopvatting eis wel dat die opvoeder die kind 

tot aardse volwassenheid moet help lei, maar vereis veral ook dat 

hy die kind se uiteindelike bestemming, naamlik volkome 

volwassenheid in die hiernamaals, nooit in die opvoeding uit die 

oog sal verloor nie (Van der Walt, Dekker & Van Wyk, 1979:74). 

Daar is reeds melding van die feit gemaak dat daar in die verlede 

'n hele aantal pleitbesorgers vir die beoefening van Christelike 

opvoedkunde was. Om hierdie rede word daar aandag gegee aan leer 

van Jesus terwyl Hy op aarde gewandel het asook aan die bydrae 

wat Aurelius Augustinus gelewer het. 
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2.2.4.1 Jesus 

Jesus was en is die volmaakte Opvoeder van alle eeue (Du Toit, 

1953:8). Die trefkrag van Jesus se opvoeding was en is fenomenaal 

en daarom kan Sy invloed nooi t ui tgevee word nie (Mayer, 

1960:115-119). Jesus se leer is uit en uit opvoedkundig en Hy 

beoog die opheffing en verbetering van die mens. opvoeding is 

volgens Van der Walt, Dekker en Van Wyk {1979:29) 'n uniek

menslike gebeure en soos die beeld van1 God in die mens tot 

openbaring kom, word hy as beelddraer van God eers volkome mens. 

Die sentrale tema van Jesus se opvoeding was en is die 

voorbereiding van die mens op Sy wederkoms en op die ewige lewe 

saam met God (Stein, 1978:60). As volmaakte opvoeder berus Jesus 

se leer op die volgende grondslae (Pistorius, 1982:78): 

* Opvoeding is universeel en daarom maak Hy geen onderskeid 

tussen man en vrou nie. 

* Sy opvoeding is 'n lewende, direkte ontmoeting tussen 

leermeester en kind en daarom eerbiedig Hy 'n individu se 

persoonlikheid en wil. 

* Opvoeding is religieus gestem en berus daarop dat die mens 

God moet liefhe en Sy koninkryk moet soek. 

* Opvoeding het 'n etiese grondslag en help om die mens se 

houding teenoor sy medemens te bepaal. Hierdie houding moet 

een van liefde wees. 
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- die mens met God te versoen 

- die mens met· sy medemens te versoen. 
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* Die inhoud van Sy leer het 'n unieke opdrag: Soek eers die 

koninkryk van God. 

* Hy stel die menslike persoonlikheid sentraal in plaas van 

allerlei uti1iteitsoorwegings. 

Jesus het Sy metode van optrede by die pe~soonlike behoeftes van 

Sy leerlinge (dissipels) aangepas en dit ook volgens die eise van 

omstandighede gewissel (Du Toit, 1953:9-10). Jesus het geglo dat 

alle mense op opvoeding geregtig is en dat egte opvoeding die 

openheid van die kind vereis (Mayer, 1960:116). Dit is slegs 

moontlik vir die.opvoeder om die kind te verstaan indien hy deel 

van die kind se lewe word. Jesus het as onderwyser nie slegs 

kennis aan Sy leerlinge oorgedra nie, maar Hy het ook bepaalde 

patrone van gedrag aan hulle voorgehou (Mayer, 1967:112). 

Die mens in sy diepste wese kan slegs geken word (so glo die 

Christen) vanuit sy verhouding met God, die oorsprong van alle 

verhoudings. Die mens is tog immers 'n skepsel van God. Hy is dus 

'n geskape wese en volkome afhanklik van God: van oomblik tot 

oomblik ontvang die mens sy lewensasem en eie identiteit van God 

(Dekker, 1980:49). Jesus het groot deernis met klein kindertjies 

(vgl. Matteus 19:13-15). Hy waarsku dan ook in Matteus 18: 1-7 

dat die volwassene wat 'n kind afvallig teenoor Hom maak, eerder 

verdien om met 'n meulsteen aan sy nek in die see gegooi te word 

sodat hy kan verdrink. 'n Mens kan dus aflei dat Jesus seksuele 
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misbruik (veral van kinders) ten sterkste afkeur. 

2.2.4.2 Aurelius Augustinus (354 - 430 n.c.) 

Augustinus, die seun van 'n heidense vader en 'n Christenmoeder 

het as jongmens 'n sterk neiging vir sinlike genietinge 

geopenbaar en het .gevolglik diep in seksuele onsedelikheid gesink 

en die vader van 'n buite-egtelike kind geword. Na 'n hewige 

sielestryd en 'n kennismaking met 'n boek'van Aristoteles het hy 

horn bekeer en is hy gedoop (Coetzee, 1977:102-103). In menige 

opsig word hy as die grootste godgeleerde en denker van alle tye 

beskou, en as die grondlegger van die Christelike Opvoedkunde. 

Venter en Verster ( 1986: 4) meen dat Augustinus se denke aangaande 

die opvoeding ten nouste verbonde is aan sy sienings oor die 

menslike wil. Die wil is volgens hom die wortel van die menslike 

selfverwesenliking. Augustinus se opvoedingsdoel was om die 

opvoedeling so ver te kry om so na as moontlik aan God te lewe. 

Hy is van mening dat dit alleen kan gebeur deur die aankweek van 

liefde tot God en die medemens (Venter & Verster, 1986:4). 

Min opvoedkundiges kon daarin slaag om die kindersielelewe so 

akkuraat uit eie herinneringe te skets soos Augustinus. Volgens 

Pistorius (1982:102) het Augustinus aan die hand van vertellinge 

oor sy eie jeug die eerste grondslag van die latere 

kindersielkunde gele. Augustinus eis deurgaans dat by die 

onderwys rekening gehou moet word met die aanleg en belange van 

die kind (Coetzee, 1977:104). Die onderwyser moet hom instel op 
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die peil van die kind om sodoende die leerinhoude van die kind 

se kant af te belewe. 

Onderwys kan volgens Augustinus alleenlik slaag as die kind 

aktief is en die onderwyser meet hom aanmoedig om self iets te 

se en te doen. Augustinus glo dat die onderwyser sy eie verveling 

meet voorkom deur hom in die kind se posisie in te leef 

(Pistorius, 1982:104). Augustinus bet geglo dat dit die doel van 

elke onderwyser meet wees om saam met die' kind te beweeg, sodat 

die kind die waarheid en die lief de van God kan leer ken (Van 

Heerden, 1980:84}. Selfs die mees afgesaagde leerinhoude sal vir 

die kind nuut word as die opvoeder met die liefde van 'n broer·, 

'n vader en 'n moeder in die hart van sy opvoedeling gaan inwoon 

(Du Toit, 1953:22}. 

Nie net die onderwysers was volgens Augustinus verantwoordelik 

vir die opvoeding van die kinders nie, maar ook die kerk en die 

gesin moes hul pligte in die verband nakom (Coetzee, 1977:105}. 

Augustinus bet skerp klem op die gesinslewe en die heiligheid van 

die huwelik gele (Pistorius, 1982: 104} . Hierdie siening van 

Augustinus was in groot teestelling met die sedelike verval in 

die wereld van daardie tyd (Pistorius, 1982: 104} . Daar word 

vermoed dat Augustinus se klem op die heiligheid van die huwelik 

juis teen die sedelike verval van sy tyd was en dat dit die 

risiko dat die kinders in sy tyd seksueel misbruik is, minstens 

ender Christene, verminder bet. 

Augustinus le klem op die deurvlegtheid en die noue verhouding 
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tussen die mens-in-die-samelewing en die mens-as-individu (Janse 

van Rensburg, 1990:179). Op grand van die sedelike voorlewing en 

Christelike opvoeding deur die ouers en onderwysers kan die 

indi vidu in die samelewing volgens Augustinus seksuele 

immoraliteit teestaan. Augustinus meen dat daar te alle tye met 

die individualiteit van die kind rekening gehou moet word 

(Coetzee, 1977:106). 

Die Christenopvoeder moet die kind se le*enswyse op so 'n wyse 

beYnvloed dat sy opvoedeling lewenslank tot eer van God sal lewe 

(Janse van Rensburg, 1990:198). Die vroee Christentydperk is dus 

gekenmerk deur 'n groter bewuswording van die belangrikheid van 

opvoeding vir die kind. Die huidige skryfster wil aanvaar dat die 

klem wat op die opvoeding van die kind geval het moontlik daartoe 

bygedra het dat die seksuele misbruik van kinders in die tyd 

minder voorgekom het as in die vroeer reeds genoemde tydperke. 

Die tydperke wat in hierdie navorsing reeds aandag geniet het, 

het verskillende houdings teenoor opvoeding en die bantering van 

die kind se liggaam openbaar. Daarom het dit sin om na naas die 

" ouer" ook na "nuwer" tydperke te kyk. 

2.3 DIE AGTIENDE EEU 

Met die afloop van die Middeleeue loop die "ou" tyd ten einde. 

Dit sou nog 'n hele paar jaar duur voor die mensdom die eintlike 

moderne tyd sou betree. Die moderne tyd begin eers omstreeks in 

die agtiende eeu werklik tot sy volle openbaring te kom. Die 
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agtiende eeu word gekenmerk deur 'n besliste herlewing op 

godsdienstige, verstandelike en sedelike gebiede (Coetzee, 

1977:220-227). 

Die agtiende eeu is gekenmerk deur 'n hoe kindermortaliteit 

(Jones,1981:30}. Kinders is vir die eerste 12 tot 18 maande van 

hul lewens deur gehuurde verpleegsters versorg (Gel is, 1986: 698) • 

Hierdie toedrag van sake het dikwels tot die dood van sulke 

kinders gelei. Die kinders wat hierdie tydperk oorleef het, is 

daarna onder die toesig van private leermeesters geplaas. Kinders 

wat onder toesig van hierdie leermeesters was, was kwesbaar vir 

seksuele misbruik (Thearle & Gregory, 1988:97). 

Die feit dat ouers so min met hul kind te make gehad het, kon tot 

'n gebrek aan binding (band) tussen die ouers en die kind gelei 

het en dit kon weer direk aanleiding tot 'n verhoging in die 

seksuele misbruik van sulke kinders gegee het (Stone, 1977:105-

105). Gedurende die agtiende eeu is seks as 'n noodsaaklikheid 

beskou (Bullough 1976:495). Daar was 'n verdraagsaamheid teenoor 

seksuele aktiwiteite te bespeur wat soos 'n nuwe golf deur die 

samelewing gevloei het. Dit is beskou as in ooreenstemming met 

die menslike rede en sy natuur (Bullough, 1976:495). Vandaar dat 

Voltaire (1694-1778) pederastie as normaal aanvaar het en van 

mening was dat dit in die samelewing geduld behoort te word. 

Gedurende die agtiende eeu was homoseksualiteit aanvaarbaar binne 

die samelewing en daar was dan ook groat getalle van die sosiale 

elite wat aan hierdie bedrywighede deelgeneem het (Stone, 
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1977:541-543). Die ontwikkeling van selfgemaakte pornografie kan 

ook na hierdie tydperk terugherlei word {Stone, 1977:537-541). 

Kinders is in die tyd nie as kinders gesien nie, maar as 

miniatuur volwassenes, wat so gou as moontlik deur hul 

kindertydperk moes kom (Queen & Rabenstein, 1974:284). Kinders 

het byvoorbeeld na die ouderdom van sewe jaar reeds klere gedra 

wat in styl met die van volwassenes ooreengekom het (Stone, 

1977:409-410). 

Gedurende die kind se eerste drie lewensjare was dit aanvaarbaar 

en gebruiklik dat die geslagsdele van so 'n kind openlik deur die 

verpleegster, ouers, vr iende en kuiergaste gestreel kon word. 

(Stone, 1977:509). Tussen die ouderdom van 4 en 6 jaar is die 

kind dikwels saam met 'n vrou in die bed geplaas en is die kind 

aangemoedig om aan die vrou se privaatdele te vat. Die kind kon 

ook later die huweliksbed van die vrou en die man deel om 

sodoende deel aan seksuele speletj ies te he. Op die prille 

ouderdom van 4 jaar het baie kinders reeds 'n seksuele daad 

tussen 'n man en 'n vrou aanskou (Stone, 1977:507). Die vermoede 

bestaan dat hierdie toedrag van sake moontlik ook aanleiding tot 

die seksuele misbruik van sulke kinders kon gegee het. 

Coetzee {1977:227) is van mening dat in die agtiende eeu die 

opstand teen alle gesag volledig voltrek is: terwyl die opstand 

gedurende die vroee agtiende eeu teen die kerklike en 

godsdienstige gesag gegaan het, was di t gedurende die tweede 

helfte daarvan veral teen die staatkundige gesag gerig. In die 
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lig van die voorgaande het dit sin om 'n kort bespreking te wy 

aan die bydrae van veral twee invloedryke denkers tot die 

vernuwing wat die agtiende eeu gekenmerk het, naamlik Rousseau 

en Herbart. 

2.3.1 Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778 n.C.) 

Volgens Landman, Barnard, Gerber, Roos, Van der Westhuizen en 

Smit (1978:180) was Rousseau van oordeel dat die mens van nature 

goed is, maar dat hy deur die korrupte samelewing bederf word. 

In noue aansluiting by die bogenoemde, meen Pistorius (1982:164) 

dat Rousseau sy aanvalle veral teen die oordrewe gekunsteldheid 

en onnatuurlikheid van die destydse samelewing gerig het. Hy wou 

veral die kind van die knellende bande van verstandsoorskatting 

verlos en hom na 'n natuurlikheid en eenvoud terugvoer. Die 

enigste morele opvoeding wat volgens Rousseau aan die kind 

verskaf moes word, was die van voorkoming. Die kind beskik 

volgens hom oor geen natuurlike wil tot die kwaad nie. Deur sy 

kontak met volwassenes word die kind egter tot sedelike euwels 

beYnvloed (McCormick, 1953:512). 

Rousseau het te velde getrek teen die kunsmatige stremminge wat 

daar in sy tyd op die leefwyse van kinders geplaas is en volgens 

hom is daar te min geleentheid vir spontane kinderlike 

aktiwiteite gegun (Potgieter, 1980:116). In dieselfde trant as 

die voorgaande opmerking gee Coetzee (1977:236) 'n kort 
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samevatting van Rousseau se siening van die opvoeding: 

"Die mens is van nature goed soos hy uit die hande van 

sy Skepper kom, maar alles ontaard onder die hande van 

mense". 

Volgens Rousseau was die doel van die opvoeding die ondersteuning 

van die natuurlike ontwikkeling van die inherente vermoens van 

die kind en ook die beskerming daarvan t~en verkeerde invloede 

(Coetzee, 1977:236). In direkte aansluiting by die bogenoemde 

stelling wys Landman, et al. (1979:181) daarop dat dit Rousseau 

se opvoedingsdoel was om die mens na sy oorspronklike en 

sondelose natuurstaat te laat terugkeer, die paradystoestand, 

waar die mens en dier in volkome harmonie met mekaar kan lewe in 

'n ongerepte natuur. Rousseau verwys dan ook na die kind as 'n 

"edele barbaar" wat van nature goed is, en hy wys daarop dat 

selfsug 'n produk van die beskawing is. 

Rousseau impliseer dat om die kind toe te laat om 'n menswaardige 

bestaan te kan voer, hy toegelaat moet word om sy kinderlikheid 

ten volle uit te leef en dat daar nie inbreuk daarop gemaak moet 

word deur pogings om die kind vir die volwasse lewe voor te berei 

nie (Potgieter, 1980:117). Die kind moet 'n soort etiese vryheid 

ervaar wat vir hom geluk moet bring. Dit is hierdie soort geluk 

wat volgens Rousseau vir die kind sedelike vryheid moes bring (Du 

Toit, 1953:267). 

Een van Rousseau se grootste bydraes is waarskynlik dat hy die 
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kind as kind raakgesien het, en besef het dat, met die opvoeding 

van die kind, die eiesoortige leefwereld en wilslewe van die kind 

in aanmerking geneem moet' word (Potgieter, 1980: 116). Die sosiale 

institusies van die agtiende eeu was vir Rousseau kunsmatig en 

korrup en die enigste ware opvoeding kon volgens hom slegs in 

isolasie, verwyder van sosiale invloede, plaasvind {Curtis & 

Boultwood, 1953:2.54). 

Volgens Rousseau (kyk Pistorius, 1982:170-171; Coetzee, 1977:235) 

verloop die kind se ontwikkeling deur bepaalde f ases en hierdie 

leeftydindeling van hom het baie gehelp om kinders beter te 

begryp. Rousseau gebruik 'n denkbeeldige leerling, Emile, om aan 

sy idees aangaande opvoeding gestal te te gee. Die kind se 

ontwikkelingsfases, volgens Rousseau, is soos volg (Pistorius, 

1983:170-171; Coetzee, 1977:235): 

* Van 0-2 jaar. Hier moet die kind (Emile) deur sintuiglike 

waarneming en nie deur gewoontevorming leer nie. Sy 

aktiwiteite en vryheid moet nie beperk word nie. 

* 2-12 jaar. Opvoeding tot op twaalfjarige ouderdom moet 

grotendeels "negatief" van aard wees in die sin dat geen 

pogings aangewend moet word om die kind na waarheid of deug 

te lei nie. Die klem moet op liggaamlike ontwikkeling gele 

word en die kind (Emile) moet deur sy sintuie leer. 

* 12-15 jaar. Rousseau noem dit die tyd van die grootste 

sterkte; 'n tyd vir werk en onderwys. Hierdie is by uitstek 
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'n leerperiode, maar nogtans word geen formele onderwys 

toegelaat nie. 

* 15-20 jaa·r. Rousseau noem dit die "tweede geboorte" omdat 

die mens se lewe dan ingrypend verander. Nou is dit tyd vir 

sedelike opvoeding en die kind moet leer om (gevoelsmatig) 

tussen goed en kwaad te onderskei. Die verbeelding van die 

kind (Emile) moet in toom gehou word deur te verhoed dat hy 

'n sittende (ledige) lewe lei, een~aamheid beleef of die 

geselskap van meisies geniet. Al die kind se vrae moet met 

waarheid beantwoord word. Aan die einde van hierdie tydperk 

is die mens (Emile) volgens Rousseau gereed om die lewe te 

betree. 

Rousseau het dus indirek vernuwend op die onderwys van die 

agtiende eeu gewerk deurdat hy die belangrikheid van die gesin 

as bakermat van die opvoeding (her)ontdek en beklemtoon het. Die 

betekenis van Rousseau as opvoedkundige denker le verder daarin 

dat hy die mens bewus gemaak het van die valsheid van die 

samelewing. Moontlik het hierdie benadering en die besef van die 

broosheid van die kind vir sosiale invloede die samelewing meer 

bewus gemaak van die verkeerdheid van die seksuele misbruik van 

kinders en die nadelige invloed daarvan. 

2.3.2 Johann Friedrich Herbart (1776 - 1841 n.C.) 

Volgens Pistorius (1982:196) maak Herbart van die opvoedkunde 'n 

wetenskap en hy baseer dit op die filosofie wat die 
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opvoedingsdoel moet aandui en op die sielkunde wat die middele 

moet aantoon waardeur hierdie doel bereik moet word. Vir Herbart 

is die hoofdoel van die opvoeding nie die verstandelike vorming 

van die opvoedeling nie, maar eerder die sedelike. Die sedelike 

moet egter na die intellektuele vorining bereik word (Pistorius, 

1982:196). 

Die kind is volgens Herbart nie met 'n goeie wil gebore nie, en 

daarom was die etiese oordeelsvorming 6Vir horn een van die 

vernaamste aspekte van morele opvoeding. Al le opvoeding was 

naamlik vir Herbart morele opvoeding (Potgieter, 1980:120). 

Morali tei t was vir Herbart die grondslag en ui teindelike doel van 

opvoeding (Mayer, 1960:273). Aansluitend by die voorafgaande 

verwoord Herbart morele opvoeding op die volgende wyse: 

When human beings, big or little, rub against each 

other, the relationship with which those moral 

perceptions are connec:ted, develop abundantly and 

spontaneously Never disturb what exists among 

children without good reason (Curtis & . Boultwood, 

1953:351). 

Vir Herbart was die onderwys die belangrikste van alle 

opvoedingsmiddele. En daarmee bedoel hy onderwys wat opvoedend 

is; anders was dit van geen waarde nie (Coetzee, 1977:252). In 

aansluiting by die voorgaande siening van Herbart merk Pistorius 

(1982:197) op dat hy so 'n hoe waarde aan onderwys heg, dat hy 

graag die term "opvoedende onderwys" gebruik. · 
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Alhoewel Herbart meen dat opvoeding primer in die gesin 

tuishoort, erken hy dat ouers nie altyd toereikend hiertoe in 

staat is nie, veral nie· in die hoogsgekultiveerde samelewings 

waar diewilsuitinge gekompliseerde engespesialiseerdevorme kan 

aanneem nie (Potgieter, 1980:121). Herbart was van mening dat 'n 

huisonderwyser (tutor), wat oor die nodige filosofiese en 

sielkundige kennis beskik, die aangewese persoon is om die leemte 

wat deur die gesin gelaat word, te vul (Pistorius, 1982:202). 

Herbart benadruk dat die opvoeder 'n duidelike doel voor oe moet 

he en dit bring mee dat die opvoeding sistematies en doelgerig 

moet wees (Pistorius, 1982:197).,Herbart se groat verdienste le 

in die feit dat hy die Sielkunde vir goed as grondslag vir die 

opvoedkunde as wetenskap van die opvoeding neergele het en daarom 

die ontwikkeling van die wetenskaplike Opvoedkunde moontlik 

gemaak het (Coetzee, 1977:252). Wat die seksuele molestering van 

kinders betref, val die klem by Herbart op die sedelike vorming 

van die kind; alhoewel nie so direk nie, tog waarskynlik 'n 

bydrae daartoe gemaak om die onaanvarbaarheid daarvan uit te wys. 

Daarnaas het sy klem op die sielkundige basis van die opvoeding 

moontlik ook deel van die grondslag vir die identif isering van 

en hulpverlening aan die seksueel misbruikte kind gele. 

Alhoewel die agtiende eeu gekenmerk is deur 'n seksuele 

bewustheid in die samelewing het denkers soos Rousseau en Herbart 

bygedra om die belangrikheid van opvoeding te beklemtoon. Hulle 

het ook die regte en beskerming van die kind benadruk. 



71 

2.4 DIE NEGENTIENDE EEU 

Die negentiende eeu staan uit as 'n tyd van verrassende 

ontdekkings en ui tvindings in die wereld en daarom het die 

negentiende eeu ook verskeie geestestrominge gebring wat vir die 

opvoeding van belang was. Dit is veral ten opsigte van die metode 

van die opvoeding dat gedurende die negentiende eeu allerlei 

hervormings aan die hand gedoen en ingevoer is. 

I 

Een van die belangrikste opvoedkundige verskynsels van die 

negentiende eeu was seker die ommeswaai in die godsdienstige 

insig en die gevolglike byna totale verdwyning van die kerk se 

irivloed. Die negentiende eeu verteenwoordig vir die oortuigde 

Christenopvoeder 'n swart tydperk omdat toestande op onderwys

en more le gebied werklik droewig was. 'n Neutrale skool van denke 

het ontstaan waarin geen spesiale godsdiensonderwys gegee is nie 

en dit het die opvoeding tot sedelikheid van sy sterkste 

grondpilaar ontroof (Pistorius, 1982:207). 

Gedurende die Victoriaanse tydperk het daar 'n seksuele 

subkul tuur ontstaan. Mans en vrouens het verborge en klandestiene 

seksuele lewens begin lewe. 'n Homoseksuele bordeel het in Londen 

ontstaan en dit is onder meer deur die elite besoek. Die Prins 

van Wallis (Koningin Victoria se kleinseun) het sover bekend ook 

hierdie bordeel besoek (Sussman, 1976: 63). Bordele is egter nie 

slegs vir homoseksuele bedrywighede gebruik nie. 'n Victoriaan met 

genoeg geld tot sy beskikking kon 'n wye keuse ten opsigte van 

seksuele bedrywighede uitoefen wat onder meer gewissel het van 
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seksuele gemeenskap met maagde tot die misbruik van jong kinders 

(Chesney, 1970:392). 

Pornografie was vrylik beskikbaar en daar was deurgaans 'n 

aanvraag na vroulike prostitute (Esterhuyse, 1980: 27). Jong 

dogters is in bordele ingelok waar hulle dan seksueel misbruik 

is. Om en by 1886 was die gemiddelde ouderdom van bordeel= 

11 inwoners 11 met wie seksuele omgang plaasgevind het in die 

omgewing van 12 jaar (Barry, 1979:21-22)'. Hierdie toedrag van 

sake het meegebring dat prostitisie by tienermeisies drasties 

toegeneem het. Daar is gevalle bekend van kinders van vierjarige 

ouderdom wat in hierdie bordele seksueel misbruik is (Barry, 

1979:21-22). 

Al hoe meer sprake van masturbasie het ook deel uitgemaak van die 

negentiende eeu. Dit is as een van die groot euwels beskou wat 

veral ender kinders voorgekom het. Mettertyd is daar sekere 

metodes aangewend om masturbasie te probeer voorkom (Rogers, 

1989:25). Gebrekkige geslagsopvoeding en verwaarloosde sedes het 

die seksuele misbruik van kinders in die negentiende eeu tot 

gevolg gehad. 

Teen die einde van die negentiende eeu is daar pogings aangewend 

om volwassenes wat kinders seksueel misbruik, te vervolg (Thearle 

& Gregory, 1988:97). Volgens Radbill (Helfer & Kempe, 1972:17-18) 

het dokter Ambroise Tardieu reeds in 1860 vorme van 

kindermishandeling geidentif iseer. In Bri ttanj e het een-en-dertig 

verenigings in 1899 saamgesmelt om die "National society for the 
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Prevention of Cruelty to Children" te vorm, sodat die kinders 

ender die beskerming van Koningin Victoria kon staan (Thearle & 

Gregory, 1988: 97). In 1857 is daar 'n boek gepubliseer deur 

Tardieu wat aangedui bet dat daar ongeveer 9 125 gevalle van 

seksuele misbruik van kinders tussen 1858-1869 in Engeland 

voorgekom bet (Imbens-Fransen, 1987:13). 

Die negentiende eeu staan bekend as die eeu van liberalisme en 

in die loop van die eeu bet baie mense byna alle bande met hul 

Christelike verlede verbreek (Coetzee, 1977:278). Vervolgens word 

daar aandag geskenk aan twee van die toonaangewendste denkers van 

die negentiende eeu, naamlik Spencer en Freud. 

2.4.1 Herbert Spencer (1820-1903 n.C.) 

Sender dat by enige universitere opleiding gehad bet, bet Spencer 

homself as een van die toonaangewendste denkers van die 

negentiende eeu onderskei (Pistorius, 1982:210). Sy oom, Thomas 

Spencer, bet hom die geleentheid gebied om na 'n universiteit te 

gaan, maar die jong Herbert bet die aanbod van die hand gewys, 

met die gevolg dat by eintlik as "self-taught" beskou kan word 

en op sewentienjarige ouderdom 'n onderwyser geword bet (Coetzee, 

1977:261). 

Spencer bet in 'n tyd gelewe waarin die natuurwetenskap en die 

industrie snelle vooruitgang gemaak bet, en dit is dus begryplik 

dat sy gedagtes oor die opvoeding hierdie dinamiese intrede van 

die wetenskap weerspieel bet (Pistorius, 1982: 210) • Spencer grand 
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sy opvoedingsgedagtes, net soos Herbart, op twee 

grondwetenskappe, naamlik die Etiek en die Psigologie, en volgens 

hom is die oorsprong van·die mens se sedelike norme nie uit God 

of ui t die gemeenskap nie, maar ui t die mens self ( Coetzee, 

1977:261). 

Volgens Spencer kom die mens uit sy eie krag tot die ontdekking 

van sedewette, deels deur intu1sie en deels deur ervaring, en 

juis daarom is Spencer 'n voorstander van die outonome verklaring 

van sedelikheid (Coetzee, 1977:262). Dit is dus begryplik dat 

Spencer die ewolusiegedagte waarvoor hy bekend staan ook op die 

outonome moraal probeer toepas het. 

Die doel van die lewe, volgens Spencer, kan nie in die goeie le 

nie maar eerder in genot of lewensgeluk. Wat Spencer dus 

voorstaan, is 'n suiwer eudemonistiese moraal, wat persoonlike 

belang en genot bo plig stel en dus feitlik geen universeel 

geldende sedelike norme ken nie (Coetzee, 1977:262). Spencer se 

siening van die opvoeding vertoon ook die spore van die genoemde 

eudemonistiese sedeleer. 

Volgens Spencer (Pistorius, 1982:211) is die doel van die 

opvoeding die voorbereiding van die kind vir 'n alsydige lewe: 

"To prepare us for complete living is the function 

which education has to discharge". 

Spencer se opvoedingsideaal is die harmonies ontwikkelde mens. 
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Hy meen dat die voorbereiding van die opvoedeling net vir hierdie 

lewe moet wees, want van 'n hoer, hemelse lewe weet hy niks nie 

en dus is voorbereiding daarvoor na sy mening sinneloos (Coetzee, 

1977: 2 63) • Spencer sien selfhandhawing as die basis van die· 

opvoeding en hy beplei t dat beroepsvoorbereiding deel van hierdie 

opvoedingsprogram moet wees (Pistorius, 1982:211). 

Volgens Spencer is die selfbehoud van die individu 'n 

voorvereiste vir die bestaan van die gesin. Daarom meen hy dat 

kinders reeds op skool en in die gesin voorberei behoort te word 

om eendag hulle kinders reg te kan opvoed (Pistorius, 1982:211). 

Die kinders moet volgens hom reeds op 'n vroee stadium op hoogte 

gebring word van kennis- en kundigheidsterreine soos kindersorg, 

sielkunde, opvoedkunde en die versorging van die liggaam 

(Pistorius, 1982:211). 

Spencer het 'n interessante opstel nagelaat oor die "Regte van 

kinders". Volgens Spencer het die kind net soos die grootmens 

aanspraak op regte en vryheid, mits dit nie inbreuk maak op die 

gelyke regte van ander mense nie (Coetzee, 1977:265). Spencer is 

dus 'n vurige voorstander van die laat-maar-loop-beleid sodat die 

kind vry kan wees. 

Spencer se uidagende stellings en radikale opvattinge het die 

voordeel gehad dat dit tot ernstige herwaardering van die 

opvoeding gelei het, maar ongelukkig het hy die persoonlikheid 

van die onderwyser in die sedelike opvoeding van die kind misken. 

In die twintigste eeu het die idees van Spencer, as 
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natuurwetenskaplike, in 'n groot mate die ontwikkelingsgang van 

die opvoeding bepaal (Pistorius, 1982:215). 

2.4.2 Sigmund Freud (1856 - 1939 n.C.) 

Sigmund Freud word as die vader van die psigoanalise beskou. 

Verskeie publikasies oor die seksuele misbruik van kinders wat 

in die negentiende eeu gepubliseer is, kon moontlik aanleiding 

tot die formulering van Freud se teori~ gegee het. In 1896 

formuleer Freud 'n teorie oor die seksuele verleiding van jong 

kinders, maar 'n jaar later (in 1897) onttrek hy hierdie teorie 

weer (Goldwert, 1986: 555). Alhoewel Freud groot geword het in die 

Victoriaanse tydperk het hy 'n groot invloed op die uitendelike 

verandering van die seksuele klimaat wereldwyd gehad. Hy het 

seksualiteit "ender die bed gaan uithaal" en 'n nuwe siening ten 

opsigte van die menslike seksualiteit laat ontstaan (Middlebrook, 

1980:96). 

Soos dit uit sy talle teoriee blyk, probeer hy telkens om die 

mens te reduseer tot sekere fundamentele drifte en drange, 

waaromheen hy dan sy mensbeeld opbou (Landman, et al., 1978: 223) . 

Freud is van mening dat menslike gedrag grootliks deur die 

onbewuste, en meer spesifiek deur onbewuste wense en motiewe, 

bepaal word, en dat die onbewuste op sy beurt weer deur verwronge 

en gedwarsboomde ervarings uit die kinderjare gevorm word, maar 

dat gedwarsboomde en verwronge wense en behoeftes in die 

onbewuste bly voortbestaan (Louw, 1982:31). 
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Freud toon aan dat die norme van die samelewing waarde het, en 

daarom gee hy toe dat 'n kultuur selfs siek kan wees indien dit 

ongesonde waardes nastreef {Geldenhuys & du Toit, 1971:22). Hy 

wys daarop dat verskillende drange en geneigdhede van die mens 

in sekere kulture nie toegelaat word om tot uiting te kom nie. 

Die gevolg is dat 'n mate van druk en kontrole oor die individu 

uitgeoefen word wat nie noodwendig altyd aanneemlik vir hem is 

nie, omdat hy graag sy drange sal wil uitleef. 

Die feit dat die persoon, volgens Freud, sy behoeftes nie altyd 

kan bevredig nie, hetsy vanwee die taboes van die gemeenskap 

waarin hy hem bevind, of vanwee faktore wat binne homself gelee 

is, lei dikwels tot spanning en frustrasie en uiteindelik 

moontlik selfs_ tot abnormale gedrag (Geldenhuys & du Toit, 

1971:52). Freud meen dat in sulke botsende omstandighede daar 

noodwendig tye sal wees waarin onderdrukking van geneigdhede 'n 

rol sal speel en dat die onderbewuste daarom sal probeer verhoed 

dat die onaanneemlike inhoude van die onbewuste eventueel die 

bewussyn bereik (Le Roux, 1968:72). 

Volgens Freud is onvervulde en onbewuste wense en behoeftes 

hoof saaklik seksueel en aggressief van aard wat kon ontstaan het 

toe die seksuele en aggressiewe behoeftes in die kinderjare weens 

hul botsing met die gemeenskapsnorme verdring moes word (Louw, 

1982: 31). Die opvoeding van die kind kan volgens Freud 'n invloed 

op sy gedrag in die algemeen uitoefen en daarom was Freud van 

mening dat die verhouding tussen die jong kind en sy ouer van die 

teenoorgestelde geslag van groot belang is en dat baie van sy 
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gedragsprobleme tot hierdie aspek teruggevoer kan word 

(Geldenhuys & du Toit, 1971:63; Louw, 1982:31). 

Freud gebruik die woord "psige" omtrent met dieselfde betekenis 

as wat sommige ander sielkundiges die woord "persoonlikheid" 

dikwels gebruik en die psige bestaan volgens hom uit drie dele: 

die id, die ego. en die superego (Louw, 1982: 100). Die id 

funksioneer irrasioneel en volgens die plesier- of lusbeginsel, 

waar die ego die realistiese deel van die'psige is en kontak met 

die werklikheid het. Die superego is op sy beurt die 

verteenwoordiger van die samelewing se morele reels en dit straf 

die individu vir enige verbode gedrag (Brammer & Shostrom, 

1968:36-37). 

Freud meen dat die mens oor geslagsenergie beskik wat gedurig 

dwing om tot uiting te wil kom en hierdie seksdrif noem hy die 

"libido". Hierdie libido is vir Freud meer as net blote seksuele 

wellus en dit sluit ook liefde vir die self en ander in (Landman, 

et al., 1978:223). In die vroee stadium word die libido op die 

self gerig, omdat die kind bevrediging uit sy eie liggaam put. 

Later word die libido buite die self gerig, gewoonlik is dit op 

die ouers. 

Die seun raak dan verlief op sy moeder en die dogter op haar 

vader. Freud is van mening dat een van die belangrikste probleme 

waarmee die opgroeiende kind gekonfronteer word, is hoe om hom 

los te maak van sy geslagsgehegtheid aan die ouer en om 'n ander 

geskikter liefdesvoorwerp te vind (Landman, et al., 1978:223-
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224). Die samelewing keur die onbeteuelde uiting en bevrediging 

van die libido ten sterkste af en dit is die taak van die ouers 

en die onderwyser as opvoeders om grondbeginsels vir die kind 

neer te le waarvolgens hy moet wandel. Indien die samelewing die 

onbeteuelde uiting en bevrediging van die libido afkeur, kan 'n 

mens die vraag vra waarom daar nie 'n groter afkeur ten opsigte 

van seksuele misbruik van kinders is nie. 

Die negentiende eeu is gekenmerk deur gro~er seksuele vryheid en 

Freud het hierdie siening versterk deur sy uitlatings oor die 

seksuele behoeftes en drange van die mens. Spencer het egter baie 

klem op die opvoeding van die kind gele. Hy was baie gesteld op 

die regte van die kind en die vraag kan gevra word of hierdie 

beklemtoning van die regte van die kind nie moontlik kon 

aanleiding gegee het dat daar 'n groter bewustheid ten opsigte 

van seksuele misbruik van die kind aangewakker is nie. 

2.5 DIE VROEe TWINTIGSTE EEU 

Deur die ongekende vooruitgang, op vele terreine, wat die einde 

van die negentiende en die begin van die twintigste eeu gekenmerk 

het, het 'n heeltemal nuwe lewensmilieu vir die Westerse mens 

ontstaan (Pistorius, 1982:220). Vir die opvoedkundige is die 

belangrikste kenmerk van die eerste helfte van die twintigste eeu 

die snelle ontwikkeling van die onderwys en opvoeding (Coetzee, 

1977:291). 

Die soeke na 'n kindbeeld wat sedert Rousseau gestalte begin kry 
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het, het gedurende die twintigste eeu steeds in aktuali tei t 

toegeneem. Die antropologiese vraag na kind-wees as modus van 

menswees het in die brandpunt van die pedagogiek te staan gekom 

(Du Plooy, Griessel & Oberholzer, 1983:46). Die stryd om die 

vernuwing van die opvoeding laat vrae random die grootmaking en 

grootwording van die kind ontstaan. In die lig van die voorgaande 

is dit duidelik ~at die kind op sy eie nie daartoe in staat is 

om in sy wereld mens te word nie, maar dat die betrokkenheid van 

'n volwassene 'n vereiste is (Van Rensbur~ & Landman, 1986:139). 

'n Belangrike kenmerk van die twintigste-eeuse opvoeding is dat 

dit werklik nuut is. Alhoewel daar nog heelwat reste van die 11 ou11 

opvoeding teenwoordig is, omdat die nuwe immers as 'n voortbouing 

op die fondamente van die eeue wat verby is, gebaseer is, maak 

die oue algaande plek vir 'n omvattende vernuwing (Coetzee, 

1977:295). 

Die twintigste eeu word egter nie slegs gekenmerk deur vernuwings 

in die opvoedkunde nie, maar ook ten opsigte van die 

manifestasievorme van die seksualiteit het daar heelwat 

verandering ingetree. Na die afsterwe van Koningin Victoria in 

1901 het die geheimsinnigheid en verswyging wat random 

seksualiteit geheers het, algaande plek gemaak vir 'n begryping 

en aanvaarding van seksuele drange as deel van die normale 

menslike bestaan (Kriel, 1991:68). 

Mense het al hoe meer in die vroee twintigste eeu met 

verskillende seksuele uitingsvorme begin eksperimenteer. Seksuele 
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aktiwiteite wat vroeer met tye sosiaal onaanvaarbaar was, het nou 

sosiaal aanvaarbaar geword. Dit ly geen twyfel nie dat mense nou 

in 'n toenemende mate begin praat en skryf het oor seksuele 

aktiwiteite in vergelyking met wat in die Victoriaanse 

negentiende eeu die geval was (Brinton, 1959:384). 

Die romantiese lief de wat in die vroee twintigste eeu voorop 

gestaan het, het al hoe meer plek gemaak vir vulgere literatuur, 

films en advertensies. Selfs die werk' van Freud en ander 

sielkundiges is vereenvoudig sodat dit ken aanpas by die 

vernuwings (Brinton, 1959: 385). Die jeug het al hoe meer openlike 

belangstelling in seksuele verhoudings begin toon en met die koms 

van voorbehoedmiddels en veral die "pil" ken seks meer vrylik 

beoefen word. 

Hoewel seksuele misbruik van kinders vir 'n lang tydperk 

ongehinderd voortgegaan het, het die vernuwings wat tydens die 

vroee twintigste eeu ingetree het, 'n gewaarwording ten opsigte 

van die onaanvaarbaarheid van die seksuele misbruik van kinders 

tot gevolg gehad (Radbill in Helfer & Kempe, 1974:13-17). Daar 

is gepoog om die lot van sulke kinders te verlig. Sedert 1940 

word daar navorsing oor die seksuele misbruik van kinders gedoen, 

om die omvang van die probleem vas te stel (Kriel, 1991:70). 

In 1933 word "Children and Young Persons Act" deur die Britse 

parlement aangeneem. Hierdie wetgewing was op die voorkoming van 

seksuele misbruik van kinders, veral j onger as sestien j aar, 

gerig (Smith, 1975: 15-16). Die voorkoming van die seksuele 
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misbruik van kinders word egter deur die volgende f aktore 

bemoeilik (Kempe, 1980:99): 

* Weens die sensitiwiteit van die probleem word die 

meeste van die gevalle nie gerapporteer nie. 

* Uit onkunde voel so 'n kind dat hy aanleiding tot 

hierdie. daad kon gegee het. 

* Daar is meestal ontkenning van die kant van die 

molesteerder. 

In die tyd van snelle vooruitgang is daar vanselfsprekend meer 

waardering vir welvaart as vir tradisie. Die gedagte van 'n 

dinamiese, onbegrensde, ontwikkelende en selfs ontwikkelde wereld 

vol moontlikhede lok die mens uit tot verdere vooruitgang. Die 

vraag is egter of hierdie snelle vooruitgang in alle opsigte tot 

'n beter samelewing lei en of sedelike waardes {ook in seksuele 

opsig) nie moontlik in die proses verwaarloos word nie. Teen die 

agtergrond van die bogenoemde kan die opvoedkundige sienings van 

John Dewey bespreek word. 

2.5.1 John Dewey (1895 - 1952 n.C.) 

Dewey het geleef in 'n tyd van fenomenale industriele 

vooruitgang, waartydens die maatskaplike struktuur ingrypende 

veranderings ondergaan het (Pistorius, 1980:125). Dewey se 

opvattinge moet gesien word teen die agtergrond van die 

maatskaplike omstandighede van sy tyd. Teen hierdie 

pioniersagtergrond word Dewey se filosofie begryplik. Hy was 
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uitgesproke pragmaties en vyandig teen elke vorm van godsdiens 

{Pistorius, 1982:223). 

Dewey wou die skool in nouer kontak met die gemeenskap bring 

{Curtis & Boultwood, 1953 :451). Hy het die bestaande 

onderrigmiddele as onvoldoende beskou en het gemeen dat 

alledaagse kontak_met die menslike lewe meer waarde vir die kind 

inhou in die dinamiese leersituasie as die tradisionele 

luisterskool {Morrish, 1967: 104) . Hy wou die kind deur middel van 

'n nuwe omgewing, met nuwe idees en metodes benader. Hy het 

besonder baie klem op selfwerksaamheid gele. Sy leuse was: "A 

learning child is a doing child" {Pistorius, 1982:228). 

Ooreenkomstig Dewey se opvatting wat op die idee van voortgaande 

verandering berus het, le die opvoeding vir hom in die onkenbare 

toekoms. Die opvoedingsdoel kan volgens hom dus nie omskryf word 

nie, eenvoudig omdat die mens nie weet hoe die toekoms finaal 

daar gaan uitsien nie {Pistorius, 1982:225}. Die doel van 

opvoeding kan vir hom egter nooit die bewaring van tradisies wees 

nie en daarom bestaan daar volgens hom 'n swak skakel tussen 

effektiewe onderrigmetodes en die leerproses (Mayer, 1967:318; 

Pistorius, 1982:225). 

Dewey sien opvoeding as die proses waardeur 'n samelewing homself 

bestendig en daarom is opvoeding noodsaaklik vir die voortbestaan 

vir enige groep {Price, 1962:465). Omdat die skool deel van die 

samelewing uitmaak, moet daar leierskap, kontrole en rigting aan 

die skool verskaf word deur sosiale interaksie tussen die 
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gemeenskap en die skool (Morris, 1967:106). 

Volgens Dewey sal interafhanklikheid tussen mense die mens 

aanspoor om 'n beter mens in totaliteit te wees. Hy gaan verder 

deur daarop te wys dat die mens ten spyte van die feit dat hy 'n 

sedelik onwaardige wese is, gedurig probeer om beter te lewe 

(Curtis & Boultwood, 1953:460). Die mens is 'n skakel in die lang 

ketting van ontwikkeling en die mens kan hom volgens Dewey 

onbegrensd verbeter omdat al sy moontl1.khede in homself le 

(Pistorius, 1982:224). Dewey le sterk klem op die rigting waarin 

opvoeding behoort te beweeg, maar 'n mens wonder of hierdie 

benadering van hom enigsins 'n effek op die identifisering van 

en hulpverlening aan 'n seksueel gemolesteerde kind sal he. 

Die twintigste eeu word gekenmerk as 'n tydperk waar die 

belangrikheid van die ouers ten opsigte van opvoeding beklemtoon 

word. Nie alleen word daar klem op die "nuwe" opvoeding gele nie 

maar is daar ook 'n verandering in seksuele houdings te bespeur. 

Tydens hierdie tydperk is daar vir die eerste keer werklik sprake 

van die bewustheid van seksuele misbruik van kinders. Daar word 

nou vir die eerste keer probeer om hierdie kinders te 

identifiseer, sodat hulpverlening kan plaasvind. 

Weens die feit dat daar in die twintigste eeu vir die eerste keer 

daadwerklik aandag aan die seksuele misbruik van kinders gegee 

is, het die navorser dit nodig geag om na die statistiek wat in 

Westerse lande soos Amerika, Engeland en suid-Afrika beskikbaar 

is, te verwys. 
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2.6 DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA 

Die skole van die twintigste eeu in Amerika speel 'n grater rol 

ten opsigte van die opvoeding van die kind as wat die geval in 

die negentiende eeu was (Matras, 1977:94). Finn (1990:98} is van 

mening dat alhoewel die Amerikaanse opvoeding gedurende die 

afgelope paar jaar heelwat vordering gemaak het, daar nog steeds 

ruimte vir verbetering is en dat dit wel teen 'n vinniger tempo 

moet geskied. Hy gaan verder deur daarop te wys dat die standaard 

van die opvoeding en onderwys in die skole en die voorbereiding 

van die onderwysers veel te wense oorlaat. 

Amerikaanse opvoeding word gedomineer deur die feit dat dit 

onbelangrik is om feite te memoriseer maar in teenstelling 

daarmee verwag elke Amerikaner dat sy kind na behore opgevoed sal 

word (Finn, 1990:101-103): 

Most Americans, when asked, say they want their 

children to know more than they do, and are appalled 

by the prospect that the next generation will know 

less. Yet so long as today's professional norms and 

beliefs hold sway, so long as they shape what actually 

occurs in the classroom, that is precisely the future 

that awaits our children. 

Aan die een kant word opvoeding in Amer ika as deel van die 

"upward-mobility dream" beskou (Goodman & Marx, 1976:362) maar 

aan die ander kant neem skoolure en skooljare af (Finn, 
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1990:101). Sonder egte ontmoeting met die medemens beleef die 

kind nie geborgenheid in sy wereldbewoning nie en is hy nie tot 

sinsontvouende wereldontwerp in staat nie. Daar word vermoed dat 

'n kind 'n groter risiko vir seksuele misbruik is, indien hy nie 

die geleentheid vir selfaktualisering in die opvoedingsituasie 

gebied word nie. 

Die seksuele klimaat wat tans in Amerika heers, kan die individue 

se seksuele houding beinvloed en bepaal (Middelbrook, 1980:95). 

Alhoewel die definisie van kindermolestering nie eenvoudig is nie 

en die geskatte voorkoms daarvan nie betroubaar is nie, is dit 

wel bekend dat duisende kinders, vanaf kleuters tot adolessente 

in die Verenigde State van Amerika jaarliks seksueel gemolesteer 

word (Hallahan & Kauffman, 1988:380). 

Chase (1975:183) wys daarop dat die voorvalle van 

kindermolestering vanaf 1968 tot 1972 amper verdubbel het. 

Volgens Smith (1979: 6) word baie gevalle van seksuele molestering 

nie gerapporteer nie en slegs die punt van die ysberg is sigbaar. 

Die Amerikaanse regering het in 1930 'n "Childrens Charter" 

aanvaar wat die volgende onderneem ten opsigte van die kind: 

•.. a home with love and security, plus full-time 

public welfare services for protection from abuse, 

neglect, exploitation or moral hazard (Smith, 

1975:19}. 

Bogenoemde wetgewing wat in die Verenigde State van Amerika 
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. / . 
deurgevoer is, het daartoe bygedra dat kindermolestering in 'n 

mate voorkom is. In die Verenigde State van Amerika word daar 

meer klem op die emosion e sy van kindermolestering geplaas as 

op die fisieke gevolge d arvan (Cook & Bowles, 1980:65). 

2.7 DIE VERENIGDE KONINKRYK 

Die ontwikkeling van die onderwys in Engeland weerspieel die 

tipiese optrede van die Engelsman in alle maatskaplike 

aangeleenthede: dit was die gevolg van 'n hele reeks kompromisse 

tussen verskillende magte, die kerk, die staat, ekonomiese 

toestande, private onderneming en liefdadigheid (Coetzee, 

1977:275). 

Prins Charles het 'n vlaag van onverwagte kritiek teen die 

nasionale opvoeding van Brittanje ontketen (MacGregor,1991:1). 

Hy het daarop gewys dat hy bekommerd is dat Brittanje moontlik 

kan agterraak by die res van Europa en in 'n doolhof kan beland. 

'n Segsman vir die Arbeidersparty in Brittanje lig sy mening soos 

volg daaroor (MacGregor, 1991:2): 

Most parents can see, after 12 years of Conservative 

rule, that we have too few nursery places, too many 

crumbling scQools, and poorly rewarded and undervalued 

teachers. 

Prins Charles is van mening dat dit uiters gevaarlik is om 

modieuse handelinge in die onderwys slaafs na te volg. Hy gaan 
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verder deur daarop te wys dat die onderwysers "increasingly out 

of touch" met die uitdagings van die samelewing is (MacGregor, 

1991: 2). Daar word vermoed dat gebrekkige onderrigmetodes en 

opvoeding daartoe bydra dat die risiko van seksuele misbruik van 

die kind(ers) moontlik verhoog kan word. Die vermoede bestaan ook 

dat: Indien die onderrigmetodes en opvoeding van 'n samelewing 

verhoog sou kon word, kindermolestering moontlik verminder kan 

word. 

I 

In 1933 is die eerste "Children and Young Persons Act" deur die 

Britse parlement aangeneem. Hierdie wetgewing was onder meer 

gerig op die voorkoming van kindermolestering en veral gerig op 

die kind jonger as sestien jaar (Smith, 1975:15-16). Sedert 1974 

is daar menige debat-in die Britse Parlement gevoer ten opsigte 

van kindermolestering. Alhoewel wetgewing al voorgestel is, is 

daar tot dusver nog geen daadwerklike wet ingestel nie. Ten spyte 

van hierdie handeling is daar na raming 4,5 miljoen volwassenes 

in Brittanje wat as kinders seksueel misbruik is (Baker & Duncan, 

1985:457-460). 

Die media het sedert 1974 onophoudelik artikels in gewilde 

tydskrifte geplaas om die samelewing bewus te maak van die 

probleem (Smith, 1979:96). Maar ten spyte van al hierdie pogings 

wat aangewend word, word daar vermoed dat die moontlikheid 

bestaan dat ongeveer 1 117 000 kinders wat vandag in Brittanje 

lewe voor die ouderdom van 15 jaar seksueel misbruik sal word. 
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2.8 SUID-AFRIKA 

Sedert Uniewording ( 1910) is daar gepoog om 'n eenheid ten 

opsigte van die onderwys te bewerkstellig. Die gevolg was egter 

net die teenoorgestelde. Dit is glad nie so vanselfsprekend dat 

die nodige harmonie gevind word tussen die onderwys aan die een 

kant en die samelewingsbehoeftes van suid-Afrika aan die ander 

kant nie. 

Vanwee die feit dat opvoeding en onderrigmetodes 'n integrerende 

deel ui tmaak van die gemeenskapskul tuur, moet die onderwysstelsel 

van 'n volk ten nouste by die betrokke gemeenskap aansluiting kan 

vind (Barnard, 1981;80). Ten einde te verseker dat onderwysers 

voldoende toegerus word om uitvoering te gee aan die Christelike 

karakter van opvoeding, het die Minister van Nasionale Opvoeding 

bepaal dat alle blanke onderwysstudente met ingang van 1 Januarie 

197 6 Godsdiensonderrig, gegrondves op die Bybel, as verpligte vak 

moet neem (Barnard, 1978:81). 

Die hetrogene bevolking van die RSA het tot gevolg dat die Suid

Afrikaanse onderwysstelsel tot onlangs uit vier substelsels: een 

vir blankes, een vir swartes (wat verder onderverdeel word), een 

vir bruines en een vir Indiers bestaan (Barnard, 1981:80). Daar 

is sterk aanduidings dat 'n gebrekkige harmoniering van 

onderwysstelsels, onderrigmetodes en opvoeding van die 

verskillende kulturele tradisies moontlik aanleiding kan gee tot 

verwarring en verlaagde morele bewussyn (Barnard, 1981:80). 
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Die mens kan nie anders bestaan as in 'n bepaalde verhouding tot 

sy wereld nie. In die omgang met volwassene-wordendes staan die 

opvoeder noodwendig in 'n verhouding tot die opvoedeling en laat 

die opvoedeling nie onbel.nvloed nie {Du Plooy, Griessel & 

Oberholzer, 1983:326). Die opvoeder sal hom dus vertroud moet 

maak met die singewing met betrekking tot die mens se bewoning 

van sy wereld, so~at hy leiding aan die kind kan gee ten opsigte 

van sedelikheid. 

As gevolg van die multi-kulturele opset in Suid-Afrika is dit 

baie moelik om 'n akkurate syfer van die seksuele misbruik van 

kinders te verskaf. Die algemene publiek in Suid-Afrik~ is reeds 

in die vroee sestigerjare deur die media bewus gemaak van 

kindermolestering. Hoewel verenigings 'n belangrike bydrae lewer 

om kindermolestering te voorkom, ontbreek gekoordineerde 

samewerking tussen verskeie instansies. Ten spyte van die 

aanmeldings wat aan die polisie gemaak word, is daar gevalle wat 

net aan maatskaplike werkers, familie, vriende en onderwysers 

bekend is en dit veroorsaak dat dit moeilik is om 'n definitiewe 

syfer van kindermolestering daar te stel. 

2.9 SAMEVATTING 

Die mens het nie altyd gedink soos hy vandag dink nie. Met die 

bestudering van die literatuur het dit na vore gekom dat seksuele 

misbruik van kinders reeds in die begin van die geskiedenis in 

verskillende samelewings voorgekom het. Verskillende sienings van 

opvoeding, onderrig en opleiding kon moontlik daartoe bygedra het 
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dat seksuele misbruik van kinders in verskillende tydperke 

plaasgevind het. 

Ongelukkig het die verloop van eeue nie die mens se "dierlike" 

instinkte laat verminder ten opsigte van seksuele wanpraktyke 

nie. In die verlede is dit as die ouer se reg beskou om die kind 

te verkoop of uit· te huur vir ekonomiese gewin. Die geskiedenis 

bewys dat die mens in sy wording of ontwikkeling voortdurend 
I 

bewussynsverruiming ondergaan. Vandag word seksuele wanpraktyke 

van die kind gelukkig wetlik verbied en kan die ouer vervolg 

word. Die onderrigmetodes leen hulself tot die bereiking van die 

kind maar in menige gevalle word die behoeftes van die kind nie 

vervul nie. 

Dit blyk uit die historisiteitsbeeld van kindermolestering en 

onderrigmetodes dat daar vordering gemaak is met die voorkoming 

van kindermolestering en die verbetering van onderrigmetodes. 

Daar is egter nog steeds baie meer wat die ouer en die onderwyser 

vir die beskerming van kinderwaardigheid kan doen. 

Alhoewel di t onmoontlik was om die voorkoms van kindermolestering 

in die vorige eeue in detail aan te toon, toon navorsing wat 

gedoen is, dat kinders deur die jare onderworpe was aan seksuele 

misbruik. Die aktualiteit van die probleem veroorsaak dat ouers 

en onderwysers meer geneig is om na kinders te luister wat 

bewerings oor seksuele misbruik maak. Deur uitnodigende onderwys 

toe te pas kan die onderwyser die kind die geleentheid bied om 

self die probleem aan te meld of hy kan di t moontlik self 
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identifiseer. 

Negatiwiteit en gebrek aan belangstelling aan die kant van die 

ouers en onderwysers kan 'n swak verhouding tussen hulle en die. 

kind veroorsaak. Die professies wat daagliks met die kind in 

aanraking kom, meet van die nodige kennis en inligting voorsien 

word om aan so '.n kind hulp te kan verleen. Wanneer daar 'n 

uitnodigende verhouding tussen die opvoeder en die kind bestaan, 

kan die kind op so 'n wyse gelei word dat hy die gevare van 

seksuele misbruik moontlik kan insien en vermy. 

Die skrywer wil poog, hoe gering ook al, om 'n bydrae te lewer 

tot die identifisering en aanmelding van en hulpverlening·aan die 

seksueel gemolesteerde kind. Deur uitnodigende onderwys as 

onderrigaanpak te gebruik, kan die opvoedkundige moontlik gehelp 

word tot bereiking van sy doel. 
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HOOFS'l'tJK 3 

DIE SEKStJEEL GEMOLES'l'EERDE KIND 

3.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is daarop gewys dat kindermolestering op 

seksuele gebied nie so onbekend is as wat moontlik algemeen 

aanvaar word nie. Die voorkoms van seksuete kindermolestering is 

skrikwekkend hoog en daarom ontstaan daar 'n behoefte om 

hulpverlening aan hierdie kinders te bied. om dit te kan doen, 

moet die seksueel gemolesteerde kind begryp word. Hy moet in sy 

leefwereld ontmoet word en vanui t sy leefwereld beskryf word 

(vgl. Buytendijk, 1951:303). Die verwysing na sy leefwereld dui 

aan dat die seksueel gemolesteerde kind in sy eiesoortige 

gesitueerdheid raakgesien en as sodanig begryp en beskryf moet 

word. Dit moet nie uit die oog verloor word dat elke mens 'n 

unieke wese is en dat sy menswaardigheid erken en beskerm moet 

word nie. 

Dit is die kind se reg om die geleentheid te kry om te kan speel, 

opvoeding te ontvang en om sy eie individualiteit te ontwikkel, 

om sodoende uiteindelik sy plek in die samelewing te kan 

volstaan. Hiervoor het kinders 'n behoefte aan affeksie en liefde 

en ouers kan die grondslag vir 'n gesonde ontwikkeling van die 

kind se individualiteit le deur aan hierdie basiese behoefte aan 

liefde te voldoen. Een van die ergste vorms van verwaarlosing is 

moontlik die gebrek aan liefde en ondersteuning wat sommige ouers 
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aan hul kind bied. (Vergelyk Konvensie op Kinderregte 1989, veral 

artikels 16 en 24; asook die Grondwet van die Republiek van Suid

Afrika 1993, veral artikel 30.) 

Die kinderjare verteenwoordig normaalweg 'n tydperk van onskuld, 

spontaneiteit, onbesorgdheid en talle ontdekkings (Schmidt, 

1973:89-102). Ongelukkig is dit nie by alle kinders die geval 

nie. Daar is ook talle kinders wie se kinderjare nie so 

onskuldig, spontaan en onbesorgd is nie.'Talle kinders se lewe 

ontaard in 'n nimmereindigende nagmerrie, waaruit hulle nie kan 

ontsnap nie. Onder hierdie kinders tel diegene wat seksueel 

gemolesteer word (Rodney, 1992:20). Die konsekwensies van die 

seksuelemolestering van kinders kan wissel van fisieke beserings 

tot emosionele versteurings. In aansluiting by die voorafgaande 

ontstaan die behoefte om 'n beter begrip van die probleem te kry 

en van die kind se belewing daarvan. so 'n begrip sou eventueel 

kon bydra tot doelmatige hulpverlening aan sulke kinders. 

Die hedendaagse samelewing, net soos die Grieke van ouds 

(vlg.2.2.1), gee besonder baie aandag aan die menslike liggaam 

en aan liggaamlike en sportprestasies. Maar ook die erotiese 

aspek van die mens se liggaam word baie beklemtoon, sodat daar 

sprake van 'n seksuele revolusie is (Vermeulen, 1985:11). Die 

lede van 'n samelewing het dus kennis en insig nodig ten einde 

in 'n posisie te wees om hul taak doeltreffend en tot voordeel 

van die kind te kan vervul. 

Aansluitend by die feit dat die voorkoms van die seksuele 
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molestering van kinders onderskat word, bestaan daar 'n sterk 

neiging in die samelewing om hierdie onderwerp te vermy (Hancock 

& Mains, 1988:5). Dit wil voorkom of baie ouers en 'n groot deel 

van die samelewing se persepsie van en ingeligtheid oor die 

seksuele molestering van kinders baie skraal is. 

Daar het reeds vir 'n geruime tyd 'n verandering in die morele 

kodes en waardes binne die samelewing begin intree en in hierdie 

verband het veral die elektroniese media aaartoe bygedra dat die 

samelewing seksueel "opgewarm" word (Vermeulen, 1985:11). Daar 

is feitlik nie 'n saamleefverband of lewensterrein binne die 

samelewing wat nie met 'n beklemtoning van die seksualiteit 

deurspek is nie. Die Bybel waarsku baie spesifiek teen seksuele 

losbandigheid. Die Eerste Brief aan die Tessalonisense 4 : 3-8 

beskryf dit soos volg: 

Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou 

julle van onsedelikheid. Elkeen van julle moet weet dat hy 

met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe; julle moenie 

deur hartstog en begeerte gedrywe word soos die heidene wat 

vir God nie ken nie. Ook mag niemand hom in hierdie verband 

te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf 

al sulke dinge. So het ons julle trouens al vroeer 

gewaarsku; ons het julle nadruklik hierop gewys. God het 

ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te 

lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar 

net 'n mens nie, hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan 

julle gegee het." 
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deur hartstog en begeerte gedrywe word soos die heidene wat 

vir God nie ken nie. Ook mag niemand hom in hierdie verband 

te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf 

al sulke dinge. So het ons julle trouens al vroeer 

gewaarsku; ons het julle nadruklik hierop gewys. God het 

ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te 

lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar 

net 'n mens nie, hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan 

julle gegee het." 
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Die nood aan begeleiding vir die kind ten opsigte van seksuele 

misdrywe het aktueel geword. Die liggaamsbeeld wat 'n kind van 

homself het, kan 'n direkte effek op sy selfkonsepontwikkeling 

he (Mack & Ablon, 1983:90-91). Die moontlikheid bestaan dat die 

selfkonsep die verdere wording van die kind kan be1nvloed (Raath 

& Jacobs, 1990:2). Die moontlikheid is baie sterk dat die k~nd 

wat in sy wording tot volwassenheid seksueel misbruik word, 'n 

negatiewe selfkonsep kan vestig, wat hom besonder kwesbaar maak 

en 'n negatiewe verloop aan sy volwassewording kan gee en sy 

inskakeling in die samelewing baie kan belemmer. 

3.2 SEKSUELE MOLESTERING EN DIE SELFKONSEP VAN DIE KIND 

Die seksuele molestering van kinders is 'n realiteit van die 

moderne samelewing. Dit wek veral kommer, omdat jong kinders, 

weens die feit dat hulle nog nie bekend is met ongeoorloofde 

seksuele gedrag nie dikwels geneig is om almal goedsmoeds te 

vertrou. Om seksuele molestering van kinders te hanteer of te 

beheer, is 'n uitdaging wat bepaalde vaardighede, kennis en 

hulpbronne van talle instansies vereis (Blagg, Hughes & Wattam, 

1989:59). 

Cohen (1985:730) definieer seksuele molestering soos volg: 

•.• the involvement of dependent children and adolescents 

in sexual activities that they do not fully comprehend, in 

which they are unable to defend themselves. 
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In noue aansluiting by Cohen se omskrywing van die begrip 

seksuelemolestering definieer Kempe (1980:198) die begrip op die 

volgende wyse: 

•.. the involvement of dependant developmentally immature 

children and adolescents in sexual activities that they do 

not fully comprehend, to which they are unable to give 

informed consent, or that violate the social taboos of 

family roles. 

In die lig van die voorgaande omskrywing van seksuele molestering 

blyk dit dat so 'n kind tydens seksuele molestering betrek word 

by seksuele aktwiteite, wat hy nie verstaan nie en dit is 

klaarblyklik dat die sosiale wording van so 'n kind hierdeur 

·benadeel kan word. Die kind se hunkering na die gesagsleiding van 

'n volwassene, spruit voort uit 'n hunkering dat so 'n 

gesagspersoon hom in sy waardigheid sal erken, eerbiedig en sal 

help om sy waardigheid te vestig {Van der Merwe, 1976:91). In die 

lig van die pas vermelde blyk dit dat die waardigheid van die 

kind geskend kan word vanwee seksuele molestering deur so 'n 

volwassene vir wie die kind met gesag beklee het en dat dit 'n 

skadelike invloed op sy waardigheid en selfkonsep kan uitoefen. 

In die menswetenskappe is die begrip "self" problematies, weens 

die veelvuldige gebruik daarvan. Gouws, Louw, Meyer en Plug 

{1979:267) onderskei onder meer die volgende toepassings: 

* 'n persoon se siening van homself, di t wil se sy 
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selfkonsep 

* al die eienskappe van 'n persoon, dit wil se sy totale 

persoonlikheidsamestelling 

* die kern van die persoonlikheid 

* 'n reeks aspekte van 'n persoon soos dit na vore kom 

in verskillende lewenskontekste, onder meer as die 

sosiale self, die religieuse self en die beroepself 

In hierdie proef skrif word die begrip "self" beskryf na 

aanleiding van die veronderstelling dat elke mens 'n selfkonsep 

vorm aan die hand van 'n eie innerlike, waaruit hy as persoon 

homself en die wereld ervaar; dat die persoon vanui t hierdie 

innerlike sy handelinge rig en dat hy homself evalueer in die lig 

van sy handelinge. Vervolgens word daar aandag geskenk aan die 

omskrywing van die begrip selfkonsep om sodoende vas te stel 

watter invloed seksuele molestering op die selfkonsep kan he. 

Gouws, Louw, Meyer en Plug (1979:269) definieer die selfkonsep 

SOOS volg: 

'n Persoon se siening en evaluasie van homself. Dit sluit 

kognitiewe, emosionele en evaluatiewe elemente in. 

'n Voorvereiste vir die kind se "self-iemand-wil-word" of 

selfaktualisering, is 'n gesonde selfkonsep. Die kind evalueer 

homself wat betref die effektiwiteit waarmee hy sy situasies 

hanteer en vorm dusdoende vir homself 'n beeld van hoe bekwaam 

of onbekwaam hy as persoon in hierdie opsig is. Die kind met 'n 
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positiewe selfkonsep, beleef dat hy r~eds besig is om daardie 

"iemand" te word wat hy behoort te word en, dat hy self waarde 

het; 'n belewing en betekenisgewing waaruit sy selfvertroue en 

waaghouding ontplooi. 

'n Persoon word as 'n individu gebore. Al is hy hierdie individu, 

word hy egter nie in isolasie gebore nie. As individu is hy 

uiteindelik 'n "produk" van die interaksie tussen sy oorgeerfde 

potensiaal en sy milieu, veral sy sosiale omgewing {Olivier, 

Mollendorf & Pretorius, 1988:19). Liefde en aanvaarding deur sy 

medemens stel die kind in staat om met sosiale verhoudinge en 

fisiese dinge te eksperimenteer. Elke persoon word beYnvloed deur 

dit wat hom omring en ook dit waarvan hy deel vorm. Hieruit blyk 

dat nie net sy Eigenwelt of Mitwelt, maar ook sy Umwelt, 

essensieel in sy selfkonsepontplooiing is {Venter, 1990:14). 

Die fisieke ontwikkeling van die kind, veral in 'n samelewing wat 

deurtrek is met eeu-oue tradisies, kan die ontplooiing van 'n 

kind se selfkonsep beYnvloed (Gordon, 1972:17). Die self is nie 

staties nie; dit is trouens in 'n staat van ontvouing. Nuwe idees 

kom met nuwe situasies tot stand en die vorming van 'n nuwe 

konsep oor die self kan die gevolg wees. Die vorming van 'n eie 

liggaamsbeeld gaan gepaard met die identifikasie van die eie 

liggaam, persepsie van die eie liggaam, ervaring en belewing van 

die eie liggaam veral ook in vergelyking met ander mense 

(Samuels, 1977:25). 

In noue aansluiting by die siening van Samuels wys Vermeulen 
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(1985:45) daarop dat die eerste aspek wat die individu se 

selfkonsepvorming medebepaal, die ontwikkeling van sy liggaamlike 

self is. 'n Mens se liggaam is baie belangrik vir hem. Dit is 

volgens Engelbrecht (1973: 36-44) ender meer sentrum van 

orientasie, sentrum van belewing, medium van beweging, medium van 

dialoogvoering, medium van eksplorasie en wereldstigting. Dit is 

volgens Buytendijk (1966:57) die mees eie en die mees 

onmiddellike van alle dinge wat die mens ooit kan belewe. As die 

liggaam geskend word, socs met seksuele misbruik gebeur, word ook 

die selfkonsep geskend. Kinders wonder somtyds oor hulle liggame 

en hulself. Dit is belangrik dat 'n kind nooit in enige twyfel 

daaroor gelaat word nie. Die kind meet weet wie en wat hy is en 

sy ouers en die gemeenskap kan 'n positiewe bydrae in hierdie 

verband lewer (Olivier, Mellendorf & Pretorius, 1988:21). 

Die individu se persepsie van homself is gekonsentreer in sy 

selfkonsep, met ander woorde in die totale som van wat hy syne 

kan noem, naamlik sy waardes, idees, houdings en ideale. 

Bogenoemde sluit sy liggaam en sy totale leefwereld in (Venter, 

1990:14). Die seksuele ontwikkeling van die kind en sy 

liggaamsbeeld bel.nvloed mekaar wedersyds. Di t kan 'n kind se 

seksuele ontwikkeling strem as so 'n kind 'n negatiewe 

liggaamsbeeld het (Olivier, et al., 1988:22). 
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Burns ( 1979: 57) dui die teenstelling tussen wat hy 'n "positiewe" 

en 'n "negatiewe" selfkonsep noem in sy definisie aan: 

A positive self concept can thus be equated with positive 

self evaluation, self respect, self esteem, self 

acceptance; a negative self concept becomes synonymous with 

negative self evaluation, self hatred, inferiority and a 

lack of feelings of personal ·worthiness and self 

acceptance. 

'n Persoon se selfkonsep kan verander en ontwikkel namate hy 'n 

duideliker fokus op homself kry en progressief beweeg na 'n insig 

in wie en wat hy is (Venter, 1990:14). Onlangse navorsing wys 

daarop dat seksuele molestering 'n langtermyn effek op die 

selfkonsep van die kind kan he (Feldmeth & Finley, 1990:10). 

Mense kan hulleself soms so toespin in 'n kokon van vernietigende 

self stellings dat hulle hulself mettertyd moeilik weer daarvan 

kan losmaak. Die gevolg is dikwels minderwaardigheidsgevoelens, 

skuldgevoelens, angs, frustrasie en neerslagtigheid. 

Emosioneel kan kinders maklik deur iemand wat f isiek groter en 

ouer as hulle is en meer selfvertroue as hulle openbaar, bedreig 

word. Kinders se selfkonsep is daarom nog maklik beinvloedbaar 

(Berne & Savary, 1987: 21). George Herbert Mead, die bekende 

sosiale sielkundige gebruik 'n interessante frase om 'n persoon 

se verhouding met ander mense en sy omgewing te beskryf. Hy noem 

dit die "looking-glass self" (Seamands, 1981: 66). 'n Baba, 

wanneer hy gebore word, het nog 'n baie beperkte konsep van die 



102 

self. Soos die baba ouer word, begin hy tussen dinge onderskei 

en ontwikkel hy mettertyd 'n beeld van homself. Die beeld of 

selfkonsep wat hy van homsel'f ontwikkel, word ender meer deur dit 

wat ander mense aan hem "terugkaats", gevorm. Dit kan eventueel 

'n belangrike deel van sy lewe uitmaak. Die belangrikheid van 

kommunikasie tussen die mens en sy medemens kan nie genoe~ 

beklemtoon word nie. 

Omdat die kind se selfkonsep rigtinggewend vir sy gedrag is, 

staan die opvoedingskommunikasie tussen ouer en kind sentraal 

binne die opvoedingsverhouding tussen hulle (Le Roux, 1990:24). 

Mense bou brue in letterlike en in figuurlike sin om hulle in 

staat te stel om van een plek (toestand) na 'n ander te gaan, 

soms na amper onbereikbare plekke (toestande) . Die ouers as 

pr inrer.~ opvoeders en die onderwysers kan kinders behulpsaam wees 

om die brugte slaan tussen waar hulle hul nou bevind, die hede, 

aan die een kant, en waarheen hulle uiteindelik op pad is, die 

toekoms (Berne & Savary, 1987:77). Veral die ouer meet 

geleenthede vir die kind en saam met die kind ontgin en die ind 

op gunstige sowel as skadelike invloede wys (Le Roux, 1990:25). 

Namate die kind groter word, beweeg hy al meer in 'n wereld in 

wat buite die beskermende kring van sy ouerhuis le. Hy kom al hoe 

meer met al hoe vreemder mense, aktiwiteite en situasies in 

aanraking, wat hy meet hanteer en waarby hy meet aanpas (Raath 

& Jacobs, 1990:66). Dit sluit ook die moontlikheid van seksuele 

misbruik in. Deur kommunikasie kan die ouer die navolgenswaardige 

vroegtydig aan die kind voorhou, maar by meet hom terselfdertyd 
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ook bedag maak op die gevaarlike en vermydensnoodsaaklike kant 

van seksuele molestering. 

Ouers en onderwysers het 'n belangrike taak om te vervul in die 

voorbereiding van die kind om te verseker dat hy sal kan aanpas 

by en inpas in die samelewing (Raath & Jacobs, 1990:66). Die 

onderwyser, veral die skoolvoorligter, behoort daadwerklik te 

poog en tegnieke te ontwikkel om kinders wat reeds 'n negatiewe 

selfkonsep het (ender meer as gevolg van seksuele molestering) 
I 

te help, om die selfveragting en selfverwyt te verwerk en om 

sodoende 'n positiewe selfkonsep te bou. Daarin le reeds die kern 

van sukses opgesluit. 

3.3 KINDERSEKSUALITEIT EN DIE AARD VAN KINDWEES 

3.3.1 Kinderseksualiteit 

Die belangrikheid van die ontwikkeling van 'n kind tot 'n 

volwassenheid, waarin hy homself aanvaar en waarin hy onder meer 

gereed is om 'n betekenisvolle seksuele verhouding aan te knoop, 

moet nie onderskat word nie. Die affektiewe en emosionele 

ontwikkeling van die kind staan in 'n noue verband met die 

gesonde betekenisgewing aan sy seksualiteit en die vestiging van 

'n identiteit in hierdie verband namate hy deur die verskillende 

stadia van sy ontwikkeling gaan (Feldmeth & Finley, 1990:11). 

Bogenoemde stelling dui op die belangrikheid daarvan om 

kinderseksualiteit te verstaan. 
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Die eerste en oorspronklike synskenmerk van die mens is sy in-' 

die-wereld-wees of sy Dasein en dit dui op "die geheel van 

verhoudings wat deur hom in sy lewenswerklikheid ontwerp word" 

{Landman & Gous, 1969:53). Die mens is die enigste wese wat nie 

in 'n klaargemaakte wereld arriveer nie {Oberholzer & Greyling, 

1981: 114-115}. Die mens is vanwee sy onvoltooidheid en ope 

moontlikheid, vanaf sy geboorte tot sy sterwe besig met 

wereldkonstituering. Dit beteken dat hy voortdurend nog 

"wordende" is. 

Omdat die kind in sy alleenheid, hulpeloosheid en onkundigheid 

voor 'n verborge toekoms staan, hunker hy na 'n medemens wat hom 

die weg wat hy moet betree, kan aanwys en wat hom op die weg as 

bondgenoot sal vergesel om sodoende sy ongeborgenheid te 

verminder. Omdat-ouers die primere opvoeders is, is hulle in die 

eerste plek verantwoordelik vir die opvoeding van die kind, en 

dit sluit ook sy geslagsopvoeding in (Kruger & Van den Bergh, 

1991:213}. Geslagsopvoeding kan egter nie tot sy reg kom indien 

die opvoeder nie die kind se seksualiteit verstaan nie. 

Elke mens is 'n seksuele wese en sy seksualiteit vorm deel van 

sy emosionele, fisieke en sosiale belewinge en ervarings (Kelman 

& Saxon, 1976:3). Menslike seksualiteit impliseer 'n komplekse 

kombinasie van talle gevoelens. Dit verteenwoordig "iets" binne 

die mens wat sy liggaam in so 'n mate kan oorspoel en oorneem dat 

dit hom met min kontrole oor homself laat (Rench, 1988:10}. 'n 

Mens se verstand en sy liggaam is onafskeidbaar van mekaar. Die 

kinders van vandag word opgevoed in 'n samelewing waar seksuele 

__________ .,.....__~---., _______ -----' 
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aktiwiteite deur die elektroniese en gedrukte media uitgebasuin 

word. Die wesenlike gevaar bestaan dat die beeld van die seksuele 

wat deesdae aan die kind voorgehou word, sensasioneel, eensydig 

en verwronge mag wees. 

Vir 'n kind om gebalanseerd te wees, moet seksuele voorligting 

deel uitmaak van die opvoeding wat hy ontvang (Smirnoff, 

1971: 69). Daar moet voorsiening gemaak word daarvoor dat die kind 

homself met 'n volwassene (of selfs met meerdere volwassenes} kan 
I 

identifiseer, op sy weg na 'n eie identiteit. Seksualiteit is 'n 

integrerende gedeelte van die geheel wat 'n individu se 

individualiteit uitmaak (Rench, 1988:10}. Die ouer se voorlewing 

op seksuele gebied en die ondervindings wat hy aan sy kind 

oordra, speel 'n belangrike rol in die stabilisering van so 'n 

kind se emosionele lewe en die singewing aan sy eie seksualiteit 

(Smirnoff, 1971:69). 

'n Kind se singewing aan, sinbelewing van en betrokkenheid by sy 

seksualiteit word deur sy biologiese samestelling en onder die 

invloed van die opvoedingsverhoudings bepaal. Die kind se 

bewustheid van en betekenisgewing aan sy eie seksualiteit 

verander en brei uit namate sy bewuswording en siening van ander 

mense verdiep (Gesell, Ilg & Ames, 1965:317). 'n Mens se 

seksualiteit bepaal onder meer die wyse waarop hy homself klee 

en hoe hy sy verhoudings met lede van die eie sowel as die 

teenoorgestelde geslag benader (Rench, 1988:10-11). Die mens se 

seksualiteit sluit sy gedagtes, optredes en waardes in. 
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Dit wat alles met 'n kind op sy weg na volwassenheid gebeur, kan 

'n merkbare effek en invloed op sy lewe he. Kinders is affektief, 

emosioneel en f isiek nog nie gereed vir intieme seksuele 

verhoudings nie en daarom het seksuele molestering meestal 'n 

traumatiese uitwerking op die natuurlike, fisieke en emosionele 

ontwikkeling van die kind en veral op die vestiging van 'n 

gesonde en ewewigtige seksualiteit (Feldmeth & Finley, 1990:12). 

Indien aanvaar word dat seksuele molestering gedurende die 

kinderjare 'n negatiewe invloed op die kind se uiteindelike . 

volwassenheid het, kan die opvoeder so 'n kind slegs help as hy 

die kind se probleem verstaan, en dit beteken dat hy oor 'n 

deeglike kennis van kinderseksualiteit moet beskik. 

Kennis aangaande kinderseksualiteit kan die opvoeder in staat 

stel om die kind betyds met opvoedkundige voorligting by te staan 

en daardeur word die moontlikheid groter om te voorkom dat so 'n 

kind seksueel gemolesteer word. Opvoedkundige programme kan die 

kind van inligting voorsien wat hom in staat kan stel om 

situasies waar daar sprake van werklike of potensiele seksuele 

molestering is, te hanteer. Voorkoming is altyd verkieslik bo 

genesing agterna. Indien seksuele molestering wel voorkom, is dit 

vir die kind meestal moeilik om 'n gesonde houding teenoor 

seksualiteit te openbaar - reeds ten tyde van die molestering en 

ook later (Feldmeth & Finley, 1990:12-13). 
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3.3.2 Die kind as wese met moontlikhede 

Kindwees impliseer 'n nog-nie, daarom is die kind afhanklik en 

steunbehoewend (Du Plooy, Griessel & Oberholzer, 1983:48). Die 

kind se verlange na 'n sinvolle toekoms noodsaak dat hy gehelp 

moet word om sy waardevolle moontlikhede in werklikhede te 

omskep. Die kind is 'n deelnemer aan die lewenswerklikheidwaarin 

hy deur volwassenes opgeroep word om anders te word. Die 

opvoedingsdaad behels die taak om die kind bewus te maak van sy 

moontlikhede sodat hy betekenisvol aan menslike bedrywighede kan 

deelneem (Du Plooy, et al., 1983:48). 

Met behulp van pedagogiese steun kry die kind in 'n toenemende 

mate die geleentheid om onder begeleiding sy moontlikhede te laat 

ontplooi todat hy uiteindelik die verantwoordelikheid vir die 

implementering van sy moontlikhede op homself neem (Landman, et 

al., 1978:78). Die pedagogiese kindbeeld is onversoenbaar met die 

idee van 'n gelykheid van die deelnemers aan die 

opvoedingsgebeure. Dit beklemtoon juis die asimmetriese 

ongelykheid of andersheid tussen die kind en die volwassene. 

Alhoewel dit nie verkeerd is om 'n kind te wees nie - die kind 

is ten volle geregtig op sy kindwees - is dit nie behoorlik om 

kind te bly nie (Landman, Roos & Liebenberg, 1975:49). 

Die kind se strewe daarna om sy moontlikhede toereikend te laat 

ontplooi, moet voortdurend gevoed word. Die mens heg betekenis 

aan gebeurtenisse en ander mense in die wereld waarin hy hom 

bevind. Alle kinders ervaar egter ook van tyd tot tyd 
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teleurstellings en mislukkings. Sommiges ervaar onder meer ook 

dat hulle seksueel misbruik word, en dat dit meestal te wyte is 

aan omstandighede waaraan hulle geen aandeel het of wil h~ nie. 

Die kind moet uiteindelik as deel van sy moontlikhede 'n sedelike 

oordeel kan uitspreek oor sy keuses, handelinge en lewensplanne. 

Dit is die taak van die opvoeder om die opvoedeling bewus te maak 

van sy moontlikhede sodat hy sy horisonne kan uitbrei, maar 

sonder om bepaalde behoorlikheidsgrense te oorskry. 

I 

3.3.3 Die kind as waardewese 

Die kind word nie met 'n bepaalde pasklaar waarde-oordeel gebore 

nie en daarom is dit die opvoeder se taak om hom vertroud te maak 

met die waardes van sy groep en die norme ten opsigte van dit wat 

behoort te wees (Du Plooy, et al., 1983:52). Die opvoeder 

verteenwoordig die normbeeld van volwassenheid in die 

opvoedingsituasie en hy moet voortdurend sy eie 

waardemoontlikhede in gedagte hou om te verseker dat die gehalte 

van die wyse waarop hy volwassenheid verteenwoordig die toets van 

beoordeling kan deurstaan. 

Die volwassene moet besef dat hy geroepe is om sy positiewe 

moontlikhede in diens te stel sodat hy die verwerkliking van die 

hoogs waardevolle by die kind as waardewese kan help 

bewerkstellig (Landman, et al., 1978:81). Die kind laat hom nie 

willoos soos klei vorm nie. Hy is nooit bloot passief by die 

opvoedingsgebeure betrokke nie (Van der Walt, Dekker & Van Wyk, 

1979:33). Kinders is egter nie almal ewe vatbaar vir die oproep 
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om uitdrukking aan bepaalde waardes te gee nie. Daarom gebeur dit 

ook dat somm~ge kinders sekere norme oortree. 

Van besondere belang vir hierdie proef skrif is om daarop te wys 

dat die kind as waardewese veral ook liggaamlik en sosiaal tot 

volwassenheid gelei moet word. Inherent beskik elke mens wel oor 

'n kies- en keurvermoe wat nie van buite af oorgedra is nie, maar 

dit meet noodwendig deur die opvoedingsdaad reg ontwikkel word, 

om te verseker dat die kritiese insig kan verdiep. Waar die 
I 

opvoeding of die normbelewing misluk, kan die mensekind so 

ontaard dat hy later 'n skender in plaas van 'n skepper van 

waardes word (Du Plooy, et al., 1983:53). 

3.3.4 Die kind as sedelike wese 

Die feit dat die kind se gewete en sedelike karakter nog 

ongevormd is en dat sy oordeelsvermoe en 

verantwoordelikheidsbesef nog onontwikkel is, maak opvoeding aan 

die kind noodsaaklik. Die kind meet geleer word om keuses te 

maak. Keuses vereis 'n verantwoordelikheidsin. Die kind se keuses 

en handelinge word deur daardie behoorlikheidseise bepaal wat hy 

vir hom persoonlik as waardevol beskou (Landman, et al., 

1978:386). 

Om verantwoordelikheid te aanvaar, meet die kind bepaalde 

vaardighede, kennis en waardes met al die geYmpliseerde norme in 

sy lewe aktualiseer (Du Plooy, et al., 1983:52). Die algemeen 

geldige norme meet met partikuliere (sedelike) lewensopvatlike 
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inhoude gevul word sodat die kind oor sedelike gedragsreels 

beskik wat as rigtinggewend en as basis vir sy optrede kan dien. 

Die feit dat die mens sy lewensweg as 'n onontslote, onmondige 

individu met 'n rykdom van potensialiteite begin en geroepe is 

tot mondige en sedelike taakvervulling, maar op sy eie nie ten 

volle tot mondigheid kan ontwikkel nie, maak .sedelike opvoeding 

noodsaaklik. Die opvoeding is wesenlik 'n sedelike aangeleentheid 

wat op die kind se bewusmaking en -wording van sy 

aangesprokenheid op dit wat behoort te wees, gerig is (Du Plooy, 

et al. , 1983: 53) . 

3.3.5 Die kind as persoon 

Die woord "self" dui op die eie persoon, die "ek". Selfbegryping 

behels dus 'n nadenke oor die self van die self-wees (Landman, 

et al., 1978:131). Die mens het, net soos enige ander "ding" in 

die werklikheid, 'n eie, afsonderlike bestaan: die een mens is 

nie 'n ander mens nie; elke mens het 'n eie identiteit (Van der 

Walt, Dekker & Van Wyk, 1979:133). Die mens bestaan egter nie 

bloot op homself nie. Alhoewel hy 'n unieke, individuele 

persoonlikheid is, kan die mens nooit buite sy betrokkenheid op 

sy lewensmilieu bedink word nie. 

Die kind as persoon is dus 'n indi viduele wese, maar ook 'n 

sosiale wese. Vir die optimale verwerkliking van sy self-iemand-

wees is die kind steunbehoewend en afhanklik van 'n volwassene. 

Die volwassene wat as kind seksueel misbruik is en ten opsigte 
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daarvan nie toereikende begeleiding van 'n volwassene ontvang het 

nie, kan moontlik 'n wanaangepaste lid van die samelewing word. 

In die lig van die voorgaande blyk dit duidelik dat die tema van 

die huidige studie nie sender 'n pedagogiese fundering in die 

identif isering van en hulp aan die seksueel misbruikte kind as 

volwassewordende bedink kan word nie. 

3.3.6 Die kind se noodroep 

I 

Die doel van opvoeding is die behoorlike volwassewording van die 

opvoedeling. 'n Volwassene doen die behoorlike ter wille van die 

behoorlike self en nie omdat ander dit van hom verwag nie. Du 

Plooy en sy medeskrywers (1983:58) gaan so ver as om te beweer 

dat die volwassene as draer van verantwoordelikheid slegs op die 

verhewe status aanspraak kan maak indien hy konsekwent bereid sou 

wees om op die noodroep van 'n kind te antwoord (Du Plooy, et 

al. I 1983: 58) o 

Die seksueel misbruikte kind as potensiele wordingsgeremde het 

besondere aandag nodig. In vergelyking met die kind wat nooit 

seksueel misbruik is nie, kan die seksueel misbruikte kind 

moontlik langer neem om sy sedelike gevoeligheid op hierdie 

terrein te aktualiseer. Dit lyk of die kind wat seksueel 

wordingsgeremd is nie toereikend by magte is om 'n bepaalde 

sedelike maatstaf te begryp en in sy eie lewe aan te wend nie. 

Die meeste seksueel misbruikte kinders kan nie sender steungewing 

"anders-word" en tot sedelike selfstandige handelinge kom nie. 

Die noodroep van die seksueel misbruikte kind kan dus nie sonder 
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meer geYgnoreer word nie. 

3.3.7 Kindwees en pedagogies-verantwoordbare opvoedingshulp 

3.3.7.1 Kindwees en pedagogiese begryping 

Die opvoeder moet kennis dra van die wese van die kind. Hy moet 

weet wat die werklike essensies van kindwees is en wat dit in die 
• 

alledaagse lewe beteken (Landman, et al., 1978:48). Die kind het 

nood aan 'n verantwoordelike volwassene om hom as kind en veral 

in die onherhaalbaarheid van sy unieke, eiesoortige situasie te 

begryp. 

3.3.7.2 Kindwees en pedagogiese bereidheid 

Die kind hunker daarna dat sy toekomsvrae betekenisvol in die 

vertrouensituasie beantwoord sal word. Die opvoeder moet bereid 

wees om die kind pedagogies te beinvloed sodat hy (die kind) in 

'n toenemende mate aan die behoorlikheidseise kan voldoen soos 

'n volwassene daaraan voldoen. Die kind het nood aan 'n 

volwassene wat bereid is om die verantwoordelikheid te aanvaar 

om saam met hom die toekoms in te gaan. 

3.3.7.3 Kindwees en pedagogiese aanvaarding 

Aanvaarding dui op 'n keuse vanwee 'n waarde-oordeel wat op 

vertroue in die norme wat uit 'n verlede spreek, berus en wat op 

'n toekoms gerig is (Du Plooy, et al., 1983:79). Die kind wat 
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vanwee sy kindwees nog nie aan die opvoeder gelyk is nie, hunker 

daarna om as gelykwaardige mens aanvaar te word. 

3.3.7.4 Kindwees en pedagogiese beagting van kindwaardigheid 

Enersyds het die kind nood aan 'n volwassene wat bereid is om 

eerbied vir die wese van kindwees te toon. Andersyds moet die 

opvoeder die kind· help om self agting te he, nie net vir sy eie 

kindwaardigheid nie, maar ook vir die menswaardigheid van ander. 

3.4 'N SEDELIKE GEVOELIGHEID 

3.4.1 Die verhouding tussen moraliteit en sosialiteit 

Namate 'n kind intensioneel bewus raak van mense en dinge in die 

omringende werklikheid, begin hy intellektueel daaroor na te dink 

en moraliteit en sedelikheid kom in alle handelinge van die mens 

- dit wil se ook in sy denke - tot uitdrukking. Die sedelike 

vorming van die mens begin reeds by die klein kind, maar is nooit 

volkome voltooi nie.Dit gaan dwarsdeur die lewe voort tot in die 

gryse ouderdom, omdat die mens 'n sosiale wese is. Onvoldoende 

sedelike voorlewing in die huis plaas egter 'n risiko op die kind 

se sedelike vanning (Finkelhor, Hotaling, Lewis & Smith, 

1990:27). 

Die kind hunker daarna dat 'n volwassene hom as mens en as draer 

van waardigheid moet erken en eerbiedig (Oberholzer & Greyling, 

1981: 93). Die kwaliteit van sedelike opvoeding in seksuele 
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verband word gereflekteer deur die seksuele kultuur wat in die 

huis aanwesig is. Indien die leefkultuur in die huis sodanig is 

dat die seksuele oormatig onderdruk word of dat dit "te los" is, 

kan dit moontlik daartoe aanleiding gee dat die kind kwesbaar is 

om seksueel misbruik te word en dat sy sedelike gevoeligheid 

daardeur negatief beinvloed kan word. 

'n Kind hunker na simpatieke gesagsleiding omdat hy hierdeur 

veiligheid en geborgenheid wil ervaar. Sander simpatieke 
I 

gesagsleiding belewe die kind ongeborgenheid en kan hy nie tot 

selfstandigheid en sedelike volwassenheid kom nie. 'n Kind hunker 

daarna om te weet dat wanneer hy 'n volwassene in sy vertroue 

neem en sy geheimenisse, swakhede en mislukkinge aan hom bekend 

maak, die volwassene dit as vertroulik sal beskou en dat die 

intimiteit daarvan nie openbaar gemaak sal word nie (Oberholzer 

& Greyling, 1981:98). Die opvoeder kan 'n brief soos die 

volgende, wat wel in 'n tydskrif verskyn het, nie as maar net 'n 

hartseer saak afmaak nie. 
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"Vandat ek kan onthou, het my oorlede broer my misbruik. Ek 

kon nie iets daaraan doen nie omdat hy groter en sterker as 

ek was, en my ma sou my, nie glo nie. Ek het haar eendag 

daarvan vertel. Haar reaksie was slegs dat as dit wel so is, 

dit dan net my eie skuld sou wees. Toe het my pa my ook 

begin molesteer ••• " (Die briefskryfster gaan voort deur te 

vertel dat sy intussen getroud is, maar nie swanger kan raak 

nie. Sy skets haar vader se reaksie hierop deur op die vader 

se aanspraak te wys dat "omdat hy 'n pr:i,ester in sy kerk is, 

hy goddelike krag het en dat hy gese het dat hulle nie 

kinders sal he voordat sy hom om verskoning gevra het "vir 

al haar sondes" nie.) Moedeloos sluit sy die brief af: 

"Meet ek ly en vir verskoning pleit vir dade wat hy my 

aangedoen het?" (Janson, 1992:66). 

Kinders hunker na 'n simpatieke gesagsleiding om daardeur 

uiteindelik vryheid tot verantwoordelikheid te kan verower 

(Kilian, 1970:13). Indien 'n kind nie simpatieke gesagsleiding 

ten opsigte van sedelikheid ontvang nie, kan dit moontlik daartoe 

aanleiding gee dat so 'n kind se sedelike oordeel skeefgetrek en 

wangerig kan wees. So 'n kind is dan dikwels in staat om algemene 

reels op sommige gedragsterreine toe te pas, maar nie op ander 

nie. 

Die jong kind meet op morele vlak twee probleme oorkom: enersyds 

meet hy minder self gesentreerd raak deur interaksie met ander 

mense en andersyds meet hy juis sy man leer staan deur die 

. ·--. ---..... --~· -.......... _...~,,~---,·-···· ----. 
-~"f~-
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aanvaarbare waardes (vir volwassenes) sy eie te maak en te 

beoefen (Kay, 1968:101). Identifikasie met 'n volwassene vir wie 

die kind agting het, kan nou 'n groot rol begin speel. ouers se 

sedelike houding kan die sedelike klimaat binne hul huis negatief 

of positief be1nvloed. 

Die ouer kind identifiseer hom ook grootliks met sy 

ouderdomsgenote eh hy le hem dikwels neer by die sedelike oordele 

van die groep. Daar kom egter 'n tyd wanneer die kind nie meer 
I 

op 'n bepaalde wyse handel omdat die ouers of onderwysers of 

maats so gese het nie, maar omdat sy eie innerlike sedelike 

oordeel hem nou lei. Daar ontstaan by hem 'n innerlike forum 

waarvolgens die beslissings aangaande die self deur die self 

geneem word. Die kind aanvaar homself dan as 'n feit en as 'n 

norm (Langeveld, 1972: 24}. 

Die kind meet egter ook geleer word om objektief te staan en om 

nie net vanuit sy eie gesigspunt na sake te kyk nie, maar om ook 

ander mense se standpunt(e) te respekteer. 

3.4.2 Die pedagogiese sin van sedelike gevoeligheid 

Die sedelike opvoeding van kinders deur die skool is een van die 

skool se oudste missies en terself dertyd ook weer een van die 

nuutste giere. Die kind het nood aan 'n volwassene wat die norme 

van die samelewing sinvol aan hem voorleef. Hierdie norme behoort 

nie as 'n plig gesien en afgedwing te word nie, maar moet met 

liefde aan die kind voorgeleef en voorgehou word. Normstigting 
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"is caught, rather than taught". Liefde is die grondwet van die 

sedelike opvoeding en die kind moet van jongs af opgevoed word 

om die ander mens naas hom as sy naaste raak te sien en te ontdek 

(Lourens, 1970:425). 

Die volwassene moet bereid wees om die verantwoordelikheid vir 

die kind as volwassene-wordende se toekoms op hom te neem. Die 

kind moet aanvaar~ gerespekteer en in 'n veilige milieu opgevoed 

word (Kotze, 1990:31). Die jong kind is gevoelig vir sedelikheid 

en daarom moet die opvoeder nie buite die ervaringsveld of 

moontlikhede van die kind beweeg nie. Die voorlewing deur die 

ouers en die onderwysers, en veral die moontlikheid van 

identifikasie met hulle is vir die kind van groot belang. 

Die volwassene het die kennis en ervaring en hy moet die kind wat 

nog weinig kennis en ervaring oor sedelikheid het, begelei. 'n 

Kind verstaan nie ten volle of het nie die nodige kennis 

aangaande die implikasies van 'n seksuele verhouding met 'n 

volwassene nie. Dit veroorsaak dat daar 'n versperring ten 

opsigte van sedelikheid en seksuele gedrag tussen die kind en 'n 

volwassene bestaan. Sedelike opvoeding aan die kind affekteer sy 

gedrag en sy vermoe om tussen reg en verkeerd te onderskei 

(Purpel & Ryan, 1976: 5) . Die onderstaande flitsbeeld van die 

werklikheid van onvoldoende of ontoelaatbare sedelike en seksuele 

voorlewing deur 'n opvoeder in die leefwereld dien daartoe om die 

aktualiteit van die onderhawige studie te beklemtoon: 
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"Ek is 'n seun in st.7. Ek bet 'n vreeslike probleem. Ek bet 

een keer seks gehad met my Engelse juffrou toe ek in st.6 

was. Sy's nie getroud nie en baie eensaam. Sy bet my 

deurgesit in st.6, al weet ek, ek bet gepluk. Nou het dit 

hand-uit geruk. Sy dwing my om met haar seks te he. Anders, 

bet sy gese, sal sy my agterhou in st.7. Ek wil graag 

deurkom hierdie jaar. Ek weet dit is verkeerd" (Nicol, 

1992:15). 

Die kwaliteit van seksuele Jn sedelike opvoeding en daaglikse 

kontak met seksuele aktiwiteite kan veroorsaak dat die kind 

gefrustreerd voel en dit kan moontlik daartoe aanleiding gee dat 

die kind se latere belewing van seks (as volwassene) ontoereikend 

verloop. 

Dit is moontlik dat die kind hom nie dadelik met die sedelike 

norme wat aan hom voorgehou word, identifiseer nie, maar deur 

pedagogiese lief de van die opvoeder, sal die opvoedeling tot 

persoonlike stellingname met betrekking tot die behoorlike en 

toelaatbare kom. Die kind bet 'n hunkering na die volwassene wat 

hom as kind sal versorg, aanvaar en erken en wat hom sal beskerm 

teen die skending van sy eie waardigheid (Van Zyl, 1975:231). 

3.5 DIE GEVOLG VAN SEKSUELE MOLESTERING OP DIE KIND 

Die blywende eff ek van seksuele molestering is vir die meeste 

mense nie soseer net f isiek nie maar eerder affektief en 

emosioneel (Aho & Petras, 1985:4). Enige tipe van seksuele 
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blootstelling is skadelik vir die kind (Kempe & Kempe, 1984:191). 

Sandler en Sepel (McKendrick & Hoffmann, 1990:236-237) sien die 

korttermyn gevolge van seksuele molestering op die kind soos 

volg: 

* self afbrekende gedrag 

* onttrekking en depressie 

* hallusinasies 
I 

* aggressie 

* wegloop van die ouerhuis af 

* skoolprobleme 

* opposisionele gedrag 

* angs en slaapversteurings 

* selfmoordneigirigs 

* f isieke probleme (enkoprese en enurese) 

* ginekologiese versteurings 

3.5.1 Breedvoerige kennis van seksualiteit 

Die kind wat deur 'n volwassene seksueel gemolesteer is, kan 

meestal as gevolg van die seksuele ondervinding wat hy opgedoen 

het, visuele beelde en 'n volle uiteensetting van die daad 

verskaf (Gardner, 1987: 180-181). Vergelyk die volgende voorbeeld: 
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"Ek is 'n seksslaaf. Ek is 17 en 'n volslae, algehele 

seksslaaf. Ek gaan nou al 19 maande met 'n ou uit, en ons 

het al gemeenskap geha~ voordat ons begin uitgaan het. Toe 

ons begin uitgaan, het die lekkerte van seks ons al hoe meer 

geprikkel. Ek woon by hom en sy ouers en beoefen seks so 

vier keer 'n week. Ons praat baie oor seks en dit laat ons 

verhouding net dieper word. Ek fantaseer baie oor seks. Orie 

van my ooms het my gemolesteer. Is ek regtig seksmal?" 

(Nicol, 1992:14). , 

3.5.2 Seksuele promiskuiteit 

Seksuele intimiteit word normaalweg geassosieer met liefde en 

aanvaarding {Herman, 1981:98). Wanneer die kind seksueel 

gemolesteer word, kan hy 'n versteurde beeld ten opsigte van 

seksuele intimiteit ervaar. Affeksie word met seks verwar (De 

Young, 1982:61) en dit kan veroorsaak dat die kind voel dat hy 

tot niks beter as net seks in staat is nie. De Young {1982:53) 

merk op dat promiskuiteit 'n direkte gevolg van seksuele 

molestering kan wees. Hierdie verskraalde persepsie van seks kan 

moontlik deur die kind gebruik word om lief de en aandag te soek 

en te ontvang. Vergelyk die volgende bekentenis: 
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"Ek was en is steeds verslaaf aan seks. As ek ouens teekom, 

dan nooi ek hulle woonstel toe en laat hulle toe wat hulle 

ook al wil. Solank ek net aandag kry deur middel van SEKS. 

Hoekom?" (Viljoen, 1991a:21). 

3.5.3 Skuldgevoel en skaamte 

I 

Kinders moet bewus gemaak word van die f ei t dat hulle nie skuldig 

is of skuld het aan seksuele molestering nie, maar dat hulle 

slagoffers is (Aho & Petras, 1985:4). Maar ongelukkig is daar 

baie gevalle wat nooit deur die kind aangemeld word nie. In sulke 

gevalle moet die kind meestal self die swaar las van seksuele 
- -

molestering dra. Vergelyk die volgende belewing: 

11 
••• ek voel soos 'n vuil vadoek .•. Gaan hulle se dis my 

skuld? Dis rerig nie! Maar soms twyfel ek self •.. " (Viljoen, 

199la:21). 

3.5.4 Eensaamheid en sosiale onttrekking 

Die slagoffer van seksuele molestering ervaar dikwels 'n gevoel 

van verlatenheid (Herman, 1981:99). Die kind onttrek hom van die 

pedof iel en hierdie onttrekking kan wyer uitbrei sodat die kind 

hom later sosiaal isoleer (Gardner, 1987: 190}. 'n Voorbeeld 
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hiervan is: 

"Die aanranders? Foeito.g. Sielkundige probleem. Vir hulle is 

daar simpatie en alles, maar vir ons as die aangerandes is 

daar die melaatsheid-etiket van die samelewing. Ons is drek, 

vrot en moet ons liewer nie wys nie. Ons is tweedehands en 

gebruikte weggooi-gemors ••• 11 (Viljoen, 1991a:21). 

Eensaamheid en sosiale onttrekking kan slegs oorkom word, indien 

'n verhouding van liefde en aanvaarding gevorm word. Seksueel 

gemolesteerde kinders is hulpeloos en kwesbaar op hul eie (De 

Young, 1982:49). 

3.5.5 Emosionele gevolge en selfpersepsie 

Seksueel misbruikte kinders se gedragspatrone kan wissel van 

normaal tot sover as selfmoordpogings (Finkelhor & Browne, 

1985:531). Daar moet onthou word dat, alhoewel seksuele 

molestering 'n traumatiese ondervinding vir 'n kind is, die 

gevolge daarvan sal afhang van die duur, intensiteit en ouderdom 

van die kind (Friedrich, Urquiza & Beilke, 1986:48). Hoe heftig 

die trauma beleef word, blyk uit die volgende: 

"Een nag het ek al my moed bymekaargeskraap en 'n klomp 

pille gedrink, net om die volgende oggend te ontdek dat ek 

nog leef. Nou, vir die eerste keer, het ek werklik besef en 

aanvaar dat ek nie self sou regkom nie" (Viljoen, 1991b:20). 
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Sommige kinders ondervind nie 'n skuldgevoel gedurende die 

tydperk van seksuele molestering nie, maar kan wel skuldig voel 

wanneer die daad onthul word. Die moderne samelewing plaas 'n 

taboe op enige vorm van seksuele verhoudings tussen 'n kind en 

'n volwassene, gevolglik kan die kind deur die gemeenskap as 

pervers geetiketteer word. Kinders is bang dat niemand hulle sal 

glo nie (Summit, 1983:178). 

Wanneer die gemeenskap en die ouers die kind verantwoordelik hou 
I 

vir die seksuele molestering wat plaasgevind het, kan die kind 

voel dat hy "sleg" is en kan sy selfpersepsie nadelig bel.nvloed 

word. Omdat hierdie kinders oor 'n lae selfkonsep beskik, probeer 

hulle liefde bekom deur seksuele verhoudings aan te knoop. Hulle 

beskik dikwels egter nog nie oor voldoende sosiale vaardighede 

nie en tree gevolglik op 'n wanaangepaste wyse op. 

Die seksueel misbruikte kind voel nie opgewasse om homself te 

beskerm nie en is kwesbaar vir 'n herhaling, omdat hy nie genoeg 

weet of beheer oor die situasie het nie (Summit, 1985:60). Die 

kind kan sy vermoe om ander te vertrou, verloor. Die ervaring van 

'n skuldgevoel en verwerping werk mee dat die kind se vermoe om 

te vertrou, ondermyn word (Summit, 1985:59). 

3.5.6 Rolverwarring 

Seksuele molestering kan 'n verwarrende invloed op die kind he. 

Betrokkenheid by seksuele verhoudings lei daartoe dat die 

ontwikkeling van die kind nie in ooreenstemming met sy werklike 
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ouderdom is nie (Porter, 1984:124). Kinders kan soms oenskynlik 

meer volwasse optree as wat hulle in werklikheid is. 

In die geval van bloedskandeverhoudings tussen vader en dogter 

leer die dogter dikwels om die rel van die moeder oar te neem en 

verleer sy om as kind te speel. Sulke kinders openbaar 'n 

verstommende vermoe om hulself te handhaaf in volwassenes se 

geselskap, alhoewel hulle waarskynlik nie werklik die gevolge van 

hul dade verstaan nie (Goldstein, 1987:63). 

Die normale ontwikkeling word by hulle dus belemmer omdat hulle 

nie meer deel uitmaak van van hul maatsgroep nie, maar ook nie 

werklik tot die volwasse wereld behoort nie. Hulle kan gevolglik 

baie geYsoleerd voel. Die kinders verstaan nie of hulle as 

volwassenes 6f as kinders gereken word nie. Hierdie kinders is 

meestal nie volwasse genoeg om die omstandighede waarin hulle 

verkeer, te verstaan of te verwerk nie. 

3.6 DIE ONTWIKKELING EN IMPLEMENTERING VAN VOORKOMINGSMAATREeLS 

TEEN DIE SEKSUELE MOLESTERING VAN KINDERS 

Alhoewel die mens slegs ten dele verstaan en ken, is dit 

noodsaaklik dat seksuele molestering van kinders voorkom moet 

word. Daar bestaan volgens die geraadpleegde literatuur egter 

geen kitsoplossing vir hierdie aktuele en ingewikkelde probleem 

nie. Die seksuele molestering van kinders is 'n menslike probleem 

en die samelewing moet probeer om 'n milieu te skep waarin die 

kind tot optimale ontplooiYng kan kom. Die voorkomingsproses kan 
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egter bemoeilik.word deur die onbetroubaarheid van die statistiek 

oor seksuele molestering, omdat dit te betwyfel is of daar genoeg 

openhartigheid oor die aanmelding daarvan bestaan. 

Die voorkoming van die seksuele molestering van kinders sal 'n 

onbegonne taak wees sender die betrokkenheid van die samelewing. 

Dit is die verantwoordelikheid van die volwassenes in die 

samelewing, wat oor kennis en insig beskik om die inisiatief te 

neem en voort te gaan met die ontwikkeling en implementering van 

voorkomingsmaatreels teen die seksuele molesteririg van kinders. 

Die opvoeding en beskerming van kinders ten opsigte van seksuele 

molestering is nie die verantwoordelikheid van slegs 'n 

geselekteerde groep mense nie, maar dit is die probleem van almal 

in die samelewing (Olson, 1985:131). Alhoewel dit die 

verantwoordelikheid van alle volwassenes is om die kind op sy weg 

na volwassenheid te beskerm en te begelei, beskik nie almal 

toereikend oor hierdie vermoe nie. Die skoolvoorligter het veral 

'n groot taak in die verband. Met sy kennis en insig moet hy mede 

deur middel van uitnodigende opvoeding, die gemeenskap, ouers en 

medekollegas bystaan in hierdie belangrike taak. 

Skoolvoorligtingprogramme deur die skoolvoorligter oor die 

essensies van opvoeding en toereikende ouerskap kan aan leerlinge 

as toekomstige ouers gebied word. Nie alleen kan hierdie 

voorbereiding op toekomstige ouerskap die leerlinge toerus vir 

toereikende ouerskap nie, maar dit kan moontlik bydra tot die 

voorkoming van seksuele molestering in die toekoms. Voorkoming 
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begin dus by die klein kindertjies in die gesin en by die skool 

(kleuterskool) (Finkelhor, 1984:226). 

Kinders moet deur opvoeding gehelp word om minder kwesbaar ten 

opsigte van seksuele molestering te wees (Imbens-Fransen, 

1987:94}. Die samelewing verander teen 'n snelle tempo en dit 

veroorsaak dat seksuele gedrag van mense obskuur kan raak indien 

kinders en volwassenes nie geleer word hoe om probleemareas te 

hanteer nie. Ouers en kinders moet geleer word hoe om hierdie 

areas te identif iseer sodat dit vervang kan word met korrekte, 

betekenisvolle menslike interaksie. 

'n Samelewing word deur volwassenes op so 'n wyse gestruktureer 

dat hulle behoeftes bevredig word. Die behoeftes, begeertes en 

eise van volwassenes word dikwels ten koste van kinders bevredig 

(Southgate, 1989:229). Indien volwassenes onwillig bly om die 

voorkoms van seksuele molestering te identifiseer en te bespreek, 

kan dit veroorsaak dat kinders van hulle kant af sal swyg oor hul 

probleem (Armsworth, 1989:557). Die basiese doel van 'n 

voorkomingsprogram is om kinders van j ongs af toe te rus om 

hulself te beskerm deur hulle die verskil tussen toelaatbare en 

ontoelaatbare aanraking te leer, asook deur hulle instruksies te 

gee oor wat hulle te doen staan in die geval van ontoelaatbare 

aanraking (Butler, 1986:9). 

In die lig van die bogenoemde wil dit voorkom of alle volwassenes 

verantwoordelik gehou kan word vir die voorkoms van seksuele 

molestering omdat hulle potensieel oor die mag beskik om die 
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samelewing op so 'n wyse te rekonstrueer dat seksuele molestering 

toereikend beveg kan word. Dit moet egter beklemtoon word dat 

alhoewel volwassenes oor die mag beskik om kinders teen seksuele 

molestering te beskerm, baie van hulle nie outomaties oor hierdie 

kennis beskik om kinders op te voed nie. 'n Verdere doelwit van 

'n voorkomingsprogram is om ouers en onderwysers van voldoende 

inligting te voorsien aangaande die probleem van die seksuele 

molestering van ·kinders, asook modelle en aanbevelings vir 

besp,reking met kinders. Deur die gebruik van poppespel kan 'n 

voorkomingsmodel aan kinders bekend gestel word (Brassard, Tyler 

& Kehle, 1983:243-244). 

Omdat ouers die primere opvoeders van hul kinders is, kan hulle 

'n belangrike rol speel met die oordra van kennis aan hul kinders 

ten opsigte van seksuele molestering. Die skool kan die ouers 

bystaan en die ouers op so 'n wyse oplei dat hulle in staat kan 

wees om hulle deel byte dra (Brassard, Tyler & Kehle, 1983:242). 

Aangesien die hoofdoel die onderrig van kinders aangaande· 

ontoelaatbare aanraking en die verhoging van rapportering is, is 

dit nodig dat volwassenes opgelei moet word om hierdie 

rapportering te hanteer en die regte aksies te implementeer 

(Davis, 1986:89). Dit is natuurlik van die allergrootste belang 

dat ouers in so 'n projek moet saamwerk, anders kan dit jammerlik 

misluk (Adams & Fay, 1986:93). 

Deur van die elektroniese, gedrukte en geskrewe media gebruik te 

maak, kan die publiek bewus gemaak word van seksuele molestering. 

'n Groter bewuswording van die seksuele molestering van kinders 
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kan moontlik die inisiatief van die publiek stimuleer om 

voorkomingsmaatreels te implementeer. Moontlik kan die 

beskikbaarstelling van inligting aan die publiek hul houdings en 

hul gedrag teenoor seksuele molestering so beinvloed dat kinders 
I 

op hul weg na volwassenheid beskerm kan word. 'n Mens wil klein 

kindertjies nie onnodig bang maak vir vreemdelinge of sku maak 

vir aanraking of vertroeteling nie, maar as almal van hulle wel 

weet wat aanvaarbaar is en wat nie aanvaarbaar is nie, is daar 

reeds 'n groot stap in die regte rigting gegee (Labuschagne, 

1983:6). 

3. 7 DIE PERSOONWEES VAN DIE VOLWASSENE WAT AS KIND SEKSUEEL 

GEMOLESTEER IS 

Seksuele molestering kan lankal nie meer as 'n tydelike of 'n 

verbygaande probleem afgemaak word nie. Die omvang van die 

probleem en die langtermyngevolge daarvan hang in 'n groot mate 

van die vroee ontdekking en behandeling daarvan af (Porter, 

1984:19). In noue aansluiting by die voorgaande wys Mrazek & 

Kempe {1982: 223) daarop dat daar heeltemal te min inligting 

bestaan oor die langtermyngevolge van seksuele misbruik. In die 

lig van die bogenoemde word die belangrikheid en die relevansie 

van die huidige studie opnuut beklemtoon. 

Dit blyk dat die genoemde gebrek aan kennis aan die feit 

toegeskryf kan word dat slagoff ers van seksuele molestering die 

onderwerp eerder vermy as om daaroor te praat en dat 

prof essionele mense huiwerig of selfs laks is om die probleem te 
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behandel (Mrazek & Kempe, 1982:223). Vergelyk 'n aanklag soos die· 

volgende: 

"Ja, ek het 'n dominee op 'n kamp daarvan vertel, maar daar 

het niks van gekom nie" (Viljoen, 1991:22}. 

3.7.1 Enkele aspekte van volwassenheid 

Kind-wees en volwassene-wees staan as synsmondi nie net naas 

mekaar op dieselfde vlak nie, maar is ook in 'n ingewikkelde 

dialektiek met mekaar verweef en die twee synsmodi besit 

dieselfde ontiese status (Du Plooy, et al., 1983: 155) • Die 

volwassene moet gehoorsaam wees aan die behoorlikheidseise, 

waardes en norme wat in die gemeenskap geld. Baie jeugprobleme 

kan teruggevoer word na gevalle waar geen navolgenswaardige 

voorbeeld deur 'n volwassene vir die kind gestel of voorgeleef 

is nie. 

Op grond van die voorgaande kan moontlik afgelei word dat so 'n 

volwassene as kind alleen en onkundig voor 'n verborge toekoms 

gestaan bet en na 'n medemens gehunker bet wat as bondgenoot hom 

sou kon vergesel. Indien die kind seksueel gemolesteer word, kan 

dit 'n ingrypende invloed op sy persoonwees as volwassene h~. 

Freud was waarskynlik een van die eerste persone wat 'n skakel 

tussen jeugprobleme en die psigiese ontwikkeling van 'n 

volwassene raakgesien het (Ginsburg, Wright, Harrell & Hill, 

1989:59). 
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3.7.1.1 Die liggaamlike aspek 

Die mens is 'n liggaamlik-psigiese eenheid en die liggaam maak 

dit moontlik vir die mens om die wereld te bewoon, om dinge waar 

te neem en om andere te ontmoet. Die mens se liggaam is vir hom 

die bemiddeling met die wereld en in sy liggaamlikheid 

transendeer hy homself, baan hy vir homself 'n weg deur. die 

wereld deur meer en meer van die wereld te ontdek en in die ander 

mense wat hy as lyf likheid ontmoet, leer hy homself ken (Du 

Plooy, et al., 1983:162). 

'n Volwassene wat as kind seksueel gemolesteer was, vra nie 

jammerhartigheid wat hom al dieper in selfbejammering en 

verbittering laat val nie. Hy vra eerder 'n geleentheid en die 

nodige hulpverlening om op 'n menswaardige wyse sinvol te leef. 

Vergelyk die opmerking van so 'n persoon wat as kind seksueel 

gemolesteer is: 

"Jy leer na 'n ruk daarmee saamleef. Maar die wond binne-in 

jou genees nooit regtig nie. En jy vergeet nooit, ooit nie" 

(Viljoen, 1991a:22). 

3.7.1.2 Die aff ektiewe en emosionele aspek 

'n Gevoel van veiligheid en geborgenheid gee aan die mens 

selfvertroue om probleme van die lewe met oorgawe aan te pak en 

te oorwin en wanneer hy nie suksesvol is nie, aanvaar hy dit en 

verval nie in 'n toestand van selfbejammering nie, maar sien 
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daarin moontlikhede tot hernieude deurbreking van sy situasie (Du 

Plooy, et al., 1983:164). Maar die verwaarlosing van die 

gevoelsaspek kan moontlik ernstige gevolge vir die sedelike 

gevoeligheid ten opsigte van seksuele beinvloeding he. Vergelyk 

die opmerking van 'n volwasse dame: 

"I should have sought help sooner, but in my ignorance as to 

what constitutes abuse, I never saw it as such and so was 

unaware of the root of my misery ... " (Hancock & Mains, 

1988:5). 

Gevoelloosheid aan die een kant en 'n oordrewe fyngevoeligheid 

aan die ander kant kan beide skadelik wees vir die mens se weg 

na volwassenheid as modus van menswees. 

3.7.1.3 Die sosiale aspek 

Die mens is 'n mens-in-gemeenskap en daarom moet hy op alle 

terreine van sy menswees rekening hou met die medemens. Die sin 

van sosiale opvoeding le daarin dat die kind ingelei word in di~ 

gemeenskap waarin hy moet lewe sonder om sy eie persoonlikheid 

prys te gee (Du Plooy, et al., 1983:166). 

Freud is van mening dat seksuele ondervindings wat gedurende 

kinderjare opgedoen is 'n basis vorm vir traumatiese assosiasies 

en herinneringe in die latere lewe (Ginsburg, et al., 1989:59). 

As volwassene sal die slagoffer van vroeere seksuele molestering 
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dit steeds moeilik vind om 'n verhouding met mense te vorm (Krug, 

1989:116). 

3.7.1.4 Die sedelike aspek 

Soos die ander aspekte van volwassenheid is die sedelike aspek 

by uitstek nie iets waarmee 'n mens gebore word nie, maar 'n 

moontlikheid waardeur hy sy horisonne selfverwesenlikend kan 

deurbreek (Du Plooy, et al., 1983:170). Die volwassene lewe ender 

'n normgesag omdat hy hom met daardie norme geYdentifiseer het 

as gevolg van 'n behoorlikheidsbesef. Vergelyk die nabetragting 

van 'n seksueel gemolesteerde dame: 

"It's strange, isn't it? As a child you feel like you don't 

have any right to question what an adult is doing. You are 

brought up to respect adults and think that they know what 

is best. I found myself saying, "Well I guess it must be 

O.K ... He's a grown-up" (Hancock & Mains, 1988:4). 

3.7.2 Die aard van die persoon wat as kind seksueel 

gemolesteer is in sy latere jare 

Een van die moeilikste probleemvelde waarmee professionele 

werkers en hulpsentrums te make het, is die impak van die 

langtermyn gevolge van die seksuele molestering op volwasse vroue 

(Gordy, 1983: 300). Sommige vroue het begin om hierdie donker 

geheim met ander te deel ,· byvoorbeeld: 
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"For too long, survivors of child sexual abuse have lived in 

a suffocating darkness of silence. There were no words with 

which to name their wo~nds; no ears to hear their cries. Now 

at last we are hearing their stories. Their pain is reaching 

out and touching our nerves" (Hancock & Mains, 1988:4). 

Die algemene gedrag wat volwassenes, wat as kinders seksueel 

misbruik is, openbaar, sluit dikwels die volgende in (Porter, 

1984:20): 

* seksuele kilheid en die onvermoe om tot blywende 

seksuele en emosionele verhoudings oor te gaan 

* promiskuYteit en alkoholmisbruik 

Soms is daar egter ook geen opvallende nadelige gevolge nie. 

Volgens Mrazek & Kempe (1982:226) vertoon slagoffers van vroee 

seksuele molestering dikwels die volgende karakteristieke: 

* sosiale isolasie 

* 'n basiese vertroue teenoor die medemens wat 

ontbreek 

* 'n lae selfkonsep 

* 'n onvermoe om seksuele aktiwiteite te geniet 

Sandler en Sepel (McKendrick & Hoffmann, 1990:237-238) beskryf 

die langtermyn gevolge van seksuele molestering op volwassenes 

wat as kind gemolesteer is, soos volg: 
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* 'n geneigdheid tot prostitusie 

* 'n verwardheid ten opsigte van seksuele voorkeure 

* 'n gevoel van hulpeloosheid 

* 'n lae selfkonsep en selfagting 

* 'n gebrek aan selfvertroue 

* gevoelens van skuld en depressie 

* destruktiewe gedagtes en selfmoordneigings 

* deur-die-bank seksuele aktiwiteite 

* seksuele ontoereikendheid 

* 'n onvermoe om in 'n gesonde heteroseksuele verhouding 

betrokke te wees 

* sosiale onttrekking (isolasie) 

Die volwassene wat 'n geskiedenis van seksuele molestering as 

kind het, kan probleme ten opsigte van seksuele verhoudings he 

(Fromuth, 1986:5). Wanneer die kind nie op 'n onbewuste manier 

sy gevoelens kan verwerk nie, kan dit later op 'n aktiewe wyse 

(as volwassene) tot uitdrukking kom. Die emosionele trauma van 

onverwerkte seksuele kindermolestering kan later in antisosiale 

gedrag tot uitdrukking kom. 

Die meeste van hierdie gedragspatrone is eintlik pogings om die 

emosionele skade wat aangerig is, of te verwerk of te ontken. 

Menige vrou in hierdie kategorie is nie in staat om gelyktydig 

'n emosionele band sowel as 'n aktiewe seksuele verhouding met 

haar eggenoot te he nie (Gordy, 1983:303). Indien die vrou 

seksueel aktief met haar eggenoot is, het sy dikwels daarnaas ook 

'n emosionele verhouding met 'n ander mansvriend. 
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Hierdie tweesydige verhouding kan moontlik toegeskryf word aan 

die feit dat 'n intieme verhouding die vrou se herinneringe ten 

opsigte van die gebeure rondom die seksuele molestering weer op 

die voorgrond laat skuif (Jehu, Gazan & Klassen, 1985:25). 

Hierdie vroue voel "anders" en beskryf hulself heel dikwels as 

persone wat nooit weer normaal sal wees wat seksuele verhoudings 

betref nie. 

In noue aansluiting by bogenoemde wys Mrazek & Kempe (1982:227) 

daarop dat die volwassene wat as kind seksueel gemolesteer is, 

heel moontlik moeilikheid ten opsigte van seksuele aktiwiteite 

in die toekoms sal ondervind. Sulke vroue probeer veral dikwels 

naarstiglik om 'n omgewing vir hul dogter(s) te skep waarin die 

moontlikheid van seksuele molestering verminder kan word. 

Slagoffers van seksuele molestering het prof essionele hulp nodig 

om hulle in staat te stel om toereikende kontrole oor die 

herinneringe wat hulle ten opsigte van hul kinderdae het, te kan 

uitoefen. Die oorgrote meerderheid van vroue wat as kinders 

seksueel gemolesteer is en wat terapie ontvang, is meestal hoogs 

gemotiveer om hulp en insig ten opsigte van die saak te kry 

(Gordy, 1983:300). 

3.7.3 Die behandeling van volwassenes wat as kinders 

seksueel gemolesteer was 

As gevolg van die sterk taboe ten opsigte van die seksuele 

molestering van kinders het navorsers maar eers onlangs werklik 
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begin om behandeling te gee aan volwassenes wat as kinders 

seksueel misbruik is. Dit was eers in die vroee sewentigerjare 

dat professionele instansies bewus geword het van die 

onrusbarende probleem wat vir soveel jare geignoreer was 

(Deighton & McPeek, 1985:403). Navorsing dui daarop dat ongeveer 

eenmiljoen Amerikaanse vroue betrokke was by bloedskande met hul 

vaders (Faria & Belohlavek, 1984:465). Indien die vroue wat as 

kinders seksueel deur ander familielede en vriende misbruik is, 

ook by die navorsing betrek word, is die syfer waarskynlik 
I 

aansienlik groter. 

'n Persoon wat seksueel misbruik was, het 'n aantal spesiale 

behoeftes waaraan aandag gegee moet word in die proses van 

behandeling. Die feit dat daar al hoe meer aandag deur die media 

en navorsers aan die gevolge van seksuele molestering gegee word, 

veroorsaak dat al hoe meer mense om hulp aanklop (Faria & 

Belohlavek, 1984:465). Deur behandeling kan die persoon gehelp 

word om aan opgekropte gevoelens uiting te gee en dit te openbaar 

en om die vroeere geheimhouding en isolasie deur vertroue te 

vervang en om die angswekkende gevoelens wat met openbaarmaking 

gepaardgaan, te verwerk. 

Daar is verskeie programme wat aangewend word vir die behandeling 

van volwassenes wat as kinders seksueel misbruik is. Hierdie 

programme wissel van individuele hulp tot groepterapie. Volgens 

Courtois en Watts (1982:275) is die houding van die terapeute ten 

opsigte van seksuele molestering van die allergrootste belang. 

Die genoemde skrywers gaan verder deur daarop te wys dat die 
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terapeute 'n realistiese siening moet he en dat die pasient as 

'n geheel gesien moet word, met die nodige moontlikhede en 

vermoens om sy probleem deur middel van behandeling te oorkom. 

Die doel van terapie, volgens die Bowen-teorie, is dat die 

pasient in staat gestel moet word om homself van sy probleem te 

distansieer, sodat hy kontrole kan uitoefen oor sy emosies en 

gevoelens (Deighton & McPeek, 1985:405). 

Volgens Faria & Belohlavek (1984:465) moet die terapeut die 
I 

volgende in gedagte hou wanneer hy met behandeling besig is: 

* die spesif ieke behandelingsprosedure meet s6 kan 

verander word dat dit aan die spesif ieke behoeftes van 

die pasient voldoen 

* dit moet van so 'n aard wees dat dit die totale reeks 

van kogni ti ewe, emosionele, f isieke en sosiale 

probleme van die individu in ag neem 

Deighton & McPeek (1985:403) wys daarop dat groepbehandeling 'n 

klimaat van ondersteuning en vertroue skep. Deur groepterapie kom 

die volwassene in aanraking met ander persone wat dieself de 

trauma as hy of sy deurgemaak bet. Die persone leer om binne die 

toegeneentheid en warm aanvaarding van hul eie portuur hul 

gevoelens te verwerk. 'n Groep kan help om die negatiewe 

gevoelens tee te werk en sodoende 'n sosiale model van 

onderskraging daar te stel. 
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Dit is van die allergrootste belang dat die terapeut te alle tye 

bewus van die individuele verskille van die kliente moet wees 

(Courtois & Watts, 1982:279). Courtois en Watts wys verder 

daarop dat groepbehandeling slegs suksesvol kan wees indien dit 

terselfdertyd ook met individuele terapie gepaard gaan. Ten spyte 

van al die pogings om behandeling suksesvol te laat verloop, is 

daar dikwels nog baie inligting wat nie aan terapeute bekend is 

nie (Faria & Belohlavek, 1984:471). 

As al die gegewe inligting in gedagte gehou word, kan daar net 

opnuut besef word hoe moeilik dit is om slagoffers van seksuele 

molesteripg te behandel. Aangesien behandeling van seksuele 

molestering so 'n komplekse probleem is, is dit noodsaaklik dat 

daar van 'n multi-dimensionele benadering gebruik gemaak word. 

Die taak van die terapeute kan slegs makliker gemaak word indien 

die groeiende getal kliente wat bereid is om hul ondervinding te 

deel, toeneem. 

3.8 SAMEVATTING 

In hierdie hoof stuk is daarop gewys dat indien die probleem van 

seksuele molestering onoorkomlik blyk te wees, opleiding en 

onderrig aan die gemeenskap vroee identif isering en moontlike 

ingryping tot gevolg kan he. As daar aanduidings van seksuele 

misbruik is, is vinnige optrede noodsaaklik sodat daar tot 

hulpverlening en behandeling oorgegaan kan word. Vroee 

diagnosering kan die hulpverlening makliker maak. 
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Kinders moet vroegtydig ingelig word oor hierdie uiters 

sensitiewe onderwerp, sodat hulle in staat sal wees om die daad 

te herken en sal weet wat om te doen. Soos enige ander aspek van 

volwassenheid is sedelikheid nie iets waarmee die kind gebore 

word nie. Opvoeding in hierdie verband kom neer op die oproep aan 

die opvoedeling om keuses te maak. Dit is die taak van die 

opvoeder om hom in hierdie verband te ondersteun. 

Kinders wat van seksuele molestering bewus gemaak word, is 
I 

veiliger kinders in die opsig dat hulle weet wat met hulle 

gebeur. Dit verskaf aan die kinders meer selfvertroue en kan 

hulle in staat stel om die situasie te probeer vermy of om dit 

aan te meld. 

'n Beter begrip ten opsigte van seksuele molestering en die 

gevolge daarvan, sodat behandeling en uiteindelik 

voorkomingsprogramme gel.mplementeer kan word, kan nie genoeg 

beklemtoon word nie. Opvoeding deur ouers, onderwysers en 

professionele persone aan slagoffers van seksuele molestering, 

oud of jonk, moet 'n realiteit in vandag se moderne samelewing 

word. Dit blyk dat slagoffers van seksuele molestering kan baat 

vind indien individuele en groepterapie aan hulle beskikbaar 

gestel word. 

Teen die agtergrond van seksuele molestering van die kind en die 

uiteidelike gevolge daarvan op die persoonwees van 'n volwassene 

word daar vervolgens in die volgende hoof stuk aandag gegee aan 

die rol van die skoolvoorligter en uitnodigende onderwys in die 
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identif isering van en hulp aan die gemolesteerde kind. 
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BOOFSTUK 4 

/ 

DIE ROL VAN DIE SKOOLVOORLIGTER EB UITNODIGENDE ONDERWYS IN DIE 

IDENTIFISERING VAN EN BULP AAN GEMOLESTEERDE KINDERS 

4.1 INLEIDING 

In hierdie hoof stuk word aandag aan die taak van die 

skoolvoorligter in die identifisering van seksueel gemolesteerde 
I 

kinders en die hulpverlening aan hierdie kinders gegee. Daar word 

besonderlik op die plek van 'n uitnodigende opvoeding- en 

onderwysstyl in hierdie verband gewys. Opvoeding het in sy opdrag 

deesdae 'n nuwe beklemtoning betreffende die seksueel 

gemolesteerde kind, naamlik om die ontwikkeling en ontplooiing 

van die kind se wordingsmoontlikhede wat so dikwels wangerig is 

weer op koers te kry. Hierin word die uiteindelike 

selfaktualisering van die ontwrigte kind as einddoel gesien. Die 

(vroee) identif isering van en simpatieke hulpverlening aan sulke 

kinders staan sentraal in hierdie opvoedingsopdrag. Die 

skoolvoorligter is kragtens die pos wat hy beklee in 'n gunstige 

posisie hiertoe. 

Om deur opvoeding 'n sinvolle ingreep op die seksueel 

gemolesteerde kind se ontwikkelingsgang te maak, moet die 

opvoeder toesien dat daar nie bloot 'n verandering van die kind 

se beleweniswereld intree nie, maar dat daar inderdaad ook 

vooruitgang is. Die doel wat die skoolvoorligter wat uitnodigend 

optree met die identifisering van en hulpverlening aan die 
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gemolesteerde kind dus moet nastreef, is om seker te maak dat 

daar niveauverheffing in die rigting van die behoorlike en die 

optimaal moontlike in die kind se betekenisgewing aan sy 

gesitueerdheid is. Die kind moet (weer) in die regte rigting 

ontwikkel. Die opvoeder (skoolvoorligter) moet 'n brug tussen die 

kind se realiteit en sy potensialiteit help bou, maar op so 'n 

wyse dat die kind sy moontlikhede uiteindelik op 'n kritiese wyse 

self kan ontdek en realisties kan interpreteer. 

I 

Die persoon (uitnodigende skoolvoorligter) wat hom met 

identif isering en hulpverlening besig hou, kan hom menigmaal die 

vraag afvra of die kind gereed is om hulp te ontvang. Die 

gereedheid van die kind kan 'n belangrike determinant wees van 

dit wat in die terapie en hulpverlening gebeur. Dit kan trouens 

die uitkoms daarvan bepaal. Dit is die taak van die 

skoolvoorligter (wat uitnodigend optree) om metodes te soek om 

struikelblokke op die weg na hulpverlening uit die weg te ruim. 

Voortdurende kommunikasie tussen die skoolvoorligter en die kind 

(en indien moontlik ook die ouers) moet daarop ingestel wees om 

die kind te help om uiteindelik behoorlike verhoudinge met sy 

medemens te stig en te handhaaf. 

Kinders leer meestal nie voldoende wat van hulle verlang word of 

hoe om probleme te hanteer en op te los wanneer daar slegs 

inligting aan hulle meegedeel word nie. (Tell me and I forget.) 

Hulle leer beter wanneer die oplossings gedemonstreer word. (Show 

me and I remember.) Die beste leer hulle deur te doen en deur na 
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te dink oor wat hulle doen. (Involve me and I understand.) Dit 

sluit uitnodiging tot die daad in. Hierdie ondervinding sluit die 

aanpassing in en die toeeiening vanwaardepatrone van dit wat die 

skoolvoorligter in sy uitnodiging·aan so 'n kind voorleef. Dit 

is vir menige kind moeilik om op sy eie 'n sosiale identiteit te 

vorm wat aanvaarbaar vir hom is. Daarin moet hy meestal leiding 

kry. Uiteindelik is dit vir die kind belangrik om in die 

gemeenskap en samelewing opgeneem te word en om ook 'n 

suksesvolle sosiale lewe te lei. 

Die seksueel gemolesteerde kind moet deur middel van die 

hulpverlening so ver kom om daardie waardes aan te leer wat sy 

individuele ontwikkeling na volwassenheid en sy sosiale 

bewustheid sal bevorder. Die doel met die identifisering van en 

hulpverlening aan die seksueel gemolesteerde kind moet daarop 

gerig wees om die kind in sy totaliteit te ontwikkel, sodat sy 

volle potensiaal tot optimale ontplooiing gebring word. 

Omdat die mens voortdurend in relasie tot ander mense en dinge 

om hom verkeer, moet hy homself gedurig orienteer ten opsigte van 

sy eie staanplek in die relasie. Die invloed wat van die medemens 

op die kind uitgaan, mag nie onderskat word nie. Die 

skoolvoorligter moet dus deur uitnodigende onderwys probeer om 

die seksueel misbruikte kind te identif iseer sodat die kind deur 

hulpverlening kan oorgaan tot eksplorasie onder sy begeleiding, 

of die van kundiges. 
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4.2 DIE ROL VAN DIE SKOOLVOORLIGTER 

Die veranderende toekoms noodsaak 'n voortdurende herbesinning 

oor opvoeders, veral 

verantwoordelikhede. Sarason 

skoolvoorligting soos volg: 

skoolvoorligters, 

(Siegel & Cole, 

se 

1990:3) 

rol en 

beskryf 

"School psychology was born in the prison of a test, and 

although the cell has been enlarged somewhat, it is still 

a prison." 

Volgens Siegel en Cole (1990:3) is skoolvoorligting en die rol 

van die skoolvoorligter by 'n kruispad, omdat daar weinig 

konsensus oor die pligstaat van die skoolvoorligter bestaan. Oat 

suid-Afrika in die vroee jare negentig in 'n politieke en 

ekonomiese krisis verkeer, kan nie ontken word nie. Hierdie 

krisis beYnvloed verskeie sektore van 'n samelewing. Te midde van 

alle politieke, sosiale en ekonomiese woelinge moet die 

volwassene opvoed en die kind moet koers kry. Die skool en die 

onderwys word direk aangespreek. Veral die rol van die 

skoolvoorligter ten opsigte van koersduiding is baie sentraal. 

Die skoolvoorligter as opvoeder word genoop om, in die lig van 

sy verantwoordelikheid, deurlopend te besin oor die rigting en 

aard van maatskaplike veranderinge. Ook wat die tema van hierdie 

proefskrif betref, verg die samelewingsonbehaaglikhede bepaalde 

opvoedingsaanpassings van die skoolvoorligter ooreenkomstig die 

nood van seksueel gemolesteerde kinders in wording wat al hoe 

sterker onder die soeklig kom. 
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Die skoolvoorligter se rol verskil van skool tot skool en as sy 

rol nie duidelik aan hom voorgel~ word nie, kan dit veroorsaak 

dat hy nie in die opheff ing van die nood van die kind voldoen nie 

(Stead, 1987:13). Veral swart skole in Suid-Afrika het 'n 

toenemende nood aan goedopgeleide skoolvoorligters; maar daar is 

tans weinig beskikbaar. Skoolvoorligting word as vak eers sedert 

1981 in swart skole gel.mplementeer (Spence, 1982: 105). Daar 

bestaan 'n groot ·moontlikheid dat die skoolvoorligtingsillabus 

wat tans in die blanke skole gebruik word nie sonder meer 
I 

toereikend geskik is vir die swart skole nie. Dlamini (1982:17) 

meen dat dit 'n fout sowel as 'n vergissing sou wees om te 

probeer om die skoolvoorligting vir swartes dieselfde as vir 

blankes te maak. 

Wanneer daar dus na die rol van die skoolvoorligter gekyk word, 

moet daar in gedagte gehou word dat elke kind 'n unieke individu 

is en dat die skoolvoorligter hom daarop meet toespits om elke 

kind indi vidueel veilig te laat voel terwyl hy hom as totale kind 

in sy verhouding tot sy unieke werklikheid konfronteer. 

Beplanning en herbeplanning moet voortdurend plaasvind om te 

verseker dat die skoolvoorligting wat vir die verskillende 

bevolkingsgroepe aangebied word op dieselfde vlak geskied, al is 

dit vir elke groep moontlik behoeftespesifiek verskillend. 

Die skoolvoorligter moet oor hoe kwaliteite beskik en hy moet 

voortdurend probeer om homself beter te bekwaam of te laat oplei. 

Baker (1976:6) beskryf die skoolvoorligter soos volg: 
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"The counsellor is a human development specialist within 

the school." 

Dit geld ook sy vaardighede om die seksueel gemolesteerde kind 

in die veranderende gemeenskap te kan help inskakel sodat ook die 

gemolesteerde kind 'n sinvolle bestaan kan voer. 

As daar krities na die pligte en take van die departementshoof: 

opvoedkundige leiding gekyk word, dan blyk dit duidelik dat 'n 
I 

groot gedeelte van sy tyd aan administrasie en organisasie bestee 

word. By implikasie beteken dit dat sy tyd om werklik by kinders 

uit te kom, betreklik beperk is, veral om seksueel gemolesteerde 

kinders te identif iseer sodat die nodige hulpverlening kan 

geskied. 

'n Verdere probleem is dat die skoolvoorligter die grootste deel 

van sy dag in die teenwoordigheid van kinders in groepverband 

deurbring en dat die geleentheid vir individuele aandag relatief 

beperk is (Daws, 1969:569). Om die onderwyssisteem in staat te 

stel om voortreflik te funksioneer, moet skole leer om die 

talente van elke onderwyser optimaal te benut (Podemski & 

Childers, 1987:17). Die skoolvoorligter het in hierdie verband 

nie slegs 'n verantwoordelikheid ten opsigte van die kinders in 

sy skool nie, maar ook ten opsigte van die ander kollegas in die 

personeel. Wat die geestesgesondheid van die skoolbevolking 

betref, moet die skoolvoorligter dikwels die inisiatief neem en 

sy kollegas ook daarby aktief betrokke kry. 
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Aanduidings van sekere gedragspatrone wat in die klaskamer 

openbaar word, is bewys daarvan dat kinders deesdae al hoe meer 

persoonlike probleme ondervind. Alhoewel dit die opgeleide 

skoolvoorligter is wat hierdie kinders meet bystaan, is dit 

gewoonlik die klas- of vakonderwysers wat die probleem eerste 

teenkom in hul klas (Reed & McCoy, 1989:342). Dit beklemtoon 

opnuut die noodsaaklikheid van noue skakeling tussen die klas-

of vakonderwysers en die skool voorligter. Een van die 

belangrikste kwaliteite waaroor 'n skoolvoorligter meet beskik, 

is kennis van die kind. Hierdie kennis aangaande die kind kan hy 

alleen opdoen indien hy werklik in die praktyk met kinders te 

doen kry. Dit is dus wenslik dat hy ook moet skoolhou. In die lig 

van die bogenoemde beskryf Daws (1969: 569) die rol van die 

skoolvoorligter socs volg: 

Only through the teaching function can a counsellor become 

acquainted with his potential clients, display himself as 

a person to them at long range. 

Dit is van kritieke belang dat die skoolvoorligter besef dat 

bestaande sosiale veranderinge in die samelewing 'n groot impak 

op kinders se lewens kan he (Reed & McCoy, 1989:342). 'n Enkele 

ervaring in die verlede kan die hele toekoms (ten goede of ten 

kwade) beYnvloed. As 'n kind gedurende sy kinderjare seksueel 

gemolesteer was, kan di t veroorsaak dat hy hom as volwassene 

grootliks van intieme verhoudings kan onttrek. Meisies kan so ver 

gaan dat hulle nooit in die huwelik tree as gevolg van die 

traumatiese seksuele ondervinding wat hulle as kinders opgedoen 
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het nie (Lantz & Snyder, 1962:225). Die verlede vorm inderdaad 

die brandpunt van die toekoms (Engelbrecht, 1989). Die toekoms 

spreek so 'n persoon vanuit die verlede aan. 

Die bespreking van die rol van die skoolvoorligter en die omvang 

van sy taak maak dit amper onnodig om aan te toon hoe noodsaaklik 

en belangr ik di t is dat elke skool oor die dienste van 'n 

skoolvoorligter behoort te beskik. Daws (1969:91) beklemtoon die 

skoolvoorligter se rol in die onderwys soos volg: 

* Die noodsaaklikheid van skoolvoorligting vir die kind 

het so ooglopend geword en die handelinge van die 

skoolvoorligter so gespesialiseerd, dat die gewone 

onderwyser nie meer oor die nodige opleiding beskik om 

dit te behartig nie. 

* Kinders se behoefte aan persoonlike hulp en 

voorligting kan die beste bevredig word deur 'n 

persoon wat gespesialiseerde hulp aan kinders in nood 

kan gee. 

* Die nuwe bedeling in die onderwys stel nuwe eise aan 

die kind en aan die onderwyser en beklemtoon opnuut 

die noodsaaklikheid van 'n skool voorligter by elke 

skool. 

Skoolvoorligting maak ook 'n belangrike komponent uit van die 

weerbaarmaking van die kind. Die krag van sy geestesweerbaarheid 
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setel by die kind in sy keuseweerbaarheid. Laasgenoemde is 

dikwels verskraal by die seksueel gemolesteerde kind en die 

herbevestiging daarvan is veral van besondere belang vir sy 

verdere wording. Die skoolvoorligter handel en werk binne die 

leefwereld van die kind. Hy moet daarom tuis wees in twee 

werelde: in die grootmenswereld sowel as in die kinderwereld. Die 

skoolvoorligter moet die wereld van kinders in die algemeen deur

en-deur ken. Hy moet oak die wereld van enige besondere kind ken 

alvorens hy ham daarin eg empaties kan' inleef •. Dit is veral 

noodsaaklik dat hy die seksueel gemolesteerde kind se situasie 

in die werklikheid moet kan deurgrond. 

Die doelstellings wat die skoal voorligter moet nastreef, is 

volgens 'n verslag van die werkkomitee van die Raad vir 

Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) (1981:135) soos volg: 

* om die kind te orienteer sodat hy sal besef dat die 

lewe en sy eie bestaan sinvol is 

* om die kind te help om homself te kan beoordeel en te 

begryp 

* om die kind behulpsaam te wees om sedelik

verantwoordbare keuses te doen en verantwoordelik te 

hand el 

* om die kind te orienteer om agting vir ander se 

menswaardigheid te he en om medemenslikheid te beoef en 
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* om die kind te begelei sodat hy volgens 'n eie 

waardestruktuur kan lewe. 

Die skoolvoorligter moet die kind se geborgenheid waarborg deur 

onder andere empaties te luister na wat die kind te se het. Dan 

moet hy grense ter normering van gedrag aanle. Dit geld 

besonderlik vir d~e seksueel gemolesteerde kind, omdat sy toekoms 

opnuut weer daardeur verhelder kan word. Die liefdevolle 

teenwoordigheid van die skoolvoorligter is nog nie sonder meer 

voldoende en vanselfsprekend om die kind te beveilig nie. Daarom 

is besondere aspekte soos lief devolle aanvaarding van en 

besorgdheid oor die kind nodig, sowel as kennis, begrip en insig 

aangaande sy gesi tueerdheid. Eers daardeur kan geborgenheid 

geskep en gehandhaaf word. 

4.3 UITNODIGENDE ONDERWYS AS ONDERRIGSTYL 

Die opvoeding van die kind tot 'n lewe van verantwoordelike 

keuses en beslissings plaas 'n groot verantwoordelikheid op die 

opvoeder (skoolvoorligter) se skouers. Die skoolvoorligter se 

persoon, lewe en voorbeeld is almal magtige faktore in die 

karaktervorming van die kind (Perquin, 1964:182-183). Die aard 

en struktuur van kommunikasie tussen die skoolvoorligter en die 

kind kan implikasies vir die vorming van die kind inhou. Joubert 

{1991:202) wys daarop dat die verhoudingstrukture (vertrouens-, 

begrypings-, en gesagsverhouding) juis deur middel van 

kommunikasie verwerklik word. 
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'n Bekende uitspraak wat Ausubel gemaak het, kom daarop neer dat 

as hy die terrein van die sielkundige opvoedkunde tot een saak 

sou moes reduseer, dit die volgende sou behels: bepaal wat die 

kind reeds weet en kyk na wat 'n kind van homself glo en voed hom 

dan dienooreenkomstig op. In die lig van die bogenoemde is dit 

gepas om na Richmond (1990:181) se stelling te kyk: 

A person's behavior may be a manifestation of the person's 

own preferences or of the preferences of another person. 

In vele skole in Suid-Afrika, veral in die swart woongebiede, is 

swak fasiliteite en oorbevolkte klaskamers niks ongewoons nie. 

Hierdie toedrag van sake kan egter· meebring dat die opvoeder 

(skoolvoorligter) en die kinders gedemotiveer word. Die 

skoolvoorligter moet besef dat dit van groot belang vir die 

vestiging van goeie kommunikasie en vertroue is, om 'n 

uitnodigende atmosfeer en klimaat in die klaskamer tot stand te 

bring. 

Uitnodigende onderwys fokus op al die elemente wat tot 'n gesonde 

selfkonsep en toereikende menslike gedrag bydra. Mense se gedrag 

word bepaal deur die wyse waarop hulle geleer het om hulself en 

ander mense te sien {Purkey, 1985:256). Die doel van uitnodigende 

onderwys is om 'n omvattende klimaat van intensionele uitnodiging 

te skep sodat die kind sy betreklik grenslose potensiaal optimaal 

kan verwesenlik en hom sodoende in staat te stel om 'n eie 

identi tei t te ontwikkel en om in beheer van sy lewe te wees 

(Purkey & Novak, 1984:3). 
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Uitnodigende onderwys is op twee grondslae gebaseer: (a) die 

selfkonsepteorie en (b) perseptuele tradisies (Purkey & Novak, 

1984:2). Die selfkonsep is die kragtiger een van die twee, want 

deur 'n eie selfkonsep leer die kind om homself te handhaaf, 

verdedig en versterk. Die kind word egter nie met 'n selfkonsep 

gebore nie, maar verwerf dit deur 'n eindelose interaksie met 

mense. Die tot~liteitsoptrede van 'n skoolvoorligter wat 

uitnodigend optree kan moontlik 'n baie belangrike rol met die 

vorming van 'n selfkonsep by die kind speel. 

Die selfkonsep kan as 'n perseptuele filter dien en gevolglik die 

rigting van die gedrag lei. 'n Skoolvoorligter wat uitnodigend 

optree kan die seksueel gemolesteerde kind se selfkonsep en 

gedrag tot 'n gesonde selfkonsep probeer vorm sodat die kind sy 

eie aanmoedigingsmeganisme ontwikkel. Combs (1962:85) maak die 

volgende stelling in verband met aanmoediging en motivering: 

People are always motivated; in fact, they are never 

unmotivated. 

Die skoolvoorligter moet met sy uitnodigende styl daarna strewe 

om 'n positiewe realistiese selfkonsep by die seksueel 

gemolesteerde kind te vestig. Veral deur uitnodigende onderwys 

kan die kind hierdie optimistiese selfkonsep aangaande homself 

handhaaf en kan 'n "uitgenooide" strewe tot verwerkliking kom 

(vgl. Purkey, 1985:256). 

Die perseptuele benadering gaan van die standpunt uit dat elke 
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mens 'n bewussynswese is wat ervaar, vertolk, skep, besluite neem 

en uiteindelik reageer (Purkey & Novak, 1984:2). Die perseptuele 

benadering beklemtoon dus die individu se ervaringswereld en die 

aanleer van persoonlike realiteite. 

Persepsies word dus aangeleer en kan verander soos die mens 

ontwikkel. Die fundamentele persepsies kan vir die kind as 

verwysingsraamwerk dien waarvolgens hy optree en oordeel (Combs, 

et al., 1978:109). Deur sy eie persepsie&te ondersoek, kan die 

seksueel gemolesteerde kind 'n beter begrip van homself en sy 

probleem kry. 'n Skoolvoorligter wat uitnodigend optree kan deur 

sy ui tnodigende opvoedingstyl 'n belangrike bydrae tot die 

hulpverlening aan die seksueel gemolesteerde kind lewer deur hom 

te help om sy persepsies te ondersoek. 

'n Uitnodiging aan die kind deur die skoolvoorligter kan die kind 

verseker van sy uniekheid en gevolglik 'n spesiale gevoel by die 

kind laat posvat. Wilson (1986: 11} sien hierdie uitnodigende 

boodskap soos volg: 

The message helps youngsters view their qualities, 

characteristics, and descriptions of self in the most 

positive fashion imaginable, complementary with the poster 

epigram which states, "I know I'm okay 'cause God don't 

make no junk!" 

Die skoolvoorligter moet bewus van die feit wees dat dit die 

moeite werd is om 'n uitnodigende houding te openbaar en op so 
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'n wyse die onbenutte potensiaal van die seksueel gemolesteerde 

kind te verwesenlik. Volgens Purkey (1985:256-257) bestaan 'n 

uitnodigende houding uit. vier kwaliteite, naamlik: 

* Optimisme 

Geen Rersoon, Rlek, beleid (Rolicy), Rrogram of Rroses 

kan neutraal wees nie. Alles wat in die skool 

plaasvind, raak die kind en heb 6f 'n positiewe 6f 'n 

negatiewe invloed op die kind. Enige uitnodiging, hoe 

klein ook al het 'n besliste invloed op die kind. Dit 

sal die opvoeder sowel as die kind tot optimisme stem. 

* Intensionaliteit 

'n Uitnodiging word met 'n doel aan 'n kind gerig, 

naamlik met die oog daarop om sy potensiaal te 

verwesenlik. Dit gaan hier om die intensionele doel om 

die rigting van 'n kind se gedrag te verander sodat 

die kind homself en ander kan vertrou. 

* Respek 

Die beleid, praktyk en programme van 'n skool en veral 

van die skoolvoorligter moet van so aard wees dat die 

kind met respek behandel word. 
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* Vertroue 

Hier gaan dit om sensiwiteit vir mekaar en 'n 

bewustheid van die spesifieke situasie en ook 'n 

begeerte om bymekaar te wees. Dit is daarom 'n 

bymekaarwees om gedagtes en aktiwiteite te deel wat 'n 

aangename ervaring tot gevolg sal he. Hierdie vertroue 

moedig 'n patroon van openheid en betrokkenheid aan. 

I 

Wanneer daar na uitnodigende onderwys gekyk word, moet die 

genoemde vyf p's nie uit die oog verloor word nie. Uitnodigende 

onderwys poog om die vyf p's, naamlik, "people", "places", 

"policies", "programmes" en "processes" in die skoolkultuur in 

te werk. Sodra een van hierdie vyf p's 'npositiewe gevoel by die 

kind laat posvat, word daar in die taal van die voorstaanders van 

uitnodigende onderwys na 'n "blue card" verwys, en 'n negatiewe 

gevoel gee aan die kind 'n "orange card". Volgens deskundiges op 

die gebied van uitnodigende onderwys sal 'n kind twaalf "blue 

cards" nodig he om slegs een "orange card" effektief te 

neutraliseer (Paxton, 1991:8). 

Verskeie onderwysers as prof essionele persone glo dat hulle haas 

alles betreffende uitnodigende onderwys weet. Dit is egter 'n 

komlekse proses van menslike interaksies wat op vier verskillende 
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vlakke kan verloop. Purkey {1985:256) verwys na hierdie vier 

vlakke soos volg: 

* Doelbewus nie-uitnodigende onderwys 

Hierdie is die laagste vlak van funksionering van die 

onderwyser waar hy deur sy optredes, beleidsrigtings 

en programme sy leerlinge doelbewus afraai, ontmoedig, 

verydel, verneder, en vernietigc Die optrede van so 'n 

opvoeder is doelbewus daarop gemik om die kind te 

verkleineer. 'n Voorbeeld van sodanige optrede is die 

van 'n onderwyser verbonde aan 'n plaaslike swart 

skool wat die volgende woorde regoor 'n opstel wat 'n 

matriekleerling ingehandig het, geskryf het, "get a 

job" en daarbenewens geen punt toegeken het nie. Daar 

bestaan geen regverdiging vir hierdie tipe optrede in 

die onderwys nie en opvoeders behoort bewus daarvan 

gemaak te word om hierdie tipe gedrag te vermy. 

Daar word vermoed dat hierdie tipe optrede aan die 

kant van die skoolvoorligter die risiko verhoog dat 

kinders wat seksueel misbruik is, nie die 

vrymoedighied sal he om steun en hulp by so 'n 

skoolvoorligter te vra nie. 
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* Onbewustelik nie-uitnodigende onderwys 

Hierdie opvoeders is nie doelbewus nie-ui tnodigend 

nie, maar hulle het geen rigting en doel waarheen 

hulle beweeg nie. Hoewel hierdie opvoeders nie 'n 

negatiewe bedoeling het nie, word daar nogtans skade 

aan die kinders berokken. Die onbewustelik nie

ui tnodigende opvoeders word dikwels gesien as 

nonchalant en onbedagsaam. 1 

Die invloed van sodanige onbedagsaamheid kan moontlik 

nadelig vir kinders wees. Dit laat eweneens die 

vermoede ontstaan dat dit kan bydra tot die risiko dat 

kinders nie so 'n skoolvoorligter in hulle vetroue sal 

neem nie. 

* Onbewustelik uitnodigende onderwys 

Hierdie opvoeders funksioneer onbewustelik op 'n 

uitnodigende wyse, maar dit ontbreek dikwels aan 'n 

bestendige houding. Daar word dikwels na hierdie 

opvoeders verwys as "gebore" onderwysers. Die optrede 

van hierdie opvoeders is van so aard dat die kinders 

voel dat hulle uitgenooi word, maar die opvoeders is 

onbewus van die dinamika wat hulle in die klas 

ontketen. Die probleem met hierdie funksionering is 

dat die opvoeder dit onmoontlik vind om redes vir sy 

sukses of mislukkings te verskaf. 
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Wanneer skoolvoorligters nie die effek van hul houding 

kan vertaan nie, laat dit die vermoede ontstaan dat 

daar moontlik · 'n risiko bestaan dat kinders wel om 

hulp aanklop, maar dat daar nie daadwerklike optrede 

aan die kant van die skoolvoorligter sal wees nie. 

Bewustelik uitnodigende onderwys 

Hierdie opvoeders strewe daarna om bewustelik 'n 

uitnodigende houding en optrede op te bou. Hulle wend 

'n doelbewuste poging aan om uitnodigend in hul 

optrede te wees. Opvoeders wat hierdie vlak van 

funksionering bereik het, stel hulself ten doel om op 

hierdie vlak te bly funksioneer sodat elke kind sy 

volle potensiaal kan ontwikkel. Hier gaan dit om 'n 

benader ing van "doen mee" en "saam met" en nie 'n 

blote "doen aan" nie. 

Deur bewustelik uitnodigend op te tree, kan selfs die 

moeilikste situasie op 'n professionele uitnodigende 

wyse hanteer word. Daar word vermoed dat hierdie 

ui tnodigende houding tussen kind en skool voorligter 

daartoe kan bydra dat die kind(ers) wel sal aanklop 

vir hulpverlening. Elke opvoeder behoort daarna te 

strewe om bewustelik 'n uitnodigende opvoedingsklimaat 

in die klaskamer te skep. 

Die skoolvoorligter kan deur 'n uitnodigende houding moontlik 'n 
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sterk invloed by die identif isering van en hulpverlening aan die 

seksueel gemolesteerde kind uitoefen. Die seksueel gemolesteerde 

kind sal moontlik in staat gestel word om sy sensiwiteit en 

verwerping weens seksuele molestering te hanteer, indien hy. 

leiding van 'n skoolvoorligter wat uitnodigend optree, ontvang. 

om die skoolvoorligter behulpsaam te wees in die identifisering 

van seksueel gemolesteerde kinders het dit sin om kortliks 'n 

indeling te gee van die kategoriee van seksuele kindermisbruik, 

soos dit uit die geraadpleegde literatuur blyk. 

4.4 KATEGORIALE INDELING VAN SEKSUEEL GEMOLESTEERDE KINDERS 

4.4.1 Aanvanklike identifisering 

Wanneer daar na die identifisering van seksuele molestering gekyk 

word, kom die navorser tot die besef dat di t 'n komplekse 

probleem is. Blagg en sy medeskrywers (1989:27) som hierdie 

praktiese probleem soos volg op: 

Saying so is one thing, identifying the reasons and trying 

to resolve them, quite another. 

Key en Jacob (1987:11) verskaf die volgende aanduidings vir die 
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moontlike identifisering van die seksueel gemolesteerde kind. Die 

kind openbaar een of meer van die volgende: 

* seksueel onaanvaarbare gedrag 

* seksueel oordraagbare siektes 

* vaginale afskeidings 

* urineweginfeksies 

Die groot aantal kinders wat seksueel 'gemolesteer word, is 

kommerwekkend. 'n Mens sou dink dat met die media wat tans soveel 

aandag aan seksuele molestering gee, die publiek al hoe meer 

bewus sal word van die probleem en dat daar 'n groter 

identif isering van gevalle of selfs voorkoming sal plaasvind. 

Robertson (1989:45) wys egter daarop dat 'n mens nie so naYef 

moet wees om te glo dat die oomblik wanneer kinders meer 

inligting en opvoeding aangaande seksuele molestering ontvang, 

die probleem sal verdwyn nie. Voorts verklaar hy dat die teendeel 

eerder waar is, naamlik dat die syfer elke jaar toeneem ten spyte 

van spesifiek toegespitste inligting, voorligting en opvoeding. 

Indien daar nie op 'n vroee leeftyd aandag aan hierdie probleem 

gegee word nie, kan dit tot wanaanpassing met gepaardgaande 

ontwikkelende persoonlikheidsprobleme aanleiding gee. Die 

skoolvoorligter is iemand wat in die voorste linie funksioneer 

wat deur sowel sy opleidingsagtergrond as ervaring in staat is, 

of behoort te wees, om die seksueel gemolesteerde kind te 

identifiseer. 
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Vroee identifikasie is van die uiterste belang, maar word 

bemoeilik deur die feit dat daar verskeie redes is waarom die 

kind nie die vrymoedigheid het om die daad teen hom te rapporteer 

nie. Robertson (1989:20-23) verwys na 'n Amerikaanse psigiater 

wat intens navorsing oor seksueel gemolesteerde persone gedoen 

het en op grond daarvan die volgende redes noem waarom di t 

moeilik is om seksueel gemolesteerde kinders te identifiseer: 

* Die molesteerder dring daarop aan dat die verhouding 

tussen hom en die kind 'n GEHEIM meet bly. Die meeste 

kinders hou daarvan om 'n geheim te he en sal die 

geheim bewaar al word daar druk op hulle geplaas om 

di t te vertel. Die molesteerder dreig die kind ook 

dikwels dat daar iets met hulle sal gebeur indien 

hulle sou vertel. 

* Tweedens, voel die kind HULPELOOS. Die kind voel 

magteloos en onbekwaam om die seksuele molestering te 

stop. Hier word 'n mens gekonfronteer met die basiese 

probleem van 'n gemeenskap, deurdat kinders geleer 

word om na volwassenes te luister en hulle te 

respekteer. Die samelewing het amper 'n houding van 

"die volwassene is altyd reg". Dit is geen wonder dat 

seksueel gemolesteerde kinders dikwels oor hul 

situasie swyg nie. 

* Derdens voel dit vir die kind of hy vasgevang is in 'n 

VANGSTRIK. Dit is nie moeilik om jouself in die 
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situasie in te dink hoe dit vir die kind meet voel om 

vasgevang te wees in 'n klein kamertjie of in 'n motor 

met 'n volwassene wat hom seksueel molesteer nie. 

Visioene van geweld en selfs die dood kan deur die 

kind se gedagtes flits. Die kind kan homself probeer 

kalmeer deur homself wys te maak dat die seksuele 

molestering glad nie so erg is nie. Baie kinders is 

daarom geneig om eerder stil te bly as om die seksuele 

molestering aan te meld. 

* Vierdens, is daar die probleem van VERTRAG:ING en 

KONFL:IKTERENDE OPENBAARMAK:ING. Daar is bitter min 

kinders wat seksuele molestering dadelik onthul. Dit 

word in vele gevalle eers onthul wanneer daar dalk 'n 

argument is en die kind op die ingewing van die 

oomblik die kwessie van seksuele molestering bekend 

maak. Indien hierdie onthulling eers na 'n paar maande 

of selfs na jare plaasvind, is dit vir die volwassenes 

vir wie hy dit se, moeilik om te glo. 

* Laastens, noem Robertson die mees tragiese en 

verpletterende probleem, naamlik TERUGTREKK:ING. In 

sommige gevalle herroep die kind alles wat hy vroeer 

erken het weer later. Hierdie probleem kan daaraan 

toegeskryf word dat die kind nie toereikend 

ondersteuning van die persoon kry aan wie hy di t 

bekend gemaak het nie. Indien die kind ondersteuning 

ontvang, bestaan die moontlikheid dat hy die beweringe 
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wat hy in verband met die seksuele molestering gemaak 

het, nie sal herroep nie. 

Alhoewel dit betreklik moeilik is om kinders te identifiseer wat 

seksueel gemolesteer is en die kinders dit op hulle beurt nog 

moeiliker maak deur daaroor te swyg, bestaan daar tog sekere 

gedragsvorme wat dikwels by die seksueel gemolesteerde kind 

voorkom. Die volgende korttermyn gedragsversteuringe kan moontlik 

by die seksueel gemolesteerde kind voorkom: 

* 'n gevoel van woede en frustrasie 

* 'n skuldgevoel wat kan oorgaan in skaamte 

* die ontwikkeling van depressie 

* versteurde slaapgewoontes 

Die vermelde identif iseerbare aanduidings van die seksueel 

gemolesteerde kind maak egter nie op noodwendigheid, volledigheid 

of onfeilbaarheid aanspraak nie. Dit dien slegs as riglyne vir 

die skoolvoorligter (wat uitnodigend optree) om so 'n kind te 

identif iseer sodat hulpverlening kan plaasvind. 

4.4.2 Die voorkomssyf er 

skoolkinders 

van kindermolestering by 

Dit is ongelukkig so dat die meeste gevalle van seksuele 

molestering nie aangemeld word nie. Dit is daarom feitlik 

onmoontlik om 'n eksakte syfer oor seksuele molestering te 

verskaf. In hierdie verband aanvaar 'n navorser soos Finkelhor 
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(1984:57} dat slegs 'n klein persentasie van werklike gevalle 

aangemeld word. 

Cohen (1985:730) beweer dat in Suid-Afrika die voorkomssyfer van 

seksuele kindermolestering na raming ongeveer 150 ooo per jaar 

is·. Sy wys verder daarop dat die gerapporteerde gevalle van 

seksuele molestering in die Verenigde State van Amerika met 200% 

sedert 1976 toegeneem het. Die vermeerdering van die 

gerapporteerde gevalle kan moontlik toegeskryf word aan die feit 

dat daar 'n groter belangstelling van professionele persone by 

hierdie komplekse probleem is. 

Gedurende 'n seminaar wat op 20 Junie 1992 deur dr. Howard 

verbonde aan die Alexandra Health Clinic aangebied is, is die 

volgende statistiek bekend gemaak: 

* Gedurende die tydperk van Januarie tot Junie 1988 is 

daar 2788 gevalle van seksuele molestering by 

bogenoemde kliniek aangemeld. 

* Gedurende die maande Januarie tot Junie 1991 is daar 

5400 sulke gevalle van seksuele molestering aangemeld. 

(Dit dui amper op 'n verdubbeling binne drie jaar.} 

* Tussen Junie 1988 en Maart 1990 was 52% van die 

molesteerders onbekend aan die kind, maar in 48% van 

die gevalle was dit wel 'n bekende, hetsy 'n 

familielid, vriend of buurman. 
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* Oor 'n tydperk van 21 maande was 33% van die kinders 

wat seksueel gemolesteer is nog voorskools en die 67% 

reeds van skoolgaande ouderdom. 

* Twee en veertig persent van die gevalle is toevallig 

ontdek en daarna aangemeld en 58% van die gevalle is 

of self deur die kind aangemeld of deur 'n volwassene 

geYdentif iseer en aangemeld. 

I 

Rodney ( 1992: 20) beweer dat in Suid-Afrika een uit elke vier 

meisies en een uit elke agt seuns seksueel gemolesteer word 

voordat hulle die ouderdom van sestien bereik. In 80 tot 90 

persent van die gevalle word die kinders gemolesteer deur iemand 

wat hulle ken en vertrou. Die mening van Cohen 11985:730) sluit 

aan by bogenoemde stelling wanneer sy daarop wys dat 80% van die 

seksueel gemolesteerde kinders ten tyde van die voorval reeds met 

die molesteerder as persoon kennis gemaak gehad het en dat dit 

meestal nie sommer 'n vreemdeling was nie. 

Teen die agtergrond van hierdie realiteite word die taak en 

belangrikheid van die skoolvoorligter as kundige opvoeder in die 

identif isering van en hulpverlening aan die seksueel 

gemolesteerde kind al hoe duideliker. Dit beklemtoon die 

noodsaaklikheid van 'n uitnodigende styl van optrede. 
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4.4.3 Verskillende tipes seksuele molestering 

Dit dien oak hier beklemtoon te word dat die skoolvoorligter 

slegs 'n sinvolle bydrae tot die identifisering van en hulp aan 

die seksueel gemolesteerde kind kan bied indien hy oor kennis van 

verskillende tipes seksuele molestering beskik. 

Die volgende tipes seksuele molestering kan voorkom: 

* Seksuele molestering deur iemand buite die familie 

Dit maak slegs tusen 20-30% van seksuele 

molestering uit 

Meisies is grootliks die slagoffers 

Die kindermolesteerders is meestal mans 

Fisiese geweld word selde gebruik 

* Vader-dogter molestering 

Hierdie tipe molestering word die meeste 

gerapporteer 

Dit word die beste verstaan 

* Broer-suster molestering 

Dit kan soveel as 5 keer soveel as vader-dogter 

molestering voorkom 

Dit word die minste gerapporteer 
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Dit is die minste vernederend en afbrekend 

* Homoseksuele molestering 

Patologiese diagnosering is noodsaaklik 

Dit word oor die algemeen nie dikwels 

gerapporteer nie 

* Moeder-seun molestering 

So iets is uiters patologies van aard 

Dit gebeur gewoonlik met die verlies van 'n vader 

Die voorkoms is baie skaars 

Die moeder verloor meestal beheer oor haarself 

* Vader-seun molestering 

Dit word selde gerapporteer 

* Oupa-kleindogter molestering 

Dit kom voor as gevolg van 'n emosionele 

ineenstorting van die gesin en tydens die oupa se 

toesig oor die kind 

Dit is baie skaars 
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* Moeder-dogter molestering 

Dit is baie skaars, indien dit hoegenaamd voorkom 

Benewens die kennis van die verskillende tipes seksuele 

molestering wat hierbo genoem word, moet die skoolvoorligter ook 

'n volledige evaluering van die erns van die kind se spesifieke 

seksuele molestering kan maak. Die skoolvoorligter moet veral op 

die affektiewe momente in die betrokke verhoudings let. 

4.5 DIE (UITNODIGENDE) SKOOLVOORLIGTER SE SLEUTELPOSISIE IN DIE 

4.5.1 

IDENTIFISERING EN HULPVERLENING AAN DIE SEKSUEEL 

GEMOLESTEERDE KIND 

Die verantwoordelikheid van die skoolvoorligter om 

seksuele molestering te rapporteer 

Opvoeders (onderwysers) kan 'n baie belangrike rol in die 

identifisering, rapportering en voorkoming van seksuele 

molestering speel. Naas die ouers spandeer die opvoeders 

( onderwysers) die meeste tyd saam met die kind (Hallahan & 

Kauffman, 1988:380). Die (uitnodigende) skoolvoorligter vervul 

in die kind se milieu en in die skool 'n funksie wat nie maklik 

of voldoende deur ander volwassenes vervul kan word nie. Hulp ter 

wille van die optimale ontwikkeling van die kind is daarom nie 

'n opsionele aktiwiteit nie, maar vorm deel van die 

verantwoordelikheid wat die skoolvoorligter as opvoeder teenoor 

die kind het. 
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Koblinsky & Behana (1984:3) verwys na tipiese reaksies wat vroeer 

deur opvoeders gemaak is wanneer daar na seksuele molestering 

verwys is: 

* How can we protect children from sexual abuse without 

frightening them to death? 

* Preschool kids are too young to understand about 

molestation - and the subject ~is much too sensitive 

for classroom discussion. 

* I'm scared that warning my girls will make them feel 

that all sex is perverted. 

* Thank God I have a son and don't have to worry about 

it. 

Opvoeders vorm volgens Roscoe (1984:82) altyd die eerste 

verdedigingslinie vir die kind. In die lig van die bogenoemde is 

dit wenslik en selfs noodsaaklik dat die skoolvoorligter met 'n 

uitnodigende optrede seksuele molestering identifiseer en dit 

rapporteer. 'n Professionele persoon wat sy plig versuim om 

seksuele molestering aan te meld, kan wettiglik aanspreeklik 

gehou word (Hallahan & Kauffman, 1988:380). 

Die skoolvoorligter moet vertroud wees met die wette van die 

staat ten opsigte van die rapportering van seksuele molestering 

(Brassard, Tyler & Kehle, 1983:93). Opvoeders het beide 'n morele 
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en wetlike plig om 'n redelike vermoede of kennis van seksuele 

molestering te rapporteer (Koblinsky & Behana, 1984:11). 

Die onweerlegbare feitelikheid van seksuele molestering van 

kinders wat as gevolg van die skoolvoorligter se uitnodigende 

optrede aan die lig kom, gee aan hom 'n besondere 

verantwoordelikheid om op 'n ewe gespesialiseerde wyse van 

optrede hierdie traumatiese ervaring vir die kind te rapporteer 

sodat hulpverlening kan plaasvind. g 

4.5.2 Hulpverlening aan die gemolesteerde kind in die 

klaskamersituasie 

Hulpverlening kan beskou word as die skoolvoorligter se bewuswees 

van die seksueel gemolesteerde kind se spesif ieke nood aan 

begryping ,. die opbou van wedersydse vertroue en simpatieke 

leiding. Oat hulpverlening 'n multidissiplinere aangeleentheid 

is, moet baie sterk beklemtoon word. 

seksueel gemolesteerde kind kan 

pedagogiekterrein beperk word nie. 

Hulpverlening aan die 

nie slegs tot die 

Alhoewel hulpverlening inherent deel van die opvoedingsgebeure 

is en in die opvoedingsgebeure aanwesig is, is die 

opvoedingsgebeure in die eerste en in die laaste instansie 'n 

medemenslike gebeure. Die skoolvoorligter meet sy bereidheid om 

hom onvoorwaardelik te aanvaar en te steun duidelik aan die 

seksueel gemolesteerde kind openbaar. 
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Loedolff (1984:159) is van mening dat die kind se woordeskat nie 

so omvangryk soos die volwassene s'n is nie en dat die opvoeder 

wat leiding en steungewing aan 'n kind bied, baie sensitief moet 

wees om ook nie-verbale "boodskappe" waar te neem. Die opvoeder. 

moet trouens probeer "luister met die kind se oor" en probeer 

vasstel wat agter die kind se totale psigiese optrede skuil. Die 

siening van Roehl en Burns (1985:19) sluit by die van Loedolff 

aan en gaan verder deur daarop te wys dat dit belangrik is om die 

regte vrae aan die kind te stel en om daaPop te let dat die kind 

nie gedwing behoort te word om antwoorde te verskaf wat hy nie 

bereid is om te gee nie. Roehl en Burns wys verder daarop dat die 

opvoeder nie woorde behoort te gebruik wat nie aan die kind 

bekend is nie. 

Aanvaarding en steungewing is dan ook 'n besondere pedagogiese 

antwoord op die kind se noodroep en hunkeringe. Deur leiding en 

begeleiding aan die kind-in-opvoeding te verskaf, help die 

skoolvoorligter die seksueel gemolesteerde kind deur hom in die 

werklike probleemsituasie ter wille te wees. Die skoolvoorligter 

moet dus nie net die spesif ieke nood van die seksueel 

gemolesteerde kind raaksien nie, maar hy moet deur sy bemoeienis 

met die kind 'n doelbewuste poging aanwend om die waardigheid van 

die kind te herstel. 

Die skoolvoorligter moet besin oor 'n verantwoordbare 

hulpverleningsprogram aan die seksueel gemolesteerde kind. 

Loedolff (1984:158) wys daarop dat die opvoeder 'n simpatieke en 

medelydende opvoederlike houding moet inneem wat intensiveer tot 
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meegevoel en uiteindelik uitkristalliseer in 'n bestendige 

hulpverleningsverhouding waardeur hy die kind se menswaardigheid 

laat gedy in sinvolle selfrealiserende verlustiging van 

meelewendheid. As daar van verantwoorde hulpverlening sprake is, 

beteken dit dat die hulpverlening wat gegee word, tot die 

werklikheid en direk op die menslike lewe self van die seksueel 

gemolesteerde kind gerig moet word. 

Daar bes ta an enkele riglyne ten 0psigte waarvan die 

skoolvoorligter hom eers moet vergewis alvorens hy in die klas 

oor seksuele molestering praat (Herman, 1985:170-171): 

* Daar moet 'n geskikte klimaat geskep word. 

* Die onderwerp moet duidelik en verstaanbaar aan die 

kinders beskryf word. 

* Daar moet dadelik aandag aan enige tekens van die 

kinders se moontlike ongemak en verbouereerdheid 

gegee word. 

* Alle terme moet baie duidelik gedefinieer word. 

* Vrae en antwoorde moet so duidelik en eenvoudig as 

moontlik wees. 

* Daar moet 'n balans tussen negatiewe en posi tiewe 

gevoelens van aanraking en liefde gehandhaaf word. 
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* Daar moet seker gemaak word dat daar genoeg tyd is om 

'n bepaalde onderwerp af te handel. 

* Materiaal wat onduidelik of verwarrend vir die kinders 

was, moet herhaal word. 

* Die kinders moet noukeurig dopgehou word omdat 'n kind 

se reaksie moontlik 'n aanduiding van seksuele 

molestering kan wees. 

Na 'n gesprek met 'n kind of kinders moet die skoolvoorligter 

daarop let om nie beloftes te maak wat hy moontlik nie sal kan 

nakom nie (Roehl & Burns, 1985:21-22). Die seksueel gemolesteerde 

kind moet deurgaans deur die skoolvoorligter daarop gewys word 

dat hy hom aanvaar en wil help. 

4.5.3 Die (uitnodigende) skoolvoorligter se rol ten opsigte 

van die hulpverlening aan die ouers van die seksueel 

gemolesteerde kind of ter moontlike voorkoming van 

seksuele molestering 

Seksuele molestering as leefwereldlike verskynsel noodsaak 'n 

nouer skakeling tussen die skoolvoorligter en ouers. Sodanige 

skakeling kan moontlik daartoe bydra dat die probleme wat met 

seksuele molestering gepaardgaan makliker deur spansamewerking 

tussen skool voorligter en ouers gehanteer word. Koblinsky en 

Behana (1984:12) wys daarop dat die ouers van seksueel 

gemolesteerde kinders professionele hulp nodig het weens die feit 
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dat hulle dikwels met opgekropte emosies worstel. 

'n Uitnodigende skoolvoo:rligter behoort ouers daaraan te herinner 

dat hulle die waardigheid van die seksueel gemolesteerde kind 

moet raaksien en beag en ook bereid moet wees om hulp te soek. 

Wanneer die kind 'n aanduiding gee dat hy seksueel gemolesteer 

is, moet die ouers die kind glo. Daar is naamlik gevind dat 

kinders nie maklik oor seksuele molestering sal jok nie (Herman, 

1985:173). 

Sommige kinders vind beslis baat deur hul probleem van seksuele 

molestering met die skoolvoorligter of hul ouers te deel 

(Koblinsky & Behana, 1984: 12), veral as hulle uitnodigend optree. 

Daar bestaan 'n groeiende behoefte om die kinders bewus te maak 

van seksuele molestering en die skoolvoorligter en ouers kan 'n 

aktiewe rol in hierdie verband speel (Herman, 1985:169). Die 

leiding en hulpverlening wat aan ouers verskaf word, kan moontlik 

as die eerste stappe tot die voorkoming van seksuele molestering 

van kinders gesien word (Brassard, Tyler & Kehle, 1983:96). 

Opvoedkundige programme met betrekking tot die seksuele 

molestering van kinders wat deur die ouer-onderwyservereniging 

geborg word, behoort aan die ouers voorsien te word (Brassard, 

Tyler & Kehle, 1983:243-244). Die meeste ouers het waardering vir 

hulp en leiding indien dit op 'n positiewe wyse aangebied word 

(Mccaffrey, 1979:49). Videoprogramme (soos "You're in Charge") 

waaraan spanlede bestaande ouers en onderwysers van die skool 

deelneem, is al geYmplementeer om kinders met feitlike inligting 
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te voorsien en om hulle die geleentheid te bied om oor hul 

gevoelens te praat (Brassard, Tyler & Kehle, 1983: 243) • Die 

belangrikste punte wat met sodanige aanbiedings aangeraak behoort 

te word, is die volgende: 

* Die kind se liggaam behoort aan homself en niemand het 

die reg om hom ongemaklik te laat voel nie, of hy nou 

die persoon ken of nie 

I 

* Die kind meet dadelik sy ouers of ander volwassenes in 

kennis stel wanneer 'n situasie of persoon hom 

ongemaklik laat voel 

* Die kind meet die algemene reels ten opsigte van 

veiligheid volg, ender meer om saam met 'n maatjie te 

stap eerder as om. alleen te stap en om nie enige 

aanbieding van 'n geleentheidsrit te aanvaar nie 

Aansluitend by die voorgaande soort programme, kan die 

skoolvoorligter (wat uitnodigend optree) en ouers die volgende 

liedjie wat al tydens 'n seminaar (vgl. 4.4.2) oor seksuele 

molestering uitgehandig is, aan kinders leer om hulle aandag 

opnuut op die gevare van seksuele molestering te vestig: 

BODY SONG 

Chorus: 

My body's nobody's body but mine, 

You run your own body, let me run mine. 



1. My body jumps, it can run all around, 

It flies through the air, 

And crawls on the ground. 

Chorus: - My body's ••• 

2. Don't hit me, don't kick me 

Don't push me or shove, 

Don't hug me too hard 

When you show me your love 

Chorus: - My body's ... 

3. 'Cause my body's mine 

From my head to my toes 

Please leave it alone 

When you hear me say no! 

Chorus: - My body's ... 

176 

Soortgelyke programme en liedjies kan slegs van waarde wees 

indien 'n kind gereeld daarmee te doen te kry of daaraan herinner 

word. Borkin en Frank (1986:80) is van mening dat dit noodsaaklik 

is om 'n kind se gedrag en denke te versterk deur gebruik te maak 

van opvolgprogramme. 
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4.6 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is ·daar gepoog om die belangrikheid van 

uitnodigende onderwys en die skoolvoorligter in die 

identifisering van en hulp aan die gemolesteerde kind uit te lig. 

Die skoolvoorligter kan slegs 'n sleutelrol vervul in die hulp 

wat hy aanbied ty~ens krisisse indien hy homself vergewis van die 

kind ~e gevoelens en kenmerkende gedrag wat hy moontlik sal 

openbaar nadat hy seksueel gemolesteer ig. 

Die skoolvoorligter (wat uitnodigeng optree) moet deur sy 

kundigheid en pedagogiese optrede daarna streef om seksuele 

molestering te voorkom. Goeie kommunikasie tussen die 

skoolvoorligter en ouers is onontbeerlik vir die paraatmaking van 

die kind. Die skoolvoorligter moet daarop ingestel wees en deur 

sy deskundige kennis in staat wees om seksuele molestering vroeg 

te identif iseer om daarna so spoedig moontlik tot hulpverlening 

te kan oorgaan. 

Deur sy ge1ntensiveerde aandag kan die skoolvoorligter, veral as 

hy uitnodigend optree, in staat wees om seksuele molestering te 

identifiseer, te rapporteer en die kind te help om die negatiewe 

effek van seksuele molestering te verwerk. Die seksueel 

gemolesteerde kind kan horn ten beste op grond van 'n 

geborgenheidsbelewing tussen horn en 'n skoolvoorligter wat 

uitnodigend optree in die skool of tussen hom en sy ouers tuis 

oopstel vir hulp. 
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HOOFSTUK S 

DIE VERLOOP VAN DIE EMPIRIESE NAVORSING 

5.1 INLEIDING 

In die vorige hoof stukke is die teoretiese onderbou van hierdie 

studie bespreek. Uit die literatuurstudie het geblyk dat daar in 

Suid-Afrika nog weinig riglyne vir die 1identif isering van en 

hulpverlening aan die seksueel gemolesteerde kind bestaan. Die 

kind is 'n unieke fisies-psigies-geestelike-eenheid-in-funksie 

wat vanuit sy eie individueel-persoonlike verwysingsraamwerk 

handel. Dit is die navorser se mening dat volwassenes, en in 

besonder skoolvoorligters, wat uitnodigend optree, opgelei kan 

word en so toegerus kan word om kinders wat seksueel gemolesteer 

is, te kan identifiseer sodat die gepaste hulpverlening 

voortspruitend daaruit gebied kan word. 

Amptelike riglyne vir die hulpverlening aan seksueel 

gemolesteerde kinders kan nie in 'n vakuum beplan en van stapel 

gestuur word nie. Diepgaande kennis van die huidige omvang van 

seksuele molestering in verskillende gemeenskappe, die houding 

van skoolvoorligters en die belewing van volwassenes wat as 

kinders seksueel gemolesteer is, is 'n voorvereiste vir die 

daarstelling van die riglyne vir hulpverlening. Veral in die lig 

van Suid-Afrika se bevolkingsamestelling - wat onder andere 

aansienlike verskille in die vraag na en behoefte aan hulp 

impliseer - kan 'n uniforme hulpverleningsprogram nie sonder meer 
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ge1mplementeer word, alvorens daar een uniforme onderwysstelsel 

bestaan nie. Die kulturele verskille kan selfs dan nog steeds 'n 

struikelblok wees ten spyte van die een onderwysstelsel. 

Voortvloeiend uit die bogenoemde en met inagneming van die 

sensitiwiteit van seksuele molestering en die beskikbaarheid van 

respondente, is besluit om 'n opname onder skoolvoorligters, 

godsdienstige leiers en sielkundiges te maak om sodoende meer 

inligting in te samel. om praktiese red.es is besluit om van 

geposte vraelyste gebruik te maak. 

Ten einde ook insette te kan lewer ten opsigte van 

verantwoordbare uitsprake oor die opvoedingsveranderlikes in die 

opvoedingsdinamiek van verskillende gemeenskappe en om 

gemotiveerde aanbevelings te kan maak, is daar verder gepoog om 

aan die hand van onderhoude die belewing van volwassenes uit 

verskillende bevolkingsgroepe en wat as kinders seksueel 

gemolesteer is, te verkry om daaruit moontlike riglyne vir die 

hantering van die seksueel gemolesteerde kind af te lei. Daar is 

besluit om van die onderhoudtegniek vir hierdie komponent van die 

empiriese ondersoek gebruik te maak. 

5.2 SELEKSIE VAN RESPONDENTE 

Die respondente wat by hierdie ondersoeke betrek is, is dus 

skoolvoorligters, 

volwassenes wat 

skoolvoorligters, 

godsdienstige leiers en sielkundiges asook 

as kinders seksueel gemolesteer is. Die 

godsdienstige leiers en sielkundiges 
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verteenwoordig 'n steekproef wat op 'n ewekansige wyse verkry is. 

Daarnaas het die navorser op grond van haar verbondenheid aan 

Universiteit Vista, die hulp van kollegas (sielkundiges) ingeroep 

om deur middel van hul praktyke by die betrokke volwassenes wat 

as kinders gemolesteer is, ui t te kom. Die Uni versi tei t Vista het 

sewe kampusse regoor die land en die respondente van verskeie 

kampusse is betrek. 

5.3 BESKIKBAARHEID VAN RESPONDENTE 

Aangesien hierdie ondersoek beoog om die riglyne vir die 

hulpverlening aan seksueel gemolesteerde kinders af te lei in die 

lig van die belewing van volwassenes wat as kinders seksueel 

gemolesteer is en met die houding van veral skool voorligters 

teenoor seksuele molestering, is individuele volwassenes en 

skoolvoorligters by die ondersoek betrek. Godsdienstige leiers 

en sielkundiges se ervaring van seksueel gemolesteerde persone 

is ook gebruik om sodoende so wyd as moontlik riglyne te verskaf 

ter hulpverlening. Aangesien daar gepoog word om in diepte 

inligting in te win oor die belewinge van volwassenes wat as kind 

seksueel gemolesteer is, beteken dit dat daar indringende 

gesprekke met verskillende volwassenes gevoer moes word. 

In die lig daarvan dat vraelyste en die idiograf iese metode vir 

hierdie ondersoek gebruik is en die beskrywings van die 

indi viduele ondersoeke van groot omvang is, is die ondersoekgroep 

ten opsigte van die onderhoude tot hoogstens 10 volwassenes 

beperk. Die feit dat seksuele molestering 'n sensitiewe saak is, 
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bet die implikasie dat respondente nie vrylik bekombaar is nie 

en dat di t die aantal gevallestudies beperk bet. Heelbartige 

samewerking is as van die allergrootste belang beskou en alle 

inligting is vertroulik banteer om sodoende anonimiteit te 

verseker. 

Nadat daar verlof van die Departement van Onderwys en Kultuur 

(Administrasie: Volksraad) verkry is, en op grond van geredelike 

beskikbaarheid is besluit om skoolvoorliguers uit blanke Engels

en Afrikaansmedium hoerskole slegs in die Transvaal te betrek. 

Ter wille van die vergelyking is ook skoolvoorligters uit swart 

hoerskole in Transvaal betrek. Die populasie vir die steekproef 

van die blanke skole is uit 'n buitengewone offisiele koerant 

(gazette) verkry en die van die swart skole is uit beskikbare 

lyste by Universiteit Vista verkry. 'n Ewekansige steekproef van 

50 skoolvoorligters by Afrikaanse, 50 by Engelse en 50 by swart 

hoerskole is getrek. 

'n Ewekansige steekproef van 25 godsdienstige leiers en 25 

sielkundiges in Transvaal is onderskeidelik uit omvattende 

adreslyste van verskillende kerklike denominasies en 'n adreslys 

by die Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad 

verkry. 
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5.4 PRAKTIESE OORWEGINGS 

5.4.1 Die navorsingsontwerp 

Uit die literatuur het geblyk dat die kind se verwysingsraamwerk 

teen die agtergrond van sy belewinge ontstaan. Die kind is ook 

psigies, fisiek, geestelik 'n eenheid-in-funksie en daarom is 

besluit om soveel as moontlik inligting te versamel oor enige 

f isiek-f isiologiese, psigiese en opvoedinqstoestande en -gebeure 

waaronder kinders verkeer en wat hulle ervaar het. 

Voortvloeiend ui t die li teratuurstudie en met inagneming van 

plaaslike omstandighede, is daar op 'n bepaalde aanpak in die 

empiriese navorsing besluit. Die benadering wat in buitelandse 

navorsing gevolg is, asook opvoedkundige en kulturele verskille 

tussen verskillende bevolkingsgroepe in Suid-Afrika is onder meer 

in aanmerking geneem. 

Vir 'n kwantitatiewe blik op die probleem is daar van geposte 

vraelyste gebruik gemaak. Die hoofprosedures wat in die 

idiografiese navorsing gevolg is, is diepteonderhoude met 

volwassenes (mans sowel as vroue) wat as kinders seksueel 

gemolesteer is. Di t is gedoen aan die hand van 'n 

onderhoudskedule, die Sacks-sinvoltooiingstoets en die Self

Esteem Inventories (SEI) van Coopersmith. Dit is gedoen om 'n 

meer kwalitatiewe blik op die navorsingsprobleem te kry. 
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5.4.2 Navorsingstrukturering 

Die vraagtegniek is seker een van die oudste en gerief likste 

wyses om kennis mee in te win. Hoewel die vraelys sowel as die 

onderhoud op die oog af ongekompliseerd en eenvoudig mag voorkom, 

is daar tog heelwat aspekte wat deeglike besinning in enige 

sodanige navorsin9 vereis. Die strukturering en interpretasie van 

gegewens geskied nie lukraak nie, maar verg deeglike beplanning 

en insig. 

In die navorsingsverloop van hierdie studie kan vyf fases 

onderskei word. In die eerste fase is daar op die agtergrond 

random die probleem en daarmee saam die f ormulering van die doel 

gekonsentreer. In die tweede f ase is die li teratuurstudie in 

konteks geplaas om sodoende by die ontwerp en uitvoering van die 

empiriese ondersoek, dit wil se die derde fase, uit te kom. In 

die vierde f ase is die response op die vraelyste en onderhoude 

ontleed. In die laaste fase is daar aandag aan die integrasie van 

die navorsingsproses geskenk om geldige gevolgtrekkings en 

aanbevelings te kan maak. 
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Die onderhoud, Sacks-sinvoltooiingstoets, Self-Esteem 

Inventories (SEI) en vraelys as keuse van 

navorsingshulpmiddels 

Die geposte vraelys is 'n relatief goedkoop data

insamelingstegniek waardeur 'n opname van 'n groot populasie 

gemaak kan word. Dit het wel nie die diepte van ordening wat met 

'n onderhoud behaal kan word nie, maar het die voordeel dat dit 

nie tydrowend is nie. Die vraelyste is ttouens so opgestel dat 

dit 'n respondent 3 tot 7 minute sou neem om te voltooi. 

In die onderhoud, daarenteen, praat die navorser met die persoon 

en verkry informasie en daarom kan die onderhoud basies as 'n 

proses van kommunikasie gesien word. Die onderhoud is 'n data

insamelingsinstrument by uitstek. Dit maak 'n diepte-ondersoek 

moontlik wat buigsaam kan wees en die ondersoeker in staat stel 

om te sondeer en om duidelikheid ten opsigte van vrae en 

antwoorde te verkry. Die situasie kan naamlik aangepas word om 

redes vir antwoorde te soek en om leidrade op te volg. Die 

onderhoud laat die ondersoeker toe om 'n vertrouensverhouding te 

skep om sodoende akkurater en eerliker antwoorde te kry. In 

hierdie ondersoek is van 'n onderhoudskedule gebruik gemaak om 

die onderhoude te rig. Die onderhoude is ook aangevul deur die 

gebruik van die Sacks-sinvol tooiingstoets en die Self Esteem 

Inventories (SEI) van Coopersmith. 

Die vraelyste en onderhoudskedule is na li teratuurstudie en 

uitklaring van die konseptuele raamwerk in Afrikaans opgestel en· 
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aan verskillende persone vir kommentaar voorgele, waaronder 

verskeie opvoedkundiges en sielkundiges, sowel blank en swart, 

getel het. Laasgenoemde het belangrike insette ten opsigte van 

die aanpassings van die vraelyste sowel as die onderhoudskedule 

vir die swart bevolking gelewer. 

Leemtes en probleme in verband met dubbelsinnige of onduidelike 

aanwysings of bewoordings van vrae is opgespoor en reggestel, 

waarna die vraelyste en onderhoudskedule gefinaliseer is. Die 

oogmerk was om dieself de vraelyste en onderhoudskedule vir al die 

bevolkingsgroepe te gebruik ten einde die data vergelykbaar te 

maak. Vraelyste is so opgestel dat die data-verwerking per 

rekenaar gedoen kon word. 

Die onderhoudmetode wat vir hierdie studie gebruik is, was 

gedeeltelik gestruktureerd en gedeeltelik ongestruktureerd. In 

die vraagkonstruksie is gebruik gemaak van opvolgvrae, 

geheueprikkelingsvrae, asook ongestruktureerde (oop) vrae. 

Observasie is ook as 'n belangrike onderdeel van onderhoudvoering 

gebruik waardeur leidrade verkry is van die aard en kwaliteit van 

die respondent se verhoudinge. Hieruit kon aanduidings verkry 

word van die leefklimaat wat die volwassene en kind se 

verwysingsraamwerk kan beYnvloed. 

Elke onderhoud het sowat twee ure geduur, afhangende van die 

bespreking en vrae wat uit die sessies voortgespruit het. Daar 

is nie 'n rigiede tydsfaktor vir die onderhoud gestel nie. Daar 

is egter gewaak teen te lang sessies waardeur die belangstelling 
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en konsentrasie van die respondente moontlik benadeel kon word. 

Aan die einde van die onderhoud is die respondent versoek om die 

Sacks-sinvoltooiingstoets en Self-Esteem Inventories (SEI) van 

Coopersmith te voltooi. Die resultate van die onderhoude, Self

Esteem Inventories {SEI) en die Sacks-sinvoltooiingstoets is 

gesamentlik met 'n sielkundige, verbonde aan Universiteit Vista, 

interpreteer. 

5. 5 DIE DAARSTELLING VAN VRAELYSTE OM 'N BEELD VAN DIE 

HANTERING VAN SEKSUEEL GEMOLESTEERDES TE KRY 

5.5.1 Vraelyste gestuur aan skoolvoorligters (opvoedkundige 

leiding) 

Die vraelyste 

skoolvoorligter 

is ontwerp, wat veral die 

se opvoedingshouding/metode 

invloed 

op die 

van die 

seksueel 

gemolesteerde kind kan evalueer. Daar is klem gele op die faktore 

wat uit die literatuurstudie geYdentifiseer is om die 

opvoedingswerklikheid, waarbinne die seksueel gemolesteerde kind 

hom bevind, te beskryf. 

Die vraelyste is aan 'n studiepopulasie van skool voorligters 

gestuur, waardeur naas ander feite veral bepaal kan word in welke 

mate die skoolvoorligter 'n invloed op die identifisering van en 

hulpverlening aan die seksueel gemolesteerde kind (ers) kan bydra. 

Die vraelyste wat terugontvang is, is vervolgens verwerk. Daar 

is hoofsaaklik van rekenaardienste gebruik gemaak om data te 

verwerk. Enkele vrae is egter per hand verwerk. 
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Die noodsaaklikheid en belangrikheid van die skoolvoorligter 

(opvoedkundige leiding) se houding en sy rol ten opsigte van die 

seksueel gemolesteerde ~ind, is reeds vanuit die literatuur in 

hoofstuk vier bespreek. In die lig van die bogenoemde volg daar 

'n bespreking waarom daar spesifiek op die bepaalde vrae besluit 

is. 

5.5.1.1 Identif iserende inligting 

Op grond van die li teratuurstudie maar ook op grond van 'n 

sielkundige opvoedkundige afleiding was dit sinvol om vir die 

interpretering en verwerking van die vraelyste, identifiserende 

vrae aangaande die skoolvoorligters by hierdie navorsing in te 

sluit. 

In die lig van die bogenoemde is die geslag van die 

skoolvoorligter (kyk bylae A, vraag 1) ingesluit om sodoende die 

persentasie en verskeie reaksies ten opsigte van seksuele 

molestering van die manlike en vroulike geslag te onderskei. 

Aanslui tend by bogenoemde was di t van belang om tussen die 

verskeie ouderdoms- en bevolkingsgroepe, hul kerkverband en hul 

reaksie ten opsigte van seksuele molestering te onderskei om 

sodoende die aandag op die rol van die skoolvoorligter in 'n 

multikulturele opvoedingsomgewing te vestig (kyk bylae A, vrae 

2, 3 en 6) . 
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5.5.1.2 Onderwysagtergrondinligting 

Uit die literatuurstudi:e het geblyk dat agtergrondinligting 

waardevolle inligting rondom die orientering van die 

skoolvoorligter ten opsigte van seksuele molestering kan verskaf. 

In die lig van die voorgaande is daar deur middel van vrae 4 en 

5 (kyk bylae A) gepoog om vas te stel hoe lank die 

skoolvoorligters onderskeidelik by die onderwys en by 

skoolvoorligting (opvoedkundige leiding) "betrokke was/is. 

5.5.1.3 Opvoedingshandelinge van die skoolvoorligter 

Uit die literatuurstudie het geblyk dat die opvoedingshandelinge 

van die skoolvoorligter 'n invloed op die seksueel gemolesteerde 

kind kan he. In die lig van die bogenoemde is daar besluit om die 

volgende vrae in te sluit om sodoende afleidings hiervan te kan 

maak: 

* 'n Aanduiding van hoe gereeld die skoolvoorligter 'n 

indringende klasgesprek met sy leerlinge het, of daar 

al enige leerling(e) aangemeld het om seksuele 

molestering te bespreek en van watter geslag die 

leerling(e) was (kyk bylae A, vrae 7, 8 en 9); 

* 'n Aanduiding van wat die skoolvoorligter se reaksie 

sal wees indien 'n leerling sou aanmeld vir hulp en 

met wie die skoolvoorligter dit verder sal bespreek 

(kyk bylae A, vrae 10 en 11); 
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* 'n Aanduiding of die skoolvoorligter soms van die 

gegewe sillabus afwyk om sodoende aan die leerlinge 

die geleentheid te gee om hul eie keuse te maak oor 

die onderwerpe waaroor hulle wil gesels (kyk bylae A, 

vrae 12 en 13); 

* 'n Aanduiding van inligting of vaardighede waaroor die 

skoolvoorligter beskik om seksuele molestering te 

identif iseer en om oor te kan ~aan tot hulpverlening 

(kyk bylae A, vrae 14 en 15); 

* 'n Aanduiding van die tipe verhouding wat daar tussen 

die skoolvoorligter en die leerlinge bestaan; of hy 

oor enige kennis ten opsigte van uitnodigende onderwys 

beskik en indien wel, watter invloed dit op sy houding 

as skoolvoorligter sal he (kyk bylae A, vrae 17, 18 en 

19); en 

* 'n Aanduiding van die mate waarin die seksueel 

gemolesteerde kind sal baat wanneer hy na die betrokke 

skoolvoorligter sou gaan vir hulp en hoe hy sy rol ten 

opsigte van seksuele molestering sien (kyk bylae A, 

vrae 20 en 21). 
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Vraelyste gestuur aan sielkundiges en godsdienstige 

leiers 

Net soos die skoolvoorligter (opvoedkundige leiding) belangrike 

inligting ten opsigte van die seksueel gemolesteerde kind kan 

verskaf, so ook is die noodsaaklikheid en belangrikheid daarvan 

ingesien dat sielkundiges en godsdienstige leiers by die 

navorsing ingesluit moes word. Hulle bydrae kon nie onderskat 

word nie. 

Daar word hier egter nie 'n afsonderlike bespreking van die vrae 

wat in die vraelyste aan sielkundiges en aan godsdienstige leiers 

gestuur is, ·· onderneem nie, omrede dieself de vrae aan die twee 

groepe respondente gestel is. Daar is op die volgende vrae 

besluit om sodoende moontlike afleidings te kan maak: 

* 'n Aanduiding van die aantal volwassenes en kinders 

wat die afgelope twaalf maande vanwee seksuele 

molestering by hulle om hulp aangeklop het (kyk bylae 

B, vrae 1 en 2); 

* 'n Aanduiding van wie meestal verantwoordelik vir die 

molestering was (kyk bylae B, vraag 3); 

* 'n Aanduiding van die hoeveelheid volwasse kliente wat 

voorheen hulp in die verband gesoek het; wat elders 

ook om hulp gesoek het; en wat die resultaat van die 

vorige hulpverlening was (kyk bylae B, vrae 4, 5 en 
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6) ; 

* 'n Aariduiding van die mate waarin die betrokke kind se 

skoolvoorligter by seksuele molestering betrek word en 

of die seksueel gemolesteerde kinder(s) wel 

ondersteuning van die skoolvoorligter ontvang (kyk 

bylae B, vrae 7, 8, 15 en 23); 

* 'n Aanduiding van watter soort seksuele molestering 

die grootste effek op die gemolesteerde het en watter 

afwykende simptome die gemolesteerdes openbaar {kyk 

bylae B, vrae 9 en 10); 

* 'n Aanduiding van hoe spoedig die gemolesteerde 

maatreels tref om die molestering te beeindig (kyk 

bylae B, vraag 12); 

* 'n Aanduiding van watter invloed die seksuele 

molestering op 'n huweliksverhouding het en of die 

gemolesteerde 'n negatiewe houding teenoor die 

teenoorgestelde geslag ervaar (kyk bylae B, vrae 13 en 

14) ; 
, . . 

* 'n Aanduiding van watter tipe selfbeeld die 

seksueel gemolesteerde openbaar en of hulle 

probleme rondom liggaamlike kontak ervaar (kyk 

bylae B, vrae 16 en 17); 
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* 'n Aanduiding van hoe die seksueel gemolesteerdes hul 

toekoms ervaar; of hulle skuldig oor -die 

aangeleentheid' voel en of hulle ooit die 

aangeleentheid met hul familie bespreek, en indien 

wel, wat die familie se reaksie daarop is (kyk bylae 

B, vrae 18, 19, 20 en 21); 

* 'n Aanduiding van watter effek die seksuele 

molestering op die persoonwees'van die gemolesteerde 

het (kyk bylae B, vraag 22); 

* 'n Aanduiding van watter persentasie gemolesteerdes 

moontlik later self 'n pedofiel word (kyk bylae B, 

vraag 24); en 

* 'n Aanduiding van watter tipe verhoudings die seksueel 

gemolesteerde persone verkies (kyk bylae B, vraag 25). 
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5.6 DIE DAARSTELLING VAN 'N ONDERHOUDSKEDULE EN DIE KEUSE VAN 

ANDER MEDIA TER KONTROLERING VAN VERMOEDENS UIT DIE 

LITERATUURSTUDIE 

5.6.1 'n Onderhoudskedule aan volwassenes wat as kinders 

seksueel gemolesteer is 

In die literatuurstudie in hoofstukke 2, 3 en 4 het 'n hele reeks 

vermoedens na vore getree van die b~lewinge van seksueel 

gemolesteerde kinders en oor die invloed wat ouers en 

opvoedkundiges (skoolvoorligters) op die seksueel gemolesteerde 

kind kan uitoefen. Daar is 'n onderhoudskedule saamgestel om 

hierdie vermoedens te kontroleer (kyk bylae C). 

Die onderhoudskedule het die volgende aspekte gedek: 

* identif iserende en agtergrondinligting 

* die gesinsdinamiek van respondent 

* die huweliksharmonie 

* opvoedingshandelinge van die skoolvoorligter 

* die selfkonsep van die respondent 

Daar is met die onderhoude naamlik gepoog om vas te stel hoe die 

volwassenes die probleem indertyd belewe het en moontlik tans nog 

belewe, hoe dit hulle lewe beYnvloed het en moontlik tans nog 

bel:nvloed en watter behoeftes ten opsigte van hulpverlening hulle 

as kinders gehad het en moontlik tans nog het. Die vrae om dit 

te bepaal, is in gemengde volgorde saamgestel om te verhoed dat 
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die gesprekke te lank op een tema vassteek en die respondente 

deur die moontlike pynlikheid daa]t'Van bedreig sou voel. Tog kan 

die vrae (kyk bylae C) wel in die genoemde rubrieke gerangskik 

en heringedeel word. 

5.6.1.1 Identif iserende inligting 

Op grand van die li teratuurstudie, maar oak op grand van 'n 
# 

sielkundige opvoedkundige afleiding is dit sinvol vir die 

interpretering van die idiogramme om identif ikasiedata van die 

respondent in hierdie navorsing te verkry. 

In die lig van die bogenoemde is die geslag van die respondent 

aangeteken om sodoende die persentasie en verskeie reaksies ten 

opsigte van seksuele molestering van die manlike en vroulike 

slagoffers te onderskei (kyk bylae c, vraag 1.1). Aansluitend by 

bogenoemde was dit van belang om tussen die verskeie 

bevolkingsgroepe en hul reaksie ten opsigte van seksuele 

molestering te onderskei om sodoende die aandag te vestig op die 

rol van die skoolvoorligter in 'n multikulturele 

opvoedingsomgewing (kyk bylae c, vraag 1.4). 

Die insluiting van vrae oor die huwelikstatus, kerkverband, 

beroep en ouderdom van die respondent was ook sinvol vir die 

verkenning van die persoonwees van die volwassene wat as kind 

seksueel gemolesteer is (kyk bylae c, vrae 1.2, 1.7, 1.6 en 1.3 

onderskeidelik). Die hoogste opvoedkundige kwalifikasie van die 

respondent is ook verkry omdat dit 'n moontlike aanduiding kan 
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wees in welke mate die respondent sy seksuele molestering verwerk 

het en watter invloed dit op sy persoonwees en selfkonsep het. 

(kyk bylae c, vraag 1. 8) ·• 

5.6.1.2 Agtergrondinligting 

Ui t die li teratuurstudie het geblyk dat agtergrondinligting 

waardevol kan wees om die sosiaal-maatskaplike orientering van 

die seksueel gemolesteerde persoon te kan evalueer. In die lig 

van die voorgaande is daar deur middel van vrae 2.1, 2.2 en 2.3 

(kyk bylae C) gepoog om vas te stel op watter ouderdom die 

persoon seksueel gemolesteer is, wanneer dit beeindig is, en 

watter maatreels getref is, om die molestering te beeindig. 

Oor die moontlike beinvloeding van die seksuele molestering op 

die persoon se totale persoonwees (lewensuitkyk) is daar in vrae 

2.24, 2.28 en 2.31 (kyk bylae C) uitgewei. 'n Aanduiding van die 

moontlike effek wat ouers of vriende op die respondent se 

persoonwees het, is deur middel van vrae 2.38 en 2.45 (kyk bylae 

C) probeer vasstel. Vraag 2.31 (kyk bylae C) het ten doel gehad 

om die nadelige effek van seksuele molestering te probeer uitwys. 

Uit die literatuurstudie het geblyk dat die persoon 

verantwoordelik vir die seksuele molestering 'n invloed op die 

gemolesteerde se uitgaan na die sosiale werklikheid het. Daarom 

is daar so 'n vraag gestel (kyk bylae c, vraag 2.41). om vas te 

stel watter invloed ander mense op die seksueel gemolesteerde het 

en watter hulp hy by die verwerking van die seksuele molestering 
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gehad het, is vraag 2.50 (kyk bylae C) ingesluit. 

5.6.1.3 Die gesinsdinamiek 

Daar is vermoed dat die volwassene wat as kind seksueel 

gemolesteer is, moontlik 'n "andersheid" ten opsigte van die 

gesinsdinamiek in· die gesin sal beleef. In die lig hiervan moes 

die volgende inligting verkry word: 
,, 

* 'n aanduiding van die opvoedingsdoel wat die ouer 

nastreef (kyk bylae c, vraag 2.11); en 

* 'n aanduiding van die verhoudinge in die gesin (kyk 

bylae c, vraag 2.12). 

Uit die literatuurstudie het geblyk dat die volwassene wat as 

kind seksueel gemolesteer is, moontlik probleme met liggaamlike 

kontak ervaar en daarom is daar besluit om vraag 2.17 (kyk bylae 

C) in te sluit. Ter wille van 'n aanduiding van hoe sensitief die 

volwassene wat as kind seksueel gemolesteer oor die beskerming 

van sy eie kinders teen seksuele molestering voel, is vraag 2.16 

(kyk bylae C) ingesluit. 

Om vas te stel wat die houding van die volwassene is wat as kind 

seksueel gemolesteer is ten opsigte van die opvoedingsdoel, is 

daar besluit om vraag 2.34 (kyk bylae C) in te sluit. Op grond 

van die literatuurstudie is daar vermoed dat die volwassene wat 

as kind seksueel gemolesteer is, 'n "benoudheid" ervaar ten 
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opsigte van die openbaarmaking van sy seksuele molestering aan 

lede van die gesin. Daarom is so 'n vraag ingesluit (kyk bylae 

c, vraag 2.40}. 

5.6.1.4 Huweliksharmonie 

Soos reeds uit die motivering van die vrae ten opsigte van die 

identif ikasiedata, agtergrondinligting en gesinsdinamiek geblyk 

het, was dit wenslik om soveel as moontl!k ander inligting van 

die respondent te verkry om sodoende 'n baie volledige 

interpretering en evaluering te verseker. Vanuit hierdie 

perspektief het die navorser beslui t om ook vrae rondom die 

huweliksharmonie in te sluit. Hiervoor was dit wenslik om die 

volgende te verkry: 

* 'n aanduiding van die invloed van die seksuele 

molestering op die huweliksverhouding (kyk bylae c, 

vraag 2.15); 

* 'n aanduiding van enige probleme rondom liggaamlike 

kontak (kyk bylae c, vraag 2.17}; 

* 'n aanduiding van die respondent se houding ten 

opsigte van seksualiteit (kyk bylae C, vraag 2.19); 

* 'n aanduiding van hoe die respondent die toekoms sien 

(kyk bylae c, vraag 2.20); 
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* 'n aanduiding van die respondent se houding teenoor 

die teenoorgestelde geslag (kyk bylae c, vraag 2.23); 

* 'n aanduiding van die dunk wat die respondent het ten 

opsigte van mans/vroue (kyk bylae c, vraag 2.26); 

* 'n aanduiding van die idee wat die respondent huldig 

ten opsigte van 'n perf ekte man/vrou (kyk bylae c, 
I 

vraag 2.32); en 

* 'n aanduiding van wat die respondent se houding 

teenoor die huwelik is (kyk bylae C, vraag 2.33). 

5.6.1.5 Opvoedingshandelinge van die skoolvoorligter 

Die belangrikheid en noodsaaklikheid van die opvoedingshandelinge 

van die skool voorligter ten opsigte van die kind is in 4. 3 

bespreek. In die lig van die bogenoemde was dit sinvol om die 

volgende inligting van die volwassene wat as kind seksueel 

gemolesteer is, te verkry: 

* 'n aanduiding of die aangeleentheid ooit met die 

skoolvoorligter bespreek is (kyk bylae c, vraag 2.4) 

en hoe die respondent die skoolvoorligter beleef het 

(kyk bylae c, vraag 2.5) 

* 'n aanduiding van die mate waarin die skoolvoorligter 

'n uitnodigende houding openbaar het (kyk bylae c, 
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vraag 2.6) en watter invloed die skoolvoorligter op 

die respondent gehad het (kyk bylae c, vraag 2.7) 

* 'n aanduiding van hoe gereeld daar gesprekke wat in 

verband staan met seksuele molestering in die 

skoolvoorligtingklas plaasgevind het (kyk bylae c, 

vraag 2 • 8) en of di t enige ef f ek op die respondent 

gehad het (kyk bylae c, vraag 2.9) en of dit na die 

respondent se mening tot enige voordeel vir die 

seksueel gemolesteerde kan strek (kyk bylae C, vraag 

2 .10) 

* 'n aanduiding in welke mate die respondent krities 

teenoor die skoolvoorligter se "afwesige" houding 

teenoor seksuele sake sou staan (kyk bylae c, vraag 

2.22) en of die respondent van mening is dat vandag se 

kinders kan baat deur na die skoolvoorligter te gaan 

vir individuele hulp (kyk bylae c, vraag 2.39). 

5.6.1.6 Die selfkonsep van die respondent 

Op grond van die literatuurstudie maar veral ook op grond van 'n 

sielkundige opvoedkundige afleiding is dit as wenslik geag om 

deur middel van die volgende vrae inligting ten opsigte van die 

selfkonsep van die respondent te verkry: 

* 'n aanduiding van die respondent se verhouding ten 

opsigte van homself /haarself (kyk bylae C, vraag 2. 13) 
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en of die seksuele molestering enigsins 'n invloed op 

die gesinsverhoudinge het (kyk bylae c, vraag 2.14); 

* 'n aanduiding van die mate waarin die respondent 

skuldig voel oor wat gebeur het (kyk bylae c, vraag 

2.21) en of dit 'n negatiewe houding ten opsigte van 

die toekoms inhou (kyk bylae c, vraag 2.20); 

I 

* 'n aanduiding van die mate waarin die respondent voel 

dat hy /sy misluk het wat seksualiteit betref (kyk 

bylae c, vraag 2.19) en of die respondent te alle tye 

hartseer voel oor wat gebeur het (kyk bylae c, vraag 

2 .18) ; 

* 'n aanduiding van wat die vreeslikste ding is wat ooit 

met die respondent gebeur het en wat hom/haar die 

meeste pla in terme van ander mans en vroue (kyk bylae 

c, vrae 2.24 en 2.26); 

* 'n aanduiding van wat die respondent die graagste uit 

die lewe wil he en aan die ander kant wat sy /haar 

grootste vrees in die lewe is (kyk bylae c, vrae 2.27 

en 2.29); 

* 'n aanduiding van hoe die respondent dink dat ander 

mense hom/haar opsom (kyk bylae c, vraag 2.25); 

* 'n aanduiding van wat die respondent se grootste 
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swakheid is en of hy/sy enige iets sou verander het 

indien hy/sy weer jonk kon wees (kyk bylae c, vrae 

2.30 en 2.31) i' 

* 'n aanduiding van die tipe persoonlikhede/mense met 

wie die respondent oor die weg kom en of dit hom/haar 

sou pla indien ander mense van sy/haar ondervinding 

weet (kyk bylae C, vrae 2.35 en 2.36); 

* 'n aanduiding van wat die respondent se ( geheime} 

ambisie in die lewe is (kyk bylae C, vraag 2.37}; 

* 'n aanduiding van watter belewing die respondent 

tydens die molestering ervaar het en hoe sy/hy dit nou 

beleef (kyk bylae c, vrae 2.42 en 2.43}; 

* 'n aanduiding daarvan of die respondent seksuele 

molestering as sonde ervaar en op welke wyse die 

molestering sy /haar lewe moontlik versuur het (kyk 

bylae c, vrae 2.44 en 2.46}; en 

* 'n aanduiding van die mate waarin die seksuele 

molestering 'n effek op die respondent se 

seksuele lewe het en hoe hy/sy nou die seksdaad 

ervaar (kyk bylae c, vrae 2.48 en 2.49}. 
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Die Sacks-sinvoltooiingstoets vir volwassenes wat as 

kinders seksueel gemolesteer is 

Die Sacks-sinvoltooiingstoets is as aanvullende verkenningsmedium 

vir die evaluering van die persoonlikheid van die volwassene wat 

as kind seksueel misbruik is; gebruik. 

Die Sacks-sinvoltooiingstoets is gesamentlik deur Joseph M Sacks 

en sielkundiges van New York saamgestel. 1 Sinsvoltooiingstoetse 

bestaan uit 'n aantal sinne waarvan slegs die eerste paar woorde 

gegee word en die respondent moet dan die sin op sy eie verder 

voltooi. Die Sacks-toets is nie gestandaardiseer nie en 

interpretasie daarvan is kwalitatief van aard. 

Na voltooiing van die toets lees die navorser die toets in die 

geheel deur om 'n globale indruk te bekom. Die navorser se 

ervaring en insig kan hom in staat stel om probleme te 

identifiseer. Die Sacks-sinvoltooiingstoets bestaan uit sestig 

items en die toets fokus op die volgende velde: 

* gesin 

* heteroseksuele verhoudings 

* interpersoonlike verhoudings 

* selfkonsep 

Die response op die items in die Sacks-sinvoltooiingstoets kan 
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volgens die volgende beoordelingskaal geevalueer word: 

5.6.3 

* 2 - Ernstig versteur en terapeutiese hulpverlening 

word benodig. 

* 1 - Matige versteuring en alhoewel daar sprake van 

emosionele konf lik is, benodig die persoon nie 

terapeutiese hulpverlening nie. 

* 

* 

0 -

x -

Geen versteuring nie. 

Onvoldoende inligting. 

Die Self-Esteem Inventories (SEI) van Coopersmith aan 

volwassenes wat as kinders seksueel gemolesteer is 

Die Self-Esteem Inventories (SEI) van Coopersmith is gebruik om 

die self agting van volwasse respondente wat as kind seksueel 

misbruik is, te evalueer. Die Self-Esteem Inventories (SEI) is 

deur Coopersmith en sy medewerkers ontwikkel om die selfagting 

van respondente te evalueer. Die navorser kan deur die toepassing 

van die SEI vasstel of die respondent oor 'n lae of hoe 

selfkonsep (selfagting) beskik. Die inventaris bestaan uit 25 

vrae en die respondent moet slegs deur 'n kruisie aandui welke 

vraag "Like Me" of "Unlike Me" is. 

Die SEI is nie 'n tydrowende verkenningsmedium nie en kan ook 

binne enkele minute gemerk en interpreteer word. Die navorser 

word voorsien van 'n antwoordsleutelblad. Die aantal kruisies van 

die respondent wat ooreenstem met die gemerkte "venstertjies" op 

die sjablone word met vier vermenigvuldig. 
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Die maksimum punt wat behaal kan word, is 100. 'n Lae punt is 'n 

aanduiding van 'n lae selfkonsep en 'n hoe punt is 'n aanduiding 

van 'n goeie/hoe selfkonsep (selfagting). 

5.7 HANTERING VAN INLIGTING 

Alle inligting wat deur die idiogramme en vraelyste verkry is, 

is hoogs vertroulik hanteer. Daar is van skuilname gebruik gemaak 
I 

om sodoende die gevaar van identif ikasie van respondente uit te 

skakel. 

5.8 SAMEVATTING 

· Die empiriese navorsing wat in hierdie studie uitgevoer is en in 

hierdie hoofstuk beskryf is, het voortgespruit uit die 

literatuurstudie waaruit bepaalde aspekte met betrekking tot 

volwassenes wat as kinders seksueel gemolesteer is, en die rol 

van die skoolvoorligter en uitnodigende onderwys na vore gekom 

het. 

Die verkenningsmedia wat in hierdie ondersoek gebruik is, is in 

oenskou geneem sodat die leser 'n goeie begrip van die resultate 

en bevindings kan vorm wanneer dit in die volgende hoofstukke 

bespreek word. In hoofstuk ses word die resultate en bevindings 

van hierdie ondersoek bespreek. 
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HOOFSTUK 6 

BEVINDINGE UIT DIE EMPIR~ESE ONDERSOEK 

6.1 INLEIDING 

In die onderhawige navorsing is besondere aandag geskenk aan die 

,volwassene wat as kind gemolesteer is. Daar is ook gekyk na die 

rol wat die skoolvoorligter in die ~dentifisering van en 

hulpverlening aan seksueel gemolesteerde kinders kan vervul, 

watter rol hy inderdaad in konkrete gevalle vervul (of vervul 

het) en hoe 'n uitnodigende onderwysstyl sy taak kan vergemaklik . 

. Ten einde ook 'n eie inset te kan lewer en om gemoti veerde 

aanbevelings te kan maak, word daar gepoog om uit die response 

op die vraelyste en uit die idiogramme meer te wete te kom oor 

die identif isering van en hulpverlening aan seksueel 

gemolesteerde kinders en om die invloed van seksuele molestering 

op volwassenes wat as kinders gemolesteer is, te deurskou. 

'n Pertinente vraag wat hier vooropstaan, is of daar 'n verband 

bestaan tussen die huidige belewinge van die volwassenes wat as 

kinders seksueel gemolesteer is aan die een kant en die houding 

van skoolvoorligters ten opsigte van die identifisering van en 

hulpverlening aan die seksueel gemolesteerde kinders aan die 

ander kant. Die plek van uitnodigende onderwys in hierdie verband 

is ook eksplisiet ter sake. 
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In hierdie hoofstuk word die resultate en bevindings wat deur die 

empiriese ondersoek aan die lig gebring is, bespreek. Eers word 

'n statistiese beeld van die huidige stand van hulpverlening deur 

skoolvoorligters, godsdienstige leiers en sielkundiges gegee en 

daarna 'n kwalitatiewe beeld (idiogramme) van die belewinge van 

drie volwassenes wat as kinders seksueel gemolesteer is. 

6.2 ONTLEDING VAN DIE INLIGTING 

VRAELYSTE VERKRY IS 

WAT DEUR MIDDEL VAN 
I 

6.2.1 Besonderhede insake die graf iese voorstellings 

DIE 

Om 'n oorsigtelike beeld van die massa detaildata te verskaf, 

word daar van graf iese voorstellings gebruik gemaak. Die graf iese 

voorstellings word vergesel van opmerkings en bevindings. 

6.2.2 Bespreking van die resultate 

Die vraelyste wat terugontvang is, verteenwoordig skole, praktyke 

en gemeentes van verskillende groottes. Omdat die vraelyste slegs 

in Transvaal versprei is, is die bevindings streng gesproke net 

tot die Transvaal veralgemeenbaar. Daar is egter geen voor die 

hand liggende rede waarom dit nie ook wyer van toepassing is nie. 

Die ingesamelde data verteenwoordig 'n wye spektrum van 

verskillende groottes instellings. 
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6.2.3 Getal vraelyste terugontvang en verwerk 

Daar is 200 vraelyste uitgestuur waarvan 163 teen die sperdatum 

terugontvang is. Dit beteken dat 'n 81,5 % respons terugontvang 

is. In terme van posvraelyste is dit 'n goeie respons. Vraelyste 

is aan skoolvoorligtingonderwysers en -onderwyseresse, 

sielkundiges en godsdienstige leiers (predikante} gestuur. In 

f iguur 6 .1 word die getal vraelyste wat van die onderskeie groepe 

terugontvang is, graf ies weergegee. Die beste respons, naamlik 

88,0%, is vanaf Engelsmedium skole en ook van die godsdienstige 

leiers ontvang, terwyl daar 84,0% van Afrikaansmediumskole en 

78, 0% van swart skole terugontvang is. Van die praktiserende 

sielkundiges is 64,0% terugontvang. 

VRAELYSTE UITGESTUUR EN TERUGONTVANG 

Aantal vraelyste 
so.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. 

50 50 50 

ENGEi.SE SKOlE AF'RlKMNSE SKOlE SWART SK0l£ SIELKUNDIGES GOOSOIEHSTIGE LEIERS 

lnstellings aan wie vraelyste gestuur is 

I EZI VRAELYSTE UITGESTUUR HE! VRAEL~TE ONTVANG I 

FIGUUR 6.1 
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Inligting verkry van vraelyste aan skoolvoorligters 

Die inligting wat van die skoolvoorligters terugontvang is, word 

vervolgens bespreek. Eers word biografiese besonderhede ontleed 

en daarna die vrae rondom seksuele molestering en die hantering 

daarvan. 

6.2.4.1 Ge slag 

Van die 125 vraelyste wat van skoolvoorligters terugontvang is, 

is 73 deur manlike en 52 deur vroulike respondente ingevul (kyk 

bylae A, vraag 1) . Die feit dat meer vraelyste van manlike 

respondente as van vroulikes terugontvang is, dui moontlik daarop 

dat die pos Opvoedkundige Leiding merendeels deur mans in die 

skole beklee word. 

6.2.4.2 Ouderdomsgroepe 

In figuur 6. 2 word twee sirkelsektordiagramme weergegee (kyk 

bylae A, vrae 2 en 8). Enersyds word die verskillende 

ouderdomsgroepe van die skoolvo9rligters aangetoon en andersyds 

die ouderdomsgroepe van die skoolvoorligters met wie kinders hul 

seksuele molestering bespreek het. 



OUDERDOMSGROEP VAN SKOOLVOORLIGTERS 

31-40 Joor 
503 

31-40 Joor 
453 

20-30 Joor 
173 

51-60 Joor 
63 

41-50 Joor 
273 

OUDERDOMGROEP VAN 
ALLE RESPONDENTE 

41-50 Joor 

20-30 Joor 
143 

51-60 Joor 
63 

353 
OUDERSDOMSGROEP MET WIE 
MOLESTERING BESPREEK IS 

FIGUUR 6.2 
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Uit figuur 6. 2 blyk dit dat die twee sirkelsektordiagranune 

betreklik eenders lyk. Dit wil voorkom of die ouderdomsgroep 

waarbinne die skoolvoorligter val, nie so 'n vername rol speel 

by die kinders wat wel hulle molestering met die skoolvoorligter 

bespreek nie. 

6.2.4.3 Bevolkingsgroep en kerkverband of geloof 

Alhoewel dit nie grafies voorgestel word nie, blyk uit die opname 

dat wat die invloed betref wat die bevolkingsgroep en kerkverband 

of geloof op die skoolvoorligter se houding ten opsigte van 

seksuele molestering het, daar by geeneen van die faktore in die 

opname uit die vraelyste 'n noemenswaardige verskil verkry is nie 

(kyk bylae A, vrae 3 en 6). 
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6.2.4.4 Jare diens 

In figuur 6.3 word die getal jare wat die skoolvoorligter by die 

onderwys betrokke is met die getal jare wat hy of sy by 

Opvoedkundige Leiding betrokke is, vergelyk. (Kyk bylae A, vrae 

4 en 5.) 
. ~ .. , 

,. 

'· 

JARE ONDERVINDING 

JARE BY ONDERWYS 

11-15 Joor 
31,; 

JARE BY OPVOEDKUNDIGE LEIDING 

FIGUUR 6.3 

Die meeste skoolvoorligters, naamlik 70,0% {dws. 31%+17%+20%), 

het meer as tien jaar onderwyservaring, terwyl slegs 2,0% tussen 

een en vyf jaar ondervinding het. Dit blyk dus dat dit meer 

ervare persone is wat by die onderwys vir Opvoedkundige Leiding 

in die skole betrokke is. In die meeste gevalle, naamlik 46,0%, 

was die skoolvoorligter egter minder as vyf jaar lank by die 
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onderrig van Opvoedkundige Leiding betrokke. Slegs 27,0% (dws. 

20%+7%) het meer as tien jaar ervaring in die onderrig van die 

vak. 

6.2.4.5 Betrokkenheid by die hantering van die seksuele 

molestering van kinders en die bespreking daarvan as 

'n tema in klasverband 

In figuur 6.4 word aangetoon hoeveel leerlinge oor die feit dat 

hulle seksueel gemolesteer word met 'n skoolvoorligter gepraat 

het en van watter geslag die leerlinge was. (Kyk bylae A, vrae 

8 en 9.) 

INVLOED VAN SKOOLVOORLIGTER SE GESLAG OP 
DIE AANMELDING VAN SEKSUELE MOLESTERING 

100% 
% Gevolle oongemeld 

100% 

75% 75% 

503 503 

25% 25% 

03 03 
MANLIK VROULIK 

Skoolvoorligter se geslog 

~ SEUNS 8EJ DOGTERS 

ESSI GEVALLE AANGEMELD B88l GEEN AANGEMELD 

FIGUUR 6.4 
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In die vergelyking van seuns en dogters se bereidheid om oor 

seksuele molestering te praat, moet ook na figuur 6. 5 verwys word 

wat inligting verskaf ten: opsigte van die bespreking van seksuele 

molestering in die voorligtingklas. 

Alhoewel daar volgens figuur 6.4 baie minder seuns was wat hul 

seksuele moleste~ing met die skoolvoorligter bespreek het, lyk 

dit of die geslag van die leerling nie so 'n belangrike rol speel 

by kinders se bereidheid om oor molesterin~ by 'n skoolvoorligter 

raad te soek (hetsy manlik of vroulik} nie. Van die gevalle waar 

seksuele molestering met manlike skoolvoorligters bespreek is, 

was 30,0% seuns en 70,0% was dogters, terwyl ongeveer dieselfde 

persentasie, naamlik 33,3% van die gevalle waar dit met vroulike 

skoolvoorligters bespreek is, seuns was en 66,7%, dogters. 

Die geslag van die skoolvoorligter speel egter kennelik 'n rol. 

Seksuele molestering is met 96,0% van die vroulike 

skoolvoorligters in die opname bespreek. By die manlike . 

skoolvoorligters was dit minder, naamlik 74,0%. Dit lyk dus of 

leerlinge hul seksuele molestering eerder met vroulike as met 

manlike skoolvoorligters bespreek. 
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Bespreking / Voorligter se geslag 

(?2ZI MANLIK 

l22s:I GEEN AANGEMELO 

ffiB VROULIK 

E3 BESPREEK 

FIGUUR 6.5 

~ GEVALLE AANGEMELD 

OlIB NIE BESPREEK 

Uit figuur 6.5 blyk dat in 96,0% van die gevalle waar seksuele 

molestering as tema in die skoolvoorligtingklas bespreek is, 

kinders agterna na die skoolvoorligter gegaan het om oor hul eie 

seksuele molestering te praat (kyk bylae A, vrae 7 en 9). Waar 

dit nie as onderwerp in die klas bespreek is nie, het kinders in 

slegs 33,0% van die gevalle oor hul seksuele molestering met die 

skoolvoorligter gaan praat. Dit lyk dus of die feit dat seksuele 

molestering as tema in die skoolvoorligtingklas bespreek word, 

daartoe kan hydra dat kinders bereid is om oor hul seksuele 

molestering met die skoolvoorligter te praat. 
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Dit blyk verder dat minder manlike skoolvoorligters, naamlik 

77,0%, as vroulike skoolvoorligters, naamlik 85,0%, die seksuele 

molestering van kinders ln die klas bespreek. 

Die feit dat meer vroulike skoolvoorligters seksuele molestering 

as tema in die klas bespreek, kan moontlik 'n verduideliking 

daarvoor wees hoekom meer kinders oor hul seksuele molestering 

met vroulike skoolvoorligters as met manlike skoolvoorligters 

gepraat het. 

6.2.4.6 Reaksies ten opsigte van hulp aan seksueel 

gemolesteerde leerlinge 

Alhoewel 82,0% van die skoolvoorligters in die opname aangedui 

het dat hulle oor riglyne vir die hulpverlening aan 'n seksueel 

gemolesteerde kind beskik, verkies 65,0% van die respondente om 

die probleem na iemand anders te verwys en is daar 35,0% wat die 

leerling self sal probeer help. (Kyk bylae A, vrae 8 en 15.) 

6.2.4.7 Bespreking van inligting rakende seksuele molestering 

met ander betrokkenes 

Die response op die vraag met wie skoolvoorligters die kwessie 

van seksuele molestering wat onder hul aandag kom, sal bespreek, 

word in figuur 6.6 uiteengesit. (Kyk bylae A, vraag 11.) 
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Dit feit dat 'n hoe persentasie, naamlik 35,0%, van die 

skoolvoorligters in die opname die probleem met die skoolhoof sal 

bespreek (as hulle die toestemming van die betrokke leerlinge 

het), beklemtoon opnuut hoe belangrik dit is dat skoolhoofde self 

ingelig moet wees ten opsigte van die nuutste departementele 

riglyne en hanteringsmetodes en dat hulle hul personeel ook op 

hoogte daarvan moet hou. 

6.2.4.8 Klaskameraktiwiteite 

In 90,0% van die gevalle is skoolvoorligters van mening dat dit 

soms nodig is om van die gegewe sillabus af te wyk en om oor 

seksuele molestering in die voorligtingklas te praat. 'n Groot 

groep, naamlik 96,0%, van die skoolvoorligters gee ook soms die 
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geleentheid aan leerlinge om hul eie keuse te maak ten opsigte 

van bepaalde onderwerpe waaroor hulle wil gesels. 

Bewusmaking aangaande die rol van die skool voorligter ten opsigte 

van seksuele molestering en die noodsaaklikheid betreffende 

beskikbare riglyne word deur 98,0% van die respondente as uiters 

noodsaaklik beskou. (Kyk bylae A, vrae 15 en 16.) 

Uitnodigend 
82% 

UITNODIGENDE ONDERWYS 

Meer openlik 
723 

Dieselfde 
23 

Meer belangstel 
263 

23 
Skoolvoorligter se verhouding 

met die leerlinge 
lnvloed van uitnodigende 

onderwys op leerlinge se optrede 

FIGUUR 6.7 

Alhoewel 82, 0% van die skoolvoorligters aangedui het dat hul 

verhouding met hul leerlinge uitnodigend is (kyk bylae A, vraag 

17), beskik slegs 61,0% van hulle oor kennis van die terrein wat 

in opvoedkunde literatuur as Uitnodigende Onderwys bekend staan. 

(Kyk bylae A, vraag 18.) 
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Van die skoolvoorligters wat wel oor kennis van Uitnodigende 

Onderwys beskik, is 72,0% van mening dat leerlinge meer openlik 

sal wees indien · Uitnodigende Onderwys in die 

skoolvoorlingtingklas tot sy reg kom. (Kyk bylae A, vraag 19.) 

6.2.5 Inligting verkry van vraelyste aan sielkundiges en 

godsdienstige leiers 

Dieselfde vraelys wat aan sielkundiges gestuur is, is ook aan 

godsdienstige leiers gestuur. Om hierdie rede word hierdie 

inligting gesamentlik bespreek. Waar dit sinvol lyk, word die 

data met mekaar vergelyk. 

6.2.5.1 Vraelyste terugontvang 

Van die 50 vraelyste wat aan sielkundiges en godsdienstige leiers 

gestuur is, is daar altesaam 38 (dws. 76,0%) terugontvang. 'n 

Verdere ontleding dui aan dat 22 vraelyste (88,0% van 25) van 

godsdienstige leiers en 16 (64,0% van 25) van die sielkundiges 

terugontvang is. 'n Betreklik hoe persentasie vraelyste is dus 

van die godsdienstige leiers terugontvang. 

6.2.5.2 Persentasie aangemelde gevalle 

Figuur 6.8 toon die persentasie volwassenes en kinders aan wat 

vir hulpverlening by sielkundiges en godsdienstige leiers 

aangemeld is. (Kyk bylae A, vrae 1 en 2.) 
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AANTAL MOLESTERINGSGEVALLE GEHELP DEUR 
SIELKUNDIGES EN GODSDIENSTIGE LEIERS 
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I ............................................................. 

20:; ... 

GEEN 1-10 11-20 21-30 >30 

AANTAL GEVALLE DEUR HULPVERLENER HANTEER 

l22'J Volwa1Hn•1 by Slelk 

&'S3 Volwasnn•• by G/L 

EEEI Klnders by Slelk 

~ Klnders by G/L 

FIGUUR 6.8 

Daar is 'n duidelike tendens te bespeur dat seksueel 

gemolesteerde volwassenes hulle eerder na sielkundiges wend vir 

hulp as na godsdienstige leiers. Die teenoorgestelde geld egter 

wat kinders betref. 

Van die godsdienstige leiers wat vraelyste teruggestuur het, het 

64,0% aangedui dat hulle nog glad nie met volwassenes gewerk het 

wat seksueel gemolesteer is nie en 46,0% het aangedui dat hulle 

nog glad nie met skoolgaande kinders gewerk het wat seksueel 
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gemolesteer is nie. Geen godsdienste lei er het meer as tien 

gevalle van sekuele molestering hanteer nie. 

Dit blyk uit die data dat daar nie 'n spesifieke tendens onder 

sielkundiges of godsdienstige leiers voorkom om die hulp van 

ander persone, naamlik die skoolvoorligter, onderwysers, vriende, 

familie, ensovoorts te soek in die hantering van hulle kliente 

nie. Volgens die sielkundiges en godsdienstige leiers het slegs 

7, 0% van die seksueel gemolesteerde kliente (volwassenes of 

kinders) na hul ouers gegaan vir hulp en 71,4% van die ouers na 

wie die kinders wel gegaan het, wou die feit van seksuele 

molestering nie glo nie en die oorblywende 28, 6% ouers het 

professionele hulp gesoek. 

6.2.5.3 Bevindings ten opsigte van die persone wat meestal vir 

die molesterings verantwoordelik is en die effek 

daarvan op die gemolesteerde 

Die persone wat meestal vir die molesterings verantwoordelik is 

(kyk bylae A, vraag 3}, is volgens die vraelyste soos volg: 

1. Vader of stiefvader 

2. Broer 

3. Oom 

4. Oupa 

5. Vriend 

Volgens 54,0% van die sielkundiges en godsdienstige leiers, het 

seksuele molestering deur die vader of stiefvader die grootste 
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invloed op die gemolesteerde se latere lewe. 'n Verdere 19,0% is 

van mening dat molestering deur die broer en 12, 0% glo dat 

molestering deur die oupa die grootste eff ek op die seksueel 

gemolesteerde persoon se latere lewe het. (Kyk bylae A, vraag 9.) 

Die response op die vraag na watter afwykende simptom(e) die 

seksueel gemolesteerde person(e) 

tabel 6.1 met mekaar vergelyk. 

die meeste openbaar, word in 

TABEL 6.1: AFWYKENDE SIMPTOME BY GEMOLESTEERDE PERSONE 

SIMPTOME DIKWELS SELDE NOOIT 

Probleme op die 

gebied van: 

Seksueel 94% 5% 1% 

Fisiek (liggaamlike 

kontak) 90% 9% 1% 

Huweliksverhouding 81% 16% 3% 

Sosiaal 63% 26% 11% 

Teenoorgestelde geslag 58% 29% 13% 

Geestelik 47% 45% 8% 

Uit die opname blyk dit dat 'n hoe persentasie gemolesteerde 

persone dikwels seksuele probleme (94,0%) ondervind. Hulle 

ondervind ook dikwels probleme ten opsigte van liggaamlike kontak 
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(90,0%), huweliksverhoudings (81,0%), sosiale omgang (63,0%) en 

verhoudings met die teenoorgestelde geslag (58,0%). (Kyk bylae 

B, vrae 10 en 11.) Die tabel toon opnuut hoe verwoestend seksuele 

molestering die slagoffer tref. 

6.2.5.4 Die skoolvoorligter en seksuele molestering 

Opmerklik is die feit dat ten spyte van die positiewe reaksie wat 

die skoolvoorligters in hulle 
I 

opname getoon het oor die 

noodsaaklikheid van die identif isering van en hulpverlening aan 

seksueel gemolesteerde kinders, toon 98,0% van die sielkundiges 

en godsdienstige leiers aan dat die seksueel gemolesteerde 

kinders wat hulle hanteer bet nie hul betrokke skoolvoorligter 

in hul vertroue geneem het nie. (Kyk bylae B, vraag 5.) 

Op die vraag watter effek dit op die~ersoon of persone sou gehad 

bet indien hy of sy of hulle met die skoolvoorligter gaan praat 

het, antwoord 'n verdoemend hoe 98,0% van die sielkundiges en 

godsdienstige leiers dat dit na hul mening geen effek sou gehad 

het nie. (Kyk bylae B, vraag 15.). In 100% van die gevalle was 

die sielkundiges sowel as die godsdienstige leiers egter van 

mening dat die skoolvoorligter 'n sleutelposisie in die 

identif isering van seksuele gemolesteerde kinders behoort te he. 

(Kyk bylae B, vraag 8.) 
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6.2.5.5 Beeindiging van seksuele molestering 

Die data van die sielkuridiges en godsdienstige leiers toon dat 

in 27,0% van die gevalle wat hulle gehanteer het die kliente die 

seksuele molestering onmiddellik probeer beeindig het; 65, 0% eers 

na jare en dat 8,0% van die seksuele gemolesteerdes nooit enige 

maatreels probeer. tref het om die molestering te beeindig nie. 

(Kyk bylae B, vraag 12.} 
I 

6.2.5.6 Die selfkonsep van die seksueel gemolesteerde 

Die tipe selfkonsep wat volgens die sielkundiges en godsdienstige 

leiers die me~ste voorkom by seksueel gemolesteerde persone, word 

in tabel 6.2 in volgorde van die hoogste frekwensie uiteengesit. 

TABEL 6.2: DIE TIPE SELFKONSEP VAN DIE SEKSUEEL 

GEMOLESTEERDE 

TIPE SELFKONSEP VOORKOMS 

Depressief 90%-100% 

Terneergedruk 80%-100% 

Gespanne/Angstig 80%-100% 

Terughoudend/koud 80%-100% 

Aggressief 50%-70% 

Opgewek/Lewenslustig 0%-10% 

Positiewe ingesteldheid 0%-10% 
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Die tabel toon aan dat seksueel gemolesteerdes selde opgewek of 

lewenslustig is (0-10%) en selde 'n positiewe ingesteldheid het 

(0-10%). Seksueel gemolesteerdes is meestal eerder depressief 

(90-100%), terneergedruk, gespanne, angstig, terughoudend en koud 

(80-100%). Heelwat van hulle is ook aggressief (50-70%). (Kyk 

bylae B, vraag 16.) 

6.2.5.7 Houdings van seksueel gemolesteerdes 

Die verskillende houdings wat die seksueel gemolesteerde persone 

volgens die opname ender sielkundiges en godsdienstige leiers 

openbaar, word in tabel 6.3 uiteengesit. 

TABEL 6.3: HOUDINGS VAN SEKSUEEL GEMOLESTEERDES 

HOUDINGS VOORKOMS 

Skuldgevoel 90%-100% 

Negatiwiteit t.o.v toekoms 70%-90% 

Angstigheid t.o.v bekendmaking 40%-60% 

Openhartigheid en vertroue 0%-10% 

Die tabel toon dat die meeste van die slagoff ers van seksuele 

molestering skuldgevoelens het (90-100%) en 'n angs belewe dat 

die dade teen hulle bekend mag word (70-90%). Heelwat van hulle 

(40-60%) belewe die toekoms negatief en baie min van hulle (0-

10%) vertoon houdings van openhartigheid en vertroue. (Kyk bylae 

B, Vrae 18 en 19.) 
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6.2.5.8 Kategoriee van huwelikstaat 

In figuur 6.9 word die huwelikstaat van volwassenes wat as kind 

seksueel gemolesteer is, uitgebeeld, volgens die opname onder 

sielkundiges en godsdienstige leiers. 

HUWELIKSTAAT VAN VOLWASSENES WAT AS 
KINDERS SEKSUEEL GEMOLESTEER IS. 

Nooit getroud 
313 

FIGUUR 6.9 

Geskei 
283 

Weer getroud 
103 

Homoseksueel 
93 

In 31,0% van die gevalle is persone wat gedurende hulle 

kinderjare seksueel gemolesteer is nooit getroud nie en 9,0% van 

hulle is homoseksueel. Daar is dus 60,0% wat hulle wel in 'n 

huwelik begeef het, naamlik 22, 0% wat nog steeds getroud is, 
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28, 0% wat geskei is en nie weer getroud is nie en 10, 0% wat 

geskei is en later weer 'n huwelik aangegaan het. {Kyk bylae B, 

vraag 25.) 

6.3 PEDAGOGIESE EVALUERING VAN ENKELE IDIOGRAMME VAN 

VOLWASSENES WAT AS KINDERS SEKSUEEL GEMOLESTEER IS 

Deur bemiddeling van sielkundiges is daar met verskeie 

volwassenes wat as kinders seksueel gemoiesteer is, onderhoude 

gevoer. Idiogramme van drie van hierdie volwassenes word 

vervolgens een vir een aan die orde gestel. 

6.3.1 Idiogram 1: Thembe 

6.3.1.1 Identifiserende besonderhede 

Skuilnaam: Thembe 

Geslag: Vroulik 

Huwelikstatus: 

Ouderdom: 

Bevolkingsgroep: 

Beroep: 

Hoogste onderwys= 

kwalifikasie: 

Kerkverband: 

Nooit getroud nie 

30 jaar 

Swart, Zulusprekend 

Student 

BA-graad 

Rooms-Katolieke Kerk 
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6.3.1.2 Aanmeldingsprobleem 

Thembe het haarself na ,·n sielkundige gewend omdat sy probleme 

in haar verhoudings met die teenoorgestelde geslag ervaar. Sy is 

soms terneergedruk en voel dat sy algaande negatief teenoor 

verskeie sosiale aangeleenthede is. Dit raak by haar 'n obsessie 

om 'n blywende heteroseksuele verhouding aan te knoop. Die feit 

dat sy nie daarin slaag nie, maak haar angstig en depressief. 
I 

Thembe erken dat sy algaande meer alkohol gebruik omdat dit 

volgens haar, haar meer ontspanne en spraaksaam maak. 

Tydens die eerste sessie by die sielkundige het dit aan die lig 

gekom dat sy as kind seksueel gemolesteer is. Na verskeie sessies 

met die sielkundige het sy ingestem om die navorser toe te laat 

om 'n onderhoud met haar te voer. Sy het egter daarop aangedring 

dat die sielkundige ook teenwoordig moes wees. 

6.3.1.3 Historisiteitsbeeld 

Thembe is die jonger een van twee kinders. Sy het 'n broer wat 

twee jaar ouer as sy is. Sy was elf jaar oud toe sy vir die 

eerste keer seksueel misbruik is. Die seksuele misbruik het slegs 

vir drie maande geduur. Die molesteerder was 'n 

geleentheidswerker wat indertyd los takies in en om hul huis 

afgehandel het. Hier is dus slegs sprake van heteroseksuele 

molestering wat plaasgevind het. 

Op geen tydstip het sy of enigiemand anders enige maatreels 
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getref om die seksuele molestering te beeindig nie. Thembe het 

nie geweet wat om te doen nie omdat sy die gevoel gehad het dat 

die seksuele molestering haar skuld was. Die seksuele molestering 

is beeindig toe die molesteerder sy werk voltooi het en dus nie 

meer in die omgewing was nie. 

Thembe het gevoel.dat die seksuele molestering die "vreeslikste" 

ding is wat ooit met haar kon gebeur het. Die seksuele 

molestering maak deel van haar helderste k1nderherinneringe uit. 

Sy dink nou nog gedurig daaraan en besef dat dit haar lewe tot 

vandag toe nog versuur. Indien sy die kans gegun sou word om weer 

'n kind te kan wees, sou sy sonder twyfel die seksuele 

molestering ten alle koste wou vermy. Thembe het haar ouers nooit 

van die seksuele molestering vertel nie en haar ouers is tans 

selfs nog nie bewus daarvan nie. Sy twyfel of sy self na 19 jaar 

die seksuele molestering al ooit werklik verwerk het. Ten spyte 

van die sessies wat sy reeds met die sielkundige deurgewerk het, 

is daar nog steeds tye waar sy baie hartseer oor die voorval is. 

Thembe is egter van mening dat sy onder die invloed van 'n goeie 
. 

vriendin tog al in 'n mate 'n positiewer ingesteldheid teenoor 

mans ontwikkel het. Haar vriendin is egter ook nie bewus van die 

seksuele molestering wat Thembe verduur het nie. 
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6.3.1.4 Agtergrond 

a. Die gesinsdinamiek · 

Thembe se verhouding met haar gesinslede word ongetwyfeld deur 

haar persoonlike gemoedstoestand beinvloed. Daar was nooit 

werklik sprake van 'n oop verhouding met haar ouers nie en dit 

is een van die redes waarom Thembe nooit die aangeleentheid van 

haar seksuele molestering met hulle bespreek het nie. 

Daar was wel seksuele voorligting in die gesin, maar daar het 

nooit enige gesprekke tussen haar en haar ouers spesifiek oor 

seksuele molestering plaasgevind nie. Van liggaamlike kontak 

tussen Thembe en haar ouers was daar ook weinig sprake. Thembe 

vind dit vandag nog steeds moeilik om liggaamlike kontak met haar 

gesinslede en ander persone te he. Sy verstyf die oomblik wanneer 

daar wel liggaamlike kontak is en sy vind dit moeilik om spontaan 

op te tree. 

Thembe is van mening dat openheid, 'n liberale, maar tog 

konsekwente houding, die tipe opvoeding behoort te onderle 

waaraan 'n kind blootgestel behoort te word. Thembe is beslis 

oortuig daarvan dat indien haar ouers ooit van die seksuele 

molestering te here sou kom, hulle geskok sal wees en dat hulle 

dit haar moontlik kwalik sal neem dat dit met haar gebeur het. 

Die blote gedagte dat haar ouers dit moontlik kan uitvind, maak 

haar benoud. 
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b. Die selfkonsep 

Thembe is van mening dat haar verhouding met haarself heelwat 

wissel. Soms hou sy van haarself en voel sy positief oor 

haarself, net om haarself die volgende dag as't ware walglik te 

vind. Dit wil voorkom of die seksuele molestering 'n negatiewe 

invloed op haar. verhouding met haarself en ook op haar 

gesinsverhoudinge het. 

Thembe voel nie deurgaans hartseer oor wat met haar gebeur het 

nie, maar is tog van mening dat die "wond" nooit ten volle sal 

heel word nie. Tydens die molestering self het sy emosies van 

afkeur, walging en skuld beleef. Vandag voel sy nog steeds 

skuldig daaroor en wens somtyds dat sy ander mense net so kan 

seermaak soos wat sy seergekry het. 

Thembe beleef die gedagte aan die seksdaad as 'n illusie en is 

van mening dat haar houding teenoor seksualiteit vir die res van 

haar lewe negatief beYnvloed is. Sy openbaar 'n onseker houding 

teenoor die toekoms en is van mening dat dit beslis aan die feit 

toegeskryf kan word dat 'n persoon nooit werklik die herinnering 

van seksuele molestering uit sy denke kan verwyder nie. 

c. Huweliksharmonie 

Thembe is nog nie getroud nie en is baie onseker of sy ooit die 

groot stap sal neem. sy twyfel nie oor die feit dat die seksuele 

molestering wat sy verduur het 'n invloed op haar 
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huweliksverhouding sal he nie, as sy ooit sou trou. 

d. Die rol van die skoolvoorligter 

Thembe het die skoolvoorligter van hul skool as 'n onbehulpsame 

en onbereikbare persoon beleef. Om hierdie rede sou hy die laaste 

persoon gewees het met wie sy die seksuele molestering sou 

bespreek het. Die skoolvoorligter het 'n negatiewe gevoel by 

Thembe ontlok en sy is van mening dat hy beslis nie 'n positiewe 

invloed op haar lewe sou gehad het indien sy wel met hom oor haar 

probleem gaan praat het nie. 

Daar was nooit enige voorligting of selfs blote gesprekke oor 

seksuele molestering in die voorligtingklas nie. Thembe staan 

trouens krities teenoor die skoolvoorligter se "afwesige" houding 

wat seksuele sake betref. Alhoewel Thembe self voel dat dit geen 

eff ek op haar lewe sou gehad het indien sy wel met die 

skoolvoorligter gaan praat het nie, is sy van mening dat vandag 

se kinders wel kan baat deur na 'n ui tnodigende, behulpsame 

skoolvoorligter te gaan vir individuele hulp. 

6.3.1.5 Thembe se antwoorde op die Sacks-sinvoltooiingstoets 

Die antwoorde wat Thembe ten opsigte van die Sacks

sinvoltooiingstoets verskaf het, is woordeliks, met spelfoute en 

al, weergegee. Die ontleding van Thembe se Sacks

sinvoltooingstoetsrespons weerspieel 'n beeld van 'n lae 

selfkonsep en verwarring. Die volgende is 'n lys van die 
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onvoltooide sinne waaruit noemenswaardige gevolgtrekkings gemaak 

kan word. 

1. I feel that my father seldom gave me enough attention. 

2. When the odds are against me I feel negative and very 

unhappy. 

3. To me the future looks uncertain. 

4. I know it is silly but I am afraid of sex, the dark and the 

future. 

5. When I was a child I was afraid of the dark and adults. 

6. My idea of a perfect woman is a person who can cope with 

sex. 

7. When I see a man and a woman together I wonder whether they 

make love. 

8. Compared with most families, mine are nice, but I could 

never fit in. 

9. I would do anything to forget the time I was sexually 

abused. 

10. I look forward to have happiness and love and to be free. 

11. Most of my friends don't know that I am afraid of sex and 

men. 

12. I think most girls should be warned against men and sexsual 

abuse. 

13. My feeling about married life is being caught in a web. 

14. My greatest mistake was allowing the sexual abuse. 

15. Some day I want to be happy and forget everything 

concerning sexual abuse. 

16. I wish I could lose the fear of being alone and having sex. 
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17. If I were young again I would try and prevent sexual abuse. 

18. If I had sex relations I would be very nervous. 

19. When I was younger,· I felt guilty about having sex with a 

stranger. 

20. When I am older I want to be guite steady in relationships. 

21. My most vivid childhood memory is being sexually abused by 

a horrible man. 

22. My sex life would never be the same. 

23. The worst thing I ever did is to allow the man to touch me. 

Beoordeling van die items van die Sacks-sinvoltooiingstoets kan 

volgens die volgende beoordelingskaal geskied: 

* 2 - Ernstig versteur en terapeutiese hulpverlening 

word benodig. 

* 1 - Matige versteuring en alhoewel daar sprake van 

emosionele konflik is, benodig die persoon nie 

terapeutiese hulpverlening nie. 

* o - Geen versteuring. 

* X - Onvoldoende inligting. 

Gevolgtrekkings ten opsigte van die antwoordanalise: Beoordeling 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Houding teenoor die moeder (14;29;44;59) 

Houding teenoor die vader (1;16;31;46) 

Houding teenoor die gesin en f amilie (12;27;42;57) 

Houding teenoor vroue (10;25;40;55) 

Houding teenoor die teenoorgestelde 

geslag (11;26;41;56) 

Houding teenoor vriende (8;23;38;53) 

0 

1 

1 

1 

2 

1 
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7. Houding teenoor meerderes by die werk (6;21;36;51) 1 

8. Houding teenoor ondergeskiktes (4;19;34;48) o 

9. Houding teenoor vriende by die werk (13;28;43;58) o 

10. Vrese (7;22;37;52) 2 

11. Skuldgevoelens (15;30;45;60) 2 

12. Houding teenoor eie vermoens (2;17;32;47) 1 

13. Houding teenoor die verlede (9;24;39;54) 2 

14. Houding teenoor die toekoms (5;20;35;50) 1 

15. Doelstellings (3;18;33;49) 6 o 

Thembe se houding teenoor mans, haar vrese, skuldgevoelens en 

houding teenoor die verlede word as ernstig beoordeel in terme 

van norme vir die Sacks-sinvoltooiingstoets en terapeutiese 

hulpverlening word dus sterk aanbeveel. 

Die volgende punte verdien verdere vermelding: 

Thembe betree die toekoms met versigtigheid en onsekerheid. 

Verskeie antwoorde wat Thembe verskaf, kom ooreen met die 

karakteristieke van 'n seksueel gemolesteerde volwassene wat as 

kind gemolesteer is. Die emosionele versteurings wat deur 

seksuele molestering veroorsaakword, is duidelik sigbaar in haar 

persoonlikheid. 

Thembe het nog nie ten volle haar seksuele molestering verwerk 

nie en haar verhoudings met die teenoorgestelde geslag word 

daardeur beinvloed. Haar houding teenoor die toekoms openbaar 'n 

negatiwiteit en dit kan moontlik in 'n komplekse probleem ontaard 

indien sy nie tydige hulp en behandeling ontvang nie. Tydens 
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behandeling moet Thembe gehelp word om haar gevoelens te lug en 

sodoende haar geheimhouding te vervang met vertroue in haar 

medemens sodat sy haar angswekkende gevoelens teenoor die toekoms 

kan verwerk. 

6.3.1.6 Thembe se antwoorde op die Self-Esteem Inventories 

(SEI) van Coopersmith 

Die maksimum punt wat op die SEI behaal kan word is 100. 'n Lae 

punt is 'n aanduiding van 'n lae selfkonsep (selfagting) en 'n 

hoe punt is 'n aanduiding van 'n positiewe selfkonsep 

(selfagting). 

Thembe het 'n skokkende lae telling (12) op die SEI behaal, wat 

die hipotese verder versterk deur aan te toon dat volwassenes wat 

as kind seksueel gemolesteer is, moontlik oor 'n lae selfagting 

beskik. 

6.3.1.7 Samevattende beeld 

Uit die onderhoud, Sacks-sinvoltooiingstoets en die SEI kom dit 

na vore dat Thembe tekens van lewensonsekerheid en gevoelens van 

ongelukkigheid en eensaamheid toon. Thembe beleef 'n hunkering 

na onvoorwaardelike aanvaarding in 'n verhouding met iemand van 

die teenoorgestelde geslag. Van vertroue en begryping ten opsigte 

van die teenoorgestelde geslag is daar weinig sprake. As gevolg 

daarvan beleef sy 'n verwardheid en onsekerheid oor wat reg en 

verkeerd is. 
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'n Gebrek aan kommunikasie, liggaamlike kontak en spontaneiteit 

in die gesin het kennelik daartoe bygedra dat Thembe haarself in 

'n krisis bevind. Dit blyk dat sy oor 'n lae selfkonsep beskik. 

Thembe is 'n entoesiastiese 

identiteitskrisis bevind as 

jong dame wat haarself in 'n 

gevolg van haar onverwerkte 

traumatiese ervaring. Die mens se liggaam is vir hom die 

bemiddeling met die wereld en as hy ander mense as lyf likheid 

ontmoet, leer hy homself algaande ken .1 Thembe wat as kind 

seksueel gemolesteer is, vra nie bejammering nie, maar vra 'n 

geleentheid om hulpverlening sodat sy met selfvertroue tot 'n 

deurbreking van haar situasie kan kom. 

Thembe se emosionele trauma van onverwerkte seksuele 

kindermolestering lei tot die openbaring van die volgende tipiese 

karakteristieke van slagoff ers van seksuele molestering: 

* Sy ervaar 'n seksuele kilheid en die onvermoe tot 

blywende seksuele en emosionele verhoudings 

* Haar basiese vertroue teenoor die medemens ontbreek 

* Thembe beskik oor 'n lae selfkonsep 

* Sy ervaar 'n onvermoe om seksuele aktiwiteite te 

geniet 

* Sy openbaar 'n neiging tot alkoholmisbruik 

Thembe is een van weinig seksueel gemolesteerde volwassenes wat 

op so 'n relatiewe jong ouderdom professionele hulp gaan soek 

het. Sy is hoogs gemoti veerd om verdere hulp en insig met 

betrekking tot die saak te kry. Haar antwoord op 'n vraag ten 
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opsigte van identifisering van en hulpverlening aan 'n kind, deur 

'n uitnodigende skoolvoorligter was baie beslis: "Hoe vroeer 'n 

kind hulp ontvang, hoe ·groter is die moontlikheid beslis om 

latere wanhoop en skuldgevoelens te verminder. Ek wens ek was 

destyds in so 'n posisie!" 

6.3.2 Idiogram 2: Nicolene 

6.3.2.1 Identif iserende besonderhede 

Skuilnaam: 

Geslag: 

Huwelikstatus: 

Ouderdom: 

Bevolkingsgroep: 

Beroep: 

Hoogste onderwys= 

kwalifikasie: 

Kerkverband: 

Aantal kinders in die 

gesin: 

Nicolene 

Vroulik 

Getroud 

46 jaar 

Blank, Engelssprekend 

Do sent 

M.Ed 

Was in die Presbiteriaanse Kerk, 

maar haar kerkverband is nou 

"oop" 

3 



237 

6.3.2.2 Aanmeldingprobleem 

Nicolene is 'n kennis · van die navorser en het met groot 

belangstelling navraag oor die navorsing gedoen toe sy daarvan 

verneem het. Sy het ook sonder om te huiwer uit haar eie 

aangebied om as respondent aan die ondersoek deel te neem. 

Nicolene maak reeds vir 'n geruime tyd geen geheim meer daarvan 

dat sy as kind seksueel gemolesteer is nie. Sy verskaf nie veel 

detail nie, maar verwys deurgaans na die ''klein dogtertj ie" wat 

sy moet "terugvind". 

Tydens die onderhoud het Nicolene die vrae telkens eers goed 

deurdink voordat sy 'n antwoord verskaf het. Alhoewel sy taamlik 

oop oor haar seksuele molestering is, het sy tog met tye 

aanmerklik moeite gehad om tot 'n finale antwoord te kom. Sy het 

soms eers saggies met haarself gepraat en daar was tekens van 

aggressie en hartseer wanneer sy oor die insident moes praat. 

6.3.2.3 Historisiteitsbeeld 

Nicolene is die jonger een van twee kinders. Sy het 'n broer wat 

4 jaar ouer as sy is. Sy was 5 jaar oud toe die eerste tekens van 

seksuele molestering voorgekom het. Die seksuele molestering het 

vir 'n geruime tyd voortgeduur en is eers beeindig toe Nicolene 

12 jaar· oud was. Hier is weer eens slegs sprake van 

heteroseksuele molestering wat plaasgevind het. 

Daar is geen maatreels getref om die seksuele molestering te 
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beeindig nie. Nicolene wou geen redes verstrek waarom daar geen 

maatreels getref is nie. Nicolene dui aan dat die een 

molesteerder 'n onderwyser by haar skool was, maar sy wou geen 
\ 

inligting verskaf ten opsigte van wie 'n tweede molesteerder was 

nie. 

Nicolene is van mening dat haar "verkragting" in haar eie 

ouerhuis die "vreeslikste" ding is wat ooit met haar gebeur het. 

Die feit dat sy dikwels geslaan en gestamp1is (maar nie deur haar 

ouers nie) en altyd op die verdediging moes wees, maak deel van 

haar helderste kinderherinneringe uit. Dit pla haar dat sy altyd 

geterg is en dat veral haar broer haar nooit wou "uitlos" nie. 

Nicolene se beste vriendin het deur die jare 'n groat invloed op 

haar lewe gehad omdat sy Nicolene dikwels aanleiding tot 

"oopmaak" gegee het. Die vriendin is egter onlangs oorlede. 

Nicolene het vroeer nooit die vrymoedigheid gehad om met haar 

ouers oor sekuele molestering te praat nie. Na veertig jaar het 

sy dit wel op 'n keer met haar moeder bespreek, maar volgens haar 

het haar moeder haar nie verstaan nie. Haar vader was toe reeds 

oorlede. 

Nicolene is van mening dat 'n mens nooit werklik "oor seksuele 

molestering kom" nie, maar dat dit haar wel in 'n mate gehelp het 

om dit te verwerk, toe sy (na veertig jaar) met een van die 

molesteerders gaan praat het. Die betrokke molesteerder het 

volgens haar werklik berou getoon en sou graag dit wat veertig 

jaar gelede gebeur het, wou afbreek en regstel. Sy is spyt dat 
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haar moeder nie altyd tuis was toe sy 'n dogtertjie was nie. As 

sy ooit weer jonk kon wees, sou sy graag wou he dat haar moeder 

meer by die huis moes wees. 

6.2.2.4 Agtergrond 

a. Die gesinsdinamiek 

Nicolene is positief oor haar verhoudin~ met haar eggenoot en 

ander gesinslede. Sy is van mening dat die verhouding met haar 

man "besonders" en "anders" is, maar tog baie goed. Sy beskryf 

haar verhouding met haar kinders as "ongelooflik wonderlik". Haar 

opvoedingsdoel wat sy as ouer nastreef, is om 'n veilige wereld, 

"sander mans, indien moontlik", te bewerkstellig · en met 

ewewigtige mense. Volgens Nicolene behoort kinders aan 

gebalanseerde, deeglike en veilige opvoeding blootgestel te word. 

Nicolene meen dat dit baie belangrik is dat daar gesprekke 

rakende seksuele molestering tussen ouers en kinders moet 

plaasvind en sy het hierdie onderwerp al verskeie kere met haar 

kinders aangeraak. Sy ervaar geen probleem om liggaamlike kontak 

met haar kinders te he nie. Nicolene speel reeds 'n geruime tyd 

oop kaarte met haar familie oar die feit dat sy as kind seksueel 

gemolesteer is en is bly dat sy die stadium kon bereik waar haar 

kinders haar verstaan, selfs al is hulle nog jonk. Sy is bewus 

daarvan dat die seksuele molestering 'n besliste invloed op die 

gesinsverhoudinge het, maar hulle werk tans hard daaraan. 
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b. Die selfkonsep 

Nicolene se verhouding met haarself is skokkend swak. Die beeld 

wat sy van haarself het, kan volgens haar nie eens met 'n. 

minderwaardigheidsgevoel vergelyk word nie. sy is van mening dat 

die seksuele molestering haar hele lewe en selfkonsep beslis 

versuur en negatief beYnvloed het. 

Alhoewel die seksuele molestering veertig jaar gelede plaasgevind 

het, is die pyn wat sy ervaar vandag nog presies dieselfde en 

voel sy te alle tye nog steeds hartseer oor wat gebeur het. 

Nicolene beleef nie dat sy as mens totaal misluk het wat haar 

seksualiteit betref nie - sy het immers drie mooi kinders - maar 

sy kan seks nie geniet nie. Die seksuele molestering het volgens 

haar egter 'n negatiewe invloed op haar seksualiteit gehad, wat 

dan ook weerspieel word deur die feit dat sy na haar derde kind 

(15 jaar gelede) nooit weer seks gehad het nie. 

Sy het vir veertig jaar skuldig gevoel oor wat met haar gebeur 

het, maar voel deesdae nie meer skuldig daaroor nie; slegs 

woedend. Die seksuele molestering laat by haar 'n belewing van 

negatiwiteit oor die toekoms opkom. Nicolene is bewus daarvan dat 

mense haar as 'n dinamiese en sterk persoonlikheid opsom wat 

altyd in beheer is, maar sy self vind dit lagwekkend in die lig 

van haar lae selfkonsep. 

Nicolene ervaar geen probleem in haar verhouding met ander vroue 

nie, maar beklemtoon dat sy beslis nie lesbies is nie. Sy voel 
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egter dat alles wat mans wil he of doen uiteindelik net om seks 

draai. Sy sou graag alle aggressiewe mans uit die wereld wou 

verwyder, indien sy kon •. 

Nicolene se grootste vrees is dat sy moontlik weer verkrag mag 

word en dat haar kinders moontlik seksueel gemolesteer mag word. 

Angs, vrees en woede is volgens haar, haar grootste swakhede. Sy 

werk egter hard daaraan om dit te bemeester. Sy verkies en kom 

beter oor die weg met eerlike, reguit en sansitiewe mense en vind 

vulgere mense en bullebakke onbehaaglik. 

Haar ambisie in die lewe is om 'n veilige wereld, waar alle vroue 

en kinders vrylik kan beweeg, te skep. Seksuele molestering is, 

volgens haar, sonde en sy sou graag ander mense daarteen wou 

beskerm. Dit pla haar nie meer dat ander mense van haar 

ondervinding weet nie en sy voel dat dit belangrik is dat sy dit 

met ander mense deel. Deur hierdie sensitiewe saak met ander 

mense te deel, verander 'n mens se eie houding teenoor jouself. 

Sy is trouens van mening dat sy op hierdie wyse ander mense van 

hulp kan wees. 

Die belewing wat sy tydens die seksuele molestering ervaar het, 

was die van verbasing en afkeur. Destyds het sy gedink dit is 

maar deel daarvan. Vandag ervaar sy emosies van woede en walging. 

Sy voel soos 'n gebruikte vuil lap wat weggegooi is. 
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c. Huweliksharmonie 

Oat die vroee seksuele mplestering 'n negatiewe invloed op haar 

huwelik het, is vir Nicolene vanselfsprekend. Sy ervaar probleme 

ten opsigte van liggaamlike kontak tussen haar en haar eggenoot. 

Hy is die laaste paar jaar impotent. Haar houding teenoor die 

teenoorgestelde geslag het in so 'n mate verander dat sy haarself 

goedskiks in 'n wereld sender mans kan sien. Haar houding ten 

opsigte van die huwelik (en egskeiding) wQrd duidelik weerspieel 

in haar beklemtomimg van: II 'n Mens doen dit slegs een keer in 

jou lewe." 

Volgens Nicolene bestaan daar nie so iets soos 'n perfekte man 

of vrou nie, maar sy glo dat iemand wat gesonde verhoudings met 

ander mense kan handhaaf en sy doel in 'n veilige wereld kan 

nastreef, baie het om voor dankbaar te wees. Haar huwelik beskou 

sy as ver van ideaal af en sy sou graag wou sien dat haar kinders 

'n beter verhouding met hul eggenotes het, as die tussen haar en 

haar man. 

d. Die rol van die skoolvoorligter 

Nicolene het nooit die aangeleentheid dat sy seksueel misbruik 

is met die skoolvoorligter by hul skool bespreek nie. Die rede 

hiervoor is dat die seksuele molestering vanaf 19-52 tot 1959 in 

'n klein dorpie plaasgevind het. Die onderwerp van seksuele 

molestering was indertyd taboe en die laaste persoon met wie 'n 

mens oor so iets sou gaan gesels het, was die betrokke 
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skoolvoorligter. 

Sy het die skoolvoorligter as 'n geslote mens beleef wat boeke 

voorgelees het en dit boonop oor allerlei onderwerpe wat hulle 

as leerlinge glad nie ge1nteresseer het ~ie. Hulle het selfs hul 

huiswerk tydens die voorligtingperiode gedoen. Die 

skoolvoorligter het kennelik geen invloed op haar lewe as kind 

gehad nie en volgens haar was hy meer met administrasie doenig 

as met voorligting. Hy het beslis nie 'R uitnodigende houding 

openbaar nie. 

Daar het ook nooit enige gesprekke wat met seksuele voorligting 

of molestering in verband staan in die voorligtingklas 

plaasgevind nie. Sy is egter van mening dat indien sy 'n beter 

verhouding met die skoolvoorligter kon gehad het, dit wel 'n 

positiewe effek op haar lewe sou gehad het. Die seksuele 

teistering kon selfs moontlik daardeur beeindig geword het. 

Nicolene beklemtoon die feit dat 'n uitnodigende kind

skoolvoorligterverhouding tot voordeel van die seksueel 

gemolesteerde kind kan strek, veral as die skoolvoorligter 

vroulik en sag is. 

Nicolene ag dit belangrik dat die skoolvoorligter nie 'n 

"afwesige" houding teenoor seksuele sake behoort te handhaaf nie. 

Die skoolvoorligter se persoonlikheid kan verder 'n invloed op 

die kwaliteit van hulp wat hy kan bied, he. Indien die verhouding 

tussen die skoolvoorligter en kinders uitnodigend is, kan 

kinders, volgens Nicolene, beslis daarby baat deur na die 
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skoolvoorligter te gaan vir individuele hulp. 

6.3.2.5 Nicolene se antwoorde op die Sacks-sinvoltooiingstoets 

'n Kopie van die Sacks-sinvoltooiingstoets, soos voltooi deur 

Nicolene word volledig hieronder verskaf. Haar antwoorde verskaf 

interessante insigte en sluit baie nou aan by die inligting wat 

reeds uit die onderhoud verkry is. 

1. I feel that my father seldom spent time with me (I now 

understand he was problematic). 

2. When the odds are against me I certainly will not give up. 

3. I always wanted to be acknowledged - to be worthy (now I 

still can not get enough recognition - its crazy). 

4. If I were in charge I would clean the world of all the 

garbage! (quite fanatical). 

5. To me the future looks bad and bleak. 

6. The man over me I will not allow a man over me. he might be 

the Head of Department. but not my boss. 

7. I know it is silly but I am afraid of being alone. 

8. I feel that a real friend sticks with you through good but 

especially the bad times. 

9. When I was a child I was very unhappy and terribly naive. 

10. My idea of a perfect woman was to be beautiful. clever. and 

thin. 

11. When I see a man and a woman together I hope they will be 

happy. 

12. Compared with most families, mine was not pretty ok, not 
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when I was a child in a foreign land. 

13. At work, I get along best with most people, except some 

men. 

14. My mother is still today the most wonderful woman I know, 

but now I see her faults as well. 

15. I would do anything to forget the time I was very small 

(from 5-12). 

16. If my father would only have spent more time with me. 

17. I believe that I have the ability 1to heal and to be of 

value to others because I talk openly. 

18. I could be perfectly happy if I do not know - I am 

searching for this so called "happiness" 

19. If people work for me I would treat them like humans, flesh 

and blood. 

20. I look forward to becoming free - to fly if that is 

possible - maybe in time, I hope. 

21. In school, my teachers please, they were not teachers but 

monsters. 

22. Most of my friends don't know that I am afraid of No, I 

talk. I have to, to clean this mess out of my life. 

2 3. I don't like people who dominate, are aggressive and 

competitive or second class male women; please lets be 

women. 

24. Before the war, I==========================================-

25. I think most girls have experienced some kind of sexual 

harrasment. 

26. My feeling about married life problematic, but once you 

make your bed, you lie in it, or remake it over. 
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27. My family treats me like well in my own my mother loves me 

but I was responsible to her, I was often punished for 

naivety and innocence. and she blamed me for it - she never 

understood. 

28. Those I work with are really ok people. 

29. My mother and I never had a good relationship for 43 years. 

30. My greatest mistake was so many - I think coming here to 

SA. not having a relationship with parents and peers - I 

know I was small, still I wish I could have changed that. 

31. I wish my father is still alive. 

32. My greatest weakness is I talk to much, but maybe it is a 

strength, I do not mind it any more. 

33. My secret ambition in life to work for God, to be a good 

mother and try to become a better wife. 

34. The people who work for me have been with me for a long 

time - relationships are the most NB thing. 

35. Some day I believe I will see my dreams realized. 

36. When I see the boss coming so what, he is not my boss, only 

the head. 

37. I wish I could lose the fear of being alone. 

38. The people I like best are gentle, non aggressive people 

who care. 

39. If I were young again I want to be happier. 

40. I believe most woman have had similar problems as society 

is male dominant. 

41. If I had sex relations I don't know, possibly get a heart 

attack - we don't. 

42. Most families I know are broken or have serious problems. 
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43. I like working with people who are sensitive and gentle. 

44. I think that most mothers should spend a lot of time with 

their children - tune in. 

45. When I was younger, I felt guilty about all the things that 

I had no control over. 

46. I feel that my father is possibly failed me. 

47. When luck tu!ns against me I carry on any way. 

48. In giving orders to others I appeal to them. 

49. What I want most out of life is to 'be happy. 

50. When I am older I hope I will be free from everything that 

hurts me. 

51. People whom I consider my superiors 

dislike for as they lack humanes. 

I have an intense 

52. My fears sometimes force me to take valiums, to go lame and 

eventually I become aggressive. 

53. When I'm not around, my friends think I am complex. 

54. My most vivid childhood memory was never being accepted by 

my peers, coming home with a bad report (school) failing my 

mother in her expectations. 

55. What I like least about women is that they have female 

organs! 

56. My sex life nil and void - and before just a force! 

57. When I was a child, my family never knew or understood me, 

never realised that I had an incredible problem. 

58. People who work with me usually treat me very well. 

59. I like my mother but No I love my mother, but I do Not 

always like her. 

60. The worst thing I ever did I always thought was that I was 
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ever born. 

Gevolgtrekking ten opsigte van die antwoordanalise: Beoordeling 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Houding teenoor die moeder (14;29;44;59) 

Houding teenoor die vader (1;16;31;46) 

Houding teenoor die gesin en f amilie 

Houding teenoor vroue (10;25;40;55) 

Houding teenoor die teenoorgestelde 

geslag (11;26;41;56) 

6. Houding teenoor vriende (8;23;38;53) 

7. Houding teenoor meerderes by die 

werk (6;21;36;51) 

(12;27;42;57) 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

8. Houding teenoor ondergeskiktes (4;19;34;48) 2 

9. Houding teenoor vriende by die werk (13;28;43;58) O 

10. Vrese (7;22;37;52) 2 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Skuldgevoelens (15;30;45;60) 

Houding teenoor eie vermoens 

Houding teenoor die verlede 

Houding teenoor die toekoms 

Doelstellings (3;18;33;49) 

(2;17;32;47) 

(9;24;39;54) 

(5;20;35;50) 

2 

1 

1 

1 

2 

Nicolene se houding teenoor haar gesin, vroue, teenoorgestelde 

geslag, haar vriende, meerderes by die werk en ondergeskiktes 

toon tekens van ernstige versteurdheid en dit sal moontlik slegs 

deur terapeutiese hulpverlening verander kan word. Voorts toon 

sy ook ernstige versteurings ten opsigte van vrese, 

skuldgevoelens en haar doelstellings in die lewe. 
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Punte wat verdere vermelding verdien: 

Nicolene, wat as kind seksueel gemolesteer is se totale 

persoonwees word daardeur beinvloed. Die karakteristieke wat sy 

vertoon, kom beeltemal ooreen met die wat die navorser in baar 

literatuurstudie verkry bet. Die impak van die langtermyn gevolge 

van seksuele molestering word duidelik deur baar houdings en in 

verskeie van haar_ ingesteldhede vertoon. 

6.3.2.6 Nicolene se antwoorde op die Self-Esteem Inventories 

(SEI) van Coopersmith 

Nicolene bet die SEI as te rigied ervaar, maar bet erken dat baar 

situasie besig is om te verander en dat sy tans 'n groot 

verandering ondergaan. Sy bet die SEI eers die dag na die 

onderhoud voltooi. Dit kan moontlik die rede wees waarom sy 

hierdie negatiewe gevoel ten opsigte van die SEI openbaar het. 

Nicolene het, net soos Tbembe, 'n onrusbarende lae telling (20) 

op die SEI behaal. Dit het egter reeds in die onderhoud en die 

Sacks-sinsvoltooiingstoets duidelik geword dat Nicolene probleme 

met haar selfkonsep (selfagting) ervaar. Nicolene bet 'n uiters 

lae selfkonsep (self agting) en weer eens word die bipotese 

versterk dat seksueel gemolesteerde volwassenes wat as kinders 

gemolesteer is, dikwels oor 'n lae selfkonsep beskik. 
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6.3.2.7 Samevattende beeld 

Dit het uit die onderhoud, Sacks-sinsvoltooiingstoets en die SEI 

na vore gekom dat Nicolene ongelukkige kinderjare gehad het, 

gebrekkige kommunikasie met haar ouers beleef het en eensaamheid 

as kind ervaar het. Sy is nog steeds op soek na onvoorwaardelike 

aanvaarding, maar. beleef haarself as iemand wat nog nie daarin 

geslaag het om wonde te heel en van die pyn ontslae te raak nie, 

hoe hard sy ook al probeer. 

Nicolene verwys deurgaans na haar "uitsonderlike" verhouding met 

haar eggenoot en die "wonderlike" verhouding met haar kinders. 

Sy bevind haarself egter in 'n moeilike situasie. Dit wil voorkom 

of sy haar onverwerkte traumatiese ervaringe binne 'n oogwink op 

haar eie wil verwerk, sonder om professionele hulp te soek. Die 

gesinsverhoudinge word gevolglik soms blootgestel aan intense 

aggressie en woede. Sy verwys na die onderskeie verhoudinge in 

die gesin as "mooi", maar kan nog steeds nie verstaan waarom die 

pyn van die seksuele molestering wat sy verduur het nie wil 

verdwyn nie. 

Mans is vir Nicolene 'n groot probleem. Haar hele 

lewensingesteldheid word beYnvloed deur die feit dat sy 'n 

veilige wf!reld vir vrouens wil skep. Nicolene staan op 46-jarige 

ouderdom nog in haar kinderskoene van 'n lang en moeisame pad na 

psigiese volwassenheid en 'n moontlike verbetering van haar 

selfkonsep. 



251 

Nicolene toon ook talle van die tipiese karakteristieke wat 

slagoffers van seksuele molestering dikwels vertoon, naamlik: 

* 'n onvermoe om· seksuele aktiwiteite te geniet 

* 'n lae selfkonsep 

* dat 'n basiese vertroue ten opsigte van die 

teenoorgestelde geslag ontbreek 

* sosiale isolasie 

* 'n seksuele kilheid en 'n onvermoe om blywende 

seksuele verhoudings in stand tte hou 

Nicolene se geval is 'n tipiese voorbeeld van die langtermyn 

gevolge wat 'n volwassene wat as kind seksueel gemolesteer is, 

openbaar. Sy is entoesiasties om oor die probleem te praat, selfs 

na so 'n lang tydperk as 40 jaar, maar sy is nog steeds nie genee 

om professionele hulp te soek nie. 

6.3.3 Idiogram 3: Johan 

6.3.3.1 Identifiserende besonderhede 

Skuilnaam: Johan 

Geslag: 

Huwelikstatus: 

Kinders in gesin: 

Ouderdom: 

Bevolkingsgroep: 

Beroep: 

Manlik 

Getroud 

2 

31 jaar 

Blank, Afrikaanssprekend 

Eie besigheid 



Hoogste onderwys= 

kwalif ikasie: 

Kerkverband: 

2 jaar B.A 

·Metodistiese Kerk 

6.3.3.2 Aanmeldingsprobleem 
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Na 'n onsuksesvolle selfmoordpoging het Johan sy plaaslike 

predikant se hulp gaan opsoek. Die predikant het nagte deur met 

Johan spandeer. Johan het egter na ongeveer 'n maand van sy huis 

af weggeloop en wou met niemand praat nie, behalwe met die 

predikant. 

Vir 'n sekere tydperk het dit voorgekom of Johan vordering maak. 

Sy houding teenoor sy gesin en sy besigheid het weer positief 

geraak. Hy het selfs meer tyd probeer inruim om saam met sy 

kinders te spandeer. Johan het gevoel dat hy sy besoeke na die 

predikant moontlik kan verminder. 

Die predikant het een aand laat 'n telefoonoproep van Johan se 

bure ontvang. Johan het vir die soveelste keer beheer oor homself 

verloor en wou sy hele gesin uitwis. Omdat die predikant die 

eerste persoon was vir wie Johan in sy vertroue geneem het, was 

hy fanaties oor die feit dat hy beslis na niemand anders as die 

predikant sal gaan nie. Die predikant het Johan mettertyd oorreed 

om na 'n pastorale sielkundige te gaan vir hulp. 

Johan ontvang reeds vir 3 jaar terapie van die pastorale 

sielkundige, maar hy toon nog geen noemenswaardige vordering nie. 



253 

Daar is wel tye waarin hy 'n positiewe houding openbaar, maar dit 

word meestal gou weer opgevolg deur episodes van aggressie en 

skuldgevoelens voortspruitend uit 'n swak selkonsep. 

6.3.3.3 Historisiteitsbeeld 

Johan is die jonger een van twee kinders. Hy het 'n suster wat 

vyf jaar ouer as hy is. Johan was maar drie jaar oud toe die 

eerste tekens van seksuele molestering voorgekom het. Daar is 

nooit enige maatreels getref om die seksuele molestering te 

beeindig nie en die seksuele molestering het opgehou toe Johan 

nege jaar oud was. 

In Johan se geval is daar sprake van hetero- en homoseksuele 

molestering. Johan se molesteerders was sy suster en 'n oom van 

die gesin. Hy het 'nooit sy ouers van die seksuele molestering 

vertel nie en raak selfs vandag nog aggressief as daar verder op 

die punt uitgebrei word. Johan weier om enige kontak met sy 

suster en sommige ander familielede te he. Hy ervaar emosies van 

haat en walging as hy aan hulle dink en is van mening dat hy 

hulle fisiek sou aanrand indien hulle by hom sou kom kuier. 

Johan is beslis bewus van die f eit dat hy die seksuele 

molestering wat hy inoes verduur nog nie verwerk het nie. Hy 

twyfel trouens of 'n mens ooit werklik daartoe in staat is om dit 

volkome te verwerk. Hy is ook van mening dat sender die sessies 

by die pastorale sielkundige hy beslis nog nie die vordering sou 

gemaak het wat hy reeds gemaak het nie. Hy weet egter ook dat 
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daar nog 'n lang pad vir hom voorl~. 

6.3.3.4 Agtergrond 

a. Die gesinsdinamiek 

Johan sien sy verhouding met sy vrou en kinders as cop en gesond. 

Hy is egter van mening dat hy nie streng genoeg met sy kinders 

is nie. Hoewel hy tot op hede nog geen gesprekke met sy kinders 

oor seksuele molestering gehad het nie, is dit tog sy doel as 

ouer om sy kinders oor die funksionering van die mens se seksuele 

organe en die gevare van te vroee seksuele aktiwiteite in te lig. 

Hy is van mening dat die kasset en boekreeks van "Sainsbury" 

geskik en voldoende is. Johan is van mening dat kinders bewus 

gemaak meet word van al die seksuele gevare waaraan 'n mens 

blootgestel kan word. 

b. Die selfkonsep 

Johan ervaar 'n negatiewe houding teenoor homself en hy hou nie 

van homself nie. Hy probeer om nie elke dag aan die seksuele 

molestering wat hy beleef het, te dink nie, maar hy slaag nie 

altyd daarin nie. Daar is tye wanneer hy moedeloos en hartseer 

voel oor wat met hom gebeur het. Die toekoms lyk vir hom donker, 

veral as hy sukkel met die beeld wat hy van homself het. 

Di t is vir Johan moeilik om van die skuldgevoelens oor die 

gebeure ontslae te raak. Sy familie en vriende som hom as 'n 
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onvoorspelbare en soekende mens op. Hierdie siening wat die ander 

mense van hom huldig tesame met sy eie lae selfkonsep en die 

herinneringe aan die seksuele molestering het 'n negatiewe 

invloed op sy gesinsverhoudinge. 

Johan is agterdogtig ten opsigte van vriendskappe, omdat hy bang 

is om weer seer te kry. Indien hy die geleentheid sou kry om weer 

jonk te wees, sou hy sonder twyfel sy hele lewe wou verander het. 

Die feit dat hy nooit weet watter besluite om te neem nie, vorm 

deel van sy grootste swakheid. Sy grootste vrees is om soos sy 

ma te word. Daarom is dit vir hom 'n obsessie om die geleenthede 

vir 'n goeie gesinslewe te skep. 

Alhoewel die seksuele molestering tydens sy kinderjare Johan se 

hele lewensuitkyk sedertdien versuur, verkies hy dat ander mense 

nie daarvan moet weet nie. Die seksuele molestering belnvloed 

veral die seksuele verhoudinge in sy huwelik. Hy beleef en ervaar 

die seksdaad as ondraaglik en hy haat dit en is van mening dat 

die seksuele molestering deur sy suster en oom die rede daarvoor 

is. 

Toe hy destyds seksueel gemolesteer is, het Johan angs beleef en 

as hy vandag daaraan terugdink, kom daar 'n gevoel van walging 

in hom op. Johan is bang dat sy familie hom sal verwerp indien 

hulle van sy seksuele molestering te hore sou kom. Sy geheime 

ambisie in die lewe is om eendag tog wel "iemand" te wees. 
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c. Huweliksharmonie 

Johan skroom nie om te erken dat die seksuele molestering in sy 

kinderjare vandag nog 'n negatiewe invloed op sy 

huweliksverhouding bet nie. Hy ervaar probleme om liggaamlike 

kontak met sy kinders en veral met sy eggenote te he. Of sy 

houding teenoor die teenoorgestelde geslag vanwee die molestering 

verander bet, is nie vir hom duidelik nie. Wat wel vir hom 

duidelik is, is die innerlike wete dat h}'#as mens misluk bet en 

veral wat sy seksualiteit betref. 

Sy respons op 'n vraag wat sy houding teenoor die huwelik is, was 

met hartseer en aggressie gevul. Hy wens vandag dat by nooit 

getrou bet nie, want sy idee van 'n perfekte man of vrou is 

iemand op wie jy kan staatmaak, iemand wat jy kan vertrou en 

iemand wat nooit 'n bespotting van jou sal maak nie. 

d. Die rol van die skoolvoorligter 

Johan bet nooit die aangeleentheid van sy seksuele molestering 

met hul skoolvoorligter bespreek nie. Hy bet die skoolvoorligter 

in der waarheid as 'n onbereikbare mens beleef. Volgens hom bet 

die skool voorligter geen tekens van 'n ui tnodigende houding 

teenoor sy leerlinge openbaar nie. Die invloed wat die 

skoolvoorligter op sy lewe gehad bet, is volgens hom baie gering. 

Daar is in sy tyd op skool nooit enige gesprekke oor seksuele 

voorligting of molestering in die voorligtingklas gevoer nie. In 
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die lig van sy ervaring op skool is Johan onseker of sy eertydse 

skool voorligter 'n seksueel gemolesteerde kind hoegenaamd sou kon 

help of tot sy voordeel sou kan strek. Hy staan krities teenoor 

die betrokke skoolvoorligter se "afwesige" houding teenoor 

seksuele sake. In teenstelling met die bogenoemde, is hy egter 

van mening dat kinders nie slegs by die huis opvoeding ten 

opsigte van seksuele molestering moet ontvang nie, maar dat die 

skool, veral die skoolvoorligter, ook 'n taak het om die kinders 

voor te berei en te waarsku teen die gevara van te vroee seksuele 

aktiwiteite. 

6.3.3.5 Johan se antwoorde op die Sacks-sinvoltooiingstoets 

Met die ontleding van Johan se Sacks-sinvoltooiingstoets het dit 

na vore gekom dat Johan negatief teenoor die lewe staan en oor 

'n lae selfkonsep" beskik. Soos in Thembe se geval het die 

navorser slegs vrae gelys waarui t noemenswaardige gevolgtrekkings 

gemaak kon word. 

1. When the odds are against me I give up. 

2. I always wanted to die. 

3. My idea of a perfect woman is someone who can look after 

herself yet still let the husband feel his boss. 

4. I would do anything to forget the time I lost my mother. 

5. If my ·father would only have put her in rehabilitation 

theraphy. 

6. I believe that I have the ability to fail. 

7. In school, my teachers didn't know me. 
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8. Most of my friends don't know that I am afraid of 

rejection. 

9. I think most girls are molested. 

10. My feeling about married life is people must know both 

themself and their spouse well before marriage. 

11. Those I work with are pleasant, but have problems which 

influences their work. 

12. My mother and I had a silent relationship. 

13. My greatest mistake was not trying tu be myself - who ever 

that might be. 

14. I wish I could lose the fear of rejection. 

15. I believe most women have problems. 

16. When luck turns against me I give up. 

17. What I want most out of life is acceptance. 

18. My fears sometimes force me to give up/withdraw. 

19. My sex life is troubled. 

20. When I was a child, my family was extremely strict. 

21. The worst thing I ever did was to let my mother die. 

Gevolgtrekkings ten opsigte van die antwoordanalise: Beoordeling 

1. Houding teenoor die moeder (14;29;44;59) 2 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Houding teenoor die vader (1;16;31;46) 

Houding teenoor die gesin en familie (12;27;42;57) 

Houding teenoor vroue (10;25;40;55) 

Houding teenoor die teenoorgestelde 

geslag {11;26;41;56) 

Houding teenoor vriende {8;23;38;53) 

Houding teenoor meerderes by die werk (6;21;36;51) 

1 

1 

2 

2 

1 

x 



259 

8. Houding teenoor ondergeskiktes (4;19;34;48} X 

9. Houding teenoor vriende by die werk (13;28;43;58} 1 

10. Vrese (7;22;37;52}. 2 

11. Skuldgevoelens (15;30;45;60} 2 

12. Houding teenoor eie vermoens (2;17;32;47} 2 

13. Houding teenoor die verlede (9;24;39;54) X 

14. Houding teenoor die toekoms (5;20;35;50} 2 

15. Doelstellings (3;18;33;49} 2 

Johan se houding teenoor sy moeder, vroue, die teenoorgestelde 

geslag, sy eie vermoens en die toekoms toon ernstige versteurings 

en terapeutiese hulpverlening word dus verlang. Hy openbaar ook 

ernstige versteurings ten opsigte van vrese, skuldgevoelens en 

doelstellings. 

Punte wat verdere vermelding verdien: 

Johan het aanvanklik heelwat antwoorde ui tgelaat tydens die 

voltooiing van die toets. Daar was ook sekere sinne wat by 

geweier bet om te voltooi (veral die oor die skoolvoorligter). 

Die antwoorde wat Johan verskaf het, sluit nou aan by die 

inligting wat uit die onderhoud verkry is. Johan se houding ten 

opsigte van sy eie vermoens is kommerwekkend negatief en dit is 

waarskynlik die rede waarom hy vantevore al selfmoord probeer 

pleeg bet. 
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Johan se antwoorde op die Self-Esteem Inventories 

(SEI) van Coopersmith 

Johan se telling van nul ( o) wat hy op die SEI behaal het, 

versterk alle vermoedens dat hy nog nie sy seksuele molestering 

verwerk het nie en dat hy sender terapie dit moeilik sal vind om 

opgewasse te wee~ vir die toekoms. Met tye toon hy egter min 

belangstelling om self aan sy probleem te werk en reken dat dit 

die sielkundige se taak is om hom van sy ~robleme vry te maak. 

6.3.3.7 Samevattende beeld 

Dit het uit die onderhoud, Sacks-sinvoltooiingstoets en die SEI 

na vore gekom dat die seksuele molestering wat Johan as kind 

verduur het waarskynlik bygedra het tot sy selfmoordneigings en 

sy negatiwiteit ten opsigte van sy eie vermoens. 

Johan beleef 'n soeke na die sin van die lewe en ook 'n hunkering 

om homself te probeer vind. Die feit dat Johan soms van die huis 

af wegloop of f isiek aggressief met die res van die gesin raak, 

kan moontlik daarop dui dat hy wel reeds in die beginstadium van 

'n helingsproses staan. 

Alhoewel Johan al vir 'n geruime tyd terapie ontvang en vir 'n 

tydperk opgeneem is in 'n instituut, toon hy geen behoefte om 

daadwerklik self aan sy probleem te werk nie. Johan wil homself 

losmaak van die verantwoordelikheid om self deel te neem aan die 

lang en moeilike pad van selfaanvaarding. 
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Johan leun swaar op ander, veral die pastorale sielkundige en sy 

predikant, om hem met sy probleem te help. Hy bevind homself in 

'n krisis as gevolg van sy onverwerkte traumatiese seksuele 

ervaringe as kind. Hy toon egter min belangstelling en 

selfvertroue om tot deurbreking van sy situasie te kom. 

Johan openbaar die volgende karakteristieke wat ooreenstem met 

die van slagof f ers van vroeere seksuele molestering: 

* 'n seksuele kilheid I 

* 'n onvermoe om seksuele aktiwiteite te geniet 

* 'n lae selfkonsep 

* 'n gebrekkige basiese vertroue teenoor die medemens 

Die seksuele molestering as kind het 'n negatiewe invloed op sy 

persoonwees as volwassene. Hy openbaar 'n oordrewe 

fyngevoeligheid wat skadelik vir sy selfkonsep is. Johan ken neg 

nie daarin slaag om sy angswekkende gevoel dat sy seksuele 

molestering bekend mag raak, te verwerk nie en hy klou nog aan 

die sekuriteit van die geheimhouding daarvan vas. Teen die 

agtergrond van die voorgaande probleme waarmee Johan te make het, 

kan die vraag geopper word of vroee identifisering, terapeutiese 

ingryping en hulpverlening nie moontlik eerder met die prognose 

ken gehelp het nie. 

6.3.4 Samevatting 

Die drie idiogramme toon dat al drie die respondente 'n seksuele 

kilheid en 'n onvermoe ervaar om seksuele aktiwiteite te geniet. 
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Twee van die drie het duidelik laat blyk dat hul basiese vertroue 

teenoor die medemens ontbreek. 

Slegs een van die betrokkenes het aangedui dat daar 'n neiging 

tot alkaholmisbruik bestaan. Dit blyk dat almal sukkel met 'n lae 

selfkonsep en dat hulle probleme ondervind met hul selfvertroue. 

6.4 SAMEVATTING 

Die idiogramme het bevestig dat die feite soos dit in die 

literatuurstudie uiteengesit, van toepassing is. Al die gevalle 

wat ondersoek is, het aangetoon dat hulle tipiese karakteristieke 

toon van slagoffers van seksuele molestering. Die interpretering 

van die Sacks-sinvoltooiingstoets en die Self-Esteem Inventories 

het die bevindinge wat met die onderhoud verkry is, ondersteun 

en verder openbaar dat volwassenes wat as kind seksueel 

gemolesteer is, oor 'n lae selfkonsep beskik. 

Die verwerking van die vraelyste van die skoolvoorligters 

beklemtoon die belangrikheid van die skoolvoorligter by die 

identifiserig van en hulpverlening aan die seksueel gemolesteerde 

kind. Die feit dat seksuele molestering in die 

skoolvoorligtingsklas bespreek word, speel 'n belangrike rol by 

die moontlike identifisering van en hulpverlening aan sulke 

kinders. 

Hulp ten opsigte van seksuele molestering word in die geval van 

volwassenes meer by sielkundiges gesoek en in die geval van 
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kinders meer by godsdienstige ;leiers. 

Vaders en stiefvaders is die meeste verantwoordelik vir seksuele 

molestering en het ook die grootste invloed op 'n gemolesteerde 

persoon se lewe. 
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.. HOOFSTUK 7 

BEVINDINGS, GEVOLG'l'REKKINGS·BN AANBEVELINGS 

7.1 INLEIDING 

In die onderhawige navorsing is besondere aandag geskenk aan die 

verband tussen die identif isering van en hulpverlening aan die 
I 

seksueel gemolesteerde kind en die persoonwees van die volwassene 

wat as kind seksueel gemolesteer is. Vanui t 'n sielkundig 

opvoedkundige perspektief het die ondersoeker tot die 

gevolgtrekking gekom dat die volwassene wat as. kind seksueel 

gemo,lesteer is, besondere behoeftes openbaar en dat die seksueel 

gemolesteerde kind bepaalde eise aan sy opvoeders stel. 

Na 'n lang meningsverskil deur die geskiedenis oor die juiste 

plek van seksuele waardes en norme, staan die twintigste eeu 

sekerlik uit as die eeu van gekompliseerdheid. Op alle terreine 

van die samelewing bestaan daar sosiale, godsdienstige, etiese 

en kulturele norme en daar word van die kind verwag om gedurende 

sy volwassewording ook al hierdie norme te internaliseer sodat, 

wanneer hy volwassenheid bereik, hy binne die perke van alle 

norme kan leef en handel. 

Die mens se gedrag word in 'n bepaalde rigting gestuur deur sy 

waardes. Die mens is gedurig besig om keuses te maak en hierdie 

keuses staan onder die invloed van sy bepaalde waardes wat hy 

deur opvoeding verwerf het. Met ander woorde, die kind moet 'n 
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bepaalde eie waardesisteem en identiteit ontwikkel wat hom in 

staat stel om binne die perke van die norme, bestendigheid, 

integriteit en sosiale erkenning te kan beleef. 

Seksuele molestering en veral die selfkonsep en persoonwees van 

die volwassene wat as kind seksueel gemolesteer is, is 

uitgesonder omdat dit blyk dat die skoolvoorligter deur middel 

van uitnodigende onderwys tot vroee identifisering van en 

hulpverlening aan die seksueel gemolesteerde kind kan bydra. 

Dit blyk dat volwassenes wat as kind seksueel gemolesteer is en 

seksueel gemolesteerde kinders op skool 'n behoefte aan bepaalde 

riglyne het en vanuit hierdie agtergrond is die onderhawige 

navorsing onderneem. 

7.2 BEVINDINGS 

Die voorgaande literatuurstudie en empiriese ondersoek beklemtoon 

die f eit dat die seksueel gemolesteerde persoon dit moeilik vind 

om 'n selfstandige, standvastige en sinvolle aktiewe deelname aan 

'n eie toekoms te he. Daar word eers afsonderlik na die 

bevindings uit die literatuurstudie en die bevindings uit die 

empiriese ondersoek gekyk om daaruit gevolgtrekkings te probeer 

maak. 
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7.2.1 Bevindings uit die literatuur 

Uit die literatuurstudie wat aangepak is, het die volgende 

bevindings na vore gekom: 

* Seksuele molestering kan 'n rol speel 

volwassewording, persoonwees en vestiging 

uiteindelike selfkonsep van 'n persoon. 

I 

in 

van 

die 

die 

* Die sosialiseringsgebeure van 'n seksueel gemolesteerde 

persoon kan problematies verloop. 

* Kommunikasie tussen die seksueel gemolesteerde en sy 

ouer(s), onderwye?ers en huweliksmaat is soms ontoereikend. 

* Die liggaamsbeeld wat 'n persoon van homself het, kan 'n 

direkte effek op sy selfkonsepontwikkeling h~. 

* Die waardigheid van 'n persoon kan geskend word deur 

seksuele molestering en dit kan verder 'n negatiewe invloed 

op sy selfkonsep uitoefen. 

* Die individu se persepsie van homself is gekonsentreer in 

sy selfkonsep, met ander woorde die totale som van wat hy 

syne kan noem, naamlik waardes, idees, houdings en ideale. 

Seksuele molestering kan bogenoemde negatief beinvloed. 

* Seksuele molestering kan 'n langtermyn effek op die 
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selfkonsep van 'n persoon he. 

* Seksuele molestering verander 'n persoon se siening van 

homself en ook sy vermoe om si tuasies en sy liggaam te 

kontroleer. 

* Seksuele molestering kan die wyse waarop 'n persoon sy 

verhoudings met die eie en die teenoorgestelde geslag 

benader, negatief be1nvloed. I 

* Seksuele molestering kan 'n traumatiese uitwerking op die 

natuurlike f isieke en emosionele ontwikkeling sowel as op 

'n gesonde seksualiteit he. 

* Ontoereikende affektiewe geborgenheid en 'n skuldgevoel kan 

daartoe aanleiding gee dat seksuele molestering nie 

openbaar word nie. 

* Die seksueel gemolesteerde persoon het 'n hunkering na 'n 

veilige milieu. 

* Die blywende effek wat seksuele molestering, op die meeste 

slagoffers het, is nie noodwendig fisies nie, maar eerder 

emosioneel. 

* Promisku1teit kan 

molestering wees. 

'n direkte gevolg van seksuele 
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* 'n Slagoffer van seksuele molestering kan 'n gevoel van 

verlatenheid ervaar en hom onttrek en hierdie onttrekking 

kan mettertyd daartoe lei dat hy homself sosiaal begin 

isoleer. 

* Gedragspatrone van seksueel gemolesteerde persone kan 

wissel van normale optrede tot selfmoordpogings. 

* Seksuele kilheid en die onvermoe om1tot blywende seksuele 

en emosionele verhoudings oor te gaan, is kenmerkend van 'n 

slagoffer van seksuele molestering. 

* Seksueel gemolesteerde persone se basiese vertroue teenoor. 

die medemens kan ontbreek. 

* Seksueel gemolesteerde kinders kan meer volwasse optree ten 

opsigte van seksuele aktiwiteite as wat hulle werklik is. 

* Voorkoming van seksuele molestering kan reeds by klein 

voorskoolse kindertjies en in die skool begin word. 

* Indien opvoeders onwillig bly om die voorkoms van seksuele 

molestering te identifiseer en te bespreek, kan kinders van 

hulle kant af swyg oor hul probleem. 

* Om die insidensie van die rapportering van seksuele 

misbruik te ~ verhoog, is dit nodig dat opvoeders opgelei 

moet word om hierdie rapportering te hanteer en die regte 
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aksies te implementeer. 

* Daar bestaan weinig konsensus oor die pligstaat van die 

skoolvoorligter. 

* Die rol van die skoolvoorligter verskil van skool tot skool 

en as sy rol nie duidelik aan hom voorgele word nie, kan 

dit veroorsaak dat by nie in die nood van die kind voldoen 

nie. I 

* Die verwagtings en behoeftes wat aan die skoolvoorligter 

gestel word, verskil van kultuur tot kultuur. 

* Die noodsaak:l.ikheid . van persoonlike hulp en voorligting 

deur 'n skoolvoorligter word opnuut beklemtoon. 

* Uitnodigende onderwys kan die kind help om 'n optimistiese 

selfkonsep aangaande homself te handhaaf. 

* Aanvaarding van die kind as feilbare wese is noodsaaklik 

vir sy doeltreffende persoonswording. 

* Die opvoedingsgesitueerdheid van die seksueel gemolesteerde 

kind kan 'n deurslaggewende faktor in sy selfaktualisering 

wees. 

* Dit blyk verder dat .die seksueel gemolesteerde persoon in 

'n groter mate as die nie(-seksueel) gemolesteerde persoon 
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tot wanaanpassing in die samelewing geneig is. 

* Kinder like steung~wing deur die skool voorligter is 

belangrik en gespesialiseerde hulpverlening aan 'n kind in 

nood word bemoeilik deurdat te veel leerlinge (in 

groepsverband en nie individueel) aan een skoolvoorligter 

toevertrou word. 

7.2.2 Bevindings uit die empiriese on,dersoek 

Daar word af sonderlik na die bevindings wat ten opsigte van die 

die vraelyste en idiogramme gemaak is, gekyk. In die lig van die 

vraelyste wat terug ontvang is en die onderhoude wat gevoer is, 

kan die volgende bevindings gemaak word: 

7.2.2.1 Bevindings ten opsigte van die vraelyste 

a. Bevindings ten opsigte van vraelyste aan skoolvoorligters 

Die volgende bevindings het uit die vraelyste na vore gekom: 

* Dit blyk dat leerlinge eerder seksuele molestering met 'n 

vroulike skoolvoorligter bespreek. 

* Di t blyk dat indien seksuele molestering in die klas 

bespreek word, dit daartoe kan aanleiding gee dat seksuele 

molestering in 'n groter mate aangemeld word. 



* 

* 

* 

* 

b. 

Vroulike skool voorligters is 

molestering in die klas 

skoolvoorligters. 

eerder geneig 

te bespreek 

om 

as 

'n Groot aantal skoolvoorligters beskik 

271 

seksuele 

manlike 

wel oor 

gespesialiseerde kennis van hulpverlening, maar verkies om 

die probleem na iemand anders te verwys ~, 

Daar bestaan wel 'n nodigheid om, soms van die gegewe 

sillabus af te wyk. 

Uitnodigende onderwys behoort 'n groter rol te speel en kan 

daartoe bydra dat kinders meer openlik sal wees. 

Bevindings ten opsigte van die vraelyste aan sielkundiges 

en godsdienst~ge leiers 

Die volgende bevindings het na vore gekom: 

* Persone wat as kind seksueel gemolesteer is, soek as 

volwassenes eerder hulp by 'n sielkundige terwyl kinders 

wat seksueel gemolesteer word eerder by 'n godsdienstige 

leier hulp soek. 

* Ouers, familie en vriende word nie normaalweg geraadpleeg 

vir hulp nie. 

* Molestering deur die vader of stiefpa het die grootste 
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effek op die seksueel gemolesteerde persoon se persoonwees. 

Skoolvoorligters )?ehoort 'n sleutelposisie in die 

identif isering van en hulpveriening aan die seksueel 

gemolesteerde kind te speel. 

* Die seksueel gemolesteerde persone is geneig om 'n swak 

selfkonsep te vorm. 

* Die sosialiseringsgebeure verloop problematies by seksueel 

gemolesteerde kinders en hulle openbaar gevolglik 'n 

angstigheid ten opsigte van die openbaarmaking van die 

seksuele molestering, dikwels vanwee 'n skuldgevoel. 

* Versteurings ten opsigte van seksuele verhoudings dra by 

tot wanaanpas~ings in verhoudings. 

7.2.2.2 Bevindings ten opsigte van die idiogramme 

Die volgende punte kan as moontlike eventuele kenmerke van die 

persoonsbeeld van 'n volwassene wat as kind seksueel gemolesteer 

is, gesien word: 

* Die seksueel gemolesteerde kan dikwels nie sy heelhartige 

samewerking verleen nie en dit kan die problematiese 

gesitueerdheid van hierdie mense vererger. 

* Seksuele molestering kan 'n disharmoniese 
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huweliksverhouding tot gevolg he. 

* 'n Seksuele molestering kan lei tot gebrekkige ontwikkeling 

van die kind se verantwoordelikheidsin ten opsigte van 

verhoudings. 

* Daar bestaan dikwels ontoereikende liggaamlike kontak 

tussen die seksueel gemolesteerde en persone van die 

teenoorgestelde of die eie geslag. I 

* Die seksueel gemolesteerde kan nie tot optima le 

selfaktualisering kom nie. 

* Seksuele molestering speel 'n rol in die uiteindelike 

geremde volwassewording, persoonswording en die vestiging 

van 'n lae selkonsep. 

* Die swak selfkonsep en gebrekkige selfvertroue wat 'n 

uitvloeisel is van die seksuele molestering, inisieer weer 

verdere remminge ten opsigte van verhoudinge. 

* Seksuele kilheid en die onvermoe om tot blywende seksuele . 
en emosionele verhoudinge oor te gaan, blyk 'n probleem te 

wees. 

* Daar bestaan dikwels 'n geneigdheid tot sosiale isolasie, 

lewensonsekerheid, depressie en alkoholmisbruik by seksueel 

gemolesteerde persone. 
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* Daar kom dikwels 'n negatiewe houding voor teenoor seksuele 

aktiwiteite en 'n onvermoe om dit te geniet. 

* Die toekoms word met agterdog en vrees tegemoet gegaan. 

* Die skoolvoorligters word dikwels as ontoereikend beskou en 

word beskuldig dat hulle wegskram van die taak van 

hulpverlening. 

* Daar is 'n tekort aan skoolvoorligters met 'n uitnodigende 

houding en wat gespesialiseerde hulpverlening aan 'n kind 

wat seksueel gemolesteer is, kan bied. 

7.3 GEVOLGTREKKINGS 

Na aanleiding van hierdie navorsing wat onderneem is, het die 

literatuurstudie en die empiriese ondersoek onder meer openbaar 

dat seksuele molestering nie alleen in die vroegste tye van die 

menslike bestaan voorgekom het nie, maar dat hierdie verskynsel 

toenemend figureer en dat die persoonwees van die seksueel 

gemolesteerde persoon swaar belas word. 

Aansluitend by die bogenoemde het die navorser by wyse van 'n 

empiriese ondersoek, aan die seksueel gemolesteerde volwassene 

wat as kind gemolesteer is, die geleentheid gebied om hul 

eiesoortige leefwereldlike gesitueerdheid en andersheid te 

openbaar. Die voorkoms van versteurde verhoudings was opvallend 

by die volwassenes wat as kind seksueel gemolesteer is en wat in 
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die empiriese ondersoek betrek is. 

Die aard en intensiteit yan die versteurde verhoudings is onder 

die soeklig geplaas. Waar gesinseenheid 'n samehorigheidsgevoel 

behoort te wek, ontbreek dit dikwels. Die seksueel gemolesteerde 

se verhoudings met die teenoorgestelde of die eie geslag of 

huweliksverhoudings kom disharmonies voor. Kommunikasie tussen 

die seksueel gemolesteerde en ander partye is gebrekkig en 

verwarring en 'n swak selfbeeld kan die gevolg hiervan wees. 

'n Verhouding van begrip, outoriteit en vertroue behoort in alle 

menslike verhoudings te figureer. Die seksueel gemolesteerde 

persoon se sosialiseringsgebeure verloop egter problematies. 

Ontoereikende selfaktualisering gaan gepaard met 'n swak 

selfbeeld asook met 'n soeke na erkenning. Tesame hiermee kom di t 

na vore dat liggaamlike kontak tussen die seksueel gemolesteerde 

en ander partye nie spontaan plaasvind nie. 

Die emosionele onstabiliteit van die volwassenes wat as kind 

seksueel gemolesteer is, wek kommer. Die opvoedingsmilieu van die 

kind wat seksueel gemolesteer is, kan die deurslaggewende faktor 

in die kind se uiteindelike selfaktualisering wees. Alhoewel die 

identifisering van en hulpverlening aan die. seksueel 

gemolesteerde kind nie deel van die skoolvoorligter•se taak as 

sodanig is nie, kan 'n gespesialiseerde wyse van optrede moontlik 

daartoe hydra dat die nood van die seksueel gemolesteerde kind 

vroeer raakgesien word. 
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Dit het uit die onderhawige navorsing, geblyk dat baie 

skoolvoorligters wel daartoe in staat is om die seksueel 

gemolesteerde kind te iqentif iseer op grond van sy eiesoortige 

gesitueerdheid. Alhoewel die skoolvoorligter die taak van 

hulpverlening aan die seksueel gemolesteerde kind as morele plig 

sien en oor die nodige inligting beskik om hierdie kinders te 

help I VerwyS hulle hierdie kinderS dikwelS eerder na iemand 

anders vir gespesialiseerde hulp. Daar bestaan dus tog 'n mate 

van afsydigheid van die skoolvoorligter ,om daadwerklik toe te 

tree tot hulpverlening aan die seksueel gemolesteerde kind. 

Die waarde van uitnodigende onderwys in die moontlike vroee 

identif isering van en hulpverlening aan die seksueel 

gemolesteerde kind word onderskat. Geen of gebrekkige voorligting 

en hulpverlening aan die seksueel gemolesteerde kind bring mee 

dat die kind dieself de pad sal volg as die volwassenes in die 

ondersoek wat as kind seksueel gemolesteer is en wat nie vroee 

hulp ontvang het nie. 

Volgens statistiese aanwysings en beriggewing in die media neem 

seksuele molestering kommerwekkende afmetings in Suid-Afrika aan, 

maar die gevolg van seksuele molestering op die persoonwees van 
f 

die gemolesteerde word geignoreer, met die gevolg dat daar talle 

"secret survivors" rondloop ten spyte van andersins ideale wyses 

van identifisering en hulpverlening. 
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7.4 AANBEVELINGS 

Vanuit die bevindings v:erkry uit hierdie navorsing word die 

volgende aanbevelings gemaak: 

* Vroee identif isering van en hulpverlening aan die seksueel 

gemolesteerde kind is beter as die behandeling daarvan op 

'n volwasse ouderdom en daarom is dit belangrik dat 

skoolvoorligters onder meer de.ur omsendbriewe en 

opknappingskursusse bewus gemaak word van die invloed wat 

hulle op die kind kan he. 

* Daar behoort 'n begeleidingsprogram in die sillabus 

ingesluit te word en dit behoort aan wetenskaplike 

evaluering blootgestel te word met die oog op moontlike 

verfyning en aanpassing daarvan. 

* Die belangrikheid van die identif isering van en 

hulpverlening aan seksueel gemolesteerde kinders, moet in 

skole beklemtoon word. 

* Verdere ondersoeke moet onderneem word om te bepaal of daar 

ander faktore buiten uitnodigende onderwys is, wat 'n 

deurslaggewende rol in die identif isering van en 

hulpverlening aan die seksueel gemolesteerde kan speel. 

* Aandag moet aan die behandeling van volwassenes wat as kind 

seksueel gemolesteer is, geskenk word, sodat hulle 
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moontlike riglyne · kan verskaf ter voorkoming van die 

onstabiliteit waarmee hulle te make het. 

* Opvoeders .moet nuut dink om sodoende tot daadwerklike aksie 

oor te gaan. 

* Dit het nie sin dat alle verantwoordelikheid op die staat 

geplaas word nie. Die polisie, dokters, hospitale en hulp 

aksies soos "child line" moet ook ingespan word om seksuele 

molestering te probeer voorkom. 

* Die elektroniese en gedrukte media behoort op 'n nog groter 

skaal ingespan te word. 

* Gesinne waarin seksuele molestering plaasgevind het, 

behoort as gehele gesinne behandeling te ontvang. 

* Die volgende kan aan kinders meegedeel word: 

Volwassenes is nie altyd reg nie 

Vertrou jou eie liggaamsreaksies 

Nie alle geheime moet bewaar word nie 

Wees versigtig vir vreemdelinge 

Seksuele molestering is nie jou skuld nie 

Maak gebruik van hulp wat aangebied word, byvoorbeeld 

'n telefoonhulplyn. 
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7.5 SLOT 

Hierdie navorsing het gepoog om die belangrikheid van die 

identif isering van en hulpverlening aan die seksueel 

gemolesteerde kind te beklemtoon deur na die persoonwees van die 

volwassene wat as kind seksueel gemolesteer is, te verwys. Die 

hoop word uitgespreek dat deur die onderhawige studie bruikbare 

inligting bekom is waardeur die seksueel gemolesteerde persoon 

en sy problematiek beter begryp kan warp. Sodoende kan beter 

geleenthede vir die seksueel gemolesteerde persoon geskep word. 
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INSTRUKSIES 

BYLAB A 

VRAELYS AAN SKOOLVOORLIGTERS 
(Opvoedkundiqe Leidinq) 

306 

1. Sekere vrae moet beantwoord word deur die korrekte 
antwoord met 'n KRUISXB (X) aan te dui. 

2. Ander vrae sal u deur 'n GESKREWE ANTWOORD moet 
toelig. 

3. By sommige vrae 
trek. 

ALGEMENE BESONDERHEDE 

1. Geslag 

Manlik D 

2. Ouderdomsgroep 

20-30 D 
31-40 D 
41-50 D 

51-60 D 
61-70 D 

3. Bevolkingsgroep 

Blank 

Kleurling 

D 
D 

kan u moontlik MEER AS EEN kruisie 

Vroulik 

Swart 

Indier 

D 

D 
D 

Ander (noem asseblief) 
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4. Hoe lank is u by die onderwys betrokke? 

1-5 D 
6-10 D 
11-15 D 
16-20 D 
21+ D 

5. Hoe lank is u by Skoolvoorligting (Opvoedkundige 
Leiding) betrokke? 

1-5 D 
I 

6-10 D 
11-15 D 
16-20 D 
21+ D 

6. Kerkverband/Geloof 

7. Het u al 'n indringende klasgesprek met u leerlinge 
oor seksuele molestering gehad? 

Ja D Nee D 
8. Het daar al enige leerlinge na u toe gekom om seksuele 

molestering te bespreek? 

Ja D Nee D 
9. Indien "ja" watter geslag was die leerling(e)? 

Manlik D 
Vroulik D 
Albei D 
Nie van toepassing nie (nog geen leerlinge D het die aangeleentheid bespreek nie) 
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10. Wat sal -u reaksie wees indien 'n leerling wat seksueel 
gemolesteer is, na u toe kom vir hulp? 

Dit ignoreer 

Geskok wees , 

Die leerling probeer help deur 
hom/haar na iemand anders te verwys 

Die leerling self probeer help 

Enige ander reaksie (noem asseblief) 

I 

D 
D 

D 
o-
0 

11. As u die toestemming van die betrokke leerling daartoe 
sou he, met wie sou u die inligting oor seksuele 
molestering bespreek? { U kan meer as een antwoord 
merk.) 

Godsdienstige leier 

Skoolhoof 

Ander kollegas 

Betrokke leerling se ouers 

Ander (noem asseblief) 

D 
D 
D 
D 
D 

12. Oink u dat di t nodig is om somtyds van die gegewe 
sillabus af te wyk om oor seksuele molestering te 
gesels? 

Ja D Nee D 

13. Gee u somtyds aan leerlinge die geleentheid om hul eie 
keuse te maak oor die onderwerpe waaroor hulle wil 
gesels? 

Ja D Nee D 

14. Beskik u oor enige inligting/kennis wat u kan gebruik 
om seksuele molestering te identif iseer? 

Ja D Nee D 
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15. Beskik u oor enige riglyne vir hulpverlening aan 'n 
seksueel gemolesteerde kind? 

Ja D Nee D 

16. Indien "ja", noem die vernaamste drie. 

1. 

2. 

3. 

17. Hoe sien u, u verhouding met u leerlinge? 

Uitnodigend 

Oppervlakkig 

As vriende 

Formeel 

D 
D 
D 
D 

I 

Ander (noem asb.)~~~~~~~~~~~~~ D 

18. Beskik u oor enige kennis/opleiding ten opsigte van 
UITNODIGENDE ONDERWYS (Invitational education)? 

Ja D Nee D 

Ander (noem asb.) 
~~~~~~~~~~~~~ 

D 

19. Watter invloed, na u mening, sal Uitnodigende 
Onderwys, of dan 'n uitnodigende houding/onderrig, op 
leerlinge in die Skoolvoorligtingklas h~? 

Die leerlinge sal dieself de optree 

Die leerlinge sal nou meer openlik met 
u wees 

Die leerlinge sal groter belangstelling 
tydens u klasse toon 

D 

D 

D 

20. Oink u dat dit 'n seksueel gemolesteerde kind sal baat 
om na u toe te kom vir hulp? 

Ja D Nee D 
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21. Oink u dat die skoolvoorligter 'n belangrike rol ten 
opsigte van seksuele molestering behoort te speel? 

Ja D Nee D 

Baie danltie vir u sam.ewerking. 

I 
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BYLAB B 

VRAELYS AAN SIELKUNDIGES'Bll GODSDIENSTIGE LEIERS 

INSTRUKSIES 

1. Sekere vrae moet beantwoord word deur die gekose 
antwoord met 'n ICRUISIE (X) aan te dui. 

2. Ander vrae sal u met 'n GESICREWE ANTWOORD moet belig. 

3. By sekere vrae sal u meer 
antwoord kan kies. 

ALGEMENE BESONDERHEDE 

as een alternatief as 
I 

1. Hoeveel seksueel gemolesteerde volwassenes (wat as 
kind gemolesteer is) was die afgelope twaalf maande by 
u? 

Geen 

1-10 

11-20 

21-30 

·Meer (hoeveel?) 

D 
D 
D 
D 
CJ 

2. Hoeveel skoolgaande kinders het u die afgelope twaalf 
maande gesien wat seksueel gemolesteer is? 

Geen D 
1-10 D 

11-20 D 

21-30 D 
Meer (hoeveel?) c=i 
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3. Wie was meestal verantwoordelik vir die · 
molestering(s)? (l=meeste, 2= tweede meeste, ens.) 

Vader D Vreemdeling D 
Broer D Moeder D 

Oom D Vriend o. 
Ou pa D Vriendin D 

Ander (noem asb.) D 

4. Hoeveel volwasse kliente het voorheen u hulp in die 
I 

verband gesoek? 

Geen 

1-10 

11-20 

21-30 

D 
D 
D 
D 

Meer (hoeveel?) c:=:=J 

5. Sover aan u bekend, by wie het hy / sy /hulle ook nog 
gaan hulp soek? ( u kan meer as een antwoord merk) 

Skoolvoorligter D 

Onderwyser(es) D 

Godsdienstige lei er D 
Ouers D 

Vriend(in) D 

Ander (noem asb.) D 
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6. Indien bekend, wat was die resultaat van die vorige 
hulpverlening? 

7. 

Geen 

Molestering beeYndig 

Motivering tot professionele hulp 

Onbekend 

Ander (noem asb.)~~~~~~~~~~ 

D 
D 
D 
D 
D 

Uit u praktykondervinding, 
gemolesteerde kind(ers) die 
sy/haar/hul vertroue? 

hoe gereeld neem 
skoolvoorligter in 

Dikwels 

Nooit 

Selde 

Nie van toepassing 

D 
D 
D 
D 

8. Uit u praktykondervinding, in -watter mate kry 
gemolesteerde kind(ers) ondersteuning van die 
skoolvoorligter? 

Dikwels 

Nooit 

Selde 

Nie van toepassing 

D 
D 
D 
D 

9. Uit u praktykondervinding, watter soort seksuele 
molestering het volgens u mening die grootste eff ek op 
die gemolesteerde(s)? 

Vreemdeling D Pa D 

Ma D Familie D 

Vriend D Ander (noem asb.) D 
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10. Ui t u praktykondervinding watter van , die volgende 
afwykende simptome openbaar die seksueel.gemolesteerde 
persoon(e) diemeeste? Merk asseblief in volgorde.van 
frekwensie. 

.Fisies D 
Sosiaal D 
Geestelik D 
Seksueel D 
Ander (poem asb.) D 

11. Watter afwykende simptome het nog nie in u praktyk 
voorgekom nie? 1 

Fisies D 
Sosiaal D 
Geestelik D 
Seksueel D 
Ander (noem asb.)~~~~~~~~~~~~ D 

12. Uit u praktykondervinding, hoe spoedig tref 
gemolesteerders enige maatreels om die seksuele 
molestering te beeindig? 

Onmiddellik D 

Binne 'n ma and D 

Binne 'n jaar D 
Na jare D 
Nooit D 

13. Uit u praktykervaring het die seksuele molestering 'n 
invloed op die huweliksverhouding van 'n gemolesteerde 
persoon(e)? 

Dikwels 

Nooit 

Selde 

D 
D 
D 
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14.· Uit u praktykervaring openbaar die seksueel 
gemolesteerde ( s) 'n negatiewe houding teenoor die 
teenoorgestelde geslag? 

Dikwels 

Nooit 

Selde 

D 
D 
D 

15. Uit u praktykervaring dink u dat dit enige effek op 
die persoon(e) sou gehad het indien hy/sy/hulle met 
die skoplvoorligter gaan praat het? 

Dikwels 

Nooit 

Selde 

D 
D 
D 

16. Uit u praktykervaring watter tipe selfbeeld(e) 
openbaar die seksueel gemolesteerde persoon(e)? (U kan 
meer as een antwoord merk}. · 

Terneergedruk 

Gespanne/Angstig 

Opgewek/Lewenslustig 

Depressief 

D 
D 
D 
D 

Ander (noem asb.)~~~~~~~~~~~~~ 

17. Uit u praktykervaring ervaar hierdie persoon(e) enige 
probleme ten opsigte van liggaamlike kontak met ander 
persone? 

Dikwels 

Nooit 

Selde 

D 
D 
D 
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18. Uit u praktykervaring hoe sien die persoon(e) 
gewoonlik haar/sy/hul toekoms? 

Aanpassing sonderprobleme 

Moeilike paadjie voorentoe 

Baie somber/depressief 

D 
D 
D 

Ander (noem asb.)~~~~~~~~~~~~-

19. Uit u praktykervaring voel die persoon(e) skuldig oor 
wat geb~ur het? 

Dikwels 

Nooit 

Selde 

D 
D 
D 

20. Is die familie(s), uit u praktyk ervaring, bekend met 
die seksuele molestering wat plaasgevind het? 

Dikwels 

Nooit 

Selde 

D 
D 
D 

21. Sou dit, uit u praktyk ervaring, die gemolesteerde(s) 
pla indien enige ander persoon(e) van die molestering 
weet? 

Dikwels 

Nooit 

Selde 

D 
D 
D 

22. Het die molestering, uit u praktykervaring, 'n effek 
op die seksuele lewe van die persoon(e}, veral as 
volwassenes? 

Dikwels 

Nooit 

Selde 

D 
D 
D 
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23. Dink u dat die skoolvoorligter 'n sleutelposisie in 
die identif isering van gemolesteerde kinders kan 
speel? 

Dikwels 

Selde 

Nooit 

D 
·o 
D 

24. Watter persentasie gemolesteerdes wat u gesien het, 
sal volgens u moontlik self eendag 'n pedofiel word? 

.__ _ __.I· 

25. Watter persentasie volwasserles wat as kinders 
gemolesteer is, en wat u in u praktyk gesien het, val 
in die volgende kategoriee? 

Geskei 

Getroud 

Nooit getroud 

Gay 

Geskei en weer getroud 

CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 

Baie dankie vir u samewerking en tyd. 
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BYLAE C 

ONDERHOUDSKEDOLE VAN DIE ONDERSOEK NA DXE BELEWING < VAN 
VOLWASSENES WAT AS KXNDERS SEKSOEEL GEKOLESTEER XS. 

1 XDENTXFXKASIEDATA 

1.1 Geslag van respondent 

Manlik D Vroulik D 

1.2 Huwelik~tatus 

Getroud D Nooit getroud D 

Woon saam D Weduwee/Wewenaar D 

Geskei/Uitmekaar D 

1.3 Ouderdom c:J 

1.4 Bevolkingsgroep 

Blank D Swart D 
Kleurling D Indier D 
Ander (noem asseblief) 

1.5 Aantal kinders in gesin 

1.6 Beroep 

1.7 Kerkverband 

1.8 Hoogste opvoedkundige kwalifikasie 
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2 AGTERGRONDINLIGTING 

2.1 Ouderdom tydens eerste manifestasie van seksuele 
molestering? 

2.2 Ouderdom wanneer seksuele molestering geeindig het? 

2.3 Was da~r enige maatreels getref om die seksuele 
molestering te beeYndig? 

I 

2. 4 Is die aangeleentheid met die skool voorligter 
bespreek? 

2.5 Hoe het u die skoolvoorligter op skool beleef? 

2.6 Het die skoolvoorligter 'n uitnodigende houding 
teenoor die leerlinge openbaar?~~~~~~~~~~~ 

2.7 Het die skoolvoorligter 'n invloed op u lewe as kind 
gehad?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2. 8 Het daar enige gesprekke wat in verband staan met 
seksuele voorligting/molestering in die voorligting 
klas plaasgevind?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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2.9 Sou dit enige effek op u lewe gehad het indien u wel 
met die skoolvoorligter:gaan praat het? ______ _ 

2.10 Oink u dat 'n uitnodigende kind-skoolvoorligter
verhouding tot voordeel van die seksueel gemolesteerde 
kind kan strek? --------------------

II 

2.11 Watter opvoedingsdoel streef u as ouer na? _____ _ 

2.12 Wat is u verhouding met u gesinslede? _______ ~ 

2.13 Wat is u verhouding met u self? -----------

2.14 Het die seksuele molestering 'n invloed op die 
gesinsverhoudinge? __________________ _ 

2.15 Het die seksuele molestering 'n invloed op die 
huweliksverhouding? 

-----------------~ 
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2. 16 Vind daar enige gesprekke tussen die ouer en die 
kind(ers) tewete seksuele molestering plaas?~~~--

2.17 Is daar enige probleme met liggaamlike kontak tussen· 
u en die res van die gesin? 

~----------------------~-

2.18 Voel u ten alle tye hartseer oor wat gebeur het? 

2 .19 Voel u dat u as mens misluk het wat seksualiteit 
betref? 

~--~~----~--~----------~~--~----------~ 

2.20 Voel u besonder negatief oor die toekoms as gevolg van 
u ervaring? 

~----------------------------------------~ 

2.21 Voel u skuldig oor wat met u gebeur het?~-----------

2. 22 Is u krities teenoor die skoolvoorligter se "afwesige" 
houding teenoor seksuele sake? -----------------------

2.23 Het u houding teenoor die teenoorgestelde geslag 
enigsins verander? 

----------------------------------~ 
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2. 24 Wat is die vreeslikste ding wat ooit met u ,gebeur 
het? 

~-------------------:-~~-~-~ 

2.25 Hoe.sou use som die mense, wat die naaste aan u is,· 
u op? 

-----------~--~~------~-~ 

2.26 Wat pla u die meeste in terme van ander vroue/mans? 

I 

2.27 Wat wil u die graagste uit die lewe he? -------

2.28 Wat is u mees helderste kinder herinnering? ____ _ 

2.29 Wat is u grootste vrees? 
-~---------~--~ 

2.30 Wat is u grootste swakheid? 
--~-----------

2.31 As u weer jonk kan wees wat sou u verander het? ---

2.32 Wat is u idee van 'n perfekte vrou/man? ______ _ 
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2.33 Wat is u houding teenoor die huwelik? 
~~~~~~~~ 

2.34 Aan watter tipe opvoeding behoort 'n kind blootgestel· 
te word? 

2.35 Met watter tipe persoonlikhede/mense kom u die beste 
oor die weg? 

~~--~~~-~-..,.-----------~-

2.36 Sou dit u pla indien ander mense van u ondervinding 
weet? 

-------------------~----~ 

2.37 Wat is u (geheime) ambisie in die lewe? -------

2. 38 Watter effek het u beste vriendin/vriend op u lewe 
gehad? _______ ~-------~~~-~-----~~ 

2. 39 Oink u dat vandag se kinders kan baat deur na die 
skoolvoorligter te gaan vir individuele hulp?~~--

2.40 Hoe sou u familie u behandel indien u oop kaarte met 
hulle speel?~---~----~~-----------
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2.41 Deur wie het die molestering plaasgevind? ------

2.42 Watter belewin~ het u destyds tydens die molestering 
ervaar? 

---------------------------~ 

2.43 Hoe dink/ervaar/beleef u nou die molestering wat 
plaasgevind het? --------------------------

2. 44 Oink u dat seksuele molestering sonde of verkeerd 
is? --------------------------------------

2.45 Het u ooit vir u ouers van die molestering vertel of 
het dit op 'n ander wyse aan hulle bekend geword?~ 

2. 46 Op watter wyse het die molestering u verdere lewe 
versuur of beinvloed? 

-------------------------~ 

2. 4 7 Sou u graag wou he dat die molestering onder die 
aandag van die skoolvoorligter moes kom? --------

2. 48 In welke mate het die molestering 'n effek op u 
seksuele lewe? ------------------------------

2.49 Hoe ervaar u die seksdaad? --------------------------
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2.50 Wat het u gehelp om oor die molestering te kom? Self, 
simpatieke huweliksmaat ens. 

~~~~~~~~~~~~~ 

I 




