
 

HOOFSTUK 4:  HOFVOORBEREIDING 

 

4.1 INLEIDING 

 

Hierdie hoofstuk fokus op die noodsaaklikheid van toereikende hofvoorbereiding vir die kind 

wat as slagoffer van onsedelike aanranding in die hof moet verskyn. 

 

Hofvoorbereiding is ‘n gespesialiseerde diens aan die kind wat moet deelneem aan ‘n 

kriminele verhoor.  Daar is verskeie belangrike faktore in die regstelsel wat in ag geneem 

moet word wanneer die kind voorberei word vir deelname aan die hofverrigtinge.  Hollely 

(2000d:300) meld verskeie rolspelers in dié verband:  die staatsaanklaer, die verdediging, die 

beskuldigde, die tussenganger en die kind se gesin. 

 

Teen die agtergrond van bogenoemde faktore sal daar in hierdie hoofstuk redes aangevoer 

word waarom dit noodsaaklik is om die kind deeglik voor te berei vir deelname aan die 

kriminele verhoor, en sal daar gewys word op belangrike aspekte waarop die kind voorberei 

moet word.  Hollely en Müller (in Hollely, 2000d:315) beklemtoon die noodsaaklikheid van 

hofvoorbereiding en merk op dat die doel van hofvoorbereiding tweeledig is.  Enersyds is dit 

daarop gemik om die kind in te lig oor hofprosedures sodat hy voorberei kan wees op wat om 

te verwag.  Andersyds moet dit daartoe lei dat die kind meer geloofwaardig in die hof 

voorkom.  Dit is veral in laasgenoemde opsig dat die psigologiese aard van die 

Gestaltbenadering van groot nut kan wees.   

 

4.2 DIE DOEL EN STRUKTUUR VAN HOFVOORBEREIDING  

 

Die die doel van die Spesiale howe wat onsedelike aanranding ondersoek is, volgens Sadan 

(2004:239), om te voorkom dat die kind wat aan die kriminele verhoor deelneem sekondêre 

trauma ervaar.  Die hofvoorbereidingsprogram moet die kind ondersteun om die 

hofprosedures te verstaan en om sy vrese oor getuienisaflegging aan te spreek.  Daar sal 

vervolgens op die doel, omvang, en struktuur van hofvoorbereiding gefokus word. 
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4.2.1 Die doel van hofvoorbereiding 

 

Volgens Hollely (2000d:290) is die doel van bestaande hofvoorbereidingsprogramme (Child 

Witness Project 1991, Plotnikoff & Woolfson 1998, Belin & Doane 1996) tweeledig, naamlik  

die bekendstelling van die hof deur middel van opleiding, en die vermindering van angs en 

vrees wat verband hou met getuienislewering deur middel van spanningsvermindering.   

 

Saywitz en Snyder (in Hollely 2000d:290) voeg by dat die doel van 

hofvoorbereidingsprogramme ook die ontdekking van die waarheid en die kind se 

geloofwaardigheid moet bevorder.  Spencer en Flin (in Hollely 2000d:290) identifiseer sekere 

vaardighede wat die kind se getuienis kan verbeter en wat hy kan bekom deur aan 

voorbereidingsprogramme deel te neem.  Vaardighede wat verbeter kan word is onder andere: 

  

• om inligting akkuraat en volledig te onthou;  

• om die verdediging se vrae te verstaan; 

• om aan te dui wanneer hy die vrae nie verstaan nie;  

• om leidende vrae te erken en toepaslik daarop te reageer;  

• om angs te hanteer; en 

• om die prosedure in die hof te verstaan.   

 

Hoewel Saywitz en Snyder (in Hollely 2000d:291) ten gunste van hofvoorbereiding is, meld 

hulle dat dit ook nadele kan hê:  die kind se getuienis kan byvoorbeeld daardeur beïnvloed 

word, kruisondervraging kan tot die ontdekking van bykomende inligting lei en die 

geloofwaardigheid van die getuienis kan daardeur bevraagteken word.  Die daarstelling van ‘n 

gestandaardiseerde hofvoorbereidingsprogram kan egter verhoed dat die kind se getuienis 

beïnvloed word.  Die kind kan ook voorgestel word aan die verskillende rolspelers deur die 

inoefening van hofverskyning (Hollely 2000:291).  Op so ‘n wyse kan die bogenoemde 

nadele verminder word.   

 

Volgens Plotnikoff en Woolfson (in Hollely 2000d:292) het ‘n hofvoorbereidingsprogram die 

volgende ten doel:    

 

• om die kind se behoeftes ten opsigte van die hof vas te stel;  
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• om die kind te help om die hofproses en sy rol daarin te verstaan;  

• om die kind te neem om die hof te besoek of indien dit nie moontlik is nie, om hom 

deur middel van foto’s voor te berei;  

• om die kind van tegnieke en metodes te voorsien om sy spanning te verminder of te 

hanteer; 

• om die versorger of ouer te betrek in die ondersteuning van die kind;  

• om inligting aan die verskillende rolspelers in die regstelsel te kommunikeer; en 

• om die kind te vergesel op die dag wat hy moet getuig en hom te ondersteun na 

verloop van die hofsaak.   

 

Die kind en sy ouers op hoogte gehou word van die verloop van die regsproses en praktiese 

probleme moet aandag geniet, soos byvoorbeeld vervoer na die hof op die dag van die 

verhoor.  

 

Murray (in Hollely 2000d:293) is van mening dat hofvoorbereiding ‘n deurlopende proses is 

wat die kind deurgans motiveer om getuienis te lewer.  Die feit dat die kind weet wat om te 

verwag, kan daartoe bydra dat sy spanning verminder.    

 

4.2.2 Die struktuur van hofvoorbereiding 

 

Volgens Murray (in Hollely 2000d:293) is ‘n geïntegreerde benadering tot hofvoorbereiding 

noodsaaklik om ‘n kind voor te berei om deel te neem aan die kriminele verhoor.  Dit vereis 

samewerking van die betrokke rolspelers en bestaande dissiplines soos die wetstoepassers, 

maatskaplike dienste, gesondheidsdienste en hofbeamptes.  In die daarstelling van ‘n 

behoorlike struktuur van hofvoorbereiding, moet daar eenstemmigheid verkry word oor 

verskeie aspekte wat betrek moet word in ‘n geïntegreerde benadering.  Hieronder volg ‘n 

kort bespreking van die sodanige aspekte. 

 

4.2.2.1  Plek 

 

‘n Integrale benadering behels dat daar verskeie plekke is waar hofvoorbereidingsprogramme 

aangebied kan word.  Hollely (2000d:295) meld dat daar deur interdissiplinêre samewerking 

en koördinering ‘n geskikte plek vir die aanbieding van hofvoorbereiding gevind kan word. 
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4.2.2.2 Tyd en duur 

 

Volgens Plotnikoff en Woolfson (in Hollely 2000d:296) is daar verskeie oorwegings wat in 

aanmerking geneem moet word by die vasstelling van die tyd en duur van die 

hofvoorbereiding. Die betrokke oorwegings word hieronder genoem. 

 

• Die tyd en duur van die hofvoorbereiding moet volgens die pas van die kind bepaal 

word.   

• Gestruktureerde programme bevat maksimum vier tot agt sessies met een of twee na-

verhoor sessies.   

• Sessies moet nie te lank wees nie.  Gebruik liewer meer sessies met ‘n korter duur, 

byvoorbeeld drie twintig minute sessies in plaas van een uurlange sessie.   

• Tyd is nodig om ‘n kind se vertroue te wen.  Henry (in Hollely, 2000d:296) merk op 

dat ‘n kind minder trauma ervaar wanneer hy ten minste met een regspersoon ‘n 

vertrouensverhouding het teenoor die kind wat geen vertrouensverhouding met iemand 

in die regstelsel het nie.   

• ‘n Enkele sessie voor die verhoor waarin die mees basiese inligting gegee word, en 

wat gekombineer met ‘n besoek aan die hof, is nie voldoende voorbereiding nie.   

• Effektiewe hofvoorbereiding begin by die ondersoek van die onsedelike aanranding.  

Daar moet aan die kind verduidelik word waarom dit belangrik is om die waarheid te 

getuig.  Hy moet die rëels van ondervraging ken alvorens hy deelneem aan die 

verhoor.      

 

4.2.2.3 Gesinsbenadering 

 

Ondersteunende gesinsbenadering.  Die ondersteunende gesinsbenadering is noodsaaklik. 

Murray (in Hollely, 2000d:297) wys daarop dat die uitwerking wat die regsproses op die 

gesin, versorgers en betekenisvolle persone in die kind se lewe het, hom grootliks beïnvloed.  

‘n Studie deur Burgess en Holmes (in Hollely, 2000d:297) beskryf die spanning wat ‘n gesin 

ervaar het toe onsedelike aanranding van hulle kind in dagversorging gerapporteer is en tot ‘n 

kriminele ondersoek gelei het.  Die navorser is van mening dat ouers ondersteun moet word 

sodat hulle meer gepaste ondersteuning vir hul kind kan bied tydens die ondersoek.   
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Vrese van die gesin.  Die gesin vrees dat hulle deur die samelewing, oortreder of gereg 

vervolg sal word.  Hulle bevraagteken selfs of hulle kind nie verder getraumatiseer sal word 

deur deel te neem aan die kriminele verhoor nie.  Murray (in  Hollely, 2000d:297) meld die 

noodsaaklikheid om tydens die ontwerp van hofvoorbereidingsprogramme ‘n 

gesinsbenadering te volg.  So ‘n benadering kan die getuie, wat moontlik ook ‘n slagoffer kan 

wees,  ondersteun.   

 

4.3 IMPLEMENTERINGSTEGNIEKE  

 

Volgens Murray (in Hollely, 2000d:298) is ‘n hofvoorbereidingsprogram wat bloot bestaan 

uit die nodige regskennis en ‘n besoek aan die hof, nie voldoende om die spanning in die kind 

te verminder of om die kwaliteit van sy getuienis te verbeter nie.  Implementeringstegnieke is 

noodsaaklik om die kind se spanning te verminder en om die geloofwaardigheid van getuienis 

te verseker.  Kennis is nietemin noodsaaklik omdat dit lei tot bematiging.  Hieronder word 

aandag gegee aan hierdie twee aspekte van hofvoorbereiding.      

 

4.3.1 Kennis  

 

Volgens Sadan (2004:230) behels die hofvoorbereidingsprogram dat die kind voorsien moet 

word van kennis omtrent die verloop en prosedure van die hof en die verskillende rolspelers 

daarin.  Verskeie skrywers (vergelyk Sadan, 2004:240; Hollely, 2000d:298-299) stem saam 

dat hoofvoorbereiding die kind van spesifieke kennis van hierdie aspekte moet voorsien.  Die 

betrokke soorte kennis word hieronder beskryf. 

 

4.3.1.1   Die getuie   

 

‘n Getuie is iemand wat iets belangrik gesien het, of wat weet van iets wat gebeur het. 

Wanneer hy vir die hof vertel wat gebeur het, is hy ‘n getuie.  ‘n Getuie het niks verkeerd 

gedoen nie.  Die funksies van ‘n getuie is om: 

 

• versigtig na vrae te luister; 

• vrae duidelik te beantwoord; en 

• altyd die waarheid te praat. 
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Volgens Hollely (2000d:299) moet die kindergetuie weet dat hy tydens die verhoor versigtig 

na vrae moet luister,  dat hy vrae so duidelik as moontlik moet beantwoord, en dat hy altyd 

die waarheid moet praat.  Dit is verder noodsaaklik dat die kindergetuie van die onderstaande 

sake kennis neem: 

 

4.3.1.2 Die rede waarom mense hof toe gaan      

 

Die kindergetuie moet weet waarom mense hof toe gaan.  Volgens Killian en Brakarsh 

(2004:372) kan dit verhoed dat die oortreder daarin slaag om die kind verantwoordelikheid te 

laat aanvaar vir die seksuele oortreding, en sodoende die kind se gevoel dat hy niemand kan 

vertrou nie, verskerp.  Die kind moet nie die idee kry dat hy sy onskuld in die hof moet gaan 

bewys nie.   

 

Paton (Myburg, 2004:1-12; Adams, 2004:1-12;  Meyer & Mostert, 2004:1-12) meld dat wette 

belangrike reëls is oor hoe ons teenoor mekaar moet optree.  Wanneer iemand nie die reëls 

nakom nie, oortree hy die wet.  Wanneer vermoed word dat iemand die wet oortree het, moet 

daardie persoon hof toe gaan.  Die hof besluit of daardie persoon die wet oortree het.  Indien  

bevind word dat die persoon die wet oortree het, kan die hof die persoon straf.  Die kind help 

die polisie deur te vertel as iets met hom gebeur het waarvan hy nie gehou het nie.  Die polisie 

skryf dit neer en noem dit die kind se verklaring.   

 

Hollely (2000d:299) dui aan dat die kindergetuie die betekenis van kruisondervraging, die 

neutrale posisie van die voorsittende beampte, die regte van die beskuldigde en die betekenis 

van hoorsê getuienis moet verstaan.   

 

4.3.1.3 Die hof en rolspeler 

 

Die kind moet weet hoe die hof lyk en wat daar gebeur, wie die rolspelers is en wat elkeen se 

funksie is.  Hollely (2000d:300) noem die volgende rolspelers in die strafhof:  die regter, 

staatsaanklaer, verdedigende advokaat/prokureur, beskuldigde, getuie, stenograaf, hof-

ordonans, tussenganger en ander betrokke rolspelers soos die geneesheer wat die slagoffer 

ondersoek het, die polisie-beampte, sielkundige of forensiese maatskaplike werker. 
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4.3.1.4 Die doel van die hofsitting 

 

Alvorens die kind onderrig word in die prosedures en die verloop van die hofproses, moet die 

kind weet dat die strafhof (landdroshof) ‘n spesiale plek is waarheen mense gaan om te 

bevestig dat hulle skuldig of onskuldig is aan die oortreding waarvan hulle beskuldig word.  

Indien die beweerde oortreder sou sê dat hy onskuldig is, is die hof verplig om getuienis 

daaroor in te win om ‘n bevinding te maak.  Opgeleide persone van die regstelsel wat in die 

hof werk, help om die aanklagte te ondersoek en ‘n uitspraak te lewer.  Hierdie uitspraak sal 

bepaal of die beweerde oortreder gestraf sal word omdat hy skuldig is of vrygespreek word 

omdat daar nie voldoende getuienis is om sy aandeel in die oortreding te bewys nie of omdat 

hy onskuldig is.   

 

4.3.1.5 Die verloop van die hofproses 

 

Volgens Paton  et al. (2004:1-12) luister die landdros na wat almal sê.  Die aanklaer voer aan 

dat die beskuldigde wel die wet oortree het.  Die getuies kry geleentheid om te vertel wat 

gebeur het.  Terwyl ‘n getuie besig is in die hof moet die ander getuies buite wag.  Dit 

verhoed dat getuies mekaar beïnvloed en elke getuie kan sy eie weergawe van die gebeure 

gee.  Die verdediging, naamlik die prokureur of advokaat,  se taak is om die beskuldigde te 

help om sy weergawe van die gebeure aan die hof te vertel om sy onskuld te bewys.   

 

Hollely (2000d:300) dui aan wat van die kind verwag word wanneer hy moet getuig, dat sy 

getuienis in ‘n ernstige lig gesien word en dat hy daarom die waarheid moet vertel.  Sake ten 

opsigte van kruisondervraging en die regte van die kind word weer eens beklemtoon.  

 

4.3.1.6 Sentrale begrippe   

 

Volgens Hollely (2000d:300) moet die kind weet wat die begrippe “skuldig” en “onskuldig” 

beteken, asook “bewys bo alle redelike twyfel”, “skuldigbevinding”, “vryspraak”, “moontlike 

straf” en “straf wat gepas sou wees vir die spesifieke saak waarin die getuie deelneem”.  Die 

bogenoemde skrywer beklemtoon verder die belangrikheid van die onderstaande aspekte van 

‘n hofvoorbereidingprogram.  
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• Eed en spesiale hof  

 

Die kindergetuie moet weet wat ‘n eed is.  Indien die spesiale hof ter sprake is, moet  

daar  aan die kindergetuie verduidelik word hoekom hy in die spesiale  hof getuienis  

lewer, wie saam met hom in die vertrek sal wees en hoekom daar ‘n videokamera sal  

wees.   

 

• Vaardighede om kruisondervraging te hanteer   

 

Volgens Sadan (2004:239) word die kindergetuie blootgestel aan spanning weens  

herhaalde getuienisaflegging, moeilike kruisondervragings, die teenwoordigheid van die  

oortreder en onopgeleide professionele persone om die kindergetuie te bemagtig.   

Hollely (2000d:301) sluit by Sadan aan en meld dat die kindergetuie die vaardighede  

moet aanleer om die kruisondervraging te hanteer asook om te meld indien hy nie die 

vrae verstaan nie.  Patel et al. (2004:1-12) noem dat party vrae sekere antwoorde mag 

suggereer.  Die kind antwoord soos hy dink die vraagsteller die antwoord wil hoor.  Die 

kind moet egter net die waarheid praat.  Sadan (2004:239) stem saam met Holley dat die 

kindergetuie van die onderstaande aspekte moet kennis dra.   

 

• Stiltes en tyd   

 

Die landdros, staatsaanklaer en die verdediging het tyd nodig om getuienis neer te  skryf, 

die kind moet dus voorbereid wees op tydperke van stilte.  Dit is veral van toepassing 

waar ‘n tussenganger gebruik word om vrae aan die kind te vra.  

 

• Die rol van die tussenganger   

 

 Die rol van die tussenganger moet verduidelik word indien van toepassing.  Die hof se 

besluit oor die saak en die getuie se moontlike gevoelens daaroor, moet met die kind 

bespreek word. 
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• Die hof se bevinding   

 

 Hollely (2000d:302) beveel aan dat dit raadsaam is om tydens die hof se bevinding van 

die saak die kind se versorger te betrek om die kind te ondersteun.  Die kind se 

gevoelens daaromtrent moet ook vasgestel en hanteer word.   

 

4.3.2 Bemagtiging  

 

Bestaande hofvoorbereidingsprogramme het ten doel om kinders te bemagtig om deel te neem 

aan die kriminele verhoor, om vrese te identifiseer en te hanteer.  Murray (in Hollely, 

2000d:302-303) meld spesifieke hofvoorbereidingsprogramme wat benut word om die 

kindergetuie te ondersteun met die oog op sy rol as ‘n getuie.  Hierdie programme benut almal 

min of meer dieselfde basiese inligting, soos byvoorbeeld:  

 

• inligtingsboeke oor die hof; 

• oefeninge van rollespel waar kinders die geleentheid kry om die verskillende 

rolspelers met hulle funksies uit te speel;  

• uitdrukking van gevoelens en vrese rondom die komende hofsaak deur middel van 

tekeninge;  

• voltooiing van sinne, en ander metodes om spanning en angs te verlig en te hanteer; 

• beheer van negatiewe gedagtes; en 

• bevordering van geheue, en van vraagstelling- en luistervaardighede.   

 

Verskeie spesifieke tegnieke kan benut word om die kind te bemagtig.  Plotnikoff en 

Woolfson (in Hollely 2000:304) beskryf byvoorbeeld die “worry cups” metode waar die kind 

geleentheid kry om sy vrese in verskillende grootte koppies te plaas.  Die grootte van die 

koppie wat benut word, dui aan hoe ernstig die probleem vir die kind is.  Plotnikoff en 

Woolfson (in Hollely, 2000d:304-305) maak ook gebruik van spieroefeninge soos die 

“Muddy puddle” en “Squeezing a lemon”.  Hiervolgens word die kind bewus gemaak van hoe 

sy liggaam voel indien hy dit saamtrek en hoe dit voel wanneer hy ontspan.  Die 

asemhalingstegniek van Saywitz en Snyder (in Hollely 2000d:304) word benut om spanning 

te verlig. 
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Negatiewe gedagtes kan beheer word deur te konsentreer op ‘n voorwerp wat die negatiewe 

gedagtes blokkeer.  Hollely (2000d:302-303) stel dit egter dat die kind nie beïnvloed mag 

word ten opsigte van sy getuienis in die kriminele verhoor nie.  

 

Murray (in Hollely, 2000d:306-307) eksperimenteer met hofvoorbereidingsprogramme in ‘n 

poging om kinders te ondersteun om sekere gebeure rondom die regsproses te onthou.  Die 

kind se kommunikasie kan bevorder word deur hom daarop voor te berei dat hy nie alle vrae 

sal verstaan nie, en dat sommige vrae moeiliker sal wees as ander.  Daar moet verduidelik 

word hoekom volwassenes moeilike vrae vra.  Kinders moet ook tot die besef gebring word 

dat hulle die vraagsteller mag vra om ‘n vraag meer verstaanbaar te vra, om te sê as hulle nie 

seker is wat met ‘n vraag bedoel word nie eerder, as om bloot iets te antwoord.  Hulle moet 

daarvan bewus gemaak word dat die vraagsteller bloot mag raai wat die kind se  antwoord is.  

In sulke gevalle moet die kind die volwassene se antwoord ontken en hom reghelp deur die 

regte antwoord te gee.  Die kind mag ook sê as hy nie weet wat die antwoord is nie, of as hy 

nie kan onthou nie. 

 

4.4 DIE HOF EN DIE KIND AS GETUIE 

 

Daar moet in aanmerking geneem word dat die kind as gevolg van sy jong ouderdom (7 tot 12 

jaar) onlosmaaklik deel is van die gesin en familie.  Verder is die kind verbonde aan ‘n skool 

en lid van ‘n portuurgroep.  Weens die onsedelike aanranding gaan die kind verder deel word 

van ‘n sisteem waarvan hy geen kennis het nie.  In die verloop van die hofsaak sal hy beskryf 

word as die slagoffer, die getuie, die klaer en as die kind.  Die oortreder sal aangewys word as 

die beskuldigde.  Daar sal vervolgens aandag gegee word aan die hof, die rolspelers in die 

hof, die kind as getuie en die kind se getuienis onder eed. 

 

4.4.1 Die hof 

 

Die hof funksioneer volgens die Suid-Afrikaanse Regstelsel, wat beteken dat dit bepaalde 

funksies het en aan bepaalde voorskrifte moet voldoen. 

 

• Die Suid-Afrikaanse Regstelsel 

Die Suid-Afrikaanse regstelsel is gebaseer op die sisteem van beskuldiging (“accusational 

system”).  Volgens Müller (2000a:3) behels die sisteem kortliks dat ‘n kriminele verhoor 
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bestaan uit twee partye wat hulle getuienis voorlê aan ‘n voorsittende beampte wat die saak 

aanhoor.  Die een party is die aanklaer wat die saak stel en getuies roep, en die ander is die 

verdediging wat die kruisondervraging waarneem.  Die voorsittende beampte beslis 

uiteindelik of die beweerde oortreder skuldig is al dan nie.  Die strafregtelike proses word 

verder gekenmerk deur die formele en rigiede nakom van reëls ten opsigte van 

getuienisaflegging.   

 

• Die beskuldigde se regte 

Die beskuldigde se regte word volgens Müller (2000a:8) beskerm deur die Konstitusionele 

Wet van Suid-Afrika (Wet 103 van 1996).  Volgens Art 35(3) van hierdie wet is die 

beskuldigde daarop geregtig om ‘n regverdige verhoor te hê, in ‘n gewone hof waar hy self 

teenwoordig is en die aanklag(te) teen hom kan bevraagteken en teenstaan. 

 

• Die Bron van inligting 

Müller (2000a:3) stel dit dat die hof die kind as ‘n bron van inligting beskou.  Hierdie 

inligting word volgens ‘n bepaalde sisteem ondersoek om die betroubaaheid daarvan vas te 

stel.  Die hof is hiervolgens verplig om bo alle redelike twyfel te beslis of ‘n wet oortree is en 

wie die oortreding begaan het.  Dit is dikwels nie duidelik wat gebeur het nie, maar daar moet 

nietemin beslis word of die aangeklaagde skuldig of onskuldig is.  Die inligting wat aan die 

hof voorgelê word, asook die bronne van die inligting, moet dus deeglik ondersoek word.  ‘n 

Belangrike vraag sou wees of die bron van inligting betroubaar is.  Die betroubaarheid van die 

kind se getuienis is uiteraard afhanklik van sy waarnemingsvermoë, sy vermoë om te kan 

onthou en sy vermoë om inligting weer te gee.   
 
• Die kindergetuie 

Die hof is versigtig om ‘n kind te glo waar sy getuienis alleen staan en daar geen mediese 

feite is om sy getuienis te staaf nie.  Vir die hof is dit belangrik dat die kind kan onderskei 

tussen waarheid en leuens.  Sadan (2004:239) konstateer dat die hof ‘n kind se getuienis 

evalueer na aanleiding van die kind se vermoë om te kan getuig oor die onsedelike 

aanranding.  Indien die kind wel die onderskeid kan maak tussen waarheid en leuens, kan hy 

as ‘n geloofwaardige of betroubare getuie beskou word. 
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4.4.2 Rolspelers in die hof 

 

Volgens Müller (2000e:282) is daar in die literatuur verskeie studies oor die probleme wat 

kinders in verband met die hof het.  Dié probleme behels onder andere die rolle wat die 

verskillende hofbeamptes speel asook die vreemde terminologie wat in die hof gebruik word.  

Die kind moet dus hierop voorberei word.  Vervolgens word ‘n kort uiteensetting gegee van 

die betrokke rolle en die gepaardgaande terminologie.   

 

4.4.2.1   Die landdros  

 

Die landdros is bekend as die voorsittende beampte en word ook aangespreek as 

“edelagbare”.  Die landdros is in beheer van die hof en luister goed na wat elkeen sê.  Hy 

moet uiteindelik beslis of die beskuldigde die wet oortree het en indien wel, wat die gepaste 

vonnis sal wees.  Volgens Paton et al. ( 2004:1-12) help die kind se getuienis die landdros om 

te beslis of die beskuldigde ‘n wet oortree het.  Soos Müller (2000:253) opmerk, moet die 

kind besef dat die landdros nie alles weet nie en dat sy getuienis dus belangrik is vir die maak 

van ‘n beslissing. 

 

4.4.2.2   Die staatsaanklaer 

 

Die staatsaanklaer is in diens van die staat en sy rol is om te bewys dat die beskuldigde ‘n wet 

oortree het.  Hy kan dit alleen doen deur vrae te vra aan die kindergetuie.  Deur die vrae wat 

hy vra, help hy die kind om sy weergawe van die gebeure aan die hof te vertel.  Müller 

(2000e:275) meld egter dat kinders die staatsaanklaer dikwels sien as ‘n persoon wat mense 

beledig, en soms selfs as iemand wat mense doodmaak.  Die staatsaanklaer word ook soms 

deur die kind gesien as ‘n persoon wat haastig is en die kind nie kans gee om sy weergawe 

van die gebeure te vertel nie.  Gewoonlik word die staatsaanklaer deur kinders beleef as die 

persoon wat teen hulle is.   

 

Dit is noodsaaklik dat die kind die rol van die staatsaanklaer verstaan om effektief getuienis te 

kan lewer.  Volgens Müller (2000e:276-279) word die kindergetuie beskou as die een wat die 

waarheid moet vertel van wat gebeur het en van wat hy gesien of gehoor het.  Die getuie word 

egter ook soms beskryf as die een wat vir die beskuldigde opkom om te verhoed dat hy 

gevangenisstraf opgelê word.  Die kind moet daarop voorberei word dat ‘n getuie iemand is 
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wat weet wat gebeur het, en dat hy die staatsaanklaer moet help deur antwoorde te gee op die 

vrae wat aan hom gestel word. 

 

4.4.2.3 Die verdediging  

 

Die beskuldigde kan aanspraak maak op verdediging.  Vir hierdie doel kan ‘n advokaat teen 

betaling aangestel word.  Sy rol is om vrae te vra om te probeer bewys dat die beskuldigde 

onskuldig is.  Volgens Müller (2000a:5) is kruisondervraging deur die verdediging ‘n kritieke 

punt in die verhoor.  Dit is die taak van die verdediging om te bewys dat die kindergetuie se 

inligting onbetroubaar is. 

 

As getuie word die kind onderwerp aan kruisondervraging deur die advokaat vir die 

verdediging, of deur die beskuldigde self indien hy nie ‘n regsverteenwoordiger het nie.  In 

die geval van (kruis)ondervraging moet die laerskoolkind verskeie probleme oorkom.  

Volgens Brazelle (2004), ‘n plaaslike prokureur, moet die kind byvoorbeeld die hof oortuig 

dat sy getuienis nie ‘n versinning is nie, dat hy ten spyte van die fase van sy ontwikkeling in 

staat is om te motiveer waarom hy homself beleef as ‘n slagoffer van onsedelike aanranding, 

dat hy presies kan getuig wanneer die insident(e) gebeur het, hoekom hy nie om hulp 

geskreeu het nie, en hoekom hy vir niemand daarvan vertel het nie, veral in die geval waar die 

oortreder ‘n bekende is. 

 

Effektiewe hofvoorbereiding moet die kind help om bogenoemde probleme te oorkom.  

Verder moet die hofvoorbereiding die kind bemagtig om oortuigend te vertel wat gebeur het, 

ten spyte van die feit dat die meeste slagoffers van onsedelike aanranding enkelgetuies is.  

Volgens Van Niekerk (2004:264) is daar sommige gesinne en versorgers wat verkies om nie 

die onsedelike aanranding aan te meld nie omdat die eise wat die hof stel verdere trauma vir 

die kind en sy gesin veroorsaak.  Hofvoorbereiding moet ook poog om te voorkom dat die 

kind hulpeloos voel en trauma beleef tydens getuienisaflegging.  Die kind moet gehelp word 

om die waarheid bekend te maak tydens sy getuienis en kruisondervraging. 

 

4.4.2.4   Die beskuldigde  

 

Die beskuldigde moet as die oortreder, identifiseer word.  Dit beteken dat die slagoffer die 

beskuldigde moet uitwys as die een wat hom onsedelik aangerand het.  Dit kan ‘n probleem 
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wees vir die hof indien die kind emosioneel nie in staat is om in ‘n oop hof te getuig nie.  

Volgens Müller (2000a:30) moet die klaer in staat wees om die beskuldigde te identifiseer.  

Indien die kind nie in ‘n oop hof getuig nie, sal daar ‘n weg gevind moet word om hierdie 

probleem te oorkom.  Die beskuldigde mag self ook vrae aan die klaer stel.  As die verhoor 

egter nie in ‘n oop hof plaasvind nie, is dit nie moontlik nie en kan dit volgens Müller 

(2000a:35-36) selfs meebring dat die beskuldigde die saak kan verloor.  In ‘n oop verhoor 

moet die getuie vanselfsprekend beskerm word teen die kruisondervraging indien die hof van 

mening is dat die vrae onvanpas is. 

 

Müller (2000a:4) wys ook daarop dat dit die beskuldigde se reg is om enige beskuldigings aan 

te hoor in die teenwoordigheid van diegene wat hom beskuldig dat hy ‘n wet oortree het.  

Hollely (2000d:285) stel dit egter dat baie kinders getuienis in ‘n oop hof gee waar daar nie ‘n 

spesiale hof is nie, en dat dit kan aanleiding gee tot trauma wat die kind se getuienis negatief 

kan beïnvloed. 

 

4.4.2.5   Ander persone betrokke in die hof 

 

Die kindergetuie moet kennis dra van verskeie ander persone wat ook in die hof ‘n taak het.  

Hollely (2000d:300) noem byvoorbeeld die onderstaande vier persone. 

 

• Die stenograaf 

Dit is die persoon wat alles aanteken wat in die hof gesê word en dit op klankbande opneem .  

Sy sit gewoonlik by ‘n tafel en tik.  Die landdros kan nie al die besonderhede van elke saak 

onthou nie en het soms nodig om weer na getuienis te luister of dit te lees. 

 

• Die hofordonnans 

Dit is die persoon wat sorg dat orde in die hof gehandhaaf word, onder meer dat die 

beskuldigde niemand in die hof seermaak nie. 

 

• Die dokter  

Dit is die mediese dokter wat die slagoffer ondersoek het.  Die hof versoek hom om te getuig 

watter beserings die slagoffer opgedoen het. 
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• Die forensiese maatskaplike werker 

Sy is die persoon wat moontlik ‘n eerste onderhoud met die slagoffer gevoer het en wat aan 

die hof weergee wat sy gehoor het. 

 

Daar is verskeie belangrike faktore wat in aanmerking geneem moet word in verband met die 

kind wat aan getuienislewering en kruisondervraging blootgestel word.  Sadan (2004:227) 

meld dat kinders wat deelneem aan die kriminele verhoor oor die algemeen nie as betroubare 

getuies beskou word nie.  In essensie moet vasgestel word of die kind in staat is om deel te 

neem aan die komende verhoor.  Sadan (2004:239-240) stel dit dat baie onsedelike 

aanrandingsake onsuksesvol is weens die kind se onvermoë om geloofwaardige getuienis te 

lewer.  Tekens van sekondêre trauma is waarneembaar wanneer kinders vries en weier om te 

getuig, of eenvoudig stilbly en nie in staat is om te reageer op verdere vrae tydens 

getuienisflegging nie. 

 

4.4.2.6 Die tussenganger  
 

Volgens Müller (2000a:14-17) maak die Kriminele Wet (Wet 135 van 1991) van die 

Prosedure Wet (1997) voorsiening vir ‘n tussenganger in gevalle waar die kind te gespanne is 

om in die teenwoordigheid van die beskuldigde te getuig.  So ‘n tussenganger word deur die 

hof aangestel en word in die Spesiale hof benut.  Die tussenganger en die kind is in ‘n ander 

vertrek as die hofsaal waar die beskuldigde en hofbeamptes is.  Die vertrek is informeel en 

kindervriendelik ingerig met twee stoele waarop die kind en die tussenganger kan plaasneem.  

‘n Videokamera is teen die muur bokant die stoele gemonteer om die kind en die tussenganger 

waar te neem terwyl die kind getuienis aflê. 

   

Die tussenganger word voorsien van oorfone om die prosedure in die hof te volg.  Die vrae 

word via die tussenganger aan die kind gestel en sy reaksie en antwoorde op die vrae word op 

televisie in die hofsaal waargeneem.  Kontak met die hofsaal en die regsbeamptes kan slegs 

deur die tussenganger geskied.  Die kind kan dus niemand in die hof sien of hoor nie. 

 

Hollely (2000d:285) stel dit egter dat nie alle howe oor spesiale fasiliteite beskik waar die 

kind getuienis kan lewer met die hulp van ‘n tussenganger nie.  In sulke gevalle moet die kind  

dus in die teenwoordigheid van die beskuldigde getuienis lewer oor die onsedelike daad, 
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ongeag sy emosionele toestand.  Die angs wat sulke kinders in die hof ervaar word deur 

Finnegan (2000:1) soos volg omskryf:  “The fact that children are required to testify in court 

about horrific abuse situations in front of a person who committed these crimes makes it easy  

to understand a child’s anxiety.” 

 

4.4.3 Die kind as getuie  

 

Kinders ondervind verskeie probleme om in die hof te getuig.  Dié probleme word hieronder 

kortliks bespreek.   

 

• Spanning  

Volgens Saywitz, soos aangehaal deur Finnegan (2000:1), kan kinders dikwels nie getuig nie 

omdat hulle te gespanne is.  Hulle onttrek of weier om te getuig.  Die spanning wat die kind 

ervaar spruit uit ‘n persepsie van die hof wat dikwels pas by sy ouderdom, intelligensie en 

fase van ontwikkeling.  Müller (2000e:252) bevestig ook Saywitz se stelling deur te meld dat 

die kind algemene spanning ervaar weens die onbekendheid van die hof en die prosedures wat 

gevolg moet word.  Kinders kan volgens hulle lewensfase selfs dink dat die voorsittende 

beampte alles weet. 

   

• Geheimhouding en foutiewe inligting 

Volgens Hobbs, Hanks en Wynne (1993:127) kan die kind skaam wees om te getuig omdat hy 

weens die geheimhouding en die passiewe deelname aan onsedelike aanranding 

verantwoordelik voel vir die oortreding.  Kinders is bang vir die onbekende.  Müller 

(2000e:254) noem dat kinders byvoorbeeld aanneem dat alle mense wat hof toe gaan sleg is; 

hulle is dus bang hulle moet tronk toe gaan.  Die kind moet verder aan vreemde mense met 

swart jasse gaan vertel wat hy en die beskuldigde “verkeerd” gedoen het, ook waar hy self 

skuldig voel oor die oortreding.  Lewis (1999:100) stel dit dat die kind wat deur ‘n 

volwassene betrek is by onsedelike aanranding, weerstand toon om daaroor te praat.  Kinders 

se kennis van seks en seksualiteit is voorts beperk tot dit wat hulle in die portuurgroep hoor.  

Wilson en Powell (2001:8) wys egter daarop dat kinders se kennis van hierdie sake nie alleen 

deur ouderdom bepaal word nie, maar ook deur die ervaring daarvan. 
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• Insig in die oortreder se verantwoordelikheid 

Volgens Anderson en Guerrer (1998:129) het die kind nie die insig om die oortreder se 

aandeel in onsedelike aanranding te identifiseer nie, omdat dit dikwels vir die slagoffer (kind) 

nodig is om hierdie verhouding in stand te hou.  ‘n Kliniese sielkundige, Abdinor (2003:6), 

haal vir Glasser aan in ‘n referaat oor pedofiele waar hy noem dat die verhouding tussen die 

oortreder en die slagoffer baie kompleks is.  Hierdie verhouding word gekenmerk deur 

teenstrydige gevoelens soos die van blootstelling en liefdevolheid, wreedheid en sagtheid, 

barbaarsheid en normaliteit.   

 

• Kinders kan nie redes verskaf 

Kinders slaag nie daarin om aan die hof te verduidelik waarom hulle terugkeer na die 

oortreder se huis of hoekom hulle voortgaan met die seksuele verhouding ten spyte van hulle 

afkeur, skaamte en skuld nie.  Lewis (1999:105-107) beaam Abdinor se siening en meld dat 

waar onsedelike aanranding in gesinsverband plaasvind, kinders tegelyk gevoelens van liefde 

en haat ervaar.  Hulle wil hê die oortreding moet staak, maar spreek die behoefte uit om steeds 

‘n verhouding met die oortreder te hê.   
 
4.4.4 Getuienis onder eed  

 

Daar word van die kind verwag om sy getuienis onder eed te gee. Volgens Hollely 

(2000e:297) is dit noodsaaklik dat die kind die erns van die eedaflegging moet verstaan en 

waarom dit noodsaaklik is om die waarheid aan die hof te vertel.  Die doel van die 

hofvoorbereiding moet wees om die kind te laat besef dat hy ‘n eed aflê om die waarheid te 

praat.  In dié verband kan hofvoorbereiding die kindergetuie motiveer om die hof te oortuig 

dat sy eedaflegging beteken dat hy geen rede het om ‘n leuen te vertel nie, maar dat die 

beskuldigde eerder redes het om nie die waarheid te praat nie.   

 

Die kind lê die eed af om nét die waarheid te praat.  Deur dit te doen, impliseer die kind dat 

die beweerde oortreder se getuienis onwaar is.  Engel (2000:54-55) meld dat die kind  

blootgestel word aan bekende vrae.  Dieselfde vrae word herhaaldelik gevra, gewoonlik op ‘n 

vyandige en dubbelsinnige wyse met die doel om die getuie as onbetroubaar voor te stel.  

Teen hierdie agtergrond is hofvoorbereiding noodsaaklik sodat die kind, ten spyte van die 

aard van die ondervraging, nogtans die waarheid sal vertel selfs al ervaar hy skuldgevoelens 
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rondom sy aandeel in die onsedelike aanranding.  Die kindergetuie moet besef dat dit vir die 

hof nodig is om vas te stel of hy die verskil tussen waarheid en leuens kan onderskei.  Die hof 

het spesifieke wyses waarop dit gedoen word en dit kan vir die kind die indruk gee dat die hof 

hom nie glo nie. 

 

Die doel van hofvoorbereiding is nie om die kind voor te sê wat hy in die hof moet getuig nie.  

Dit is ook nie ‘n kitsoplossing om verdere trauma vir die kind te voorkom nie.  Hierdie trauma 

kan volgens Engel (2000:54) meegebring word deur die feit dat die hofverrigtinge ‘n 

ongewone struktuur het waar sekere rolle vereis dat die persoon slegs luister en nie vrae vra 

nie.  Daar is ook rolspelers wie se taak dit is om vrae te vra.  Hierdie persone is byvoorbeeld 

die advokaat wat die getuie versoek om sekere gebeure te beskryf.  Hulle het ten doel om die 

getuie as onbetroubaar te bewys en sodoende die saak vir die verdediging te wen. 

 

In aansluiting hierby verwys Müller (2000c:220) na Piaget se siening dat jong kinders volgens 

hulle kognitiewe vermoëns nie in staat is om leuens te vertel nie.  Jong kinders beskik nie oor 

die vermoë om ‘n leuen te vertel oor byvoorbeeld onsedelike aanranding nie. Die rede 

hiervoor hang saam met die kind se beperkte kennis en ervaring van die onderwerp.   

 

Volgens Hollely (2000d:286-313) moet die kind so voorberei word dat hy nie hof toe kom om 

sy onskuld te bewys nie, maar eerder dat die beskuldigde moet verduidelik hoekom hy die 

kind onsedelik aangerand het.  Hollely noem voorts dat die kindergetuie hof toe kom om te 

vertel wat gebeur het.  Aangesien die feite nie bekend is nie, kry die kind die geleentheid om 

sy weergawe te gee.  Giles, soos aangehaal deur Müller (2000b:73), meld dat die kindergetuie 

gemotiveer kan word om die waarheid te praat indien hy besef dat: 

 

• hy die een is wat verontreg is deur die beskuldigde se oortreding van die wet;  

• die saak wettig ondersoek word en hy met behulp van psigologiese ondersteuning kan 

vertel wat gebeur het; 

• hy aan die hof, sy gesin en die beweerde oortreder kan vertel wat hy beleef het tydens 

die onsedelike aanranding; 

• volwassenes ‘n verduideliking eis waarom die beskuldigde die kind onsedelik 

aangerand het; 
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• hy as ‘n getuie wat die slagoffer is van ‘n misdaad deur ‘n volwassene, deel is van ‘n 

proses waardeur hy kan terugkeer na kindwees, alhoewel na ‘n veranderde kindwees; 

en 

• die gesin hulle ongelukkigheid teenoor die beskuldigde te kenne kan gee en hulle 

motivering kan versterk om die kind te beskerm. 

 

4.5 DIE GESIN EN DIE KIND AS SLAGOFFER 

 

Volgens Killian en Brakarsh (2004:377) moet die gesin in staat gestel word om ondersteuning 

te gee en verantwoordelikheid vir die slagoffer te neem.  Die gesin moet toesien dat die 

slagoffer toegang het tot kinderpsigiatrie en emosionele en maatskaplike ondersteuning.  Daar 

sal in hierdie afdeling klem gelê word op die gesin en die kind as slagoffer. 

 

4.5.1 Die gesin 

 

Kinders se reaksie teenoor die oortreder word bepaal deur die verhoudig wat hy met die 

oortreder het.  In die hantering van hierdie verhouding kan die gesin ‘n belangrike rol speel.  

Hieronder word aandag gegee aan verskeie faktore wat hiermee verband hou. 

 

4.5.1.1 Die verhouding met die oortreder 

 

Volgens Morgan (1995:110-111) het kinders ‘n intense vrees om onsedelike aanranding aan 

te meld, veral wanneer die oortreder ‘n familielid of ‘n bekende is.  Lewis (1997:110) stem 

hiermee saam en meld dat dit veroorsaak dat die kind, wanneer die oortreding ontdek is, 

verdere spanning en trauma beleef omdat hy dikwels gestraf word en die skuld kry vir die 

oortreding.  In sommige gevalle word hy selfs uit die ouerhuis verwyder.   

 

Hollely (2000b:159) is van mening dat ouers verskillend reageer op die bekendmaking van 

die onsedelike aanranding, en dat hulle een van drie reaksies kan hê:  ouers kan 

oorbeskermend wees teenoor die kind, hulle kan vyandig wees teenoor die kind, of hulle kan 

die kind selfs verwerp.  In sommige gevalle is ouers meer bekommerd oor hulle eie veiligheid 

en die beskerming van hulle gesin, eerder as om beskermend te wees teenoor die kind en 

aandag te gee aan sy psigologiese toestand.  Hofvoorbereiding kan so ‘n gesin ondersteun om 

die spanning rondom die ondersoek en die hofsaak te hanteer. 

 88 
 



 

4.5.1.2 Die belange van die kind 

 

Ouers wonder soms of dit in die belang van die kind is om die onsedelike aanranding te 

ondersoek indien die beweerde oortreder ‘n familielid is.  Hobbs, Hanks en Waynne 

(1993:132) beweer dat die kind kan voel dat daar verraad teenoor hom gepleeg word wanneer 

hy onsedelik aangerand is deur ‘n bekende en nie deur sy ouers beskerm word nie.  Dit is in 

belang van die kind om seker te maak dat hy veilig is alvorens aandag gegee word aan 

hofvoorbereiding.  Dit is baie moeilik om ‘n kind voor te berei om deel te neem aan die 

kriminele verhoor indien hy nie die ondersteuning van sy ouers het nie. 

 

4.5.1.3 Emosionele behoeftes 

 

Hofvoorbereiding van die kind kan nie gedoen word as sy emosionele behoeftes nie 

aangespreek word nie.  Volgens Holleley (2000d:285) weerspieël die wyse waarop die kind 

getuig dikwels die vaardigheid van die persoon wat hom voorberei het om getuienis in die hof 

te lewer.  Müller (2000e:260) beklemtoon dit dat die kind wanpersepsies het oor wat met hom 

in die hof gaan gebeur weens die onbekendheid daarvan.  Sy gevoel van onveiligheid word 

versterk deurdat betekenisvolle persone in sy lewe hom nie glo of hom nie beskerm nie.   

 

Burgess en Hazelwood (2001:55-56) stel dit dat krisisingryping noodsaaklik is vanaf die 

bekendmaking van onsedelike aanranding.  Sulke dienste moet ten doel hê om die slagoffer te 

beskerm en veilig te laat voel.  ‘n Terapeutiese onderhoud kan die kind help om weer 

selfvertroue te kry.  Die gesin moet ondersteun word sodat hulle in staat is om die slagoffer te 

ondersteun.   

 

4.5.1.4 Uitgangspunt van die Regstelsel 

 

Teenoor ‘n rigiede stelsel beskryf Combrinck en Skepu (2003:3) die uitgangspunt van ‘n 

helende of herstellende regstelsel in die hantering van die konflik tussen  die slagoffer en die 

beskuldigde: 

  

The process of restorative justice seeks to redefine crime, interpreting it not so 

much as breaking the law, or offending against the State, but as an injury or 

wrong done to another person.  It encourages the victim and the offender to be 
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directly involved in resolving conflict and thereby becoming central to the 

criminal justice process with the State and legal professionals becoming 

facilitators, supporting a criminal justice system which aims at offender 

accountability, full participation of both the victim and the offender and 

making good or putting right the wrong. 

 

Volgens Combrinck en Skupa (2003:9) moet slagoffers bemagtig word om deel te neem aan 

die kriminele verhoor en gehelp word om weer beheer te neem van hulle lewens.  Die kind en 

ouer moet ingeskakel word by ‘n hofvoorbereidingsprogram ten einde hulle te bemagtig om 

deel te neem aan die kriminele verhoor.   

 

4.5.1.5 Die kind se vermoë tot probleemoplossing 

 

Die gesin moet na die bestaande hulpbronne uitreik sodat die kind se vermoë tot 

probleemoplossing optimaal benut word deur onder andere spelterapie.  Volgens Axline 

(1994:40) is die kind se vermoë ten opsigte van probleemoplossing binne homself geleë, en 

bied spelterapie die optimale geleentheid tot groei en ontwikkeling.  Gestaltspelterapie kan 

benut word as ‘n psigoterapeutiese tegniek wat aan die kind die geleentheid bied om op ‘n 

verbale en nie-verbale wyse uitdrukking aan sy gevoelens te gee.  Aronstam (1989:639-644), 

soos Joyce en Sills (2003:103), bespreek Gestaltspelterapie en verskeie tegnieke wat benut 

kan word om die kind te help om weer beheer van sy lewe te neem.    

 

4.5.2 Die kind as slagoffer 

 

Wanneer die kind voorberei word om deel te neem aan die kriminele verhoor, moet daar 

volgens Müller (2000e:260) seker gemaak word dat hy optimale ondersteuning kry.  Daar is 

verskeie redes hiervoor:  kinders is onseker wat in die hof gaan gebeur, hulle weet nie wat om 

te doen nie, hulle is bang om alleen gelaat te word, hulle is bang om voor ‘n gehoor te praat, 

hulle is bang om die beskuldigde te sien, hulle is bang hulle verstaan nie die vrae nie, hulle is 

bang vir die kruisondervraging, hulle is bang dat hulle inligting in die hof sal vergeet of dat 

hulle deur die beskuldigde seergemaak sal word.  Kinders is verder bang dat hulle weggestuur 

sal word en bekommerd oor wat gaan gebeur as die oortreder uit die gevangenis kom.  Dit is 

belangrik om by die kind self vas te stel wat sy vrese is en waaroor hy bekommerd is. 
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Murray, soos aangehaal deur Hollely (2000d:285), stel dit dat die kindergetuie ‘n komplekse 

persoon is.  As die kind se vrese egter voldoende aangespreek word en hy beveilig is, kan die 

spesifieke rolle wat elkeen teenoor hom in die hof gaan speel, op sy vlak oorgedra word 

tydens individuele hofvoorbereiding.  Hollely (2000d:311) meld dat sulke voorbereiding ook 

in ‘n groep aangebied kan word sonder om die inligting omtrent die onsedelike aanranding 

bekend te maak. 

 

4.6 EKSTERNE INSTANSIES EN PERSONE 

 

Murray, soos aangehaal deur Hollely (2000d:285), beweer dat dit noodsaaklik is dat die 

instansies en persone wat betrokke is by die kinderslagoffer se omstandighede en sy 

effektiewe hofvoorbereiding, ‘n interdissplinêre spanbenadering sal volg.  Die betrokke 

instansies en persone sluit die Suid-Afrikaanse Polisiediens, maatskaplike dienste, 

gesondheidsdienste en die hofpersoneel in.  Burgess en Hazelwood (2001:50-56) identifiseer 

ook ander algemene dissiplines, naamlik forensiese en ondersteuningsdienste. 

 

Forensiese dienste sluit die behandeling en dokumentasie van beserings, die behandeling en 

evaluering van seksueel-oordraagbare siektes, die evaluering van die risiko van swangerskap 

en die voorkoming daarvan en die identifisering en bewaring van bewyse tydens die mediese 

ondersoek in.  Sulke dienste moet ook die ondersteuningsnetwerk van die slagoffer verseker. 

 

Ondersteuningsdienste sluit verskeie beskikbare bronne in wat die slagoffer kan ondersteun in 

die proses van herstel.  Hieronder val krisisintervensie en ander emosionele en fisiese 

ondersteuning soos beskerming, skuiling en voorsiening van voedsel.  Reëlings  moet ook 

getref word vir opvolgonderhoude, en dienste soos die aanteken van korttermyn- en 

langtermynberading is noodsaaklik vir bevestiging van latere kompensasie.  

Langtermynterapie kan vir sommige slagoffers noodsaaklik wees om hulle herstel te verseker. 

 

4.7 DEELNAME AAN DIE KRIMINELE VERHOOR 

 

Volgens Hollely (2000d:287) dui navorsing daarop dat kinders wat ‘n vertrouensverhouding 

met ‘n professionele persoon het, die getuienisaflegging minder traumaties ervaar as ander 

wat nie in so ‘n verhouding is nie.  So ‘n professionele persoon is ideaal om die kind voor te 

berei op getuienisaflegging in die hof en moet verkieslik iemand wees wat gereeld met 
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kinders te doen kry wat onsedelik aangerand is en daaroor getuienis moet aflê.  Die persoon 

moet, in samewerking met die hof, tersaaklike inligting oor hofprosedures en hofbeamptes 

aan die kind verskaf op ‘n vlak wat die kind kan verstaan.  Hier kan onder andere die 

Gestaltbenadering gevolg word, naamlik deur te begin waar die kind homself bevind in sy 

maatskaplike omgewing. 

 

Müller (2000C:166) haal vir Cashmore en Bussey aan wat argumenteer dat die kind se 

deelname aan die kriminele verhoor holisties benader moet word.  Volgens dié benadering 

hang die kwaliteit van die kind se getuienis af van verskeie interaktiewe faktore wat in ag 

geneem moet word.  Sulke faktore betref die kind self, dus sy ouderdom, samewerking, 

opvoeding, gesinsagtergrond, kognitiewe vermoë, persepsie van die hofprosedures en die 

omstandighede waaronder die getuienis afgelê word (oop hof, geslote kringtelevisiestelsel of 

‘n video-opname) en die personeel wat betrokke is in die hofproses. 

 

4.8 GELOOFWAARDIGHEID 

 

Wanneer inligting van die kind bekom word, is dit noodsaaklik om sy ontwikkelingsvlak, 

kognitiewe vermoë en taalvaardigheid te bepaal ten einde vas te stel of hy geloofwaardig is al 

dan nie.  Müller (2000C:173) wys op verskeie faktore wat benut kan word om vas te stel of 

die kind geloofwaardig is.  Hieronder volg ‘n bondige uiteensetting van hierdie faktore. 

 

4.8.1 Kognitiewe ontwikkeling 

 

Volgens Louw (1998:331-334), asook Wilson en Powell (2001:5), is kinders se denke 

aanvanklik baie abstrak en word dit bepaal deur dit wat hulle sien, hoor, ruik, proe en voel.  

Kinders leer geleidelik om voorwerpe op grond van meer as een kriterium te klassifiseer, en 

ontwikkel later die vermoë om verskeie aspekte van ‘n saak te oorweeg.  Die vraag is of die 

kind in staat is om logies te redeneer en om te besef dat alhoewel hy lank stil gebly het oor die 

onsedelike aanranding, hy nie verantwoordelik is vir die oortreding nie.  Sy betrokkenheid by 

die kriminele verhoor is dus om inligting te verskaf en nie om sy onskuld te bewys nie. 
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4.8.2 Morele ontwikkeling 

 

Volgens Louw (1998:377) is morele ontwikkeling van die kind ‘n proses waardeur die 

individu gaan en is dit gebaseer op die kind se begrip van ‘n situasie.  Morele ontwikkeling 

veronderstel die herkenning van en sensitiwiteit vir ‘n gegewe sosiale situasie wat lei tot die 

bewustheid van die bestaan van ‘n morele probleem.  Müller (2000c:180) haal vir Saywitz aan 

wat beweer dat die doel met die ondersoek van morele ontwikkeling is om vas te stel of die 

kind in staat is om te onderskei tussen waarheid en leuen en ‘n voldoende sin van 

verantwoordelikheid het om die waarheid te vertel.   

 

In so ‘n ondersoek moet byvoorbeeld vasgestel word of die kind verstaan dat dit nodig is om 

hom vir sy eie veiligheid van die omgewing te verwyder, nie omdat hy iets verkeerd gedoen 

het nie, maar omdat sy voogde/ouers nie in staat is om hom te beskerm nie.  Killian en 

Brakarsh (2004:372) meld dat wanneer die kind die onsedelike daad bevestig, sy ergste vrese 

bewaarheid word as dit noodsaaklik is om hom te verwyder juis om hom te beveilig teen die 

oortreder.  Dit kan sy getuienis oor die onsedelike aanranding beïnvloed as hy glo dat hy 

skuldig is.  

 

4.8.3 Suggestie 

 

Daar is genoem dat verskillende dissiplines betrek word in die ondersoek na die onsedelike 

aanranding van die kind.  Weens die gepaardgaande herhaling van die feite rondom die 

gebeure, bestaan die gevaar dat die kind, volgens Bukato en Daehler (1998:306-307), 

beïnvloed kan word deur suggesties, leidende vrae en mense se reaksies op sy antwoorde.  

Hollely (2000d:309) meld dat daar groot kommer is dat diegene wat die kind “voorberei” om 

in die hof te getuig, hom dikwels beïnvloed wát om te sê.  Saywitz en Snyder (1993:46) 

beveel in hierdie verband aan dat die persoon wat die kind voorberei nie na die detail van die 

saak moet uitvra nie, maar dat dit eerder na die ondersoekende beampte verwys moet word. 

 

4.8.4 Taalontwikkeling 

 

Die mate waarin ‘n vraagsteller ‘n kind kan beïnvloed hang volgens Adler en Rodman 

(2003:25) nie soseer af van die betekenis van die woorde van die vraagsteller nie, maar eerder 

van die betekenis wat die persoon ágter die woorde vir die kind het.  Korrekte taalgebruik stel 
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die kommunikeerder in staat om die situasie reg te verstaan en gepas daarop te reageer.  

Müller (2000c:184) konstateer dat, om suksesvol te kan getuig,  die kind op ‘n sekere vlak 

van intellektuele ontwikkeling moet wees en ook genoegsame taalkennis moet hê vir sinvolle 

kommunikasie.  Die kind ervaar dit byvoorbeeld moeilik om voor die ouderdom van agt jaar 

“waarom” en “wanneer” vrae te beantwoord. 

 

Verder is kinders se begrip van tyd en datums beperk.  Volgens Müller (2000c:189) sal hulle 

wel kan sê of die onsedelike aanranding in die dag of aand gebeur het.  Indien hulle nie dit 

kan onthou nie, sal hulle die aanranding waarskynlik kan assosieer met ‘n spesifieke 

gebeurtenis  wat  ‘n  indruk  op  hulle  gemaak  het,  byvoorbeeld  Kersfees of ‘n vakansiedag. 

Perry en Wrightsman, soos aangehaal deur Müller (2000c:191), beweer dat die advokaat se 

goeie kommunikasievermoëns dikwels juis ‘n struikelblok is in sy kommunikasie met die 

kind omdat hy nie weet op watter vlak die kind se taalvermoë is nie. 

 

4.8.5 Geheue 

 

Volgens Louw (1998:330) word kinders se geheue beïnvloed deur hulle geheuestrategie, 

kennisbasis en metageheue.  Hulle word bekwame inligtingsverwerkers omdat hulle 

verwerkingspoed en werkgeheue-omvang vermeerder.  Volgens Ceci en Bruck, soos 

aangehaal deur Müller (2000c:191-196), bestaan geheue uit drie fases, naamlik opneming, 

bewaring en herwinning van inligting.  Die eerste fase hou verband met inligting wat 

geregistreer word onder sekere omstandighede.  Die tweede fase behels die bewaring van 

sekere inligting deur korttermyn- of langtermynstoring.  Die derde fase behels die herwinning 

van inligting wat gestoor is.  Dit beteken egter nie dat die herwinning van inligting 

noodwendig volledig en akkuraat sal wees nie; inligting kan selfs vernietig wees.   

 

Müller (2000c:194) haal vir Perci en Wrightsman aan wat meld dat selfs jong kinders 

akkuraat kan onthou, maar dikwels nie oor ‘n taal beskik om dit wat hulle onthou te 

kommunikeer nie.  Jong kinders is nie in staat om op ingewikkelde stimuli te reageer om hulle 

geheue te herwin nie.  Eenvoudige herinnering kan voldoende wees vir selfs jong kinders om 

geheue te herwin, maar om gestoorde inligting sonder enige stimuli te onthou is moeiliker.  

Volgens Müller (2000c:195) is dit gewoonlik hierdie inligting wat benodig word vir 

getuienisaflegging maar nie herroep kan word nie. 
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4.8.6 Fantasie 

 

Volgens Müller (2000c:212-214) word ‘n kind se getuienis nie bevraagteken indien ‘n ervare 

onderhoudvoerder fokus op die inligting wat van belang is en die kind die inligting weergee 

sonder om daaroor te twyfel nie.  Volgens Werner en Perlmutter, soos aangehaal deur Müller 

(2000c:214), onderskei kinders voor die ouderdom van ses tot agt jaar moeilik tussen fantasie 

en realiteit.  Müller (2000c:217) kom egter tot die gevolgtrekking dat dit nie noodwendig 

gaan oor die onderskeiding tussen fantasie en realiteit nie, maar dat dit eerder ‘n geval is dat 

die kind se onvermoë om inligting te herroep, en ook die inligting self, beïnvloed is deur 

diegene wat betrokke was tydens die gebeure.  Die inligting is dus nie vals weens fantasie nie, 

maar weens onjuiste herinneringe.  Müller (2000c:219) beklemtoon dit dat navorsing nog nie 

bewys het dat fantasie by kinders lei tot valse bewerings van onsedelike aanranding nie. 

 

4.9 KINDERREGTE 

 

Volgens Lane en Walsh (1995:276) gebruik advokate sekere tegnieke om die getuie te 

intimideer.  Hoewel kruisondervraging nie persoonlik opgeneem behoort te word nie, wys  

Finnegan (2000:5) daarop dat die kind sekere regte in die hof het.  Tydens hofvoorbereiding 

moet die kind ingelig word dat hy die volgende regte het: 

 

• die reg om die hofbeamptes in kennis te stel indien iemand in die hofsaal hom 

ongemaklik laat voel; 

• die reg om te antwoord “ek weet nie”, “ek kan nie onthou nie” of “ek verstaan nie wat 

u vra nie” in plaas daarvan om die antwoord te raai; 

• die reg om hofbeamptes ‘n glas water te vra, of ‘n ruskansie om die badkamer te 

besoek buite die hofsaal; 

• die reg om sy emosies te wys, veral omdat baie kinders aanvaar dat hulle nie hulle 

emosies mag wys tydens hofsittings nie; 

• die reg om as getuie ondersteun te word, mits die regstelsel dit toelaat; 

• die reg om troos te kry deur ‘n objek vas te hou wat hom kalmeer, mits die regstelsel 

dit toelaat; en 

• die reg om te weet dat sy enigste taak is om die waarheid te vertel, en dat hy nie 

benadeel sal word indien hy die waarheid praat nie. 
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4.10 SAMEVATTING 

 

‘n Oorsig van bestaande hofvoorbereidingsprogramme is gegee met beklemtoning van sekere 

temas wat in ‘n hofvoorbereidingsprogram aangespreek behoort te word.  Dit is noodsaaklik 

dat die kind voorberei word om sy getuienis in die hof te lewer.  Omdat daar verskeie 

dissiplines betrokke is by die kind wat die slagoffer was van onsedelike aanranding, is dit 

noodsaaklik dat hy in ‘n vertrouensverhouding met een professionele persoon ondersteuning 

ontvang.  Die taak van daardie persoon is om die kind voor te berei vir sy verskyning in die 

hof.  Dit moet verkieslik ‘n persoon wees wat gereeld in aanraking kom met kinders wat 

onsedelik aangerand is.  Hierdie persoon moet ook kennis hê van die hof se verwagtinge van 

die kind in sy spesifieke ontwikkelingsfase.  Sonder om die kind voor te sê wat hy aan die hof 

moet vertel, kan sy die kind help om sy trauma uit te speel wat betref die oortreder, sy eie 

skuldgevoelens en sy verlies van vertroue.  Die hof moet as ‘n plek voorgestel word waar die 

kind bemagtig word om getuienis te lewer oor die misdaad van onsedelike aanranding.   

 

Die intervensie moet ten doel hê om die getuie emosioneel te bemagtig sodat hy effektief kan 

deelneem aan die kriminele verhoor.  Hierdie intervensie het nie ten doel om die kind voor te 

berei op wat hy moet sê oor die onsedelike aanranding nie; die doel is eerder dat die kind 

gehelp word om sy status as slagoffer te oorkom sodat hy as die “oorlewende” die misdaad 

teen hom kan beskryf.  Hy moet dus bereid wees om ‘n eed af te lê dat sy getuienis die 

waarheid is.  Hierdie intervensie moet ook bepaal of die kind toerekeningsvatbaar is om te 

onderskei tussen waarheid en leuens, fantasie en feite, skuldig en onskuldig.  Enige 

teenstrydige emosies teenoor die oortreder, byvoorbeeld van liefde en haat, moet identifiseer 

en hanteer word sodat die kind homself as die slagoffer beleef en tot die besef kan kom dat hy 

nie verantwoordelik was vir die oortreding nie.   

 

Kennis van die hof alleen stel die kind nie in staat om suksesvol deel te neem aan die 

kriminele verhoor nie.  Die implemeteringstegnieke binne die bestaande programme voldoen 

nie aan die uitgangspunte en vereistes van die Gestaltbenadering nie.  Die Gestaltbenadering 

het ten doel om die kind terapeuties te ondersteun deur middel van Gestaltspelterapie.  Die 

terapie beklemtoon die kind se sensoriese bewussynservaring van wat hy hoor, sien, voel, ruik 

en proe in die teenwoordige tyd.  Die Gestaltbenadering sal verdere leemtes aanspreek deur 

visuele bewussyn van sy voorgrond van die hof en sy rol as ‘n getuie.   
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In hoofstuk 5 word aandag gegee aan die empiriese ondersoek van hofvoorbereiding met die 

kind wat onsedelik aangerand is.    
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