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"Hy is tot drie jaar korrektiewe diens en huisarres
gevonnis. Vir diegene wat dink dis 'n maklike straf

wil ek net se dink weer: jy is nie opgesluit nie, maar
alles behalwe vry" (Persoonlike mededeling, Anoniem: 1996).
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Die effek van korrektiewe toesig op die eggenote of
saamwoonmaat van die manlike toesiggeval

DEUR

STUDIELEIER

DEPARTEMENT:

GRAAD

Kriminologie

Magister Artium

Die effek van korrektiewe toesig op die eggenote of saamwoonmaat van die manlike

toesiggeval en die gepaardgaande stigmatisering en viktimisering vanuit verskeie

samelewingsisteme is tydens die navorsing verken. Parsons se Aigemene

Handelingsteorie is gebruik om die studie te rig en die bevindinge te interpreteer. Die

unieke wyse waarop elke gesinslid korrektiewe toesig beleef, is beklemtoon.

'n Ondersoekgroep van 20 respondente is deur middel van 'n sneeubal- en

versadigingsteekproefseleksie soos volg saamgestel: een respondent se eggenoot of

saamwoonmaat het minder as vier maande korrektiewe toesig verrig, drie respondente

se eggenotes of saamwoonmaats het tussen vier en ses maande korrektiewe toesig

uitgedien, vyf respondente se eggenote of saamwoonmaats was reeds tussen sewe en

nege maande met korrektiewe toesig besig, vier respondente se eggenote of

saamwoonmaats is tussen tien en twaalf maande onder korrektiewe toesig, terwyl ses

respondente se eggenote of saamwoonmaats al langer as een jaar onder korrektiewe

toesig is.

Navorser het tydens die studie van 'n konteksspesifieke metodologiese benadering

gebruik gemaak, waarvolgens daar op die eggenote of saamwoonmaat se belewenis

van korrektiewe toesig gefokus is. Uit die ontleding en analise van data blyk dit dat die

toesiggeval se gesin en veral die eggenoot of saamwoonmaat deur persone in die

 
 
 



samelewing (sosiale subsisteem) gestigmatiseer en geviktimiseer kan word. Sekere

faktore wat 'n invloed op die respondent of haar gesin se belewenis van korrektiewe

toesig kan he, is ge·identifiseer, onder andere byvoorbeeld die wyse waarop die

respondent of haar gesin van korrektiewe toesig as vonnis verneem het, die tydsduur

van die hofverrigtinge, die lengte van die vonnis en die kategorie van korrektiewe toesig.

Navonsingsbevindinge dui daarop dat die faktore 'n invloed op die gesin se belewenis

van korrektiewe toesig kan uitoefen.

Elke individuele gesinslid funksioneer binne 'n bepaalde gesins- en samelewingsopset

wat kan veroorsaak dat die belewenis van korrektiewe toesig 'n effek op verskeie

subsisteme kan he, naamlilk die biologiese, persoonlikheid-, sosiale en kulturele

subsisteme. Die manier waarop die samelewing teenoor die gesin van die toesiggeval

optree, kan sekere handelinge by die respondent en haar eggenoot of saamwoonmaat

tot gevolg he. Die wyse waarop die eggenote of saamwoonmaat die invloed en

interaksie vanuit elke sisteem beleef, bepaal die mate waartoe sy aanpas, haar doel

bereik, met die samelewing integreer en gedragspatrone gehandhaaf word.

Die behoefte van die eggenote of saamwoonmaat van toesiggevalle het duidelik tydens

die onderhoude na vore gekom.

Die bevindinge van die navorsing het dit moontlik gemaak om praktiese voorstelle met

betrekking tot die eggenote of saamwoonmaat se belewenis van korrektiewe toesig te

maak.

Die samelewing behoort ingelig te word aangaande die aard, toepassing en realiteit van

korrektiewe toesig as 'n alternatiewe vonnisopsie. Die bevindinge van die ondersoek

beklemtoon ook sekere terreine en moontlikhede vir toekomstige navorsing.

 
 
 



The effect of correctional supervision
on the spouse or partner of the male
probationer

BY
SUPERVISOR

DEPARTMENT

DEGREE

Criminology

Magister Artium

The effect of correctional supervision on the wife or partner of the probationer, as well as

stigmatisation and victimisation was studied according to various systems in society.

Parson's General Action theory was used to direct the research and the interpretation

of data. The study highlighted the unique way in which each family member

experienced correctional supervision.

A group of 20 respondents was selected by means of snowball and saturation sampling

methods as follows: one respondent's husband or partner had completed less than four

month's correctional supervision, three respondents husbands or partners has

completed between four and six months of correctional supervision, five respondents

husbands or partners had been doing between seven and nine months, four

respondents husbands or partners had completed between ten and twelve months and

six respondent's husbands or partners had completed more than one year.

A context specific methodological approach was used which focused on the experiences

of the spouse or partner of the probationer during correctional supervision. The

interpretation and analysis of the data showed that the probationer's family especially

the spouse or partner experienced stigmatisation and victimisation by the society.

Certain factors that can influence the respondent or her family, has been identified, for

example the means by which the respondent has been notified of the sentence, the

 
 
 



duration of the court cases, the length of the sentence and the category of supervision.

Research results further showed that these factors could influence the way the family of

the offender experienced correctional supervision.

Each individual family member functions within a specific family and social system,

which implies that the subsystems, for namely the biological, personality, social and

cultural subsystems, can be influenced by the family's experience of correctional

supervision. The means by which society reacts towards the family of the probationer,

can have an effect on the actions of the respondent and her husband or partner.

The needs of probationers' wifes or partners have clearly emerged through the

interviews. These results have made it possible to advance practical recommendations

with regard to probationers' families' experience of correctional supervision.

Society should be informed about the nature, application and realities of correctional

supervision as an alternative sentence. In addition, the results highlighted further areas

and possibilities for future research.

 
 
 



PROBLEEMSTELLING EN ALGEMENE
ORIENTERING

1.1 INLEIDING

Gevangenisbevolking toon wereldwyd 'n stygende tendens met die gevolg dat die tekort

aan gevangenisakkommodasie toeneem. Misdaadsyfers in Suid-Afrika het sedert die

negentigerjare gestyg. Verskeie faktore kan moontlik hiermee verband hou, soos

byvoorbeeld die toenemende werkloosheidsyfer van die afgelope dekade, beloftes wat

tydens die 1994 Verkiesing gemaak is en nie nagekom is nie, die afskaffing van die

doodstraf deur die Konstitusionele Hof op 6 Junie 1995 en die sogenaamde 'veriore

generasie' wat deel van die apartheid 'struggle' was. Gebrek aan dissipline, swak

opvoedingsgeleenthede en afwesigheid van die ouers kan moontlik tot die toename in

misdaad by die groep 'n rol gespeel het.

Neser (1993:416) is van mening dat die gevangenisbevolkingsyfer na raming teen die

jaar 2000 so hoog as 207 589 per jaar kan wees. Volgens die Jaarverslag van die

Departement van Korrektiewe Dienste (1998:2) was gevangenisse gedurende die

tydperk 47.3% oorbeset. Hiermee word Neser (1993:416) se projeksie van

gevangenisoorbevolking bevestig. Hierdie verslag beklemtoon ook die tekort aan

gevangenisakkommodasie teenoor die snelgroeiende oortrederbevolking en meld dat dit

in die toekoms moontlik nog 'n ernstiger probleem in Suid-Afrika kan word. Alhoewel

die Departement van Korrektiewe Dienste poog om nie die getal van 150 000

gevangenes per dag te oorskry nie, is dit weens die hoe misdaadsyfer in Suid-Afrika

onmoontlik. Hierdeur word die noodsaaklikheid van alternatiewe vonnisopsies, soos

byvoorbeeld korrektiewe toesig, beklemtoon.

Die toename in misdaad en oorbesetting van gevangenisse in Suid-Afrika skep reeds 'n

probleem vir die Regering, Die Departement van Korrektiewe Dienste en die Suid-

 
 
 



Afrikaanse Polisie (SAPD) wat in die toekoms kan eskaleer. Gedurende Desember

1995 was gevangenisse gemiddeld 19,3% oorbeset. Nagenoeg 450 000 gevangenes

het tydens die 1996 boekjaar in en uit gevangenisse beweeg. Altesaam 130 000

gevangenes is per dag in tronke aangehou. Dit is die hoogste syfer in die Suid-

Afrikaanse geskiedenis. Aangesien daar slegs ruimte vir 97 000 gevangenes in Suid-

Afrika is, is die toelaatbare limiet dus met 34% oorskry (Kruger, 1997:25). Die hoe syfer

ongevonnisde gevangenes in aanhouding het tot die oorbesetting van Suid-Afrikaanse

gevangenisse bygedra. Gedurende 1997 was daar 23,7% meer ongevonnisde manlike

en 33,98% meer ongevonnisde vroulike oortreders as gedurende 1996 (Departement

van Korrektiewe Dienste Jaarverslag, 1997:3).

Probleme soos byvoorbeeld onvoldoende slaap- en sanitere geriewe, ontvlugtings,

brandstigting, werk- en eetstakings, interpersoonlike gewelddadigheid en die

aanhouding van personeel as gyselaars, kan uit die hoe persentasie oorbesetting

voortspruit. Volgens Adjudant Botha, "n bewaarder wat gedurende 1997 en 1998, by

die Pretoria Sentraal Gevangenis in diens was blyk dit dat asof die demilitarisering wat

sedert 1994 in die Departement van Korrektiewe Dienste plaasgevind het, moontlik

verder daartoe bygedra het dat dissipline en gesag in die gevangenisse ondermyn is (G.

Botha, persoonlike mededeling, 26 Maart 1998). Bendegevegte by onder andere

Modderbee, Groenpunt Maksimum en Leeuwkop gevangenisse het gedurende 1997 die

lewens van nege aangehoudenes geeis (Departement van Korrektiewe Dienste

Jaarverslag, 1997:6).

Desnieteenstaande die groeiende misdadigergetalle en oorbesetting van gevangenisse

is die volgende nege gevangenisse gedurende 1995, weens die feit dat dit nie aan die

Handves van Menseregte se vereistes en standaarde van humanitere aanhouding

voldoen het nie, gesluit.

• Ou Umtata
• Bloemfontein
• Verulam
• Bulwer
• Klein Drakenstein

April 1995
Mei 1995
Junie 1995
Junie 1995
Augustus 1995

 
 
 



• Libode
• Paarl
• Ou Lusikisiki

Augustus 1995
Desember 1995
Desember 1995

Ofskoon die bogenoemde gevangenisse struktureel ook nie ekonomies herstelbaar was

nie, is twee nuwe gevangenisse, naamlik die Goodwood (gebaseer op

eenheidbestuursisteem) en Malmesbury gevangenisse opgerig, terwyl die Rooigrond

Medium B en die Maksimum Gevangenis te Pretoria opgradeer is (Departement van

Korrektiewe Dienste Jaarverslag, 1997:4).

Volgens Joubert, In proefbeampte van die Departement van Korrektiewe Dienste, is 'n

verdere twee nuwe fasiliteite, naamlik die C-Maksimum te Kokstad en Richardsbaai

gevangenisse, gedurende die tydperk voltooi (J. M. Joubert, persoonlike mededeling, 14

November 1999). Navorser het persoonlik die modeme jeuggevangenis Emthonjeni,

(Fontein van Lewende Water) wat vir oortreders tussen die ouderdom van 14- en 21-jaar

gedurende 1998 te Baviaanspoort opgerig is, in Oktober 1998 besoek. Alhoewel

hierdie toevoegings die beskikbare akkommodasiesyfer vanaf 94 381 na 99 407 laat

styg het, maak dit nie 'n noemenswaardige verskil aan die hoe oorbesettingsyfer nie

(Departement van Korrektiewe Dienste Jaarverslag, 1997:4). Volgens Neser (1993:417)

het Suid-Afrika gedurende die vroee negentiger jare die hoogste per capita

gevangenebevolking ter wereld gehad.

In teenstelling met die hoe misdaadsyfer van die tydperk soos deur die outeur beweer,

postuleer Terblanche (1999:30-31) dat misdaad oor die algemeen, met die uitsondering

van verkragting, aanranding, huisbraak, roof en die onwettige besit van 'n vuurwapen,

sedert 1994 stelselmatig afgeneem het. Hy is verder van mening dat die behoefte na

alternatiewe vonnisopsies soos byvoorbeeld korrektiewe toesig, reeds in 1981

ontstaan het om sodoende die hoe persentasie gevangenesetting te probeer bekamp.

Die KrQgel Komitee, onder leiding van die Minister van Justisie, is in 1981 aangestel om

oorbevolking in gevangenisse te ondersoek (Neser, 1993:417). n Werkgroep

 
 
 



Proefdienste en Ondertoesigstelling is in die 1ewe geroep om die

toepassingsmoontlikhede van proefdienste en korrektiewe toesig in Suid-Afrika te

ondersoek. Volgens Neser (1993:417) het die volgende vier probleme in 1990 na 'n

ondersoek van die Hoofbestuur van die destydse Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens,

aan die lig gekom:

• Gevangesetting is duur en voldoen nie noodwendig aan die strafoogmerke vir aile

gevangenes nie.

• Suid-Afrika is nie in pas met die res van die Westerse wereld wat die ontwikkeling

van gemeenskapsgebaseerde vonnisse aanbetref n!e. Volgens Welch (1996:386)

word korrektiewe toesig reeds vanaf 1956 in bykans al die state van die Verenigde

State van Amerika toegepas.

• Daar bestaan 'n dringende behoefte aan verandering binne die

Strafregsplegingstelsel.

• Nuwe doelstellings soos byvoorbeeld korrektiewe toesig en gemeenskapsdiens

vir die toepassing van gemeenskapsgebaseerde vonnisse is nodig.

In 1991 het die Gevangenisdiens 'n selfstandige Departement, bekend as die

Departement van Korrektiewe Dienste, geword. Neser (1993:417) is van mening dat

hierdie naamsverandering noodsaaklik was aangesien die Kabinet besluit het dat die

nuwe Departement 'n ste/sel van ondertoesigstelling, naamlik korrektiewe toesig,

moes bedryf.

Sommige bepalings van die Wysigingswet op Aangeleenthede rakende Korrektiewe

Dienste en Toesig (122 van 1991), die Strafproseswet, 51 van 1977 asook die Wet op

Korrektiewe Dienste 8 van 1959 is op 15 Augustus 1991 as loodsprojek in die

Landdrosdistrikte van Pretoria en Wonderboom (Pretoria-Noord) deur Proklamasie

78/91 (S.K. 13469) van 14 Augustus 1991, in werking gestel. Artikel 84A van die Wet

 
 
 



op Korrektiewe Dienste plaas die administrasie, uitvoering en toepassing van

korrektiewe toesig onder die beheer van die Departement van Korrektiewe Dienste

(Neser, 1993:48).

Korrektiewe toesig is dus die uitvloeisel van intensiewe navorsing ten opsigte van

straftoemeting en word die afgelope agt jaar in Suid-Afrika toegepas. Die primere

doelwit van die strafvorm is om oortreders wat daarvoor kwalifiseer verantwoordbaar en

meer effektief te straf en te rehabiliteer. Die Departement van Korrektiewe Dienste

(Departement van Korrektiewe Dienste Jaarverslag, 1995:1) is ten gunste daarvan dat .

oortreders wat nie-geweldadige misdade soos byvoorbeeld diefstal, bedrog en

versuiming om onderhoud te betaal pleeg, hulle vonnis in die gemeenskap uitdien. Op

die wyse kan daar gepoog word om die hoe gevangenesyfer te verminder. Hierdeur

kan ruimte in die gevangenis vir gevaarlike- en gewelddadige misdadigers soos

moordenaars en verkragters, wat 'n groter bedreiging vir die samelewing inhou en

waarteen die gemeenskap beskerm moet word, geskep word.

Van die belangrikste voordele van korrektiewe toesig is dat die oortreder in die

gemeenskap aanbly, sy werk kan behou en dus belastingpligtig bly, sy

gesinsverpligtinge kan nakom en sosiaal in die samelewing aangepas kan bly. Die

primere doelwit van korrektiewe toesig is dus om oortreders in hul natuurlike omgewing

in te perk, te kontroleer en rehabilitasie te probeer bewerkstellig.

Die toesiggeval word onder huisarres geplaas, wat die persoon dwing om vir 'n

vasgestelde tydperk vir sekere voorafbepaalde ure tUis te wees, gemeenskapsdiens te

verrig, inperkingsvoorwaardes na te kom en rehabilitasieprogramme by te woon.

Toesiggevalle (kyk par. 1.5.7) word van hulle vryheid ontneem in die opsig dat hulle

slegs tussen woon- en werkplek mag beweeg. Die mate van inperking word deur een

van drie kategoriee, naamlik maksimum-, medium- of minimumhuisarres bepaal (kyk

par. 1.5.3.1-1.5.3.3). Gevangenisse raak oorbeset weens oortreders wat nie werklik

daar hoort nie en moontlik by alternatiewe strafopsies kan baat. Misdaadsubkulture

binne die gevangenis kan veroorsaak dat jeugdiges en misdadigers wat minder ernstige

 
 
 



misdrywe soos winkeldiefstal gepleeg het, gekontamineer word wanneer hulle met

geharde en gewoonte misdadigers (residiviste) in aanraking kom. In teenstelling met

gevangenisstraf bied korrektiewe toesig 'n geleentheid aan die oortreder om homself as

'n wetsgehoorsame burger binne die gemeenskap te bewys.

Neser (1993:435) postuleer dat korrektiewe toesig veral psigo-sosiale voordele vir die

toesiggeval inhou deurdat hy nie aan die negatiewe en misdadige invloede van die

gevangenisopset blootgestel word nie. Hierteenoor bied gevangenisstraf nie voldoende

oplossings vir die probleme verbonde aan straftoemeting nie, aangesien gevangesetting

nie noodwendig die toepaslike vonnis vir aile tipes misdade is nie. Deur die toepassing

van korrektiewe toesig kan die oortreder die samelewing tot In mate vergoed deur

gemeenskapsdiens te verrig. In ooreenstemming hiermee is Terblanche (1999:431) van

mening dat die waarde van rehabilitasiestelsels in die gevangenis bevraagteken kan

word aangesien die gevangenisopset 'n kunsmatige en ge'isoleerde omgewing is wat

nie noodwendig bevorderlik vir terapeutiese programme is nie.

Redman (in Reid, 1981:172) poneer dat oorbesetting van gevangenisse 'n negatiewe

invloed op rehabilitasie- en opleidingsprogramme kan he. Gevangenes moet meermale

maande wag voordat hUlle rehabilitasieprogramme kan bywoon, terwyl

korttermyngevangenes nie die geleentheid het om deel te neem nie, aangesien daar nie

rehabilitasieprogramme vir hulle beskikbaar is nie. Volgens die outeur (1981:172) kan

die suksesvolle voltooiing van die programme deur die hoe geraasvlakke wat deur

oorbesetting kan ontstaan, belemmer word.

Korrektiewe toesig kan, in teenstelling met gevangenisstraf, wat 'n groot finansiele las

op die belastingbetaler en die Staat plaas, meer koste-effektief wees. Die totale

finansiele koste van gevangenisstraf vir die 1997/98 boekjaar was R1 810902000, dus

R71-87 per gevangene per dag. Hierteenoor was die per capita bedrag van

korrektiewe toesig R13-07 wat 'n besparing van R3 343 191 per dag meegebring het

(Departem~nt van Korrektiewe Dienste Jaarverslag, 1997:8).

 
 
 



'n Probleem wat rondom korrektiewe toesig kan ontstaan, is onkunde en onvoldoende

kennis by die samelewing aangaande die tipe vonnis en die uitvoering daarvan in die

gemeenskap. Die effektiwiteit van die strafopsie verg samewerking van die publiek en

kan volgens Terblanche (1991:151) tot voordeel van die gemeenskap strek. Weens die

feit dat korrektiewe toesig 'n gemeenskapsgebaseerde vonnis is, beteken dit dat die

tenuitvoerlegging daarvan binne die samelewing plaasvind.

Daar kan moontlik 'n wanpersepsie by die gemeenskap bestaan dat korrektiewe toesig

'n Iigter of makliker vonnisopsie as gevangenisstraf is. Die strafoogmerke van

korrektiewe toesig is egter, net 5005 by gevangenisstraf, steeds afskrikking, vergelding,

beskerming van die gemeenskap en rehabilitasie van oortreders (Departement van

Korrektiewe Dienste Jaarverslag, 1995: 1). Met inagneming van hierdie strafoogmerke

mag dit vir die publiek voorkom asof veral afskrikking en vergelding tydens korrektiewe

toesig nie so sterk as by gevangenisstraf figureer nie. Die publiek kan ook onsekerheid

aangaande hul veiligheid beleef aangesien die oortreder sy vonnis in die gemeenskap

uitdien.

Indien die gemeenskap se persepsie ten opsigte van korrektiewe toesig positief ingestel

kan word, kan dit daartoe bydra dat die strafoogmerke van vergelding deur die tipe

gemeenskapsdiens wat gelewer word, in balans met die misdaad wat gepleeg is,

gebring word. Die aard van die oortreding kan die wyse van gemeenskapsdiens wat

gelewer word bepaal, byvoorbeeld 'n persoon wat diere mishandel het, kan

gemeenskapsdiens by die Dierebeskermingsvereniging doen, oortreders wat skuldig

bevind is aan motorbestuur onder die invloed van drank kan by die ongevalle afdeling

van' n hospitaal gemeenskapsdiens verrig en vandaliste kan hulp verleen met opruiming

en rommelverwydering in parke. Die sigbare wyse waarop onbesoldigde

gemeenskapsdiens plaasvind kan tot die afskrikking van toekomstige oortreders bydra.

In aansluiting hiermee is Van der Merwe (1991 :84) van mening dat korrektiewe toesig

nie ontwikkel is om die strafoogmerke te verminder nie, maar dat dit ten doel het om dit

eerder te versterk, terwyl die samelewing by die tenuitvoerlegging van die strafopsie

 
 
 



betrek kan word en terselfdertyd voordeel daaruit trek. In ooreenstemming hiermee

postuleer Neser (1993:424) dat die veranderinge op sosiologiese, politiese en filosofiese

terreine in Suid Afrika juis die gemeenskap se betrokkenheid by korrektiewe aspekte

verg.

Volgens die Handves van Gevangeneregte (Neser, 1993:424) wat deur die Staat

voorgele is ter beskerming van die gevangene se menseregte, word

gemeenskapsbetrokkenheid hoog aangeskryf. Die outeur (1993:424) meld verder dat

dit nie slegs die gemeenskap se gesindheid ten opsigte van korrektiewe toesig is wat

die vonnisopsie se sukses bepaal nie, maar ook die persepsie wat by die

vonnisopleggers geskep word. Vertroue in, en 'n positiewe gesindheid van die

regsamptenare ten opsigte van die strafvorm, kan die effektiwiteit van korrektiewe toesig

bepaal.

Terblanche (1992:256) het die volgende menings van persone in die

strafregsplegingstelsel ten opsigte van die strafoogmerke vergelding, afskrikking,

rehabilitasie en voorkoming bevind:

• Alhoewel 48% van die respondente van mening was dat korrektiewe toesig effektief

tot vergelding kan bydra, was 68% van mening dat die vonnisopsie die oortreder

kan begunstig.

• Agt en veertig persent van die groep het die stelling aanvaar dat daar 'n opvatting in

die breer gemeenskap bestaan dat korrektiewe toesig nie werklik straf is nie.

• Die meerderheid landdroste was dit eens dat korrektiewe toesig tot rehabilitasie

kan bydra.

• Ses en vyftig persent van die respondente het ge-antisipeer dat korrektiewe toesig

tot die voorkoming van misdaad kan bydra.

 
 
 



• Vier en sestig persent was van mening dat die vonnis nie noodwendig die

gemeenskap se veiligheid bedreig nie.

Daar is egter ook nadele aan korrektiewe toesig verbonde, byvoorbeeld die emosionele

aanpassing van die oortreder sowel as van sy gesin by die aard van die inperking. Die

oortreder en veral sy gesin kan moontlik angs en stres ervaar indien hy nie betyds by

die huis is wanneer die korrektiewe beamptes hom moniteer nie.

Sosiale implikasies 5005 stigmatisering deur die gemeenskap en verleentheid wat

kinders byvoorbeeld vanwee die wyse van monitering kan beleef, kan veroorsaak dat

die oortreder en/of sy gesin sosiaal onttrek uit vrees vir verwerping deur die samelewing.

Aangesien die toesiggeval se bewegingsvryheid tot sy werkplek en woning beperk is,

kan dit veroorsaak dat die gesinslede se sosiale lewe ingeboet word, byvoorbeeld ten

opsigte van sosiale uitnodigings en ontspanning. Korrektiewe toesig kan ook daartoe

lei dat die gesin skuldgevoelens ervaar wanneer hulle sosiaal verkeer terwyl die

oortreder ingeperk is, en dus huiwerig is om 'n normale sosiale lewe te lei.

As gevolg van die vasgestelde inperkingsure wat vir die toesiggeval wat onder huisarres

is geld, is dit byvoorbeeld vir die oortreder onmoontlik om saam met sy gesin op

uitstappies te gaan, vakansie te hou en sosiale geleenthede 5005 onthale en

skoolfunksies van die kinders by te woon. Dit kan daartoe lei dat die oortreder se gesin

korrektiewe toesig saam met hom as straf beleef. Terblanche (1999:335-336) maak

die volgende stelling:

Correctional supervision has variously been discribed as an appreciable sentence,

suitable even for serious crime, not a soft option, substantial and effective punishment,

and having a high punitive value.

In S v R 1993 1 SA 476 (Terblanche, 1999: 336) word 'n stelling gemaak dat

korrektiewe toesig meer verswarend as gevangenisstraf kan wees. Gedurende 1999

het Ovens, In kriminoloog en dosent van die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), In

 
 
 



dwelmnavorsingsprojek in die Pretoria Sentraal Gevangenis onderneem. Twee van die

20 respondente het gese dat hulle gevangenisstraf bo korrektiewe toesig verkies omdat

korrektiewe toesig volgens hulle 'n feller straf is. Respondente het gemeld dat die

konstante bewustheid van die gemeenskap dit 'n erger straf as gevangenisstraf maak

(M. Ovens, persoonlike mededeling, 25 November 1999).

Die praktiese toepassing van korrektiewe toesig kan verder daartoe bydra dat 'n

intenser peri ode van strafbelewenis by die oortreder, sy gesin en moontlik ook kollegas

kan ontstaan. In teenstelling met gevangenisstraf wat moontlik kan veroorsaak dat die

oortreder deur die samelewing vergeet word, kan die voortdurende bewustheid van sy

misdaad moontlik 'n swaarder straf vir die oortreder en sy gesin wees. KoUegas,

vriende, werkgewers, sy familie en hyself word gedurig daaraan herinner dat hy 'n

misdadiger is wat 'n vonnis in die gemeenskap uitdien (van der Merwe, 1991:85).

In die lig van bogemelde feite blyk navorsing aangaande die effek wat korrektiewe

toesig van die manlike toesiggeval op die gesin kan he, 'n bydrae te lewer. Hierdeur

kan die samelewing, sowel as persone in die strafregsplegingstelsel, se persepsie van

korrektiewe toesig as vonnisopsie en die gesin se belewenis daarvan, beter verstaan

word.

Weens praktiese en uitvoerbaarheidsredes is daar besluit om in die besonder op

die eggenote (vrou) van die toesiggeval, sowel as die gesin se belewenis van die

vonnisopsie te fokus. Verder sal die direkte vertaling van "family" nie na die

toesiggeval se familie of naasbestaandes verwys nie, maar wet na die toesiggeval

se direkte afhanklikes, naamlik sy eggenote en kinders.

1.2 SAMELEWINGSRELEVANTE PROBLEEM-
STELLING

Die toepassing van alternatiewe vonnisopsies soos byvoorbeeld korrektiewe toesig

blyk relevant te wees aangesien die toenemende misdaadsyfers wereldwyd 'n probleem

is. Suid-Afrika ondervind reeds 'n probleem ten opsigte van gevangenisoorbevolking, 'n

 
 
 



hoe syfer van verhoorafwagtendes, probleme om misdaad te bekamp en die publiek wat

reg in eie hande neem.

Hierdie probleme kan moontlik in die toekoms eskaleer indien alternatiewe strafopsies

nie in die vooruitsig gestel kan word nie. Misdaadsprobleme word vervolgens bespreek

ter motivering daarvan dat korrektiewe toesig moontlik 'n voordeliger en meer gepaste

strafopsie vir die oortreder, die gesin, sowel as die samelewing kan wees.

1.2.1 Toename in misdaad en gevangenisoorbevolking

Verskeie organisasies soos byvoorbeeld Die Verenigde Nasies en die Raad van Europa

is voortdurend besig om maatreels te ondersoek om die stygende gevangenesyfer te

probeer bekamp (Cilliers, 1992:22). In ooreenstemming hiermee meld Welch (1996:90)

dat die toenemende gevangenebevolking 'n bewys is dat die konserwatiewe benadering

van gevangenisstraf, wat vir dekades deur die strafregsplegingstelsel toegepas is, nie

net gefaal het nie, maar ook weinig impak op die bekamping van misdaad gehad het.

Reid (1981 :68) is van mening dat 'n nuwe, veranderende straffilisofie die konserwatiewe

benadering behoort te vervang, naamlik:

a punishment philosophy, representing disillusionment with rehabilitation as the guiding

principle for incarceration.

In ooreenstemming hiermee poneer Welch (1996:90-91) dat die samelewing se

behoefte aan vergelding as strafoogmerk moontlik tot die ?orbesetting van

gevangenisse kan bydra. Die outeur is verder van mening dat 'n alternatiewe

strafbenadering nagestreef behoort te word. Regter Johan Kriegler van die

Konstitusionele Hof het in Maart 1998, tydens die Universiteit van Pretoria se

menseregteweek, bepleit dat meer kreatiewe metodes van strafoplegging wat buite die

gevangenis voltrek kan word, eerder .n oplossing vir die oorbesetting van gevangenisse

kan wees. Hy se tereg: "Daar is ander maniere om die probleem van oorvol tronke op te los"

(Van Eeden, 1998: 13).

 
 
 



Weens die feit dat die gevangenesyfer in Suid-Afrika in 1997 hoer as ooit in die land se

geskiedenis was, het Masimela, Minister van die Departement van Korrektiewe Dienste

gedurende die tydperk, tydens In vergadering van die Portefeuljekomitee 'n voorstel

gemaak dat uitgediende mynskagte en skepe as gevangenisse ingerig kan word, want,

het hy gese "sommige misdadigers is erger as diere" (Skiptronke, 1997: 1).

Venter (1997:4) berig dat die ongekende hoe gevangenisbesetting in Suid-Afrikaanse

gevangenisse gedurende Mei 1997 In ernstige personeeltekort tot gevolg gehad het.

Die situasie gedurende die tydperk kan as 'haglik' beskryf word, terwyl die totale

gevangenissituasie volgens die outeur (1997:4) met In kruitvat vergelyk is. Saayman,

Hoof van die Sentraal Gevangenis in Pretoria gedurende 1997, het dit 5005 volg gestel:

Die Korrektiewe Dienste worstel met 'n personeeltekort. Ek voorsien nie dat die

toestand gaan verbeter nie. Inteendeel, daar is aanduidings dat my personeelposisie

gaan versleg weens die groeiende gevangenegetalle (Venter, 1997:4).

Vanwee die hoe oorbesettingsyfer van gevangenisse en die personeeltekort neem

voorvalle van moord, selfmoord, roof, intimidasie, oproerigheid, vandalisme, sodomie,

bendegevegte en interpersoonlike geweld steeds toe. Volgens die Departement van

Korrektiewe Dienste (Departement van Korrektiewe Dienste Jaarverslag, 1997:5-6) was

daar 3 050 gevalle van geweld tussen gevangenes, 1 193 voorvalle van personeel wat

geweldadig teenoor gevangenes was en 40 aanrandings van gevangenes op personee!.

Insidente van bendegevegte, weiering om na hul selle te gaan en die aanhouding van

personeel as gyselaars het in 1997 die lewens van nege gevangenes geeis

(Departement van Korrektiewe Dienste Jaarverslag, 1997:6).

Reid (1981: 71-172) poneer dat oorbevolking van die gevangenis 'n groot invloed op die

psigo-sosiale welstand van gevangenes kan he, wat kan veroorsaak dat spanning-,

vyandigheid- en aggressievlakke onhanteerbaar raak. Volgens die outeur (1981: 172)

kan die negatiewe emosionele invloed van gevangenisoorbesetting 'n toename in

selfmoord, -pogings en selfgerigte beserings tot gevolg he. Aanvullend hiertoe is Neser

 
 
 



(1993:28) van mening dat daar In verband tussen oorbevolkte gevangenisse en die

voorkoms van fisieke ongesteldhede 5005 tuberkulose, vigs en hipertensie, sowel as

geestesongesteldhede 5005 byvoorbeeld depressie en angs, kan wees.

In ooreenstemming met Neser is Bartol (1995:395) van mening dat

gevangenisoorbevolking tot negatiewe psigiese gevolge 5005 depressie, spanning,

vrees en angs, sosiale wangedrag 5005 byvoorbeeld geweldadigheid, asook fisieke

ongesteldhede kan lei. Volgens Clear en Cole (in Neser, 1993:282) kan die

doeltreffende bedryf van rehabilitasieprogramme deur gevangenisoorbevolking

belemmer word.

In vergelyking hiermee poneer Reid (1981:172) dat oorbesetting inbreuk op

rehabilitasieprogramme ten opsigte van beroepsopleiding, algemene opvoedkundige

programme en werkverskaffingsgeleenthede binne die gevangenis kan maak. Hoe

seltemperature, geraas- en aktiwiteitsvlakke, swak ventilasie in selle, ledigheid van

gevangenes en onderlinge struwelinge kan weens gevangenisoorbesetting voorkom,

wat interne sosiale beheer kan ondermyn (Neser, 1992:282).

1.2.2 Die hoe syfer verhoorafwagtendes

Volgens Saayman, Hoof van die Pretoria Sentraal Gevangenis, gedurende 1997 en

1998 kan, In groot aantal verhoorafwagtende gevangenes tot die probleem van

oorbesetting in Suid-Afrikaanse gevangenisse bydra (persoonlike mededeling B.

Saayman, 27 Januarie, 1997) en kan sommige gevangenes vir tot drie jaar in

aanhouding wees voordat 'n vonnis opgele word.

Hierdie relatiewe lang tydperke van verhoorafwagting het byvoorbeeld tot gevolg gehad

dat 41 435 oortreders gedurende 1997 in aanhouding was, wat lei tot In groot finansiele

las. Volgens die Jaarverslag van die Departement van Korrektiewe Dienste (1997:3)

was die kostes gedurende die tydperk na beraming nagenoeg R2.9 miljoen. In

 
 
 



teenstelling hiermee kan gemeenskapsgebaseerde vonnisse as die mees koste-

effektiewe strafopsies beskou word (Witskrif, 1991 :26).

1.2.3 Vervroegde vrylatingtrategiee

Neser (1993:284-285) is van mening dat In vervroegde vrylatingstrategie as

korttermynoplossing of tydelike verligting vir gevangenisoorbevolking toegepas kan

word. Die 'Emergency Powers Act' geld byvoorbeeld in die VSA ten opsigte van

gevangenisoorbevolking en verleen toestemming aan gevangenisowerhede om In

noodtoestand af te kondig sodra gevangenegetalle die maksimum besettingsvlak

oorskry.

Die gevangenisowerhede kan deur wetgewing vervroegde vrylatingsprosedures toepas.

Neser (1993:284-285) noem die volgende drie vrylatingsmeganismes, naamlik:

• Noodvrylatings. Magtiging word aan gevangenisowerhede verleen vir die vrylating

van gevangenes wat met die voorgestelde afslag van vonnis binne bereik van die

datum van vrylating is.

• 'Sentence rollback'. Vonnisse van sekere gevangenes, soos byvoorbeeld eerste

oortreders en persone wat nie-geweldadige misdade gepleeg het, word na In

amptelike verklaring van die gevangenisowerhede dat gevangenegetalle In

maksimum besettingsvlak bereik het, met 90 dae verminder.

• Vervroegde parcel. Paroolvrylatingsdatums vir sekere kategorie gevangenes word

vervroeg indien die maksimum besettingsvlak oorskry word (Neser, 1993:284-285).

Gedurende Julie 1998 is vervroegde vrylating deur President Mandela in Suid-Afrka aan

nagenoeg 9 000 gevangenes verleen weens die hoe oorbesettingsyfer en terselfdertyd

as 'n gebaar van welwillendheid vir sy 80ste verjaardagviering. Hierdie toegewing het

egter tot groot kritiek deur die publiek gelei aangesien twee van die vrygelatenes, 'n

bejaarde egpaar op hul plaas Middelwater, naby Hanover, vermoor het (Cillie , Pienaar

 
 
 



& Erasmus, 1998:23). Dit het daartoe bygedra dat veral die boeregemeenskap sowel as

dele van die sakesektor, politici en lede van die samelewing hul mening sterk teen die

vrylating van gevangenes uitgespreek het. Minister Skosana, die Minister van die

Departement van Korrektiewe Dienste gedurende 1998, het hierop gereageer deur te

erken dat daar nie voldoende tyd toegelaat is om die administrasie rondom die saak te

hanteer en die seleksie van kandidate wat die minste risiko inhou, effektief uit te voer nie

(8. Saayman, persoonlike mededeling, 19 Oktober 1998). Volgens Cillie et aI., (1998:1)

het Rosier de Ville van die Vryheidsfront die opinie van verskei politici opgesom deur te

se:

Die Regering dobbel deur middel van die vrylatings met die veiligheid van

landsburgers.

1.2.3 Onvermoe om misdaad te bekamp: die publiek se
reaksie

In die lig van die bogemelde feite blyk noodvrylatings nie 'n oplossing vir oorbevolkte

gevangenisse in Suid-Afrika te wees nie. Daar is 'n heersende persepsie by die

samelewing dat die Regering, sowel as die SAPD nie die probleem van oorbesette

gevangenisse en die toenemende misdaadsituasie in die land kan bekamp of beheer

nie. Samelewingsleiers 5005 byvoorbeeld Sipho Moganedi, Jeugleier van die

Demokratiese Party gedurende 1997, het in Maart 1997 'n stelling in die media gemaak

dat die Minister van Veiligheid en Sekuriteit sowel as die Kommissaris van die Polisie

gedwing moet word om te bedank, en stel dit 5005 volg: "they had lost the war on crime"

(Tribune Reporters, 1997: 1).

In ooreenstemming met hul persepsie dat die owerhede oneffektief in die bekamping

van misdaad is, ervaar die publiek In toenemende gevoel van vrees vir hul veiligheid.

Daar ontstaan dus In tendens in die land die reg in eie hande te neem. De Waal

(1996:16) stel dit 5005 volg:

 
 
 



Mense is siek en sat vir misdadigheid. Hulle gebruik nou eie reg - met bloedige gevolge

vir skuldig en onskuldig.

So het die gemeenskapsgroep People Against Gangsterism and Drugs (PAGAD)

byvoorbeeld in Augustus 1996 'n bendeleier en beweerde dwelmhandelaar van

Soutrivier, Kaapstad, in 'n motor naby sy woning noodlottig gewond en sy liggaam deur

middel van 'n petrolbom aan die brand gesteek. Die rede wat hiervoor aangevoer is, is

dat sy dwelmbedrywighede nie langer geduld sal word nie (De Waal, 1996:16).

Gedurende 1997 het 'n groep van nagenoeg 30 gewapende PAGAD-Iede die huis van

'n vermeende dwelmhandelaar in die Bo-Kaap aangeval en vyf inwoners gewond

voordat die huis aan die brand gesteek is (PAGAD 'army' attacks, 1997:1).

Op 25 Mei 1997 het Landman 'n aanbieder van die televiesieprogram, Carte Blanche

van M-Net, 'n onderhoud met John Magelego, Nasionale Voorsitter van 'n organisasie

genaamd Mapogo a Mathamaga (Die Springende Luiperd) gevoer waarin dit aan die lig

gekom het dat die groep wet en orde op 'n eiesoortige wyse in die Noordelike Provinsie

van Suid-Afrika in dorpe soos byvoorbeeld Groblersdal, Nebo, Marble Hall, Pietersburg,

Potgietersrus asook Vryburg in Noordwes probeer handhaaf.

Teregstellings en straf word in die openbaar toegepas om voornemende oortreders af te

skrik en bestaan meestal uit Iyfstraf wat met 'n sambok toegedien word. Tydens die

onderhoud het Magelego aangevoer dat 'n misdadiger sy menseregte verloor sodra hy

'n misdaad pleeg en hy beweer dat "Criminals have no ears to listen but have skins to feel'

(Carte Blanche, 25 Mei 1997).

In Desember 1995 is 'n sestienjarige seun wat van diefstal beskuldig is in Mafikeng deur

'n sekuriteitsmaatskappy se wagte aangerand en lewendig in 'n hoop bousand begrawe

(Van der Merwe, 1995:24). 'n Vermeende oortreder is in Augustus 1996 op Lefathleng

naby Hammanskraal van diefstal aangekla, skuldig bevind en tien houe met 'n sambok

toegedien. Volgens die outeur (Van der Merwe, 1995:24) word vonnisse deur

 
 
 



Boendoehowe of 'Kangaroo Courts' soos die samelewing daarna verwys, ook elders in

Suid-Afrika opgele en toegepas.

Gedurende 1997 het Regter Steenkamp 'n belangrike bydrae tot die totstandkoming van

die 'Kimberley Gang' gemaak, 'n organisasie wat onder andere uit staatsaanklaers

byvoorbeeld Advokaat Hannes Cloete en Prokureur-Generaal Chari du Plessis, Polisie-

Kommissaris Johan Deysel en lede van die Suid-Afrikaanse Weermag bestaan. Die

straffilosofie van die groep het uit die 'gebreekte ruit-strategie' van William Bratten, wat

burgermeester van New York gedurende 1996 was, ontwikkel. Volgens hierdie

strafbenadering moet daar streng teenoor persone wat minder ernstige oortredings

begaan, soos byvo/'xbeeld rommelstrooi en urineer in die openbaar, opgetree word

aangesien daar veronderstel word dat kleiner misdade tot grater en ernstiger misdade

kan lei. Ernstige strawwe word dus opgele ter afskrikking van voornemende oortreders

(Carte Blanche, 14 Junie 1997).

1.2.5 Alternatiewe maatreEHsten opsigte van oorbesetting

As gevolg van die feit dat die gevangenesyfer steeds toeneem, word verskeie pogings

wereldwyd deur verskillende lande toegepas om oorbesetting te bekamp. In sommige

lande soos die Verenigde Arabiese Emirate word uitermatige strawwe soos byvoorbeeld

die afkap van 'n hand in die geval van diefstal en die doodstraf vir halsmisdade steeds

toegepas (Naude en Stevens, 1988:250). Hierdie vonnisse kan as afskrikking vir

misdaad dien weens die feit dat dit vrees by voornemende oortreders kan wek. Naude

en Stevens stel dit soos volg:

The severity and celerity of punishment are also important determinants of the effective

deterrence of crime.

Reid (1981: 170) is van mening dat verskeie pogings in die VSA as oplossing vir

oorbesette gevangenisse toegepas word, byvoorbeeld:

 
 
 



Florida is putting prisoners into tents and warehouses, and giving out tranquilizers to

keep things calm. Louisiana is trying to convert a ship into a floating prison. Georgia has

made across-the-board sentence reductions for property offences. South Carolina is
placing two, three, and even four prisoners into six-by-five-foot cells constructed a

century ago.

Gedurende Julie 1996 het Pretorius Phoenix, Arizona in die VSA besoek waar 'n

Tentprojek deur Sheriff Joseph Arpaio as alternatief vir oorbesette gevangenisse bedryf

word (Pretorius, 1996:2). Die projek is in Februarie 1993 deur Sheriff Arpaio ge'inisieer

aangesien die hoe oorbesettingsyfer wat tot probleme 5005 geweldadigheid aanleiding

gegee het (kyk Bylae B).

Die Tentprojek is egter aanvanklik deur die gemeenskap van Arizona as wreed en

onmenslik beskou onder andere as gevolg van die hoe temperature van die landstreek.

In die verband het Sherriff Arpaio die volgende stelling gemaak:

If our troops in Desert Storm could live in tents, why aren't they good enough for

sentenced inmates? (Arpaio, 1993:3),

Alhoewel die tente met die nodige geriewe toegerus is en aan In 'hardefasiliteit' grens,

is die alternatiewe gevangenis nie In 'ontspanningsklub' nie en lui Sheriff Arpaio se

leuse op verligte neon borde 5005 volg: "If you do not want to do the time, do not do the

crime", Weens die sigbare wetstoepassing van die Tentprojek word dit tans deur die

samelewing van Arizona ondersteun en is die volgende voordele ge'identifiseer:

• As gevolg van die bykomende akkommodasie word oorbesetting van die vier

gevangenisse in Phoenix verminder.

• Die projek is koste-effektief: oprigtingsuitgawes is 80% minder as die van die

konvensionele gevangenisse in Phoenix.

 
 
 



• Oortreders ervaar minder stres en frustrasie as gevolg van meer beweegruimte tot

hul beskikking.

• Oortreders kan die samelewing op 'n sigbare wyse vergoed deur middel van

gemeenskapsdiens.

• Gemeenskapsbetrokkenheid word deur middel van die instelling van

kettingbendeslchain-gangs bevorder, byvoorbeeld waar gekeurde gevangenes

snelwee skoonmaak terwyl hulle aan hulle voete vasgeketting is. So 'n

kettingbende bestaan uit 10 tot 12 gevangenes.

1.2.6 Korrektiewe toesig as noodsaaklike alternatiewe
strafopsie

Daar is tans 'n tendens in groot dele van die Westerse wereld om sogenaamde

gemeenskapsgebaseerde strawwe 5005 byvoorbeeld korrektiewe toesig,

gemeenskapsdiens en slagoffervergoeding as alternatief vir gevangenisstraf, in bedryf

te plaas.

Volgens Fox en Stinchcomb (1994:664-665) het 'n nuwe neiging, naamlik Restorative

Justice veral gedurende die afgelope dekade in die strafregsplegingstelsel ontstaan.

Hiervolgens word slagoffer/oortreder-bemiddeling beklemtoon. Die outeurs (1994) is

van mening dat hierdie benadering tweeledig is naamlik:

Hierdie klemverskuiwing van 'n konserwatiewe ideologie na 'n meer Iiberale

uitgangspunt van straftoemeting wat veral daarop gemik is om meer toepaslike vonnisse

 
 
 



vir spesifieke misdade op te Ie, het sedert die begin van 1990 groot veranderinge ten

opsigte van strafoplegging in Suid-Afrika tot gevolg gehad. Alhoewel die Strafproseswet

51 van 1977 vir 'n beperkte keuse van strafopsies 5005 byvoorbeeld die doodstraf,

gevangenisstraf en boetes voorsiening gemaak het, was dit voor 1991 dikwels 'n

probleem om 'n gepaste vonnis vir 'n besondere misdaad te vind.

Desnieteenstaande die feit dat korrektiewe toesig as vonnisopsie reeds vanaf 1980 in

gebruik was, was die oplegging daarvan problematies aangesien landdroste en

vonnisopleggers hul eie diskresie tydens strafoplegging moes gebruik. Van Gas

(1981:216) is van mening dat persone wat voor die implementering van korrektiewe

toesig in 1991 met strafoplegging gemoeid was, dikwels as gevolg van die volgende

redes huiwerig was om die strafvorm toe te pas:

• Die gebrek aan goedontwikkelde strukture in die gemeenskap ten opsigte van die

ten uitvoerlegging van korrektiewe toesig.

• Onduidelikheid aangaande die regsimplikasie indien In oortreder hom tydens

korrektiewe toesig sou wangedra, nalagtig sou optree of weer In misdaad sou pleeg.

• Die ontwikkeling van korrektiewe toesig het op daardie stadium nog nie by

vonnisopleggers in Suid-Afrika inslag gevind nie (Van Gas, 1981 :103-104).

Die behoefte by landdroste en vonnisopleggers aan 'n eiesoortige stelsel in Suid-Afrika

wat ooreenstem met die konsep van parool (probation) wat in ander lande toegepas

word, is bereik deur die nuwe strafbedeling wat in 1991 in werking getree het.

Volgens Nel en Bezuidenhout (1995:8) het die politieke veranderinge in Suid-Afrika,

5005 byvoorbeeld die ontbanning van die African National Congress (ANC), die vrylating

van Mandela (1990) en die Aigemene Verkiesing van 1994, waartydens Mandela tot

 
 
 



President van Suid-Afrika verkies is, 'n bydrae tot die ontwikkeling van korrektiewe

toesig gelewer. Terselfdertyd het die groeiende erkenning van menseregte en

veranderende strafbenaderings, wat meer humane behandeling van misdadigers

voorstel, 'n belangrike rol in wetgewing ten opsigte van korrektiewe toesig gespeel (Nel

& Bezuidenhout, 1995:9).

Die finale voorstelle van 'n Handves van Menseregte is na groot oorweging in hoofstuk 3

van die Grondwet 200 van 1993 opgeneem. Tydens die hofverrigtinge van die S v

Williams 19953 SA 632 (cc) is die doel met Iyfstraf soos volg bevraagteken:

Juvenile whipping is, at this time so close to the dawn of the 21st century, cruel, it is

inhuman and it is degrading. It cannot be justified in terms of 33 (1) of the Constitution

(par. 91).

Dit is veral die saak van die S v Makwanyane 19953 SA 391 (cc) wat tot die afskaffing

van die doodstraf in Suid-Afrika aanleiding gegee het en waartydens die hof die

volgende beslissing gemaak het:

in the context of the Constitution, the death penalty was indeed cruel, inhumane and a

degrading punishment.

Hierdie veranderende persepsie van menseregte het die behoefte aan alternatiewe

stragopsies sterk be'invloed om 'n eiesoortige stelsel in Suid-Afrika te ontwikkel wat met

die 'probation' stelsels wat byvoorbeeld in die VSA, Kanada en Nieu-Seeland toegepas

word,ooreenstem.

Terblanche (1991 :50) is van mening dat die betreklike nuwe strafvorm, korrektiewe

toesig, noukeurig vir die Suid-Afrikaanse omstandighede aangepas is, en dus 'n

alternatiewe strafkeuse aan vonnisopleggers bied wanneer 'n oortreder gevonnis moet

word. Weens die heersende persepsie by die Suid-Afrikaanse samelewing dat straf

steeds vergelding, afskrikking, rehabilitasie en die beskerming van die gemeenskap ten
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doel moet he, blyk dit dat die samelewing onkundig aangaande die toepassing van

korrektiewe toesig as alternatiewe vonnis vir gevangenisstraf kan wees.

Met die klemverskuiwing in die Suid-Afrikaanse strafregsplegingstelsel, wat 'n

strafideologie van meer humane vonnisse voorstaan, politieke verandering, die swak

ekonomie, styging in misdaad weens relatiewe deprivasie en die heersende korrupsie

en geweld, blyk dit dat gevangenisstraf nie noodwendig die beste opsie vir die

rehabilitasie van 'n misdadiger is nie. In ooreenstemming hiermee postuleer penoloe in

Eerste Wereld lande dat gevangenisstraf alleenlik in gevalle van ernstige misdade soos

byvoorbeeld moord en geweldadige oortredings toegepas behoort te word, aangesien

rehabilitasie die beste binne die samelewing kan plaasvind (Suid-Afrika, 1991: Witskrif

oor die Uitbreiding van die Missie: 126).

In aansluiting hierby postuleer Cilliers (1992:22) dat die oortreder tydens

gevangenisstraf in kunsmatige omstandighede geplaas word, waar hy feitlik van aile

verantwoordelikheid ontneem word en rehabilitasie nie noodwendig suksesvol is nie. In

teenstelling hiermee kan die toesiggeval tydens korrektiewe toesig sy

verantwoordelikhede teenoor sy gesin nakom. Verdere blootstelling aan en

kontaminasie deur geharde en geweldadige misdadigers wat in die gevangenis is

voorkom, kan deur middel van korrektiewe toesig uitgeskakel of verminder word.

Neser (1993:435) is van mening dat die primere doel van gemeenskapsgebaseerde

vonnisse, soos byvoorbeeld korrektiewe toesig, daarop gerig is dat die oortreder kontak

met die samelewing, wetsgehoorsame burgers en veral sy gesin, moet behou.

Hierdeur kan die impak wat gevangenisstraf moontlik andersins op sy gesin sou gehad

het, geminimaliseer word. Volgens Reid (1981:66) is die een komponent van die

strafregsplegingstelsel, soos byvoorbeeld vergelding Uust deserts), dikwels in direkte

konflik met die korreksionele komponent, wat ten doe I het om die oortreder te probeer

rehabiliteer, verander en as individu te sosialiseer. Tydens korrektiewe toesig word die

oortreder in sy natuurlike omgewing naamlik sy tuiste 'gevange' gehou deur die verlies

aan vryheid, terwyl sy bewegings tot sy woon- en werkplek beperk word.

 
 
 



As gevolg van die feit dat hy egter nie uit die samelewing verwyder word nie, kan die

impak wat gevangenisstraf moontlik andersins op sy gesin sou gehad het,

geminimaliseer word. Weens die aard van korrektiewe toesig as

gemeenskapsgebaseerde vonnis, kan die samelewing daarby betrek en bevoordeel

word, byvoorbeeld deur gemeenskapsdiens wat die toesiggeval verrig, terwyl daar

terselfdertyd gepoog word om die nodige opvoeding en rehabilitasie wat die oortreder

mag nodig he, in sy natuurlike omgewing aan hom te bied.

Volgens Van Gas (1981 :28-29) skep korrektiewe toesig die moontlikheid dat die

oortreder enersyds deur sy/haar voordelige dienslewering deur die gemeenskap

aanvaar word aangesien dit tot hul voordeel kan strek, en andersyds dat geslaagde

herintegrasie van die oortreder bewerkstellig kan word. Hierdie maatreel kan ook 'n

mate van versoening tussen die oortreder en die slagoffer skep, byvoorbeeld deur

middel van gepaste gemeenskapsdiens, wat tydens gevangenisstraf feitlik onmoontlik

blyk te wees. Die outeur (1981 :30-31) is verder van mening dat gemeenskapsdiens op

so 'n wyse toegepas behoort te word dat dit regverdige boetedoening insluit,

byvoorbeeld: 'n vandalis wat 'n bankie in 'n open bare park beskadig het, kan gelas word

om die toerusting van die bepaalde park vir 'n vasgestelde tydperk in stand te hou.

Van Gas (1981 :28-29) postuleer dat gemeenskapsdiensvonnisse tydens korrektiewe

toesig, deur middel van selektiewe en positiewe benutting, afskrikkingswaarde kan he

indien die oortredings wat begaan is met die tipe gemeenskapsdiens wat opgele is,

verband hou en noem die hipotetiese voorbeeld dat 'n bendelid wat in sy eie woonbuurt

gemeenskapsdiens verrig, hierdeur in so 'n mate verneder kan word dat dit hom

moontlik van verdere misdaad kan weerhou.

1.2.7 Die effek van korrektiewe toesig op die gesin

Ofskoon daar sedert die toepassing van korrektiewe toesig in 1994 op die

vonnisalternatief gefokus is, is daar tot op hede geen afgehandelde navorsing,

insluitende onafhanklike, magister- en doktorale studies, ten opsigte van die effek van

korrektiewe toesig op die gesin, in Suid-Afrika gedoen nie. Die gesin van die

 
 
 



toesiggeval het tot dusver nie dieselfde aandag in kriminologiese en penologiese

navorsing as die oortreder ontvang nie. Student is dus van mening dat verskeie faktore

waarpnder die emosionele en sosiale aanpassing, asook die spesifieke tipe vonnis, In

eiesoortige invloed op elke lid van die gesin sowel as op die gesinstruktuur van 'n

toesiggeval, kan he.

Funksionarisse van die strafregsplegingstelsel erken dat 'n spesifieke tipe vonnis die

gevangene se gesin nadelig kan be"invloed. Regter Rumpff het byvoorbeeld in In

spesifieke saak (S v 8 1980 3 SA 864 (A)) voorgestel dat die beskuldigde behandeling

op 'n nie-aanhoudingsbasis moet ontvang aangesien dit in belang van sy vrou, kinders

en kleinkinders, sowel as die samelewing is (Gerber, 1995:19).

Gedurende 1955, het die organisasie United Nations On The Prevention Of Crime And

The Treatment Of Offenders, vir die eerste keer vergader waartydens die Standaard

Minimum Reels (SMR) aanvaar is. Hierdie reels word steeds in die meeste lande as

riglyne vir die aanhouding en behandeling van gevangenes gebruik (Departement van

Korrektiewe Dienste Verslag, 1991 :3).

Neser (1993:296) is egter van mening dat die SMR nie regstatus het nie tensy dit deur

'n land se strafregsplegingstelsel deur wetgewing opgeneem word. Die outeur

(1993:297) meld verder dat die reels 'n stel redelike en betekenisvolle riglyne aan

gevangenisadministrateurs vir die bedryf van gevangenisse bied. Daar word egter

slegs in twee van die reels melding van die toesiggeval se gesin gemaak, naamlik:

• "Non-custodial sanctions and measures shall be enforced in such a way that the right

of privacy of offenders and their families is respected" (Reel 5).

• "Supervision shall not be carried out in a way which harasses offenders, jeopardises

their dignity or intrudes into their privacy or that of their families" (Reel 13).

 
 
 



Alhoewel korrektiewe toesig as vonnisopsie verskeie voordele vir die gesin van die

oortreder kan inhou, kan hul moontlik op verskeie wyses ook nadelig deur die strafvorm

be'invloed word.

Deur middel van hierdie navorsing word gepoog om 'n groter bewustheid van die impak

wat korrektiewe toesig op die gesin kan he, soos byvoorbeeld stigmatisering, vrees,

verhoogde stres en afname in selfwaarde, sowel as die ems daarvan as vonnisopsie, by

die samelewing tuis te bring. In die lig van die samelewingsrelevante probleme ten

opsigte van korrektiewe toesig, blyk navorsing in die verband geregverdig te wees.

1.3 TEORETIESE PROBLEEMSTELLING
Ofskoon daar talle, wetenskaplike werke en artikels oor korrektiewe toesig as strafvorm

gepubliseer is, kon geen omvattende studie in Suid-Afrika aangaande die effek wat

korrektiewe toesig op die gesin kan he, gevind word nie.

Hierdie leemte in beskikbare navorsing ten opsigte van die navorsingsonderwerp word

daaraan toegeskryf dat die strafopsie In resente ontwikkeling in die Suid-Afrikaanse

Strafregsplegingstelsel is. Volgens Leedy (1974:9) word daar tydens die

navorsingsproses van sekere hulpmiddels gebruik gemaak om In basiese idee of

raamwerk te verkry waarop die studie-onderwerp gefundeer word en waarvolgens die

navorsing gerig word, byvoorbeeld statistiek, wetenskaplike werke en teoriee.

In the process of research we embark on empirical work and collect data which either

initiates, refutes or organizes our theories which then enable us to understand or explain

our observations.

Ten spyte van talle wetenskaplike werke, artikels en mediaverwante literatuur rakende

korrektiewe toesig, kon geen teorie wat die gesin se belewenis van korrektiewe toesig

 
 
 



verklaar gevind word nie. Student skryf dit daaraan toe dat navorsers tot op hede op

die toesiggeval en nie die eggenote en gesin, gefokus het nie.

Verskeie teoriee uit aanverwante vakdissiplines soos byvoorbeeld Sosiologie,

Maatskaplike Werk en Sielkunde is oorweeg en daar is besluit dat die Aigemene

Handelingsteorie van Parsons In mees toepaslike verklaring vir die gesin se gedrag

tydens korrektiewe toesig kan bied. Dus sal dit as riglyn vir die navorsing gebruik word.

Volgens die teorie kan die mens as In biologiese wese wat oor 'n persoonlikheid beskik,

beskou word. Die mens funksioneer deur middel van interaksie en op 'n sekere wyse

binne In bepaalde sosiologiese en kulturele sisteem.

Navorser sal dus poog om die gedrag van die toesiggeval se eggenote of

saamwoonmaat tydens korrektiewe toesig aan die hand van die bogemelde teorie te

beskryf. Parsons is van mening (Adriaansens, 1980:27) dat mense se interaksie of

gedrag deur vier subsisteme be'invloed kan word, naamlik die biologiese,

persoonlikheid·, sosiale en kulturele subsisteme. Indien daar byvoorbeeld

verandering in die een sisteem plaasvind, kan dit In invloed op die ander he. Volgens

Parsons (in Adriaanse, 1980:27) is die rolspelers, in die geval van die onderhawige

studie die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval, gedurig in interaksie met die

samelewing en moet daar aan sekere vereistes voldoen word om suksesvol te kan

aanpas en te kan voortbestaan.

sosiale interaksie en gedrag in die gesin

'n gesin se aanpassing by die breere sosiale sisteem

'n gesin se aanpassing by korrektiewe toesig.

Parsons se Aigemene Handelingsteorie blyk geskik te wees om bogenoemde

aspekte na te vors aangesien dit In omvattende verklaring vir sosiale gedrag en

 
 
 



menslike handeling bied. Verder bied dit riglyne om byvoorbeeld In gesin se aanpassing

by die breere sosiale sisteem te ontleed.

Volgens Parsons (in Adriaansens, 1980:27) moet elke sosiale sisteem met al die

betrokke rolspelers, in die onderhawige studie dus die gesin van die manlike

toesiggeval, vier funksionele probleme, naamlik aanpassing, doelbereiking,

integrasie en patroonhandhawing oplos ten einde suksesvol te kan voortbestaan.

Die funksionele voorvereistes, waaraan elke sisteem (soos byvoorbeeld die gesin van

die toesiggeval) moet voldoen, sal in die navorsing ontleed word. Dit sal gedoen word

met die oog op die verklaring van hoe gesinne daarin slaag of misluk om by die

omstandighede van korrektiewe toesig aan te pas. Daar sal ook aangetoon word hoe

dit byvoorbeeld op hul biologiese, persoonlikheid-, sosiale en kulturele subsisteme

impakteer.

Die teoretiese probleemstelling is dus om Parsons se Aigemene Handelingsteorie op die

eggenote se belewenis van korrektiewe toesig van toepassing te maak en te kyk of dit

die gedrag van 'n gesin van wie 'n lid onder korrektiewe toesig is, kan verklaar. In

Hoofstuk 3 sal Parsons se Aigemene Handelingsteorie met die oog op In verklaring van

die gesin se gedrag na aanleiding van invloede uit die biologiese, persoonlikheid-,

sosiale en kulturele subsisteme volledig bespreek word.

1.4 METODOLOGIESE PROBLEEMSTELLING

Die metodologiese probleemstelling van die ondersoek hang nou saam met die

verkennende benadering wat as navorsingstrategie gebruik is. 'n Opname is onder

20 gesinne van manlike toesiggevalle gedoen om te bepaal of probleme soos

byvoorbeeld stigmatisering, viktimisering, angs en stres deur hulle eggenotes ondervind

word. Die navorsing het ook ten doe I om die effek van korrektiewe toesig as relatiewe

nuwe strafopsie in Suid-Afrika te verken. Sodoende is nuwe insig en kennis aangaande

 
 
 



die effek van die strafvorm op die eggenote van 'n toesiggeval ingewin en kon

aanbevelings in Hoofstuk 5 gemaak word.

Die aard van die navorsing het daartoe bygedra dat In kwalitatiewe

navorsingsmetodologie, waartydens In verkennende benadering as navorsingstrategie

gebruik is, gevolg. Vo/gens Chadwick, Bahr en Albrecht (1984:211-212) kan

kwalitatiewe navorsing drie belangrike voordele inhou.

Eerstens kan die navorser In beter begrip van die respondent se leefwereld vorm,

tweedens hou kwalitatiewe navorsing die voordeel in dat die navorser direk by die

respondent se lewensituasie betrokke raak en dus beter kan verstaan hoe hy sy

leefwereld ervaar, derdens kan meer inligting ingesamel word as wat In navorser deur

middel van In posvraelys sou kon bekom het aangesien die navorser tydens

onderhoudvoering ook die respondent se Iyftaal en woonomgewing kan waarneem (kyk

par. 3.4.3). Op grand van 'n verkennende studie meld Neuman (1997:19) die volgende:

• In Verkennende benadering word gebruik wanneer In nuwe studie-onderwerp, in

die geval van die onderhawige navorsing die effek van korrektiewe toesig op die

eggenote van die manlike oortreder bestudeer word.

• Volgens die outeur (1997: 19) kan die tipe navorsing tot verdere studies met

betrekking tot die verskynsel wat bestudeer word, lei.

• Aangesien navorsers tydens verkennende studies aile bronne van inligting moet

bestudeer, moet hul dikwels kreatief wees.

Die volgende drie metodes kan volgens Sellin (in Mouton & Marais, 1992:45) tydens

verkennende navorsing van toepassing wees, naamlik:

 
 
 



• Bestudering van bestaande Iiteratuur sodat die navorser die teoretiese onderbou

vir die betrokke navorsing in die vooruitsig kan stel.

• Opnames word onder persone wat praktiese ervaring van die situasie het,

gedoen. In die geval van die onderhawige navorsing het student 'n verkennende

studie van 20 eggenotes en hul saamwoonmaats, waarvan laasgenoemde nog deel

van die gesin was en waarvan die vader korrektiewe toesig in die Pretoria-area

uitdien, by die navorsing betrek. Daar is egter nie onderhoude met die kinders

gevoer nie, maar dit is wel aangeteken indien die eggenote spesifiek na die impak op

die gesin verwys het.

• Insig-stimulerende voorbeelde word ontleed. Tydens die onderhawige studie is

'n gestruktureerde onderhoudskedule as data-insamelingstegniek gebruik. Die

onderhoudskedules is deur middel van 'n loodsondersoek getoets (kyk par. 3.4.4).

Berg (1989:26) is van mening dat die loodsondersoek noodsaaklik is om te bepaal

hoe effektief die onderhoud gaan wees om die nodige inligting vir die navorsing te

bekom. In aansluiting hierby postuleer Mouton en Marais (1992:42) dat In

loodsondersoek In bydrae tot die gestruktureerde studie van In verskynsel kan lewer,

sentrale konsepte kan identifiseer en dat navorsingsprioriteite vasgestel kan word.

Aangesien korrektiewe toesig eers sedert 1991 in Suid-Afrika toegepas word, was

literatuur aangaande die onderwerp beperk. Student het verskeie navorsingstudies, wat

na 1994 gepubliseer is en betrekking op korrektiewe toesig het, bestudeer, maar kon

geen onafgehandelde of afgehandelde Iiteratuur aangaande die gesin se belewenis

van korrektiewe toesig vind nie, wat haar navorsing gekompliseer het. Verskeie

inligtingstukke rakende die gesin van die gevangene in die buiteland is vanaf die

Internet bekom, soos byvoorbeeld Family and Corrections Network - Families of Adult

Prisoners van Hostetter en Jinnah wat in 1993 tot stand gebring is (Internet, 1999).

Navorser het bevind dat die klem op die gevangene se gesin, eerder as op die gesin

van die toesiggeval, fokus.

 
 
 



Alhoewel toepaslike literatuur binne die aanverwante geesteswetenskaplike vakke 5005

Sosiologie, Sielkunde, Regsgeleerdheid en Maatskaplike Werk bestudeer is, was daar

min inligting ten opsigte van die gesin se gedrag en handeling tydens korrektiewe

toesig, asook hul belewenis van die strafopsie, beskikbaar. Inligting is met die

bestaande penologiese en navorsingsliteratuur ge·integreer.

Desnieteenstaande die wye mediadekking wat korrektiewe toesig (sedert dit vir die

eerste keer in 1991 in Suid-Afrika toegepas is) in dag- en naweekkoerante sowel as

gesinstydskrifte ontvang het, was daar slegs 'n beperkte aantal berigte gepubliseer. In

hierdie berigte is daar deurentyd op die oortreder, en nie op sy eggenote en gesin

gefokus nie.

Geen popular wetenskaplike literatuur oor die effek van korrektiewe toesig op die gesin

van die toesiggeval kon opgespoor word nie. Navorser het verskeie joernaliste van

tydskrifte 5005 byvoorbeeld die Huisgenoot, Sarie en Rooi Rose gedurende Maart 1997

telefonies gekontak en versoek dat In artikel rakende die gesin se belewenis van

korrektiewe toesig gepubliseer word, maar die versoeke is tel kens van die hand gewys

met die rede dat dit nie In onderwerp is wat lesers sal interesseer nie.

Weens die sensitiewe aard van die onderwerp was respondente aanvanklik huiwerig om

aan die navorsing deel te neem. Hierdie probleem is uit die weg geruim deurdat

navorser 'n hermeneutiese benadering gevolg het deur die perpektief van "insider looking

around" eerder as "outsider looking in" aangeneem het waartydens student as't ware by

die verskynsel betrokke geraak het om dit sodoende beter te kan verstaan. Interaksie

en rapport is ook vergemaklik deurdat student gedurende 1997 as vrywillige werker

verskeie van die respondente gemoniteer het en dus reeds aan hulle bekend was en 'n

vertrouensverhouding dus makliker ontwikkel kon word.

Tydens die tuisbesoeke het navorser voortdurend gepoog om kommunikasie te

bewerkstellig deur na 'n respondent se belangstellingsveld, byvoorbeeld In

porseleinpopversameling, 'n skoenlapperversameling en die maak van oorbelle en

gordels vanuit leer, te verneem. Verder is respondente deurgaans van hul anonimiteit

 
 
 



en die vertroulikheid van die studie verseker. Navorser het respondente aangemoedig

om deel te neem aangesien hul 'n belangrike bydrae ten opsigte van die belewenis van

korrektiewe toesig kon lewer.

Student het voortdurend tydens die onderhoudvoering die emosionele toestand van die

respondente in ag geneem in 'n poging om hul emosies asook gevoelens te respekteer.

Die moontlikheid het egter bestaan dat respondente nie altyd bereid was om oor hul

ervarings te praat nie aangesien hul nie die hartseer en pyn van die situasie verwerk het

nie, dat hulle die stigma wat moontlik met korrektiewe toesig gepaard kan gaan, vrees

en angs getoon het dat hul belewenis moontlik hul eggenoot se vordering na die

volgende kategoriee van korrektiewe toesig, kan be"invloed. Navorser het gepoog om

die probleme met opvolgonderhoude te oorbrug. Inligting wat deur respondente verskaf

is, is waar moontlik byvoorbeeld met hof- en voorvonnisverslae geverifieer.

1.5 BEGRIPSOMSKRYWING
Die volgende sleutelbegrippe met betrekking tot die navorsing aangaande die effek van

korrektiewe toesig op die gesin van die manlike toesiggeval, word vervolgens krities

omskryf: gesin, korrektiewe toesig, huisarres, gemeenskapsdiens, monitering,

moniteringsbeampte, toesiggeval en vakkundige korrektiewe programme.

Aangesien die toesiggeval sy vonnis in die gemeenskap uitdien en steeds binne

gesinsverband funksioneer, kan korrektiewe toesig In invloed op die gedrag en optrede

van gesinslede he. Becvar (1996: 11) stel dit soos volg:

Thus, in this world we are all concurrently subjects and objects; we are involved in each

others destiny.

Hierdeur impliseer die outeur dat die gebeure in persone se lewens ook ander mense

kan be·invloed.

 
 
 



Volgens Parsons se Aigemene Handelingsteorie (kyk par. 2.5.2) kan menslike gedrag

en handeling as 'n algehele sisteem, wat uit verskillende komponente saamgestel is,

beskou word (Van den Berg, 1997:68). Die outeur is van mening dat die gesinsisteem

byvoorbeeld as In subsisteem van die sosiale sisteem beskou kan word. Daar is veral

drie belangrike fokuspunte van handeling wat in die bepaalde teorie figureer, naamlik

dat dit eerstens in enige sosiale handeling om die persoon/persone wat handel gaan;

tweedens dat daar gedurig in In bestaande verhouding en interaksie tussen persone

plaasvind en derdens dat simbole, waardes en norme wat kultureel gefundeer is, die

interaksieprosesse kan be·invloed (Wallace & Wolf, 1991 :28).

Volgens Kratcoski en Kratcoski (1990: 112) is die gesin een van die oudste en mees

fundamentele instellings in die samelewing en word dit 5005 volg gedefinieer:

one in which both parents live in one residence, with definite status positions existing

within the family- including the father as chief breadwinner and authority figure, the

mother as the source of emotional support for other family members, and the children as

the objects of the parents' effort to prepare them for an adulthood not radical different

from their own.

In teenstelling met die bogemelde outeurs (1990:112) se definisie wat as 'n tradisioneel

konserwatiewe omskrywing van die gesin, waar In man en 'n vrou wettiglik in die eg

verbind is, beskou kan word, omskryf die Blackwell Encyclopedia of Social Psychology

(1995:244) In gesin in 'n ander lig, naamlik, twee individue wat hulself as In eenheid

beskou en 'n langtermyn verbintenis met mekaar het. Ooreenkomstig die Verenigde

State se Bureau of the Census Report of 1991 (Blackwell, 1995:244) verteenwoordig

getroude pare met een of meer kinders slegs 26% van aile Amerikaanse gesinne.

Hieruit wil dit dus voorkom asof In gesin nie noodwendig as persone wat in die eg

verbind is, gedefinieer kan word nie. Volgens hierdie definisie kan 'n gesin uit enige

twee persone wat 'n langtermyn verhouding met mekaar het, 5005 byvoorbeeld persone

wat saamwoon maar nie in die eg verbind is nie, en een of meer kinders gesamentlik of

afsonderlik het, bestaan. Hierdie definisie spesifiseer voorts nie of die saamwonende

 
 
 



persone in 'n hetero- of homoseksuele verhouding staan nie. Navorser het egter net

hetero-seksuele gesinne of saamwoonpare geselekteer aangesien die moeder oor die

kinders se belewenis van korrektiewe toesiggevalle ondervra is, wanneer die kinders

nog by die ouers in dieselfde huis gewoon het.

Hartman en Laird (1983:79) onderskei tussen twee tipes gesinne. Eerstens, die tipe

wat as gevolg van die bloedlynverwantskap as 'n gesin beskou kan word, en tweedens

die volgende:

when two or more people have made an agreement to share family roles and function

together, this constitutes a family.

Die laasgenoemde definisie stem ooreen met die van Blackwell in die opsig dat In gesin

nie noodwendig uit 'n huwelikspaar wat in die eg verbind is, bestaan nie.

'n Man en vrou wat as sulks saamwoon (saamwoonpare), sowel as persone wat in

die eg verbind is en as gesin in dieselfde huis saamwoon, elk met verskillende

verantwoordelikhede ten opsigte van die verhouding, met of sonder kinders wat

uit vorige verbintenisse sowel as die huidige verhouding gebore, aangeneem of in

pleegsorg is en nog by die ouers in dieselfde huis woon.

1.5.2 Korrektiewe toesig

Volgens Neser (1993:3) word korrektiewe toesig ingevolge artikel 276(1 )(h) van die

Strafproseswet 55 van 1977 soos volg gedefinieer:

'n Gemeenskapsgebaseerde vonnis wat deur die howe opgele en buite institusionele

verband onder toesig en beheer van 'n korrektiewe beampte of vrywilliger, uitgedien
word.

 
 
 



Korrektiewe toesig is dus In gemeenskapsgebaseerde strafopsie wat impliseer dat die

tenuitvoerlegging daarvan binne die gemeenskap geskied. Dit vereis die gemeenskap

se samewerking en strek tot hul voordeel deurdat die oortreder In diens aan die

gemeenskap kan lewer, deur byvoorbeeld gemeenskapsdiens by Staatsinstansies soos

hospitale, dieretuine en museums te verrig.

Enige maatreel wat bepaal dat In vonnis in die gemeenskap uitgedien word en waaraan

'n persoon onderwerp word, kan deel van korrektiewe toesig vorm. In teenstelling met

Neser (1993:3) verwys Terblanche (1991:2-3) na artikel 84(1) van die Wet op

Korrektiewe Dienste, na die aard van korrektiewe toesig en postuleer die volgende:

Elke toesiggeval is onderworpe aan die monitering, gemeenskapsdiens, huisarres,

indiensplasing, diensverrigting, slagoffervergoeding en rehabilitasie- of ander programme

soos deur die Hof of die Kommissaris bepaal, of kragtens die Wet voorgeskryf, en enige

ander vorm van behandeling, beheer of toesig, met inbegrip van toesig deur 'n

proefbeampte, wat die Kommissaris na oorleg met die betrokke maatskaplike

welsynsowerhede mag bepaal, met die doel om die oogmerke van korrektiewe toesig, te

verwesenlik.

Bogenoemde outeur (1991 :2-3) definieer korrektiewe toesig egter uit 'n regsperspektief

en beklemtoon die wetlike aspekte daarvan. In teenstelling hiermee verwys Van der

Merwe (1991 :91) na die behoefte van die gemeenskap sowel as die gesin van die

oortreder deur te postuleer dat korrektiewe toesig 'n versamelnaam van wyses van

oortrederhantering is wat gesamentlik of afsonderlik toegepas kan word, om aan die

behoeftes en vereistes van die oortreder en sy gesin te voldoen, terwyl die

tenuitvoerlegging van so In vonnis sy basis in die gemeenskap vind. Hierdie

omskrywing dui dus op In breer perspektief wat die behoefte van die slagoffer, die

gemeenskap, sowel as die oortreder se gesin, in ag neem. Dit is belangrik om die

noodsaaklikheid van gesinsbande tydens korrektiewe toesig in oenskou te neem

aangesien die vonnisopsie In gemeenskapsgebaseerde straf is en dus nie in isolasie,

soos byvoorbeeld gevangenisstraf, geskied nie. Die waarde van hierdie definisie Ie

 
 
 



veral daarin dat dit 'n meer omvattende omskrywing van die begrip korrektiewe toesig

bied aangesien dit aile betrokke partye insluit.

Die volgende twee wetlike beperkinge geld tydens die oplegging van korrektiewe toesig

in Suid-Afrika, naamlik:

• 'n Verslag aangaande die oortreder se gesinsagtergrond, die tipe oortreding wat

begaan is sowel as sy misdaadrekord moet deur 'n proef- of korrektiewe beampte

opgestel en tydens die hofverrigtinge aan die hof voorgele word.

• Vol gens artikel 276A( 1) mag korrektiewe toesig nie In tydperk van drie jaar oorskry

nie (Van der Merwe, 1991 :93).

In die VSA word daar na korrektiewe toesig as intensiewe ondertoesigstelling verwys en

is die primere doelstelling die beskerming van die gemeenskap en die rehabilitasie van

die oortreder. Volgens Smith en Berlin (in Klein, 1988:52-53) is die volgende beginsels

kenmerkend van ondertoesigstelling in die VSA en stem dit grootliks met korrektiewe

toesig in Suid-Afrika ooreen, naamlik:

• Verpligte bywoning van rehabilitasieprogramme byvoorbeeld

programme

 
 
 



Afgesien van die laaste drie voorwaardes word al die ander maatreels reeds tydens

korrektiewe toesig in Suid-Afrika toegepas.

Vir die doel van die studie word korrektiewe toesig soos volg omskryf: 'n

Gemeenskapsgebaseerde strafopsie wat buite gevangenisverband geskied en wat

ooreenkomstig artikel 276(1)(h) van die Strafproseswet 55 van 1977 na

skuldigbevinding deur die hof, aan In oortreder opgele kan word. Hierdie vonnis

word onder toesig en beheer van 'n korrektiewe beampte of vrywilliger uitgedien

en behels sekere voorwaardes soos byvoorbeeld huisarres, gemeenskapsdiens

en die verpligte bywoning van rehabilitasieprogramme.

Hierby ingesluit is artikel 276A(1) waarin voorsiening gemaak kan word dat

gevangenisstraf, indien deur die landdros of paroolraad gestipuleer, tot

korrektiewe toesig verander kan word. Alhoewel die primere doelwitte van

korrektiewe toesig steeds voorkoming, afskrikking, vergelding en rehabilitasie is,

word daar gepoog om ook voorsiening vir die behoeftes en vereistes van die

oortreder en sy gesin te maak.

Alhoewel huisarres (house arrest) of huisbeperking (home confinement) eers effektief

sedert 1991 deur die Suid-Afrikaanse howe toegepas word, is politieke oortreders en

radikale denkers reeds v66r die tydperk op die wyse gevonnis. McShane en Krause

(1993: 116) postuleer dat bekende figure in die geskiedenis soos byvoorbeeld Galileo,

Tsar Nicolas die Tweede van Rusland en sy gesin, President Mikhail Gorbachev en

Winnie Mandela onder huisarres geplaas is. Volgens Junger-Tas (1994:31) 'n

kriminoloog, kan daar onduidelikheid oor huisarres bestaan in die opsig dat daar

aangeneem kan word dat die persoon wat onder huisarres is, vir 24 uur van die dag tuis

moet wees, terwyl dit nie die geval is nie. Toesiggevalle word toegelaat en

aangemoedig om met hul werk in die arbeidsmark of met 'n loopbaan voort te gaan.

 
 
 



Renzema (in Byrne, Lurigio & Petersilia1992:41) is dit eens dat, alhoewel die begrip

huisbeperking verkiesliker as huisarres is, beide die terme misleidend vir die

samelewing kan wees.

Persone wat onder huisarres is word toegelaat om tot 50 ure per week te werk,

gemeenskapsdiens te verrig, programme by te woon, aan sport deel te neem of ander

gemagtigde take soos die verkryging van huishoudelike benodighede, te verrig. In

ooreenstemming met die bogenoemde outeurs (1992:41) definieer Junger-Tas

(1994:31) huisarres soos volg:

an intensive supervision programme where the offender under order must be home for

precisely stipulated times. Outside these hours he can carry on a job or, for example,

follow a course or attend therapy. The house arrest supervision can be enforced by

means of regular telephoning or repeated house visits.

In teenstelling met Junger-Tas (1994:31) se definisie van huisarres onderskei McShane

en Krause (1993:116) drie basiese vlakke van huisarres in die VSA. Eestens is daar

die aandklokreel (curfew) wat die laagste vlak van huisarres is. Volgens hierdie reel

word daar van die toesiggeval verwag om teen In gegewe tyd tuis te wees. Die ure van

die aandklokreel wat gedurende die week geld kan verskil van die wat oor In naweek

gevolg moet word. Tweedens is daar huisdetensie (home detention) wat op In meer

beperkende vlak van aanhouding dui. Die oortreder mag slegs gedurende

geskeduleerde tye van sy huis af weg wees vir byvoorbeeld werk, die bywoning van

programme en kerkdienste. Die derde vlak, naamlik huisarres (home incarceration), is

die beperkendste van die drie vlakke en vereis dat die toesiggeval ten aile tye by sy

tuiste moet wees behalwe vir spesifieke beperkte aktiwiteite soos mediese- of

sielkundige behandeling of besoeke aan die Departement van Korrektiewe Dienste se

toesigkantore.

In Suid-Afrika word die begrip huisarres steeds gebruik en stem die definiering daarvan

grootliks ooreen met die van Junger-Tas (1994:31-32). Desnieteenstaande die feit dat

daar verskillende vlakke of kategoriee naamlik maksimum-, medium- en minimumtoesig

 
 
 



in Suid-Afrika bestaan, korreleer dit met Junger-Tas (1994:31-32) se omskrywing ten

opsigte van die grade van beperking van die outeur se drie basiese vlakke van

huisarres. So kan minimum huisarres byvoorbeeld met die laagste vlak van huisarres

vergelyk word, medium huisarres met die tweede vlak van huisarres en maksimum

huisarres met die derde vlak van huisarres, wat dan ook as die beperkendste van die

drie kategoriee beskou kan word.

In ooreenstemming met die bogemelde outeur se bevindings (1994:31-32) is Neser

(1993:428) van mening dat 'n behoefte- en risikobepalingsinstrument gebruik moet word

ten einde die graad van beperking van die toesiggeval te bepaal en is huisarres die

basiese element van korrektiewe toesig. Die outeur (1993:433) identifiseer die

volgende faktore wat die graad van toesig kan bepaal, naamlik:

• huidige misdryf;

• vorige veroordelings;

• lengte van vonnis;

• ouderdom van oortreder;

• versagtende of verswarende omstandighede van die slagoffer;

• rekord van nie-nakoming van vorige voorwaardes;

• werkrekord;

• houding jeens straf;

• gesins- en verblyfsomstandighede (byvoorbeeld In vaste woonadres).

In ooreenstemming met Neser (1993:428) postuleer Terblanche (1999:353) dat

huisarres die belangrikste strafelement van korrektiewe toesig is. Die outeur

(1999:353) meld verder dat die grade van inperking en die inperkingsure op so 'n wyse

toegepas behoort te word dat die toesiggeval die minimum aantal vryetyd tot sy

beskikking sal he.

Die drie kategorie van huisarres soos wat dit in Suid-Afrika toegepas word, word

vervolgens bespreek:

 
 
 



Hierdie kategorie kan as die ligste graad van inperking beskou word. Die toesiggeval is

verplig om tuis te wees, maar die volgende peri odes word egter uitgesluit:

• vier vrye ure per dag aaneenlopend met werktyd maar die persoon mag nie later as

22:00 tuiskom nie, tensy as daar anders met die toesigbeampte gereel is;

• vier vrye ure per dag op open bare vakansiedae en oor naweke (wanneer die

toesiggeval nie by die werk is nie) met dien verstande dat die tydperk tussen 6:00 en

20:00 toegestaan word;

• die tydsduur van toepaslike programme wat bygewoon word asook tye wanneer

gemeenskapsdiens verrig word;

• tydsduur van sport- en kerkbywoning indien toestemming vooraf van toesigbeamptes

verkry is (Jones, 1993:22).

• die tydsduur van toepaslike rehabilitasieprogramme asook tye wanneer

gemeenskapsdiens verrig word;

 
 
 



• die tydsduur van sport- en kerkbywoning indien toestemming vooraf van

toesigbeamptes verkry is (Jones, 1993:22).

Hierdie kategorie is die beperkendste en felste graad van huisarres. Die toesiggeval is

verplig om tuis te wees ofskoon die volgende tye uitgesonder word:

• die tydsduur van toepaslike programme wat bygewoon moet word asook tye

wanneer gemeenskapsdiens verrig word;

• tydsduur van sport- en kerkbywoning indien toestemming daartoe deur die

toesigbeamptes verleen is.

Vir die doe I van die onderhawige ondersoek word huisarres soos volg gedefinieer: In

Gemeenskap~gebaseerde vonnisopsie wat as alternatief vir gevangenisstraf

opgele kan word met straf, vergelding, afskrikking en rehabilitasie ten doel. Die

vonnisopsie bepaal dat die oortreder vir In vasgestelde hoeveelheid ure, soos

deur die hof bepaal, nie sy woning mag verlaat nie. Die intensiteit van sy

inperking word deur 'n spesifieke kategorie, soos byvoorbeeld minimum-,

medium-, of maksimumhuisarres na gelang van die volgende faktore bepaal,

naamlik:

• die tipe misdaad wat gepleeg is;

• ouderdom van die oortreder;

• vorige veroordelings en

• gesinsomstandighede.

Sekere uitsonderings word toegelaat wanneer die huisarresbeperkings nie geld

nie, byvoorbeeld:

 
 
 



• tydens werkure;

• die bywoning van voorgestelde rehabilitasieprogramme;

• tydens hospitalisasie of mediese behandeling;

• georganiseerde sportbeoefening;

• kerkdienste en

• ander aktiwiteite soos deur die hof voorgeskryf.

Monitering word deur middel van telefoonoproepe of fisieke besoeke afgedwing

en kan ook in sekere gevalle elektroniese monitering insluit (kyk par. 1.5.5).

1.5.4 Gemeenskapsdiens

Gemeenskapsdiens kan as In deel van korrektiewe toesig as alternatiewe vonnis vir

gevangenisstraf opgele word. Van Gas (1981 :2) beskryf gemeenskapsdiens as 'n

hofbevel waardeur die oortreder gelas word om die een of ander vorm van diens tot

voordeel van die gemeenskap te lewer, terwyl die toesiggeval self ook daarby kan baat .

Hierteenoor definieer Welch (1996:384) gemeenskapsdiens as "programs designed to

punish, supervise or treat offenders within the community". Aangesien beide die

bogemelde outeurs nalaat om gemeenskapsdiens duidelik te omskryf, kom sekere

essensiele eienskappe van die begrip, soos byvoorbeeld dat dit verpligte, onbesoldigde

arbeid is, nie duidelik na vore nie. In teenstelling hiermee beskou Terblanche

(1999:354) gemeenskapsdiens as 'n gratis diens wat tot voordeel van die gemeenskap

strek en moet dit 'n mate van ongerief vir die toesiggeval inhou.

Ofskoon Boon (1991 :22) gemeenskapsdiens breer as Welch definieer, neem die outeur

dit grotendeels uit artikel 297 (1)(a)(i)(cc) van die Strafproseswet, 51 van 1977, naamlik:

Die verrigting sonder vergoeding en buite die gevangenis van een of ander diens tot

voordeel van die gemeenskap, en onder toesig of beheer van 'n organisasie, instelling of

persoon wat na die oordeel van die Hof die belange van die gemeenskap bevorder.

 
 
 



Van der Merwe (1991 :87) verskil van Boon in die opsig dat hy tussen

gemeenskapsdiens en korrektiewe arbeid onderskei. Volgens die outeur (1991) behels

laasgenoemde arbeid wat daarop ingestel is om die oortreder te rehabiliteer,

byvoorbeeld die volgende: wanneer 'n oortreder In ruit breek, word hy geleer om dit self

te vervang en word hy verplig om dit op eie koste en tot gerief van die klaer te herstel.

Klein (1988:173) se definiering vind aansluiting by van der Merwe se beskrywing van

korrektiewe arbeid deur daarna as In vorm van simboliese gemeenskapsvergoeding

(community restitution) te verwys. Klein (1988:173) postuleer verder dat die

gemeenskap sekere kostes van misdaad ten opsigte van polisiering en die regsproses

kan dra, dus bied gemeenskapsdiens In geleentheid aan die oortreder om die

samelewing te vergoed vir die misdaad wat gepleeg is.

Gemeenskapsdiens kan verskeie voordele vir die same/ewing sowel as die oortreder

inhou, soos byvoorbeeld die vermindering van korttermyn- oortreders in die

gevangenisse, die moontlike voorkoming van gesinsverbrokkeling, oortreders se gevoel

van eiewaarde kan verhoog word deur In positiewe diens in die gemeenskap te verrig,

toesiggevalle kan ekonomies aktief bly en die samelewing kan op 'n indirekte wyse van

die misdaadprobleem bewus raak.

In aansluiting by Boon en van der Merwe identifiseer Gerber (1995:145) die volgende

voordele wat gemeenskapsdiens vir die samelewing kan inhou:

• die oortreder kan deur middel van onbesoldige arbeid die samelewing vergoed vir

die skade wat berokken is;

• die gemeenskap kan bewus gemaak word dat die straf- en vergeldingselement op

die oortreder toegepas word;

 
 
 



• gemeenskapsdiens kan terapeutiese waarde vir 'n toesiggeval inhou deurdat die

oortreder die gemeenskap op 'n sigbare wyse vergoed vir die misdaad wat hy

gepleeg het, byvoorbeeld: In persoon wat skuldig bevind is aan motorbestuur onder

die invloed van alkohol, kan by die ongevalle afdeling van 'n hospitaal

gemeenskapsdiens verrig;

• die samelewing kan by gemeenskapsdiens betrek word deur byvoorbeeld

toesighoudende funksies uit te voer.

Volgens die verslag van Pretorius (1996:3) aangaande die Tentprojek in Phoenix,

Arizona (kyk par. 1.2.4) blyk dit dat die sigbare wyse waarop die kettingbendes

gemeenskapsdiens verrig, tot groter betrokkenheid, ondersteuning en samewerking van

die gemeenskap bydra. McShane en Krause (1993:53-55) is van mening dat die

samelewing, kerke, skole, universiteite, besighede, die media, gemeenskapsleiers,

individue en vrywilligergroepe op verskeie wyses by gemeenskapsdiens betrokke kan

raak deur hulself as organisasie waar onbesoldigde arbeid verrig kan word, beskikbaar

te stel en dan gebruik te maak van die dienste van oortreders.

In Suid-Afrika kan ongeskoolde persone by gemeenskapsdiens betrek word deur

byvoorbeeld parke, strate en riviere skoon te hou, terwyl semi-geskoolde persone vir

bou- en verfwerk by instansies wat op In nie-winsgewende basis bedryf word, gebruik

kan word. Gemeenskapsdiens kan byvoorbeeld in Suid-Afrika by die volgende

instansies verrig word:

• Staatsdepartemente soos byvoorbeeld die SAPO, die Oepartement van Korrektiewe

Oienste en die Oepartement van Justisie.

 
 
 



• Staatskole en kleuterskole (Jones, 1993:22).

Vir die doel van die studie word gemeenskapsdiens 5005 volg gedefinieer:

Een of ander vorm van onbesoldigde arbeid wat deur In hofbevel as deel van

korrektiewe toesig op die oortreder afgedwing kan word en wat tot voordeel van

die gemeenskap kan strek en tot die rehabilitering van die toesiggeval kan bydra.

Hierdie strafopsie is deel van korrektiewe toesig en vereis dat die toesiggeval vir

'n vasgestelde hoeveelheid ure tydens sy vonnistydperk, op Saterdae en/of

Sondae arbeid sonder vergoeding verrig wat verkieslik met die tipe misdaad wat

gepleeg is, verband hou.

1.5.5 Monitering

Monitering en huisarres is twee maatreels van korrektiewe toesig wat nou verwant is.

Monitering behels dat daar nagegaan word of die toesiggeval, 5005 voorgeskryf deur die

hof, op bepaalde tye op 'n bepaalde plek is. Volgens Van der Merwe (1991 :86) kan

monitering van In toesiggeval algemeen of elektronies van aard wees.

Volgens die Witskrif (Departement van Korrektiewe Dienste, 1991 :2) behels algemene

monitering van 'n toesiggeval dat moniteringsbeamptes van die Departement van

Korrektiewe Dienste deur middel van fisieke kontak die toesiggeval by sy woonplek

besoek. Telefoniese monitering impliseer dat die oortreder in sommige gevalle by sy

werk gekontak kan word om vas te stel of hy wel daar is (Neser, 1993:431). Neser

postuleer verder dat daar van spesifieke toesiggevalle verwag kan word om op

 
 
 



geskeduleerde tye by die Departement van Korrektiewe Dienste se Toesigkantore aan

te meld. 'n Vragmotorbestuurder wie se werk byvoorbeeld van hom vereis dat hy van

punt A na punt 8 moet reis, kan by voorafbepaalde plekke, soos deur die Departement

van Korrektiewe Dienste bepaal, op gegewe of beplande tye moet aanmeld. Sodoende

vind monitering plaas en word In mate van inperking bewerkstellig (J.M. Joubert,

persoonlike mededeling, 26 April 1997).

Neser (1993:431) is van mening dat monitering die basis van huisarres is en postuleer

dat moniteringsbeamptes die toesiggeval ten minste een keer per week moet besoek

om seker te maak dat die hUisarresbeperkings en ander hofvoorwaardes nagekom

word. Die outeur meld verder dat die sigbare wyse van monitering daartoe kan bydra

dat die gemeenskap ervaar dat straf toegepas word.

Volgens McShane en Krause (1993: 150) word algemene intensiewe monitering in die

VSA deur die volgende gekenmerk:

• toesiggevalle word gereeld onverwags aan dwelmmiddel- en alkoholtoetse

onderwerp;

• multi-dissiplinere spanne soos byvoorbeeld maatskaplike werkers, sielkundiges en

opvoedkundiges is tydens die behandeling en hantering van toesiggevalle met

persone van die strafregsplegingstelsel, in kontak.

 
 
 



In teenstelling met die multi-dissiplinere benadering wat tydens korrektiewe toesig in die

VSA toegepas word, word algemene monitering in Suid-Afrika deur persone in diens

van die Departement van Korrektiewe Dienste of vrywilligers gedoen (kyk par. 1.5.6).

Ten spyte van die kostevoordeel van monitering teenoor gevangenisstraf, is daar sekere

nadele aan algemene monitering verbonde. Volgens Coetzee, Hoof van

Gemeenskapskorreksies van die Departement van Korrektiewe Dienste, is hierdie tipe

van monitering nie altyd effektief nie aangesien toesiggevalle direk na die

moniteringsbesoek hul wonings kan verlaat, sonder dat die moniteringsbeamptes

daarvan bewus is (H.A. Coetzee, persoonlike mededeling, 26 April 1997).

'n Groter werkspan is nodig om toes'iggevalle te moniteer, onderhoudskostes van

amptelike voertuie is hoog en moniteringsbeamptes se lewens word soms in gevaar

gestel deurdat hulle in hoe-risiko areas soos byvoorbeeld plakkerskampe en gebiede

waar bende-aktiwiteite voorkom, toesiggevalle moet moniteer (Coetzee et aI., 1998:12).

Volgens Junger-Tas (1994:31) word algemene monitering in al hoe meer state in die

VSA deur elektroniese monitering vervang (kyk par. 1.5.5.2).

Vir die doeI van die ondersoek word algemene monitering soos volg gedefinieer: Die

gereelde, fisieke kontrolering wat deur moniteringsbeamptes uitgevoer word deur

oortreders wat onder korrektiewe toesig is, by hul wonings of werkplekke te

besoek of telefonies te kontak met die doel om vas te stel of hulle (die

toesiggevalle) die voorafbepaalde inperkingsure en voorwaardes soos deur die

hof opgele, nakom.

Beheer kan ook uitgeoefen word deur van die toesiggevalle te verwag om op

geskeduleerde tye by die Departement van Korrektiewe Dienste se

Gemeenskapskorreksiekantore van die bepaalde landdrosdistrik waarin hulle

woonagtig is, aan te meld indien hulle nie tydens die moniteringsaksie tuis, by hul

werk of 'n rehabilitasiesessie was nie.

 
 
 



1.5.5.2 Elektroniese monitering

Elektroniese monitering is In moderne tegnologiese metode waardeur In verseelde,

waterdigte, elektroniese toestel op so In wyse aan In toesiggeval se pols of enkel

aangebring word, dat hy/sy dit nie self weer kan verwyder nie. Indien die toesiggeval

nie op die voorafbepaalde tyd tuis is nie of op enige wyse sou probeer om die toestel te

verwyder, word elektroniese seine na 'n rekenaar van die sentrale beheerkamer van die

Departement van Korrektiewe Dienste gestuur.

Volgens McShane en Krause (1993: 117-118) is elektroniese monitering gedurende die

sestigerjare deur Regter Jack Love van Nieu-Mexico (VSA) ontwikkel nadat opstande in

die staatsgevangenis voorkom het. Die outeurs postuleer verder dat die idee van In

gewrigstoestel waarmee oortreders opgespoor kan word, uit die Superman strokiesprent

ontstaan het en tot die ontwikkeling van elektroniese monitering bygedra het, waarna dit

vir die eerste keer in 1971 in die bogenoemde staat in die VSA op die proef gestel is.

Volgens Junger-Tas (1994:31) het die aanvanklike doelstelling van elektroniese

monitering geleidelik verander, naamlik:

Although it was presented as a way of reducing psychological destructive detention and

improving social integration, the objectives is to provide a contribution to the solution of

prison overcrowding.

Gedurende 1984 is elektroniese monitering in sommige state van die VSA ingestel maar

word dit sedertdien in al vyftig state toegepas. Ten spyte van die bogenoemde

voorsprong ten opsigte van die ontwikkeling van elektroniese monitering in die VSA, is

die toepassing van die moniteringsmetode In relatief resente ontwikkeling in Suid-Afrika.

Volgens Joubert (1997:1) is elektroniese monitering in Augustus 1996 vir die eerste keer

binne die landdrosdistrikte van Pretoria en Wonderboom as 'n loodsprojek van stapel

gestuur. Nagenoeg 155 vrywillige toesiggevalle is teen die einde van Augustus 1997 by

die projek ingesluit.

 
 
 



Volgens Eksteen (1997:21) word elektronies monitering in Suid-Afrika toegepas deurdat

'n elektroniese sender om die pols of enkel van In persoon gedra word om die

teenwoordigheid van die toesiggeval op sekere voorafbepaalde plekke, te kan

identifiseer. Die sender is deur middel van radioseine met In moniteringstoestel in die

oortreder se woning verbind. Die moniteringstoestel is telefonies met In rekenaar in die

sentrale beheerkantoor van die Departement van Korrektiewe Dienste gekoppel.

Sodoende ontvang die moniteringsbeamptes In waarskuwingsein indien die toesiggeval

die voorafbepaalde inperkingsure verbreek deur nie op die vasgestelde tye tuis te wees

nie, of indien hy met die sender peuter om dit te probeer verwyder.

In ooreenstemming met Eksteen (1997:21) definieer Smith en Berlin (1988:77)

elektroniese monitering soos volg:

monitoring apparatus consists of an Electronic Monitoring Device (EMD) worn by the

offender somewhere on his person: wrist, ankle, or neck. A monitoring computer

connects with a receiver attached to a telephone and transmits a signal. If the

probationer remains home evenings and weekends, the computer receives such
information. If he is not responsive, then the monitor records him as in violation.

Uit hierdie definisie blyk dit dat die elektroniese toestel of sender fisiek aan die

toesiggeval gekoppel is en Ie die waarde van elektroniese monitering daarin dat die

moniteringsbeamptes onmiddellik daarvan bewus sal wees indien die toesiggeval sy

voorwaardes sou verbreek. Elektroniese monitering kan sekere nadele inhou,

byvoorbeeld ten opsigte van ongemak wat veroorsaak kan word deurdat dit voortdurend

aan die liggaam gedra moet word. Daar is reeds in die VSA met verskeie metodes,

soos byvoorbeeld nek- en gewrigstoestelle, ge-eksperimenteer.

Desnieteenstaande die ongerief wat toesiggevalle ondervind om byvoorbeeld te bad of

kouse oor die sender aan te trek, is bevind dat die toestel om die enkel die mees

praktiese en diskrete opsie blyk te wees. In die verband meld Joubert (1997: 17) dat 'n

toesiggeval die volgende ten opsigte van die elektroniese apparaat gerapporteer het:

 
 
 



die enkelband kan met die dra van 'n nuwe horlosie vergelyk word, 'n mens bly bewus

daarvan totdat jy mettertyd daaraan gewoond is.

Elektroniese monitering kan volgens die finale verslag van die Departement van

Korrektiewe Dienste (1997:12) die volgende voordele inhou:

• Aangesien die toesiggeval sy werk kan behou, kan hy dus sy gesin finansieel

onderhou en ook belastingpligtig bly (Electronic Monitoring, 1997: 12).

• Elektroniese monitering kan die veiligheid van die gemeenskap verhoog deurdat

toesiggevalle beter gekontroleer word as tydens algemene monitering aangesien die

persoon se bewegings voortdurend gemoniteer kan word.

• In teenstelling met fisieke monitering kan verskeie toesiggevalle gelyktydig

gemoniteer word terwyl die toesigbeamptes se veiligheid minder bedreig is

aangesien hulle byvoorbeeld nie in hoe-risiko woonbuurtes hoef in te gaan nie.

• Gedurende fisieke monitering kan toesiggevalle hul wonings onwettig verlaat nadat

die toesigbeamptes hul gemoniteer het, terwyl dit onmiddellik onder die

toesigbeamtes wat in die sentrale beheerkamer werksaam is, se aandag kan kom

tydens elektroniese monitering.

• Minder moniteringsbeamptes is nodig tydens elektroniese monitering, dus kan die

beskikbare mensekrag meer effektief benut word.

• Elektroniese monitering is meer koste-effektief as gevangenisstraf. Die kostes van

elektroniese monitering beloop R13-07 per dag per toesiggeval teenoor R71-87 per

dag vir 'n gevangene. Ofskoon die aanvangskapitaal ten opsigte van elektroniese

monitering aanvanlik hoog is, kan die kostes daaraan verbonde per toesiggeval

afneem namate dit op 'n groter skaal toegepas word (Coetzee et aI., 1998:12).

 
 
 



Vo/gens Spaans (1995:43) is die belangrikste rede waarom toesiggevalle elektroniese

monitering verkies, die voordeel om tuis by hul eggenote en kinders te wees en om

ekonomies aktief te bly.

Die toepassing van modeme elektroniese tegnologie geskied deur 'n

opsporingsapparaat of sender aan 'n toesiggeval se liggaam, byvoorbeeld sy

enkel, aan te bring. Die toestel is deur middel van radioseine met 'n

moniteringstoestel in die toesiggeval se woning verbind. Hierdie toestel word

telefonies met die Departement van Korrektiewe Dienste se sentrale

beheerkantoor gekoppel ter ondersteuning van die moniteringsfunksies om

sodoende te bepaal of die toesiggeval wat onder huisarres is, die beperkinge wat

deur die hof opgele is, nakom. Indien die toesiggeval nie teen die voorafbepaalde

tyd tuis is of sy voorwaardes nakom nie, ontvang die sentrale beheerkantoor 'n

sein dat die inperkingsure verbreek is.

1.5.6 Moniteringsbeampte

Moniteringsbeamptes is persone in diens van die Departement van Korrektiewe Dienste

wat deur middel van tuisbesoeke, telefoonoproepe of elektroniese monitering die

toesiggeval by sy woning of werkplek kontroleer en moniteer om sodoende vas te stel of

die oortreder die toesigvoorwaardes en aandklokreels, soos deur die hof bepaal, nakom.

Volgens Killinger, Kerper en Cromwell (1976:354) word daar in die VSA In multi-

dissiplinere benadering ten opsigte van die hantering en behandeling van toesiggevalle

toegepas en moet die moniteringsbeamptes oor die toepaslike kwalifikasies, soos

byvoorbeeld maatskaplike werk, kriminologie, sielkunde- en of sosiologie beskik.

Toesiggevalle word dus nie net bloot gekontroleer nie maar hul behoeftes en probleme

word behandel en in ag geneem.

 
 
 



Miller en Montilla (1977:75) postuleer dat 'n moniteringsbeampte drie funksies verrig,

naamlik: Die toesigbeampte, as amptenaar van die hof, beskik oor sekere pligte en

verantwoordelikhede om sodoende die howe te adviseer ten opsigte van die

vonnisopleggingsproses 5005 die verskaffing van agtergronddata van die oortreder en

die opstelling van In voorvonnisverslag vir die hot.

• Die kontrolering van persone wat onder korrektiewe toesig is om te verseker dat die

toesigvoorwaardes nagekom word.

• Sekere dienste moet aan die toesiggeval gelewer word byvoorbeeld hulp om In

betrekking te bekom indien die persoon werkloos is en berading indien dit nodig blyk

te wees.

Die outeurs (1977:75) is egter van mening dat die pnmere doelstelling van die

moniteringsbeamptes die beskerming van die gemeenskap deur middel van hul

toesighoudende funksie is. In teenstelling met die VSA maak die Departement van

Korrektiewe Dienste nie noodwendig van persone met toepaslike kwalifikasies as

moniteringsbeamptes gebruik nie, aangesien die persone nie direk by die aanbieding

van programme en die rehabilitering van die toesiggeval betrokke is nie.

Vir die doel van die studie word moniteringsbeamptes 5005 volg gedefinieer: Persone

wat in diens van die Departement van Korrektiewe Dienste is sowel as persone

buite die betrokke Departement, wat as vrywillige werkers optree met die doeI om

toesiggevalle te kontroleer deur fisieke besoeke by hul woon- of werkplekke af te

Ie, oproepe na hul wonings en werkplekke te maak en/of die persone te moniteer

om sodoende te bepaal of die toesiggeval die voorwaardes en inperking wat deur

die hof opgele is, nakom.

1.5.7 Toesiggeval

Van der Merwe (1991 :91) definieer In toesiggeval as 'n oortreder wat na

skuldigbevinding deur die hof kragtens artikels 6(1 )(c), 276(1 )(i), 276A(3)(e)(ii),

 
 
 



287(4)(a), 287(4)(b), 297(1 )(a)(i)(ccA), 297(1 )(b) of 297(4) van die Strafproseswet 51

van 1977 gewysig, tot korrektiewe toesig gevonnis is. Killinger, Kerper, & Cromwell

(1976:14) se definisie verskil met die van van der Merwe in die opsig dat hulle nie die

wetlike aspek oorbeklemtoon nie, en hulle stel dit 5005 volg:

Probation is a form of criminal sanction imposed by a court upon an offender after

averdict, finding, or plea of guilt but before or in lieu of incarceration which allows the

offender to serve his sanction under supervision in the community.

Dit is in belang van die navorsing dat daar tussen 'n toesiggeval en 'n parolee onderskei

word aangesien die navorsing spesifiek op die eggenote van die toesiggeval gefokus is.

Killinger, et al. (1976: 12) definieer 'n parolee as 'n beskuldigde wat voorwaardelik uit In

gevangenis vrygelaat is om sodoende die res van sy vonnis onder toesig in die

gemeenskap uit te dien. Die verskil tussen In parolee en In toesiggeval Ie dus daarin dat

die parolee reeds die grootste gedeelte van sy vonnis in die gevangenis uitgedien he,

terwyl die toesiggeval direk na skuldigbevinding deur die hof, tot korrektiewe toesig, as

alternatief vir gevangenisstraf, gevonnis word.

In ooreenstemming hiermee is Abadinsky (1982:251) van mening dat die verskil tussen

In parolee en In toesiggeval daarin gelee is dat die parolee reeds gevangenisstraf as

deel van sy vonnis uitgedien het, en wys daarop dat gevangenisstraf op die erns van In

misdaad dui:

parolees by definition have been imprisoned, and imprisonment generally reflects the

severity of the offence and the criminal history of the offender.

Hierdeur impliseer die outeur (1982:251) dat, in teenstelling met 'n toesiggeval, In

parolee 'n oortreder is wat 'n misdaadgeskiedenis het en/of In ernstige misdaad, soos

byvoorbeeld moord, gepleeg het. Abadinsky (1982:251) postuleer verder dat parolees

en groter gevaar as toesiggevalle vir die samelewing kan inhou weens die

geweldsmisdade wat hulle gepleeg het en die feit dat hulle moontlik geharde

misdadigers is wat reeds gevangenisstraf uitgedien het. In aansluiting hierby poneer

 
 
 



Terblanche (1991: 11-12) dat sekere faktore in Suid-Afrika tydens die oplegging van

korrektiewe toesig as vonnis, in ag geneem behoort te word, naamlik:

• Die tipe misdaad: Persone wat direk by ernstige gewelds- en/of ekonomiese

misdade betrokke is behoort nie korrektiewe toesig as enigste vonnisopsie uit te dien

nie. Die straf wat vir die tipe misdade opgele word moet as afskrikking vir

oornemende oortreders dien.

• Die tipe oortreder: Jeugdiges en eerste oortreders is persone wat vir korrektiewe

toesig oorweeg kan word alhoewel ander oortreders nie uitgesluit is nie, mits hulle

berou toon oor die misdaad wat hulle gepleeg het, die bereidheid tot

skadevergoeding openbaar en In goeie prognose ten opsigte van rehabilitasie in die

vooruitsig gestel kan word.

• Die belange van die gemeenskap: Die aanklaer kan die reaksie van die

gemeenskap teenoor In besondere geval antisipeer, wat sy keuse van korrektiewe

toesig as strafopsie kan be·invloed.

Vir die doel van die studie word In toesiggeval soos volg gedefinieer: In Oortreder wat

na skuldigbevinding deur die hof, kragtens artikels 6(1)(1), 276(1)(h), 276(1)(i),

276A(3)(e)(ii), 287(4)(a), 287(4)(b), 297(1 )(a)(i)(ccA), 297(1)(b) of 297(4) van die

Strafproseswet 51 van 1977 soos gewysig, as alternatief vir gevangenisstraf tot

korrektiewe toesig gevonnis word, met die doe I om die oortreder te straf, 'n

poging ten opsigte van rehabilitasie aan te wend, voornemende misdadigers af te

skrik, die gemeenskap te beskerm en terselfdertyd deur middel van onbesoldigde

gemeenskapsdiens, die samelewing te vergoed vir die oortreding wat begaan is.

1.5.8 Vakkundige korrektiewe programme

Terblanche (1991: 7) definieer vakkundige korrektiewe programme as enige

rehabilitasie- en ander programme of enige vorm van behandeling, beheer of toesig.

Hy is verder van mening dat behandeling, beheer of toesig (die eiusdem generis-reel

 
 
 



van wetsuitleg) op hierdie algemene bepalings van toepassing sal wees om die

oogmerke van korrektiewe toesig te verwesenlik.

In aansluiting hierby postuleer Gerber (1995: 147) dat vakkundige korrektiewe

programme individueel of in groepverband, direk met die misdaad wat gepleeg is,

verband moet hou. In Oortreder wat byvoorbeeld aan motorbestuur onder die invloed

van alkohol skuldig bevind is, kan verplig word om die Alkoholrehabilitasieprogram by te

woon (Gerber, 1995:147). In ooreenstemming hiermee is Jones (1993:22) van mening

dat vakkundige korrektiewe programme op spesifieke probleemareas van die

toesiggeval gerig moet wees met die volgende doelstellings:

• Die aanleer van verantwoordelikhede ten opsigte van byvoorbeeld die gesin asook in

die werksituasie.

Die volgende vakkundige korrektiewe programme word in Suid-Afrika deur die

Departement van Korrektiewe Dienste, in samewerking met die Departement van

Gesondheid en Welsyn vir toesiggevalle aangebied (Gerber, 1995: 148):

• Alkoholprogram: Alkoholrehabilitasie

• Dwelmmiddelprogram: Dwelmrehabilitasie

• Selfbeeldprogram: Opbou van In positiewe selfbeeld

• Kommunikasievaardigheidprogram: Aanleer van kommunikasievaardighede

• Konflikhanteringprogram: Verbetering van selfhanteringsvermoe

• Selfgeldende Gedragprogram: Ontwikkeling van selfgeldende vaardighede

• Probleemoplossingprogram: Aanleer van probleemoplossingmetodes

 
 
 



• Verantwoordelikheidaanvaarding en Realteitskonfrontasieprogram: Verpligtend vir

aile toesiggevalle

• Ondersteuningprogram vir Jeugdiges: Vryetydbesteding, verantwoordelikhede en

lewensvaardighede word aangespreek

• Sielkundige/Geestesgesondheidprogram: Behandeling van sielkundige probleme

• Program vir Seksuele oortreders: Behandeling van seksuele oortreders

• Beroepsvoorligting en Studieprogram: Effektiewe loopbaanbeplanning

• Finansiele Bestuurprogram: Uitbouing van finansiele- en bestuursvaardighede

• Werkmotiveringprogram: Motivering aan werklose gevalle

• Werkverskaffingprogram: Bewerkstellig kontak met potensiele werkgewers

• Lewensvaardigheidprogram: Verbetering van algehele menswees.

In Suid-Afrika word die behoefte van die toesiggevalle ten opsigte van die toepaslike

gevalle tydens assessering ge·identifiseer. Volgens Artikel 84E(1) van die Wet op

Korrektiewe Dienste kan In toesiggeval deur die hof gelas word om die nodige

vakkundige korrektiewe programme by te woon. In ooreenstemming hiermee haal

Terblanche (1991 :3) aan dat die Kommissaris behoudens die bepaling van subartikel (2)

en enige voorwaarde wat deur die hof bepaal is, In toesiggeval kan verplig om die

geskikte rehabilitasieprogram wat deur homself, In maatskaplike welsynowerheid of

enige ander instansie ingestel is, by te woon.

Volgens Abadinsky (1982:335-336) het die VSA, in teenstelling met Suid-Afrika,

korrektiewe agentskappe in elke staat wat sekere dienste aan die volgende

gespesifiseerde toesiggevalle en parolees verskaf:

• Alkoholverwante oortreders

• Dwelmmiddelafhanklike oortreders

• Gevaarlike en geweldadige oortreders

• Begaafde oortreders

• Oortreders wat geestesversteurd is

• Gestremde oortreders

 
 
 



Hierdie agentskappe neem gespesialiseerde personeel in diens wat oortreders in die

bogemelde kategoriee behandel, 5005 byvoorbeeld die New York Narcotic Treatment

Bureau, dwelmafhanklike oortreders behandel, en die Gifted Offender Bureau, wat met

verdere opleiding vir talentvolle en begaafde oortreders gemoeid is. Daar is ook

halfweghuise, byvoorbeeld die Massachusetts Halfway House, Inc., wat 'n program van

60 tot 90 dae aanbied waartydens toesiggevalle bygestaan word om werk te soek,

opleiding te ontvang om finansies te hanteer, vaardighede aan te leer om

gesinsaanpassings te maak en behandeling vir alkohol- en lof

dwelmmiddelafhanklikheid te ondergaan (Abadinsky, 1982:253).

Die nuwe beleid van die Departement van Korrektiewe Dienste behels In multi-

disiplinere benadering ten opsigte van die behandeling van toesiggevalle. Artikel 84 (1)

van die Wet op Korrektiewe Dienste maak vir In wye keuse van rehabilitasie- en

behandelingsprogramme voorsiening (Terblanche, 1999:126).

Vir die doel van die studie word vakkundige korrektiewe programme 5005 volg

gedefinieer: 'n Multi-dissiplinere benadering ten opsigte van korrektiewe toesig

wat enige programme, behandeling, lesings, beradingsessies en opvoedkindige

praatjies en videos wat deur die Departement van Korrektiewe Dienste, in

samewerking met die Departement van Gesondheid en Welsyn kan insluit en

waardeur 'n toesiggeval deur die hot gelas kan word, om dit by te woon.

1.6 DOELSTELLINGS VAN DIE ONDERSOEK

1.6.1 Om te bepaal of korrektiewe toesig van die manlike toesiggeval In invloed op die

eggenote of saamwoonmaat en haar gesin het.

 
 
 



1.6.2 Om te bepaal of korrektiewe toesig van die manlike oortreder die eggenote of

saamwoonmaat as handelingsisteem binne die konteks van Parsons se

ge'identifiseerde sisteme (Adriaansens, 1980:27), be'invloed naamlik:

1.6.2.1 Wat die eggenote of saamwoonmaat se belewenis as biologiese subsisteem

is.

1.6.2.2 Wat die eggenote of saamwoonmaat se belewenis as persoonlikheid-

subsisteem is.

1.6.2.4 Wat die invloed van die kulturele subsisteem op die eggenote of saamwoon-

maat en gesin van die manlike toesiggeval is.

1.6.3 Om te bepaal of die eggenote of saamwoonmaat van die manlike toesiggeval

stigmatisering en viktimisering vanuit die samelewingsisteem beleef ten opsigte

van:

 
 
 



1.6.4 Om te bepaal of die eggenote of saamwoonmaat van die manlike oortreder

tydens korrektiewe toesig deprivasie ten opsigte van die volgende ervaar:

1.6.5 Om navorsingsverwagtinge op grand van Parsons se Aigemene Handelingteorie

te formuleer.

1.6.6 Om sekere aanbevelings ten opsigte van die eggenote of saamwoonmaat van die

oortreder tydens korrektiewe toesig te maak.

1.6.7 Om op grond van die ondersoekbevindinge sekere navorsingstemas vir verdere

navorsing te identifiseer:

1.7 TERREINAFBAKENING

1.7.1 Ondersoekgroep

Daar is 20 eggenotes van manlike toesiggevalle by die ondersoek ingesluit. Alhoewel

vrae oor die impak wat die vonnis op die kinders gehad het, aan ieder repondent gestel

is, is die onderhoude slegs met die eggenotes gevoer. Aangesien In kwalitatiewe

verkennende benadering tydens die navorsing gevolg is en al die in-diepte onderhoude

persoonlik met die respondente gevoer het, is 20 respondente as 'n hanteerbare graep

beskou.

 
 
 



1.7.2 Geografiese afbakening

Vir die doeleindes van die studie is daar op die landdrosdistrik van Pretoria gefokus.

Aangesien genoeg respondente in die betrokke gebied opgespoor kon word, is daar

weens praktiese en uitvoerbaarheidsredes besluit om nie die onderhawige studie na die

onmiddellike aangrensende gebiede uit te brei nie.

1.7.3 Steekproef

Die vereiste hoeveelheid respondente is deur middel van doelgerigte, sneeubal- en

versadigingsteekproeftegnieke, bekom. Respondente kan dus enige gebied in die

landdrosdistrik van Pretoria verteenwoordig.

Pienaar (1980:383) is van mening dat die sneeubal- en versadigingsteekproeftegnieke

ook 'n homogene steekproef genoem kan word, aangesien al die respondente uit 'n

spesifieke groep, in die geval van die onderhawige studie dus die gesinne van manlike

toesiggevalle, kom.

Daar is ook geen afbakening aangaande sosio-ekonomiese klas van die respondente

gedoen nie.

 
 
 



1.7.7 Opvoedkundige kwalifikasies

Geen afbakening ten opsigte van opvoedkundige kwalifikasies is gedoen nie.

Aangesien navorser aile onderhoude persoonlik met respondente gevoer het was

geletterdheid nie In probleem nie.

1.7.8 Opsommend

Daar is dus tydens die ondersoek 20 respondente deur middel van sneeubal- en

versadigingsteekproeffegniek,e verkry. Om die nodige gegewens te bekom is die

onderhoud as dataversamelingstegniek aangewend. Fontana en Frey (in Denzin &

Lincoln, 1994:361) beskou die onderhoud as

one of the most common and most powerful ways we use to try and understand our

fellow human beings.

Gedurende die ondersoek het student gestruktureerde onderhoude met respondente

gevoer. Volgens Berg (1989:17) behoort daar van In fokusonderhoud gebruik gemaak

te word waartydens dieselfde vrae op In sistematiese wyse en konstante volgorde aan

elke respondent gevra word.

Navorser het dan ook hierdie werkswyse gevolg. Die onderhoudskedule is deur middel

van In loodsondersoek voorafgegaan alvorens daar met formele onderhoudvoering

begin is. Berg (1989:26) is verder van mening dat die loodsondersoek noodsaaklik is

om te bepaal hoe effektief die onderhoud gaan wees om die nodige inligting vir die

studie te bekom en om wysigings aan te bring indien en waar nodig.

1.8 PROGRAM VAN ONDERSOEK

In Hoofstuk 2 is aandag aan bestaande literatuurstudies rakende die ontstaan en

ontwikkeling van korrektiewe toesig gegee. In Toepaslike teorie, naamlik Parsons se

 
 
 



Aigemene Handelingsteorie, wat die invloed van korrektiewe toesig op die eggenote

van die manlike oortreder kan verklaar, is krities ontleed. Die kwalitatiewe

navorsingsmetodologie asook die prosedures en tegnieke wat in die onderhawige

navorsing toegepas is, word in Hoofstuk 3 bespreek. 'n Profiel van die ondersoekgroep

word ook hierby ingesluit.

Hoofstuk 4 het betrekking op die ontleding en interpretasie van die gegewens. Die

belangrikste ondersoekgegewens word ook hierin saamgevat.

Enkele gevolgtrekkings, aanbevelings en praktiese voorstelle word na aanleiding van

die navorsing in Hoofstuk 5 aangebied. Laastens is navorsingsmoontlikhede vir

toekomstige ondersoeke ge·identifiseer.

 
 
 



OFSTUK2

HISTORIESE EN TEORETIESE OORSIG:
DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN
KORREKTIEWE TOESIG EN DIE EFFEK DAARVAN OP
DIE EGGENOTE OF SAAMWOONMAAT VAN DIE
MANLIKE TOESIGGEVAL

2.1 INLEIDING

Die eerste oogmerk van hierdie hoofstuk is om In historiese oorsig oor die ontstaan en

ontwikkeling van korrektiewe toesig oor die algemeen te gee asook hoe dit oortreders se

gesinne raak. Daarna sal die totstandkoming van korrektiewe toesig in spesifieke lande

soos byvoorbeeld die VSA, Engeland, Nieu-Seeland, Kanada en Suid-Afrika, uitgelig

word. Die huidige stand van navorsing met betrekking tot korrektiewe toesig sal

weergegee word. Min navorsing rakende die invloed van korrektiewe toesig op die

eggenote en gesin van die manlike toesiggeval is tot op hede in Suid-Afrika gedoen.

Daar sal ook aangetoon word dat daar geen omvattende teorie of model aangaande die

studie-onderwerp in Suid-Afrika bestaan nie.

Die tweede oogmerk van die hoofstuk is om aan die hand van Parsons se Aigemene

Handelingsteorie die effek wat korrektiewe toesig op die eggenote en gesin van die

manlike toesiggeval het, te ontleed en beskryf.

In Derde oogmerk is om In kritiese uiteensetting van die genoemde teorie weer te gee

en die toepaslikheid daarvan op die eggenote en haar interpretasie van die kinders se

belewenis van die manlike toesiggeval se vonnis in oenskou te neem.

 
 
 



2.2 HISTORIESE OORSIG

Ten einde die totstandkoming van korrektiewe toesig as alternatiewe strafopsie te

verstaan is dit belangrik om die historiese ontstaan en ontwikkeling daarvan uit te lig.

Hierdie bespreking sal vanuit 'n penologiese perspektief benader word. Navorser wil

daarop wys dat daar na die vroegste vorm van korrektiewe toesig as probasie

(probation) verwys is en dat die strafvorm oor die algemeen as die voorloper van

korrektiewe toesig beskou kan word. Alhoewel die term steeds in ander lande gebruik

word en dit in wese ooreenstem met korrektiewe toesig, word die begrip korrektiewe

toesig in Suid-Afrika gebruik.

Tydens die bestudering van die Iiteratuur het dit aan die lig gekom dat verskeie

strafopsies in die verloop van die geskiedenis tot die ontstaan en ontwikkeling van

korrektiewe toesig bygedra het en sal die spesifieke strafmaatreels kortliks bespreek

word.

2.2.1 Bybelse Tydperk

Volgens Ou Testamentiese gebruik (The New King James Version, 1990) is die

doodstraf deur God na die sondvloed ingestel:

Surely for your lifeblood I will command a reckoning; from the hand of every beast I will

require it, and from the hand of man. From the hand of every man's brother I will require

the life of man. Whoever sheds a man's blood, by man his blood shall be shed (Gen.

9:5-6).

Gedurende die tydperk is oortreders wat skuldig bevind is aan misdade soos moord

(Gen. 9:6), egbreuk (Lev. 20: 10), bloedskande (Lev. 20: 11-14), sodomie (Lev. 20: 13),

verkragting (Deut. 20:25), heksery (Eks. 22: 18) en selfs ongehoorsaamheid aan ouers,

met die dood gestraf.

 
 
 



Die doodstraf tydens hierdie era is deur ongenadige en wrede strafmetodes gekenmerk.

Misdadigers is verbrand, onthoof, opgehang, gestenig, aan stukke gesny, met die

swaard gedood, aan honger leeus gevoer en gekruisig (Matt.27:35).

Desnieteenstaande die feit dat strawwe vir halsmisdade tydens die Bybelse tydperk fel

was, het alternatiewe strawwe soos Iyfstraf en slawerny voorgekom. Die profeet

Jeremia is byvoorbeeld deur Pashur, die hoofopsigter van Israel geslaan en in die blok

gesit (Jer. 20:2-3) omdat hy die verwoesting van Jerusalem voorspel het. In Eksodus

(22:2-4) word daar ook na In vorm van restitusie verwys, In persoon wat vee gesteel het

en nie die slagoffer ten volle kon vergoed nie, is as slaaf verkoop. Volgens die Juda'iese

wette behoort so In slaaf na 'n tydperk van ses jaar weer vrygelaat te word. Alhoewel

daar nie met sekerheid gese kan word dat dit 'n vorm van korrektiewe toesig was nie,

was sekere strafbeginsels soos afskrikking, vergelding en arbeid sonder vergoeding, in

die strafvorm aanwesig.

Ten spyte van die streng wette wat gedurende die Bybelse tydperk ten opsigte van

misdade soos byvoorbeeld moord gegeld het, word daar in verskeie plekke soos

byvoorbeeld Numerie (35:11-13), Josua (20:2) en Deuteronomium (4:41-43 en 19:2-10)

melding van asiel-of vrystede gemaak waarheen oortreders kon vlug om die doodstraf

vry te spring (kyk par. 2.2.2). Hiervolgens moes die kinders van Israel op verskeie

geleenthede gunstig gelee stede afsonder wat as vrystede of toevlugsoorde vir

oortreders kon dien:

These six cities shall be for refuge for the children of Israel, for the stranger, and for the

sojourner among them, that anyone who kills a person accidentally may flee there

(Numerie 35:15).

Hieruit kan afgelei word dat daar in sekere gevalle versagting ten opsigte van die fel

strawwe wat toegepas is, aan misdadigers verleen is indien hulle na die spesifieke stede

sou vlug. Sover vasstel kon word, is daar nerens van die oortreders se eggenote en/of

gesinne melding gemaak nie. Daar kan dus nie met sekerheid gese word of die gesin

van die oortreder saam met hom gevlug het nie. Dobash en Dobash (1997:40) is van

 
 
 



mening dat die skeppingsgeskiedenis sowel as die sondeval daartoe bygedra het dat

die vrou in die Joods-Christelike wereld as minder belangrik en ondergeskik aan die

man beskou is. As gevolg hiervan kan dit wees dat daar nie direkte verwysings na die

vrou van die oortreder is nie as gevolg van die persepsie van patriargale dominansie

wat tydens die tydperk geheers het.

Alhoewel Christus se kruisdood die genadetydperk ingelei het, waarna verwys word dat

ons die ander wang moet draai (Jes. 50:6), is die lex talionis 'oog vir 'n oog en tand vir 'n

tand' (Eksodus 21 :24-25) beginsel tot in die Middeleeue toegepas (kyk par. 2.2.2).

Volgens Bianchi (1959:29) is die beginsel in die uitvoering van geregtigheid gedurende

hierdie tydperk beklemtoon.

2.2.2 Middeleeuse Tydperk (1100's tot vroee 1700's)

Gedurende die Middeleeue (Carney, 1977:2) is die lex talionis beginsel steeds deur die

slagoffer in die uitvoering van geregtigheid toegepas. Hiervolgens het die benadeelde

as individu die reg gehad om die oortreder self ooreenkomstig die misdaad wat gepleeg

is, te straf. Hierdie antieke straffilosofie het tot die ontwikkeling van die Kode van

Hammurabi (ongeveer 2000 vC.), aanleiding gegee. Volgens die Juda·ise doktrine het

lex talionis die volgende betekenis gehad:

injunction against inflicting on another, as retributive punishment, more injury than one

had received at his hands (Carney, 1977:2).

Oit is veral die eerste deel van die Middeleeue (1100-1500) wat deur die buitensporige

en brutale toepassing van sosiale kontrale en strawwe, veral deur die kerk, gekenmerk

is (Welch, 1996:40). Klemverskuiwings ooreenkomstig van meer humane vonnisopsies

het toenemend in die tydperk in die strafregsplegingstelsel begin figureer. Volgens

Bianchi (1959:29) is grater klem op die oortreder as die slagoffer geplaas. Een van die

eerste pogings om straf minder fel te maak het in die tydperk tot stand gekom, naamlik

monetere skikking.

 
 
 



Misdadigers kon gedurende die vroee Middeleeue 'n monetere skikking aan die

slagoffer en/of sy naasbestaandes betaal het ter vergoeding van die misdaad wat

gepleeg is. Volgens Wines (in Carney, 1977:4) het hierdie maatreel die begin van die

kriminele strafregsplegingstelsel verteenwoordig.

Toevlugsoorde (sanctuaries) of plekke van bewaring, meestal kerke, is gedurende

hierdie era ge"identifiseer wat aan soldate 'n veilige heenkome gebied het. Die

toevlugsoorde was verbode terrein vir die koning (van Engeland) en oortreders is

dikwels hier versteek en beskerm voordat hulle na ander lande gedeporteer is, am

sodoende die doodstraf te probeer ontwyk.

Gedurende die twaalfde eeu het kwytskelding (pardons) in Engeland voorgekom

waartydens die koning sy outoriteit kon gebruik am die voorgestelde vonnis van In

misdadiger in individuele gevalle op te skort (Abadinsky, 1977: 19). Deur middel van die

toepassing van kwytskelding is wetgewing ten opsigte van diefstal op so 'n wyse

geherstruktureer dat die oortreding nie meer as 'n halsmisdaad beskou is nie (Killinger

et aI., 1976:2). Tydens die dertiende eeu is die doodstraf vir bykans aile misdade in

lande soos byvoorbeeld Engeland en Frankryk opgele.

Die voordeel van die geestelikes (benefit of the clergy) het gedurende hierdie eeu in

die genoemde lande, en oak vir In kart tydperk in Koloniale Noord-Amerika voorgekom

(Carney, 1977:76).

after conviction but before judgement, some categories of offenders (initially priests,

monks and nuns; later anyone who could convince a judge that he was literate) could

argue that they were exempt from punishment, should at least be mitigated.

 
 
 



Carney (1977:76) is van mening dat die toepassing van die voordeel van die geestelikes

'n ooreenkoms met proefdienste (korrektiewe toesig) toon in die opsig dat dit 'n metode

in die Kriminele Strafregsplegingstelsel was om die felheid van straf te verminder.

In ooreenstemming hiermee postuleer Callison (1983:34) dat sekere persone deur die

toepassing van die beginsel die brutale strawwe wat andersins deur die sekulere howe

opgele sou word, ontduik het deur hul na die kerklike hof te wend. Alhoewel hierdie

praktyk nie as In direkte voorganger van proefdienste of korrektiewe toesig beskou kan

word nie, is dit Carter et al. (1984:4) se opinie dat dit die regters se bereidwilligheid in

die soeke na alternatiewe of ligter strawwe weerspieel het.

Die toepassing van voorwaardelike vryspreking (judicial reprieve) het gedurende die

veertiende eeu uit die Engelse gemenereg (English common law) tot stand gekom.

Welch (1996:385) definieer dit soos volg:

the practise in the English courts whereby a defendant was awarded a suspended

sentence and provided with an opportunity to appeal to the crown for a pardon.

Volgens Bondeson (1994: 17) het geregtelike opskorting die toepassing van straf

weerhou deur die oortreder te begenadig. Carter et al. (1976:4) postuleer egter dat

geregtelike opskorting nie net die oortreder In kans tot kwytskelding gegun het nie, maar

terselfdertyd die regter die geleentheid tot groter inskik/ikheid teenoor die misdadiger

gebied het.

Hierdie wending was noodsaaklik aangesien oortreders volgens die Engelse

Gemenereg geen reg tot appel gedurende die veertiende eeu gehad het nie. Carter et

aI., (1976:4) is van mening dat geregtelike opskorting die mees betekenisvolle bydrae

tot die ontwikkeling van proefdienste (later korrektiewe toesig) gelewer het.

Skuldbekentenis (recognizance) wat recall to mind beteken, het ook gedurende die

veertiende eeu in Engeland (Callison, 1983:35). Vo/gens die outeur (1983:35) moes In

 
 
 



oortreder wat op grond van skuldbekentenis vrygelaat is dit in gedagte hou dat hy nie

weer In misdaad mag pleeg nie anders al hy in die hof sal verskyn. Hierdie praktyk het

dikwels met afkoopboetes of borg gepaard gegaan.

Carter et al. (1976:4) is van mening dat die persoon wat borg betaal veronderstel is om

'n verantwoordelikheid teenoor die oortreder sowel as die Staat te he en dus druk op die

oortreder ten opsigte van voorbeeldige toekomstige gedrag kan uitoefen. Dressler (in

Carter et aI., 1976:4) stel dit soos volg:

In this legal procedure, we find some features common to modern probation; suspension

of sentence; freedom in lieu of incarceration; conditions set upon such freedom; and the

revocation of liberty upon violation of the conditions.

Gedurende die 1600's en 1700's was Iyfstraf en die doodstraf in Engeland en Koloniale

Noord-Amerika steeds brutaal toegepas. Volgens Welch (1996:59) is misdadigers

byvoorbeeld in die openbaar gehang, verbrand, hul beendere verbrysel (deur die

oortreder in 'n uitgestrekte posisie op In wawiel vas te maak en vervolgens te gesel),

geradbraak (deur die misdadiger se arms en bene aan vier perde vas te maak en hulle

in verskillende rigtings te jaag om sodoende die persoon se ledemate van sy Iyf af te

skeur), Iyfstraf met 'n kats of 'n sweep (cat-o'-nine-tails) toegedien en met brandysters

gebrandmerk.

Humanitere groepe soos The Philadelphia Society for Alleviating the Miseries of Public

Prisons het tydens die laat 1700's in die VSA tot stand gekom om In meer private,

beskermende en rehabiliterende omgewing soos byvoorbeeld 'n gevangenis vir

misdadigers tot stand te bring (McShane & Krause, 1993:8).

2.2.3 Die Eeu van Verligting (Age of Enlightenment) (Vroee
1700's tot middel 1800's)

Volgens Welch (1996:48) is dit vera I wetenskaplike werke soos die van Isaac Newton

(Principia) en John Locke (Essays concerning human understanding) wat verandering in

 
 
 



die denkwyses van die sosiale en wetenskaplike vakdissiplines tot stand gebring het.

Hierdie nuwe denkrigting het 'n klemverskuiwing ten opsigte van die doel van

strafoplegging, tot gevolg gehad. Die outeur (1996:48) is van mening dat die persepsie

van misdaad en straftoemeting, naamlik die utilitaristiese strafbenadering, wat op

gewisse (certainty) en summiere (swiftness) beregting gefokus het, hieruit ontwikkel het.

Ooreenstemmend hiermee het die effek wat misdaad op die individu en die samelewing

kan he, gedurende die Eeu van Verligting, die nuwe fokuspunt geword. Welch

(1996:49) som dit soos volg op:

the Enlightenment thinkers contributed to the field of criminal justice by criticizing

capricious and inhumane punishment, and by advocating the improvement of prisons.

Tydens die vroee 1800's het gevangenisse oral in die VSA tot stand gekom maar

spoedig 'n negatiewe reputasie ontwikkel weens siektetoestande, oorbesetting en

geweldadigheid binne in die instellings. McShane en Krause (1993:90-91) stel dit soos

volg:

a search for sentencing alternatives was part of a second wave of reform in the first three

decades of the Twentieth Century. The direction of this movement may not have been

so much a demonstration of faith in community corrections as a revolt against traditional

warehouse-like prisons and solitary incarceration.

Verskeie gevangenisse soos byvoorbeeld Isaac T Hopperhouse in New York en

soortgelyke instellings in Boston en Philadelphia het egter 15 jaar later eers tot stand

gekom.

Die ontwikkeling van korrektiewe toesig in die VSA
gedurende die vroee 1800's

In 1841 word proefdienste vir die eerste keer deur John Augustus (1784-1859), 'n

skoenmaker van Boston wat 'n intense medelye met haweloses en alkoholverslaafdes

 
 
 



gehad het, ge·inisieer. Deurdat hy meegevoel met die genoemde persone gehad het,

maak hy In voorstel aan die regter om 'n alkoholverslaafde oortreder vrywillig onder sy

toesig te neem, met verreikende gevolge:

the court permitted this and the defendant was ordered to appear for sentence in three

weeks, at which time the defendant was brought back showing convincing signs of

reform. Instead of the usual penalty-imprisonment in the House of Correction the judge

imposed a nominal fine of one cent and ordered the defendant to pay costs (Fox et aI.,

1994:159).

Augustus se eerste ondervinding met proefdienste het hom ge'inspireer om nie net die

afkoopboetes (borg) tot alkoholverslaafdes te beperk nie, maar dit ook toe te pas vir

ander misdadigers 5005 jeugoortreders, vroulike misdadigers en ander persone wat

ernstiger oortredings begaan het. Hierdeur word daar na Augustus as "the father of

probation" verwys (Bondeson, 1994:18). Volgens Killinger et aI., (1976:22) het

Augustus volgehou dat die primere doelwit van straf nie kwaadwillige vergelding is nie

maar

the object of the law is to reform criminals, and to prevent crime and not to punish

maliciously, or from a spirit of revenge.

Ofskoon hy 'n vrywilliger sonder amptelike status was, het Augustus nie geskroom om

van polisie, regters en enige ander persone van mening te verskil nie. Alhoewel hy

steun van sommige regters en die media ontvang het, is hy dikwels deur aanklaers as In

indringer wat die spoedige afhandeling van sake vertraag het, gekritiseer (Abadinsky,

1982:20).

Gedurende die tydperk van sy betrokkenheid in die howe van Boston (VSA) het

Augustus In belangrike bydrae tot die ontwikkeling van proefdienste of korrektiewe

toesig gelewer. Hy het sekere beginsels 5005 byvoorbeeld ondervraging van die

oortreder, voorvonnisondersoeke, keuring van proefgevalle, verskaffing van werk en

woonplek en die opstelling van vorderingsverslae, aan die hof toegepas wat vandag

 
 
 



steeds in korrektiewe toesig vervat word (Bondeson, 1994:18). Na sy dood is Augustus

opgevolg deur 'n ene Rufus en ander minder bekende vrywilligers. Volgens Carney

(1977:18) het Augustus bykans 2000 individue gedurende sy leeftyd onder toesig gehad

en 'n verdere 3000 haweloses se borgtog betaal en hulle bygestaan om werk- of

woonplek te verkry. Deur sy bydrae is die gebruik van korrektiewe toesig nie net deur

ander state in die VSA nagevolg nie, maar het die beginsel spoedig ook na ander lande

uitgebrei (Klein, 1988:62).

Vindingryke pogings deur regters in Massachusetts (VSA) om straftoepassing meer

menslik en utilitaristies te maak, het gedurende die eerste helfte van die negentiende

eeu tot stand gekom. Hierdie ontwikkeling het daartoe gelei dat wetgewing in 1836

aangeneem het wat aan laerhowe die outoriteit verleen het om minder ernstige

oortreders se vonnisse met borgtog op te skort (Carter et aI., 1976:6).

In 1869 is nuwe wetgewing in Massachusetts (VSA) aanvaar wat outoriteit aan die

burgemeester van Boston verleen het om proefbeamptes aan te stel. Die eerste

werklike ondertoesigstellingswet is in 1878 in die VSA gepromulgeer. Hiervolgens is

toesigbeamptes uit die burgerlikes of die polisie gekies om hofsittings by te woon,

verslae op te stel, aanbevelings te maak en toesiggevalle en hulle gesinne te besoek

(Carney, 1977:81).

Wetgewing ten opsigte van besoldigde proefbeamptes is in 1891 in die bogenoemde

staat uitgebrei. Die belangrikheid van die laer kostes van korrektiewe toesig in

vergelyking met gevangenisstraf het verder tot die vestiging, aanvaarding en toepassing

van korrektiewe toesig bygedra. Hierdie stelsel is later deur ander Noord-Amerikaanse

state soos Missouri (1897), Vermont (1898), Illinois, Minnesota, Rhode Island (1899) en

New Jersey (1900), aanvaar. Die instelling van 'n Jeughof in Chicago in 1899 het die

toenemende behoefte aan korrektiewe toesig bevestig. Die tydperk tussen 1900 en

1930 is veral deur wesenlike veranderinge in penologiese en strafregtelike wette

gekenmerk.

 
 
 



Volgens Dean-Myrda en Cullen (in McShane & Krause, 1993:90) het daar gedurende

hierdie tydperk drie primere opvattings ontstaan naamlik: Eerstens dat die behandeling

van die oortreder belangriker as die misdaad is; tweedens dat individuele behandeling

van die oortreder meer suksesvol is en derdens dat die Staat outoriteit moet gebruik om

die wet toe te pas. Teen 1940 het 42 state in die VSA alreeds toesighouding vir

jeugdiges en volwassenes goedgekeur en in 1956 is dit in bykans al die state van die

VSA toegepas (Welch, 1996:386). Volgens die outeur was daar in 1996 na beraming

2.7 miljoen volwasse oortreders in die VSA onder korrektiewe toesig.

2.2.5 Die ontwikkeling van korrektiewe toesig in Engeland
gedurende die vroee 1800's

Die vroegste vorm van proefdienste het ongeveer 1820 in Engeland ontstaan

waartydens oortreders by die koning vir kwytskelding van hul vonnis kon appelleer (kyk

par. 2.2.2). Individue soos byvoorbeeld Matthew Davenport Hill, 'n prokureur, en

Edward William Cox, In landdros, het tot die verdere ontwikkeling van In

proefdienstestelsel in Engeland bygedra.

Carney (1977:79) postuleer dat die sosiale klimaat gedurende die tydperk geskik was vir

nuwer idees en praktiese eksperimentering in die strafregsplegingstelsel en wel om die

volgende redes:

• In die praktyk het dit geblyk dat gevangenisstraf nie noodwendig oortreders

rehabiliteer nie.

• Verder het dit voorgekom asof die opskorting van 'n vonnis sonder toesighouding,

nutteloos was.

Gedurende 1820 het Hill as praktiserende prokureur die ongewone tendens van eendag

vonnisse voorgestel. Hiervolgens is jeugdiges wat deur 'n landdros goedgekeur is, vir

een dag lank gevange geneem en daarna weer vrygelaat waarna hulle onder toesig van

 
 
 



'n toesighouer geplaas is (soos byvoorbeeld 'n voog wat deur die hof aanbeveel is).

Carney (1977:79) is van mening dat hierdie vonnistoepassing as die voorloper van

korrektiewe toesig beskou kan word. In 1841 het Hill, as magistraat sy eie weergawe

van die eendag vonnisse in Birmingham (Engeland) begin toepas. Vonnisse is

opgeskort en oortreders onder toesig van 'n verantwoordelike persoon geplaas.

Ofskoon die maatreel nog nie werklik as korrektiewe toesig beskou kan word nie, toon

die toepassing daarvan ooreenkomste met sekere beginsels van korrektiewe toesig

soos byvoorbeeld die keuring van oortreders, die tipe oortreding wat begaan is, die

oortreder se misdaadrekord en opskorting van 'n vonnis asook die keuring van

vrywilligers in wie se sorg die oortreder geplaas is. Die sukses van Hill se

baanbrekerswerk kom duidelik in die volgende aanhaling van die Verenigde Nasies

verslag (1951 :44) na vore:

On the whole, Hill's practise of probation showed favourable results. Already after seven

years he could report that a much greater number so disposed of were drawn from evil

courses than that of those who, having no such advantages, had been consigned to

prison.

Oortreders is gevonnis indien misdadige gedrag herhaal is. In dieselfde jaar as Hill

(1841) het Edward William Cox elders in Engeland In voorlopige proefdienstestelsel vir

jeugdiges in werking gestel. Weens die praktiese uitvoerbaarheid van

ondertoesigstelling is dit spoedig ook vir ander persone soos volwasse mans en dames

opgele. Die Summary Jurisdiction Act van 1880 was die eerste geskrewe wet wat vir

ondertoesigstelling in Engeland voorsiening gemaak het en dien vandag nog as die

professionele basis vir korrektiewe toesig in die land.

 
 
 



2.2.6 Die ontwikkeling van korrektiewe toesig in Nieu-
Seeland gedurende die laat-1800's

Nieu-Seeland het in 1886 vir die eerste keer In volwaardige proefdienstelsel tot stand

gebring met die instelling van statutere wetgewing wat vir die besoldiging van

proefbeamptes voorsiening gemaak het. Volgens die Verenigde Nasies verslag

(1951 :49) was die proefbeamptes hoofsaaklik verantwoordelik vir

voorvonnisondersoeke, die voorbereiding en opstelling van hofverslae en aanbevelings

ten opsigte van geskikte gevalle.

Die mees uitstaande kenmerk van die wet was die feit dat dit tot eerste oortreders

beperk was en dat die proeftydperk nie die aanvanklike vonnistydperk moes oorskry nie.

Die wetgewing wat in 1886 tot stand gekom het, is in 1920 deur die Offenders Probation

Act vervang, wat die grondslag van die huidige (1998) wetgewing in Nieu-Seeland ten

opsigte van korrektiewe toesig gele het.

2.2.7 Die ontwikkeling van korrektiewe toesig in Kanada
gedurende die laat-1800's

Kanada het in 1889 wetgewing wat op die Britse Probation of Offenders Act van 1887

gebaseer is, aanvaar. Hierdie wet, tesame met die opskorting of uitstelling van 'n

vonnis, is in 1927 in die Kanadese Criminal Code vasgele. Hierdie wet stel korrektiewe

toesig as strafopsie in die vooruitsig indien In oortreder se vonnis nie In tweejaar tydperk

oorskry nie. Volgens die Verenigde Nasies verslag (1951 :58) moes daar noukeurig aan

sekere aspekte van die oortreder aandag gegee word soos byvoorbeeld:

the age, character and antecedents of the offender to the trivial nature of the offence,

and to any extenuating circumstances under which the offender was committed.

Ofskoon hierdie wetgewing voorsienning gemaak het dat 'n persoon deur die hof as

voog aangewys kon word, was daar daardie tydstip nog nie proefueamptes aangestel

nie. Wetgewing om laasgenoemde te bewerkstellig is vir die eerste keer in 1922 in

 
 
 



Ontario toegepas en in 1946 is proefbeamptes in al die onderskeie provinsies van

Kanada aangestel.

Volgens Neser (1993:443) kan vrylating onder verpligte toesig in Kanada in werking tree

nadat 'n gevangene wat deurentyd goeie gedrag geopenbaar het, twee-derdes van sy

vonnis reeds uitgedien het. Hierdie persone bly onder verpligte toesig totdat die totale

vonnistydperk verstryk het. Kanada kan as een van die lande met die mees

gevorderde korrektiewe stelsels in die wereld beskou word.

2.3 LITERATUUROORSIG VAN DIE HISTORIESE
ONTWIKKELING VAN KORREKTIEWE TOESIG IN
SUID-AFRIKA

Krugel (1990: 10) is van mening dat standpunte aangaande straftoemeting nie staties is

nie. Uit die geskiedenis blyk dit dat strafmetodes nie net van verlede tot hede verskil

nie, maar ook van gemeenskap tot gemeenskap. Strafvorme wat op een tydstip as

regverdig en billik beskou is, kan binne afsienbare tyd merkwaardig verander. Volgens

die outeur (1991: 10) kan die regverdigheidsopvatting of billikheidsbesef wat binne 'n

besondere staatkundige, sosiale, kulturele, etniese of politieke groepering van mense

heers, byvoorbeeld deur die volgende faktore be'invloed word:

• Relatiewe rus en vrede versus onrus en oorlog.

• oorv/oed en skaarste.

• Welvaart en armoede.

• Die peil van misdaadbedreiging in die samelewing.

Krugel (1991: 10) postuleer verder dat die benadering tot straftoemeting in Suid-Afrika

sedert die dae van ledebraking of radbraking (kyk par. 2.2.2) en foltering wat in die

periode van die Kaapse geskiedenis (ongeveer die laat-1800's) voorgekom het,

noemenswaardige veranderinge ondergaan het. Welch (1996:92) is van mening dat

die positivistiese skool in die kriminologie deur wetenskaplike navorsers soos

 
 
 



byvoorbeeld Cesare Lombroso (1835-1909), In klemverskuiwing in die belangstelling

van die oortreder, eerder as die misdaad, tot gevolg gehad het. Die toenemende

belangstelling in die omstandighede van die oortreder (strafindividualisering) het verder

veroorsaak dat daar voortdurend na meer geskikte strafvorme vir individuele gevalle

gesoek word.

Die ontwikkeling van gemeenskapsgebaseerde strawwe en korrektiewe toesig het, in

teenstelling met ander lande soos die VSA, Engeland en Kanada, eers gedurende die

vroee 1900's in die Suid-Afrikaanse strafregsplegingstelsel beslag gevind. Alhoewel

korrektiewe toesig eers sedert 1991 as alternatief vir gevangenisstraf toegepas word,

het die eerste wetlike voorsiening van proefdienste in 1906 met die Wet op Eerste

Oortreders 10 van 1906 ontstaan. Hiervolgens kon eerste oortreders wat skuldig

bevind is, maar nie met die dood strafbaar was nie, op eie verantwoordelikheid, met of

sonder boete, vrygestel word (Van den Berg, 1974:22).

Met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika (die samesmelting van die vier

Britse kolonies) op 31 Mei 1910, is 'n nuwe staatkundige bedeling ingelei (Cloete, et aI.,

1991:4). Na die Uniewording van Suid-Afrika het In nuwe gevangeniswet, Wet op

Gevangenissen en Verbetergestichten, Wet 13 van 1911 en die Algemene Regulasies

vir die Beheer van Bandiettronke en Tronke (1911), In nuwe tydperk in die

gevangeniswese van Suid-Afrika ingelei.

Van der Merwe (1991 :90-91) is van mening dat misdaad van ongekende omvang sedert

die vroee tagtigerjare plaasvind en word dit wereldwyd in penologiese kringe aanvaar

dat gemeenskapsgebaseerde strawwe vir sekere oortreders die mees effektiewe

strafopsie is. Volgens die National Advisory Commission on Criminal Justice Standards

and Goals (1973) in die VSA, is gevangenisstraf, weens die destruktiewe gedrag wat in

gevangenisse voorkom, nie effektief in die bekamping van misdaad nie (McDonald,

1986: 12) en word gemeenskapsdiensstraf eerder as gevangenisstraf aanbeveel. Hy

maak die volgende stelling:

 
 
 



Sentencing to community service or restitution provides an altemative to imprisonment

which is positive from every point of view: It avoids the destructiveness of imprisonment,

it is less costly and it helps compensate the victim of crime for his loss (McDonald,

1986:16).

Morris (in Van der Merwe, 1991 :91) is van mening dat korrektiewe toesig die mees

toepaslike alternatief vir gevangenisstraf is:

many have been helped by them toward a better future, instead of being pushed down

by the destructive side of prison.

Volgens Neser (1993:417) is daar reeds in 1981 besef dat die hoe gevangene getalle In

probleem is wat bekamp moet word. Die outeur (1993:417) vergelyk die neiging ten

opsigte van gevangesetting in Suid-Afrika met die res van die wereld en kom tot die

volgende slotsom:

• Die ontwikkeling ten opsigte van gemeenskapsgebaseerde vonnisse in Suid-Afrika is

nie in pas met vooruitgang in die res van die wereld nie.

• In Nuwe doelstelling ten opsigte van die bedryf van gemeenskapsgebaseerde

vonnisopsies is nodig.

In die lig van die bogemelde bevindings was die Krugel Komitee, onder leiding van die

Minister van Justisie, aangestel om die oorbevolking van gevangenisse te ondersoek

(Neser, 1993:417). Terselfdertyd is 'n werkgroep, Proefdienste en Ondertoesigstelling,

ingestel om die uitvoerbaarheid en lewensvatbaarheid van korrektiewe toesig in Suid-

Afrika te ondersoek.

 
 
 



As gevolg van die navorsing wat in die verband gedoen is, is Artikel 297 van die

Strafproseswet sodanig gewysig en aangepas dat gemeenskapsdiens en korrektiewe

toesig sedert 1991 as strafalternatief vir gevangenisstraf opgele kan word.

Wetwysigings in die Strafproseswet 51 van 1977 en die Wet op Gevangenisse 8 van

1959 vir die oplegging en uitvoering van korrektiewe toesig sowel as die

Wysigingswetsontwerp op Aangeleenthede rakende Korrektiewe Dienste en Toesig Wet

122 van 1991, is deur die Parlement goedgekeur.

Op 15 Augustus 1991 is korrektiewe toesig as strafvorm in werking gestel en kan dit vir

die volgende misdade opgele word:

Huisbraak en diefstal.

Bedrog.

Motordiefstal en diefstal uit voertuie.

Peuter met posstukke.

Besit van gesteelde eiendom.

Roekelose of nalatige bestuur.

Bestuur onder die invloed van alkohol.

Bestuur sonder In lisensie.

Versuim om onderhoud te betaal.

Aanranding en onsedelike aanranding.

Handel in dagga en dwelms.

Verkragting.

Regsverydeling.

Minagting van die Hot.

Opsetlike saakbeskadiging.

Strafbare manslag.

Besit van In vuurwapen sonder In lisensie.

Rig van In vuurwapen op In ander persoon.

Hahtering van 'n vuurwapen onder die invloed van alkohol.

Besit van ammunisie sonder In lisensie.

 
 
 



Omkopery.

Brandstigting.

Roof.

Hotel verlaat sonder om te betaal.

Die besit van vervalste geld.

'n Vervalste identiteit voor te hou.

Gebruiksaanmatiging.

Menseroof.

Versuim om te stop na 'n voertuigongeluk.

Versuim om vas te stel of daar beseerdes is nadat In ongeluk veroorsaak is.

Versuim om hulp te verleen nadat In ongeluk veroorsaak is.

Bloedskande.

Ontsnapping.

Winkeldiefstal

Crimen iniuria (Joubert, 1997:3-4).

2.3.1 Die filosofie wat korrektiewe toesig onderle

Volgens Terblanche (1991 :50) is die filosofie wat korrektiewe toesig onderle die

volgende:

• Die oortreder word gestraf deur sy vryetyd in beslag te neem en sy

bewegingsvryheid tot 'n mate te beperk.

• Die kostes aan korrektiewe toesig verbonde is minder as gevangenisstraf en die

gemeenskap kan by die toepassing van korrektiewe toesig betrokke raak.

 
 
 



2.3.2 Voordele wat korrektiewe toesig kan inhou

• Die gemeenskap of die belastingbetaler nie hoef in te staan vir die oorteder en sy

gesin nie aangesien die toesiggeval ekonomies produktief kan bly.

• Die oortreder sy gevoel van eiewaarde kan behou deur die gemeenskap op In

positiewe wyse te vergoed vir sy oortreding deur byvoorbeeld gemeenskapsdiens te

verrig.

• Gevangenisoorbesetting moontlik verminder kan word en daar dus plek vir

gevaarlike oortreders geskep word.

In ooreenstemming hiermee haal Terblanche (1999:333) uit S v Nel (1995:333) die

volgende voordele van korrektiewe toesig aan:

the probationer is not exposed to hardened criminals, he does not suffer the isolation and

stigma attached to imprisonment, prison space is not taken up, he can keep his

employment and support his family and society does not lose the skills of someone who
can look after himself.

In die Iig van Sutherland se Differensiele Assosiasieteorie (Kratcoski & Kratcoski,

1990:56) blyk dit dat een van die primere voordele van korrektiewe toesig daarin gelee

is dat die toessiggeval nie deur geharde misdadigers gekontamineer word, soos tydens

gevangenisstraf, nie. Die outeur (1990:56) meld die volgende ten opsigte van

Differensiele Assosiasie:

 
 
 



The process of learning criminal and anticriminal patterns involves all the mechanisms

there are involved in any other learning (Kratcoski & Kratcoski, 1990:56).

Deur middel van korrektiewe toesig is die toesiggeval dus minder aan kontaminasie

blootgestel. In teenstelling met gevangenisstraf kan die effek van etikettering tydens

korrektiewe toesig minder wees (Kratcoski & Kratcoski, 1990:246).

Navorser sal poog om deur middel van die studie moontlike nadele van korrektiewe

toesig te identifiseer (kyk hoofstuk 4).

2.4 DIE HUIDIGE STAND VAN NAVORSING IN SUID-
AFRIKA TEN OPSIGTE VAN DIE INVLOED WAT
KORREKTIEWE TOESIG VAN DIE MANLIKE
TOESIGGEVAL OP DIE EGGENOTE EN GESIN
HET

Weens die resente ontwikkeling en toepassing van korrektiewe toesig in Suid-Afrika is

daar min literatuur oor die effek wat die strafvorm op die eggenote van die manlike

oortreder het, beskikbaar. As gevolg van die hoe misdaadsyfer kan daar In behoefte

aan spoedige en gewisse strafoplegging by die gemeenskap ontstaan. Sedert die

afskaffing van die doodstraf, die politieke veranderinge in Suid-Afrika, beloftes wat

gemaak en nie altyd noodwendig nagekom is nie, die swak ekonomiese posisie en die

armoede en werkloosheid wat daaruit voortspruit, het misdaad in Suid-Afrika sterk

toegeneem. Hierdie toename in misdaad het In ongekende hoe gevangenisbevolking tot

gevolg (Venter, 1997: 1).

Ten spyte van die oorbevolkte gevangenisse en die vraag na die herroeping van die

doodstraf, bestaan die moontlikheid dat die waarde van korrektiewe toesig as

alternatiewe strafopsie deur die samelewing misken word.

 
 
 



2.5 TEORETIESE PERSPEKTIEF: DIE INVLOED VAN
KORREKTIEWE TOESIG OP DIE EGGENOTE VAN
DIE MANLIKE TOESIGGEVAL

2.5.1 Inleiding

Aangesien daar geen omvattende teorie bestaan wat die effek van korrektiewe toesig op

die eggenote van die manlike toesiggeval beskryf of verklaar nie, het navorser enke/e

moontlike teoriee oorweeg, maar min gedeeltes en argumente gevind wat bruikbaar is

om die effek van korrektiewe toesig op die eggenote van die manlike toesiggeval, te

verklaar nie.

In teenstelling met gevangenisstraf, waar die oortreder uit die gemeenskap verwyder

word, is korrektiewe toesig In gemeenskapsgebaseerde vonnis wat veronderstel dat die

oortreder sy vonnis in die same/ewing uitdien. Die toesiggeval word dus nie uit sy gesin

weggeneem nie, wat impliseer dat die gesinslede steeds in interaksie met die

gevonnisde is: hul handelings en noodwendig ook hul verhoudings met mekaar sowel

as die samelewing kan deur die vonnisopsie be'invloed word.

Aangesien die gesin verder as In sisteem, bestaande uit verskillende akteurs of

rolspelers wat in interaksie met mekaar is, beskou kan word, is navorser van mening dat

Parsons se Aigemene Handelingsteorie 'n toepaslike teorie is ter verk/aring van die

effek wat korrektiewe toesig op die gesin kan he. Parsons se Aigemene

Handelingsteorie sal dus as raamwerk en onderbou ter verklaring van die eggenote se

belewenis van korrektiewe toesig asook die invloed daarvan op haar gesin dien.

2.5.2 Parsons se Aigemene Handelingsteorie

Talcott Parsons (1902-1979) se Struktureel-Funksionalistiese Teorie van sosiale

sisteme is gedurende die dertigerjare geformuleer waarna dit oor 'n tydperk van

ongeveer 50 jaar ontwikkel en uitgebrei is. In sy eerste studie The Structure of Social

 
 
 



Action (1937) ontwikkel Parsons In voluntaristiese handelingsteorie wat op vrywillige

sistemiese interaksie wat in aile samelewings voorkom, gebaseer is (Craib, 1992:40).

Parsons se Aigemene Handelingsteorie, waarin In algemene beeld van die samelewing

se struktuur, handeling en die interafhanklikheid tussen verskillende sisteme weergegee

word, het later hieruit ontwikkel (Adriaansens, 1980:76).

Die konsep sisteem vorm die grondslag van sy teorie, tesame met sosiale handeling as

die vertrekpunt wat later tot In breere raamwerk uitgebou is. Die teorie is abstrak en kan

dus op aile vorme van menslike handeling van toepassing gemaak word, soos in die

geval van die eggenote van die manlike toesiggeval, die tema van die onderhawige

studie.

Parsons beskou menslike gedrag of handeling as In algehele sisteem wat uit

verskil/ende komponente bestaan en tot die totale sisteem van handeling bydra.

Gevolglik kan elke sisteem ook tegelyk uit al die subsisteme bestaan. Die gesinsisteem

kan byvoorbeeld ook as 'n subsisteem van die sosiale sisteem beskou word. Daar is

veral drie belangrike fokuspunte van handeling wat in Parsons se teorie navore kom,

naamlik dat dit in enige sosiale handeling eerstens om die persoon of persone wat

handel gaan (byvoorbeeld die eggenote en gesin van die toesiggeval); tweedens dat

daar 'n verhouding tussen persone bestaan waartydens interaksie plaasvind en

derdens dat die aard van hierdie interaksie kultureel-gestruktureerde definisies soos

simbole, waardes en norme, (soos byvoorbeeld die stigmatisering wat met enige

strafvorm gepaard kan gaan), beperk of be'invloed (Wallace, 1991 :28).

Vo/gens Craib (1992:41) onderskei Parsons die volgende vier subsisteme van

handeling, naamlik:

biologiese subsisteem, wat Yo/gens Parsons in aile gevalle van handeling

betrokke is en aan die persoonlikheidsubsisteem onderliggend is

 
 
 



sosiale subsisteem, waar die fokus op die interaksie van verskillende persone in

'n bepaalde situasie gaan, wat nie as sulks 'n sisteem van handeling is

Reeds vroeg in die ontwikkeling van sy teorie verwys Parsons na die handeling van

akteurs (persone) en die verhouding of interaksie wat tussen die verskillende

rolspelers bestaan. Volgens Craib (1992:41) beskou Parsons nie net individue as In

handelingseenheid nie maar kan ander sisteme, soos byvoorbeeld die sosiale sisteem,

ook as 'n handelingsisteem gesien word. Parsons beskryf die verhouding (interaksie)

tussen die subsisteme vanuit die simboliese handelingsperspektief, naamlik dat elke

subsisteem sekere behoeftes of voorvereistes moet vervul om suksesvol te kan

voortbestaan. Parsons identifiseer vier funksionele voorvereistes, naamlik

aanpassing, doelbereiking, integrasie en patroonhandhawing (Van den Berg, 1997:

69).

2.5.2.1 Parsons se vier subsisteme van handeling

Parsons sluit die biologiese subsisteem as een van die algemene handelingsisteme in

(Ritzer, 1996:108). Craib (1992:44) postuleer egter dat die biologiese subsisteem die

skakel tussen die fisieke wereld en die waarde-stelsel van die handelingswereld is. Oit

kan verder as die energiebron van die ander sisteme beskou word. Parsons (in

Black, 1961 :21) is van mening dat handeling as In biologiese subsisteem in die menslike

Iiggaam gesetel is. Alhoewel die genetiese samestelling hier van belang is, speel leer

en kondisionering ook 'n rol in die individu se lewe.

Tydens korrektiewe toesig kan sekere negatiewe gevolge van die tipe strafvorm, 5005

stres, moontlik 'n invloed op die biologiese subsisteem van die gesin he. Respondente

 
 
 



kan byvoorbeeld fisieke simptome soos migraine, slaaploosheid, gewigsverlies of -

toename en gastriesverwante siektetoestande ontwikkel.

Alhoewel die persoonlikheidsubsisteem onafhanklik funksioneer, word dit deur die

kulturele- en sosiale subsisteme be·invloed. Die persoonlikheidsubsisteem kan as die

meganisme of instrument waardeur In sisteem sy doelstellings bereik, beskou word

(Craib, 1992:44). Dit is op die individuele of persoonlikheidsvlakke wat mense

gemotiveer word om by die samelewingsnorme aan te pas. Norme word deur middel

van internalisering deel van In persoon se sosiale en psigologiese samestelling.

'n Persoon wat die norme ge'internaliseer het en dus gemotiveer is om by veranderende

omstandighede aan te pas en gevolglik op In sosiaal aanvaarbare wyse optree, word

deur die sosiale groep met aanvaarding en beloning goedgekeur. Die sosiale

subsisteem dra dus inligting aan die persoonlikheidsubsisteem oor.

Weens die onaanvaarbaarheid van misdaad en die samelewing se behoefte aan

vergelding en afskrikking, kan die gemeenskap negatief teenoor die eggenote en die

gesin van die toesiggeval optree. Dit kan veroorsaak dat die oortreder se eggenote

haarself sosiaal onttrek om by die veranderende situasie aan te pas.

Volgens Ritzer (1996: 107) kan die persoonlikheid as 'n georganiseerde sisteem van

orientasie en motivering van die individuele akteur se gedrag gedefinieer word. Sekere

doelwitte wat dus deur die waardes en norme vanuit die kulturele subsisteem voortvloei,

kan die handeling van die mens motiveer (Adriaansens, 1980:74). Die

persoonlikheidsubsisteem besluit dus watter handeling uitgevoer moet word.

Van den Berg (1997:75) is van mening dat doelbereiking (kyk par. 2.5.2.1) as 'n funksie

van die persoonlikheidsubsisteem gesien kan word, wat toesien dat handeling wat

uitgevoer word, aan die vereistes van die heersende kulturele waardes en norme

 
 
 



voldoen. Parsons en Shils (in Ritzer, 1996:107) definieer doelbereiking as "the most

significant units of motivation and action".

Die persoonlikheidsubsisteem moet dus besluit watter handeling met die waardes en

norme van die samelewing ooreenkom en gedrag daarvolgens uitvoer. Aangesien

misdaadpleging teenstrydig met die voorgestelde waardes en norme van 'n samelewing

is, kan dit veroorsaak dat die eggenote van die oortreder haar gedrag tydens

korrektiewe toesig wysig of verander. Die eggenote kan byvoorbeeld bure, familie,

vriende en kollegas probeer vermy, asook sosiale geleenthede waartydens sy met die

situasie van korrektiewe toesig gekonfronteer mag word.

Parsons identifiseer drie basiese behoeftevoorvereistes. Eerstens is daar die behoefte

om liefde, goedkeuring en aanvaarding uit sosiale verhoudings te ontvang. Tweedens,

die ge"internaliseerde waardes wat die individu se gedrag rig om op 'n kultureel-

aanvaarbare wyse op te tree, en derdens die rolverwagting wat met die reaksie wat die

akteur of persoon veroorsaak of ontvang, verband hou.

Volgens Parsons (Ritzer, 1996: 108) is die persoonlikheidsubsisteem geIntegreer met

die sosiale subsisteem, eerstens ten opsigte van die individu se plek in die samelewing;

tweed ens met betrekking tot die rolverwagting wat daarmee gepaard gaan, en derdens

wat die aanleer en internalisering van waardes en norme aanbetref.

Van den Berg (1997:76) is van mening dat die sosialisering- en interaksieprosesse

voortdurend die persoonlikheidsubsisteem beInvloed. Indien 'n sosiale groep

byvoorbeeld negatief teenoor die toesiggeval, sy eggenote en gesin optree, kan dit

moontlik 'n invloed op die betrokkenes he. Die toesiggevalle kan hulself sosiaal onttrek

en geIsoleer word indien hulle van mening is dat hulle gestigmatiseer is, wat in stryd met

hul biologiese en persoonlikheidsubsisteme se behoeftes, naamlik dat hul nie

stigmatisering, isolasie en uitsluiting wi! ervaar nie. Verder kan hul 'n behoefte he om

met iemand vanuit die sosiale en kulturele subsisteme oor hul belewenis van

korrektiewe toesig te praat.

 
 
 



Die moontlikheid bestaan verder dat die eggenote nie in staat is om haar ervaring van

haar man se korrektiewe toesig, tesame met die stigmastisering en viktimisasie wat uit

onkunde deur eksterne sisteme veroorsaak word, kan verwoord of beskryf nie.

Skuldgevoelens en 'n swak selfbeeld wat deur korrektiewe toesig veroorsaak kan word,

kan verder daartoe bydra dat die persoonlikheidsubsisteem van die eggenote tydens die

vonnis bei"nvloed word.

Die samelewing, bestaande uit verdere subsisteme, kan as die omvattendste sosiale

sisteem beskou word. Hierdie sisteem bevorder die samehorigheid tussen die

subsisteme. Van den Berg (1997:76) is van mening dat die sosiale subsisteem tot stand

kom deurdat mense binne 'n bepaalde sosiale milieu met mekaar in interaksie verkeer.

Volgens Parsons (in Craib, 1992:41) bestaan die sosiale sisteem uit verskillende akteurs

of rolspelers, elk met sekere waardes en norme wat deel van hul omgewing en

leefwereld uitmaak. Vervolgens postuleer die outeur (1992:41) dat In netwerk van

statusrolle- en posisies waaraan sekere gedrag en verwagtings gekoppel is, in In sosiale

subsisteem deur middel van institusionalisering uitgebrei word. Die wyse van

interaksie geskied volgens vasgestelde sosiaal-aanvaarbare patrone, naamlik die

waardes en norme, ten einde ordelikheid in die samelewing (sosiale subsisteem), te

verseker. Hierdie voorskrifte en norme bepaal byvoorbeeld die wyses waarop mense in

sekere situasies teenoor mekaar optree.

Die kulturele en sosiale subsisteme is nou verwant aan mekaar, byvoorbeeld

groepskultuur wat oorgedra en aangeleer word. Hierdeur word 'n raamwerk van

betekenis aan sosiale groeperings verskaf. Die persepsie van wat reg en verkeerd is in

die sosiale subsisteem, word deur middel van waardes (die oortuigings oor waf wenslik

binne 'n bepaa/de same/ewing is) en norme ('n sosia/e gedragsree/ waf aan 'n persoon

voorskryf hoe daar in In gegewe ro/posisie opgefree behoort fe word) weers pieel. Die

 
 
 



sosiale subsisteem bied ook aan die persoonlikheidsubsisteem waardes en norme

waarvolgens individue in bepaalde situasies moet optree.

Parsons (Ritzer, 1996: 105) onderskei vier subsisteme binne die sosiale sisteem wat

sekere funksionele voorvereistes behoort na te kom. Eerstens moet die ekonomiese

sisteem In bepaalde aanpassingsfunksie verrig deur byvoorbeeld omgewingsbronne te

benut en dit binne die sisteem te versprei. Tweedens neem die politieke sisteem

besluite en organiseer die sisteem om sy doelwitte te bereik. Derdens moet die

regsisteem die waardes van die samelewing met gesag deur middel van wetgewing

afdwing deur die integrasie, k06rdinasie en regulasie van verhoudings tussen elemente

in die sisteem. Vierdens moet die akteurs of rolspelers (persone in die sosiale

sisteem in die geval van die onderhawige studie dus die gesin van die manlike

toesiggeval) gemotiveer word om hul rolle te vervul en die samelewingspatroon te

handhaaf.

Aangesien die norme van die sosiale subsisteem in die waardes van die kulturele

subsisteem weerspieeH word, kan dit skematies soos volg voorgestel word:

KULTURELE SUBSISTEEM WAARDES, IDEES, IDEOLOGIE,
OORTUIGINGS

SOSIALE SUBSISTEEM NORME

Tydens korrektiewe toesig verrig elk van die vier subsisteme binne die sosiale sisteem

'n rol. Korrektiewe toesig skep die moontlikheid dat die oortreder steeds sy finansiele

verpligtinge teenoor sy gesin kan nakom en belastingpligtig kan bly, terwyl die kostes

verbonde aan korrektiewe toesig as alternatiewe strafopsie, merkwaardig laer is as die

van gevangenisstraf. Die politieke en regsisteme is verantwoordelik vir uitvoering van

reg en geregtigheid. Die gevangenisoorbevolking kan deur middel van korrektiewe

 
 
 



toesig verminder word, terwyl die eggenote sowel as die gemeenskap by die

vonnisopsie kan baatvind. Beide die toesiggeval en sy eggenote en sy gesin kan steeds

tydens korrektiewe toesig hul rolle vervul, wat die voordeel van die strafvorm

beklemtoon.

• Die kulturele subsisteem

In teenstelling met die ander subsisteme kan die kulturele subsisteem nie as 'n

handelingsisteem beskou word nie. Haralambos (1982:3) definieer die kulturele sisteem

5005 volg:

The culture of society is the way of life of its members: the collection of ideas and habits

which they learn, share and transmit from generation to generation.

In teenstelling hiermee omskryf Popenoe (1980: 103) kultuur as die sisteem van

waardes, norme en betekenisse wat deur 'n spesifieke samelewing gedeel word. Die

outeur (1980) is verder van mening dat die mens 'n bepaalde kultuur, deur middel van

interaksie met ander persone van dieselfde groep, aanleer. Volgens Popenoe

(1980: 105-111) bestaan die kulturele subsisteem uit die volgende komponente:

Simbole. Simbole is enigiets wat In betekenis voorstel en kan 'n sekere

veronderstelling of idee verteenwoordig so kan die simbool van In voel

byvoorbeeld met 'vryheid' geassosieer word. Simbole is veral waardevol om

abstrakte begrippe 5005 byvoorbeeld geregtigheid, voor te stel. Deur middel van

die toepassing van korrektiewe toesig kan die samelewing ervaar dat

geregtigheid op In sosiaal aanvaarbare wyse geskied. Kulturele voorskrifte

rondom gevangenisstraf kan egter veroorsaak dat ondertoesigstelling nie as In

ernstige strafopsie beskou word nie. Hiermee saam kan die belewenis van

korrektiewe toesig deur die eggenote van die toesiggeval deur die samelewing,

misken en onderskat word.

 
 
 



Waardes. Waardes is algemene beskouings of idees van persone binne 'n

bepaalde kultuur oor wat wenslik, goed of sleg en reg of verkeerd in In

samelewing is. In ooreenstemming met simbole bestaan waardes in verhouding

tot mekaar om sekere patrone te vorm. Tydens korrektiewe toesig kan die

samelewing byvoorbeeld ervaar dat die strafoogmerk van vergelding nie by die

oortreder ingeskerp word nie aangesien die strafopsie as te lig beskou kan word.

Die kulturele subsisteem kan moontlik sekere beperkings op die optrede van die

samelewing teenoor die toesiggeval en sy gesin plaas soos byvoorbeeld om hulle

sosiaal te vermy weens die persepsie dat hulle 'sleg' is.

Norme. Norme word in volksgewoontes, sedes (sosiale gewoontes) en wette

vervat. In teenstelling met volksgewoontes word die verbreking van sedes, soos

byvoorbeeld om 'n moord te pleeg en die verontagsaming van wette, deur die

samelewing afgekeur. Wanneer 'n persoon onder korrektiewe toesig is, kan hy

moontlik weens die feit dat hy In misdaad gepleeg het en besig is om 'n vonnis uit

te dien, deur die samelewing as 'n misdadiger geetiketteer word. Terselfdertyd

kan sy gesin gestigmatiseer en moontlik geviktimiseer word deur die sosiale

handelinge en gedrag van die samelewing.

Parsons is van mening dat elke akteur (persoon) vir die vervulling van een of ander

funksie verantwoordelik is en oor gespesialiseerde rolle beskik om hieraan te kan

voldoen. Wallace (1991: 142) postuleer dat die funksionele voorvereistes volgens

Parsons noodsaaklik is om 'n sosiale ekwilibrium in 'n sisteem te handhaaf en om

doeltreffend in die samelewing te kan voortbestaan. Hierdie kontinu"iteit van handeling

word deur twee meganismes naamlik sosialisering en sosiale kontrole moontlik gemaak

(Wallace & Wolf, 1991: 142).

 
 
 



• Aanpassing

Volgens Van den Berg (1998: 121) verwys aanpassing na die aktiwiteit wat die

biologiese en persoonlikheidsubsisteme in staat stel om by die interne (biologiese)

behoeftes sowel as die eksterne omgewing aan te pas. Die funksie sluit die vestiging

van verhoudings tussen die sisteem en die eksterne omgewing in. Dit behels verder die

handeling of aktiwitiet wat die subsisteem in staat stel om In aanpassing te maak.

In teenstelling hiermee vertolk Ritzer (1996:99) aanpassing as die subsisteem se

vermoe om by die omgewing aan te pas sowel as die vermoe om die omgewing te

verander en te manipuleer om sodoende by die sisteem se behoeftes aan te pas.

Volgens Adriaansens (1980:110) sluit die manipulasie van die omgewing beide eksterne

en bemiddelende gedrag in. Korrektiewe toesig kan veroorsaak dat daar onsekerheid,

angs, sosiale isolasie wat byvoorbeeld weens stigmatisering deur die samelewing kan

voorkom en In algemene wanbalans (disekwilibrium) by beide die eggenote sowel as die

toesiggeval kan laat ontstaan. Die persoonlikheidsubsisteem van die individuele

gesinslede moet sekere aanpassings maak of veranderinge ondergaan om die

wanbalans te probeer herstel of teen te werk.

• Doelbereiking

Broderick (1993: 11) omskryf doelbereiking as geselekteerde doelstellings wat alleenlik

bereik kan word indien die sisteem gemobiliseer of in beweging gebring word.

Hierteenoor verwys Adriaansens (1980:110) na doelbereiking as gedrag wat daarop

gerig is om bepaalde behoeftes te bevredig. Aanvullend hiertoe postuleer Wallace

(1991 :40) dat die sisteem sekere bronne moet identifiseer om sodoende doelwitte te kan

bereik. Die persoonlikheidsubsisteem neem sekere besluite oor die doelwitte en kan as

die instrument waarmee die doelwitte bereik word, beskou word.

Volgens Labuschagne (1992:142) definieer Parsons doelbereiking as en toekomstige

toestand wat aktief deur die handelingsubsisteem tot stand gebring word. Dit kan ook

aktiwiteite wat ongewenste toestande probeer voorkom, sowel as handeling wat

rigtingverandering bewerkstellig, insluit. Die subsisteem, in die geval van die studie, die

 
 
 



eggenote van die toesiggeval, kan dus neig om enige verskil wat tussen die behoefte

van die subsisteem en die omgewing bestaan, te probeer verander ten einde In staat

van ekwilibrium te bewerkstellig. Die gesinslede kan byvoorbeeld hulself sosiaal onttrek

om die moontlike stigma wat die samelewing aan die vonnis (korrektiewe toesig) heg, te

probeer ontkom.

• Integrasie

Parsons (in Wallace & Wolf, 1991 :40) definieer integrasie soos volg:

the need to co-ordinate, adjust and regulate relationships among various actors or units

within the system to keep the system functioning.

Volgens Van den Berg (1998:123) behels integrasie dat al vier die gerdentifiseerde

sisteme beheer en gekontroleer moet word terwyl dit verder verseker dat geskille wat

tussen individue kan voorkom, opgelos word. Die funksie behels ook dat die sisteem

die interafhanklikheid van sy komponente moet probeer beheer (Ritzer, 1996:99).

Minuchin (in Becvar, 1996: 188) se strukturele benadering van gesinsterapie vind

aansluiting by die voorvereiste van integrasie deurdat hy van mening is dat sekere

interaksiepatrone in die gesin inligting aangaande die struktuur van die gesin weergee.

Hierdie interaksiepatrone bepaal hoe gesinslede volgens sekere reels (onbewustelik) in

In bepaalde hierargiese struktuur, teenoor mekaar optree. Die hierargiese struktuur

handhaaf ekwilibrium in die gesin. Tydens korrektiewe toesig kan die hierargiese

struktuur van die gesin verander indien die toesiggeval byvoorbeeld nie die leidende

posisie beklee soos wat sy gesin van hom verwag nie. Minuchin (in Becvar, 1996: 189)

is van mening dat elke gesinslid 'n bepaalde rol in die gesin vertolk. Gesinslede se rolle

kan tydens korrektiewe toesig verander, soos byvoorbeeld wanneer gesagsbesluite wat

normaalweg by die man berus het, deur die vrou geneem moet word of as die vrou

verplig is om tot die arbeidsmark toe te tree, en hierdeur In wanbalans in die gesin

veroorsaak. Die sosiale sisteem is verantwoordelik vir die integrasie van die subsisteme

van die samelewing.

 
 
 



• Patroonhandhawing

Wallace en Wolf (1991 :40-41) is van mening dat patroonhandhawing 'n tweeledige

funksie behels. Eerstens kan dit as die behoefte om seker te maak dat die akteurs in

In sisteem genoegsaam gemotiveer word om hul patroon van waardes te handhaaf,

beskou word. Tweedens kan dit die behoefte om meganismes of metodes waarvolgens

spanning beheer kan word, laat ontstaan.

Volgens Van den Berg (1997:72) word die funksie van spanningsbeheer as die

instandhouding van subsisteme of individue se energie, waardes en motiewe beskou.

Gevangenisstraf kan byvoorbeeld as 'n wyse van motivering dien om te probeer

verseker dat sekere waardes, soos om nie misdaad te pleeg nie, by die kulturele en

sosiale sisteme ingeskerp word. Indien die samelewing en die strafregsplegingstelsel

die effek wat korrektiewe toesig op die gesin en die oortreder kan he, misreken of

onderskat, kan dit In negatiewe invloed op die waarde van korrektiewe toesig as

alternatiewe vonnisopsie tot gevolg he. Verder is Van den Berg (1997:72) van mening

dat patroonhandhawing ook as die oordrag van waardes, simbole en idees beskryf kan

word terwyl spanningsbeheer as die aktiwiteite van die subsisteem om spanning tussen

die rolspelers te hanteer, gesien kan word.

2.5.3 Samevatting

Volgens Parsons be"invloed die vier subsisteme aile menslike gedrag. AI vier die

subsisteme is interafhanklik om doeltreffend te kan funksioneer. Ten einde suksesvol

te kan voortbestaan is dit noodsaaklik dat daar In ekwilibrium bestaan. 'n Subsisteem

kan nie in isolasie verstaan word tensy die ander subsisteme in berekening gebring

word nie. Volgens Van den Berg (1997:80) bevat elke menslike handeling In biologiese,

sosiale, persoonlikheid- en kulturele subsisteem wat in voortdurende interaksie met

mekaar is.

Die biologiese en persoonlikheidsubsisteme genereer energie terwyl die sosiale en

kulturele subsisteme inligting oordra. Laasgenoemde twee sisteme het In groot invloed

 
 
 



op menslike handeling en gedrag deurdat inligting deur middel van interaksiepatrone na

die ander subsisteme oorgedra kan word.

Die persoonlikheidsubsisteem word deur die sosiale en kulturele sisteme be'invloed

deurdat die waardes, norme en idees uit die betrokke subsisteme ge'internaliseer word.

Die funksies van aanpassing, doelbereiking, integrasie en spanningsbeheer kan

alleenlik in stand gehou word wanneer die vier subsisteme in harmonie met mekaar

verkeer. Indien die vier subsisteme in ekwilibrium is, kan die persoonlikheid- en

biologiese subsisteme aan die funksie van doelbereiking voldoen.

Die eggenote van die toesiggeval kan deur kollegas, familie, vriende en bure

geviktimiseer word deur voortdurend navraag te doen oor die aard van haar man se

misdaad wat hy gepleeg het. Sy kan ook verantwoordelik en skuldig voel indien haar

man nie sy inperkingsure nakom nie. Indien toesigbeamptes vind dat die toesiggeval

nie betyds tuis is nie, kan sy die moniteringsaksies en ondervraging as viktimiserend

beIeef. Die kinders van die toesiggeval kan deur maats gestigmatiseer word indien hul

gespot en beledig word. Hul kan ook hulself sosiaal onttrek deur te vermy dat maats hul

tuis besoek, uit skaamte vir hullewensomstandighede.

Probleme kan by die biologiese en persoonlikheidsubsisteme ontstaan wat die

funksionele voorvereistes van doelbereiking en aanpassing kan inhibeer. Weens die

disekwilibrium wat moontlik in die gesin kan voorkom, kan gesinslede korrektiewe toesig

as traumaties beleef. Die pleeg van misdaad (met korrektiewe toesig as vonnisopsie) is

teenstrydig met die sosiale en kulturele waardes van die samelewing. Aangesien die

subsisteme voortdurend met mekaar in interaksie is, kan die gesin van die toesiggeval

deur die kulturele en sosiale subsisteme te vermy, geetiketteer, gestigmatiseer en

geviktimiseer word (kyk par 2.3).

Gevolglik kan korrektiewe toesig In negatiewe en onbillike impak op die gesin van die

toesiggeval he. Dit kan aanleiding tot konflik, spanning en aggressie tussen die

biologiese subsisteem (gesondheidstoestand), persoonlikheidsubsisteem (emosies,

 
 
 



selfbeeld en menswaardigheid), sosiale subsisteem (familie, vriende, bure en kollegas)

en kulturele subsisteme (die strafregsplegingstelsel, polisie, opvoedkundige en

religieuse instellings) gee.

Na aanleiding van die bogemelde bespreking kom navorser tot die slotsom dat soverre

dit die eggenote en die gesin van die oortreder betref, Parsons se Aigemene

Handelingsteorie ter verklaring van die effek van korrektiewe toesig op die gesin van

die manlike toesiggeval toegepas kan word. Ten einde In moontlike verklaring vir die

gedrag van die gesin tydens korrektiewe toesig te vind, sal Parsons se Aigemene

Handelingsteorie as basis gebruik word. Die vier subsisteme, naamlik die biologiese,

persoonlikheids-, sosiale en kulturele subsisteme waarbinne die mens funksioneer is in

die Handelingsteorie saamgevat. Parsons se Aigemene Handelingsteorie sluit nie net

die handeling van gesinslede as persoonlikheidssubsisteme in nie, maar fokus deur

middel van die invloed van die sosiale en kulturele subsisteme op die gesinslede se

belewenis en ervaring van korrektiewe toesig. Deur middel van die toepassing van

Parsons se Aigemene Handelingsteorie kan verskeie veranderlikes binne die biologiese,

persoonlikheids-, sosiale en kulturele subsisteme, soos byvoorbeeld waardes en norme

'n invloed op die gesin he.

2.6 NAVORSINGSVERWAGTINGE
Geen hipoteses is vir die onderhawige navorsing gestel nie, aangesien In verkennende

benadering gevolg is. Daar is egter navorsingsverwagtinge gestel wat as basis vir die

ondersoek sal dien en struktuur daaraan sal verskaf.

Navorsingsverwagting 2.6.1 het betrekking op die biologiese subsisteem van die

respondent tydens korrektiewe toesig.

 
 
 



2.6.1.2 Die wyse waarop die eggenote of saamwoonmaat van die oortreder se vonnis

van korrektiewe toesig kennis neem, sal 'n invloed op die respondente se

belewenis van die vonnis he.

2.6.1.3 Die respondent sal negatief reageer wanneer sy kennisneem dat haar

eggenoot of saamwoonmaat tot korrektiewe toesig gevonnis is.

2.6.1.4 Monitering deur die Departement van Korrektiewe Dienste sal negatief deur

die respondent beleef sal word.

2.6.1.5 Gemeenskapsdiens sal 'n negatiewe effek op die eggenote of saamwoonmaat

van die toesiggeval he.

Navorsingsverwagting 2.6.2 hou verband met die respondent se belewenis van

korrektiewe toesig en sal In effek op haar persoonlikheidsubsisteem he.

2.6.2.1 Korrektiewe toesig sal In invloed op die huweliks- of saamwoonverbintenis

he.

2.6.2.2 Korrektiewe toesig sal 'n invloed op die eggenote of saamwoonmaat se

persoonlike verhouding met die toesiggeval he.

2.6.2.3 Korrektiewe toesig sal 'n effek op die selfbeeld van die eggenote of

saamwoonmaat van die toesiggeval he.

2.6.2.4 Korrektiewe toesig sal 'n invloed op die eggenote of saamwoonmaat van die

toesiggeval se emosionele belewenis he.

 
 
 



2.6.2.5 Die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval sal tydens die vonnis

berading ontvang.

Navorsingsverwagting 2.6.3 handel oor die effek van korrektiewe toesig op die sosiale

subsisteem van die respondent let.

2.6.3.1 Korrektiewe toesig sal In invloed op die lewenstyl van die eggenote of

saamwoonmaat van die toesiggeval he

2.6.3.2 Die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval sal deur persone in die

samelewing (gemeenskap) vermy word.

2.6.3.3 Korrektiewe toesig sal veroorsaak dat die toesiggeval se eggenote of

saamwoonmaat sosiale situasies vermy.

Navorsingsverwagting 2.6.4 handel oor die effek wat korrektiewe toesig op die

kulturele van die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval he.

2.6.4.1 Die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval sal deur die samelewing

gestigmatiseer word.

2.6.4.2 Die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval sal tydens korrektiewe

toesig deur persone in die samelewing geviktimiseer word.

 
 
 



METODOLOGIESE VERANTWOORDING,
PROSEDURES EN TEGNIEKE

3.1 INLEIDING

In hierdie hoofstuk sal In oorsig van die metodologiese verantwoording ten opsigte

van die onderhawige navorsingstudie, sowel as 'n beskrywing van die prosedures

wat vir die insameling van die gegewens gebruik is, bespreek word. Die onderskeie

tegnieke wat vir die data ontleding gebruik is, sal uiteengesit word en in die laaste

instansie sal 'n profiel van die ondersoekgroep gegee word.

3.2 METODOLOGIESE VERANTWOORDING

Hagan (1982:7) definieer metodologie as die akkurate insameling van inligting en

meld: "In short, while theory addresses the issue why, methods concerns itself with

what is". In teenstelling hiermee beskryf Nachmias en Nachmias (1981: 15)

wetenskaplike metodologie as:

a system of explicit rules and procedures upon which research is based and against

which claims of knowledge are evaluated.

Die outeurs (1981: 15) is verder van mening dat die reels en prosedures voortdurend

verbeter deurdat wetenskaplikes poog om nuwe metodes en tegnieke van

waarneming, analise, gevolgtrekkings en veralgemenings te vind. Volgens Bailey

(1994:34) verskil die begrip metodologie van metode in die opsig dat eersgenoemde

meer as net die navorsingstegnieke of metodes vir die insameling van data behels,

naamlik: "By methodology we mean the philosophy of the research process". Die

outeur (1994:34) postuleer verder dat dit sekere veronderstellings, waardes,

standaarde en/of kriteria wat die navorser gebruik om data te interpreteer, insluit.

 
 
 



Tydens die ondersoek is die effek van korrektiewe toesig op die eggenote van

die manlike toesiggeval, beklemtoon. Weens die feit dat daar tot op hede geen

afgehandelde navorsing oor die onderwerp in Suid-Afrika gedoen is nie, het student

besluit om 'n verkennende benadering te volg. Volgens Neuman (1994:18) gebruik

navorsers wat verkennende studies doen, meestal kwalitatiewe navorsingsmetodes.

Die outeur (1994: 19) meld verder dat daar sekere doelwitte is wat tydens

kwalitatiewe navorsing nagestreef behoort te word, 5005 byvoorbeeld:

• Om bekend te raak met die basiese feite, die persone betrokke by die navorsing

en sekere aangeleenthede rakende die studie-onderwerp.

• Die uitvoerbaarheid van verdere navorsing ten opsigte van die onderwerp moet

in die vooruitsig gestel word.

• Om nuwe tegnieke te ontwikkel om sodoende rigting aan verdere navorsing ten

opsigte van die onderwerp, in die vooruitsig te stel.

Die eggenote van die toesiggeval en haar interpretasie van die kinders se belewenis

van korrektiewe toesig as alternatiewe strafopsie, die gedrag of handeling wat

daarmee gepaard gaan, sowel as die interaksie tussen die toesiggeval, sy gesin en

die samelewing, kan dus deur middel van 'n verkennende benadering bepaal word.

Navorser het dus gepoog om die invloed wat korrektiewe toesig op die eggenote van

die manlike toesiggeval kan he, asook die gepaardgaande stigmatisering en

viktimisering, na te speur en te verduidelik.

 
 
 



'n Kwalitatiewe benadering is tydens die navorsingstudie gevolg met die doel om In

beter perspektief van die gesin se leefwereld tydens korrektiewe toesig daar te stel.

Ooreenkomstig die tipe benadering meld Bloom (1986:143) die volgende:

an approach to studying the processes of people's ordinary everyday actions within

the context in which they occur.

Die uitgangspunt stem oareen met die van Bailey (1994:40) wat van mening is dat

kwalitatiewe navorsing veral vir verkennende studies geskik is aangesien dit tot beter

insig en begrip vir die bepaalde verskynsel kan lei, eerder as die blote statistiese

insameling van akkurate data. Berg (1989:6) se siening stem ooreen met die

uitgangspunt van kwalitatiewe navorsing en hy meen dat die tipe benadering,

prosedures en tegnieke wat gebruik word, die wyse waarop die mens, die situasie en

die verskynsel sien, word moontlik kan be"invloed. Die outeur (1989:6) stel dit soos

volg:

If humans are studied in a symbolically reduced, statistically aggregated fashion,

there is danger that conclusions - although arithmetically precise - may fail to fit

reality.

Hieruit kan afgelei word dat die navorser, deur middel van kwalitatiewe navorsing, in

staat kan wees om deel te he aan die persepsie en belewenis van ander persone en

die wyse waarop hulle struktuur en betekenis aan hullewe gee.

Volgens Chadwick, Bahr en Albrecht (1984:206) verwys kwalitatiewe navorsing na

verskeie data-insamelingstrategie soos byvoorbeeld deelnemende waarneming,

indiepte-onderhoudvoering en veldstudies waardeur die navorser eerstehandse of

direkte kennis aangaande 'n sosiale verskynsel kan bekom. Op die wyse kan die

navorser homself/haarself in die respondent se posisie plaas om die persoon se

persepsie, belewenis en interpretasie van die realitieit, asook hoe dit met sy/haar

situasie verband hou, te probeer weergee. Student het dus gepoog om die eggenote

van die manlike toesiggeval se definisie en beskrywing van die belewenissituasie

tydens korrektiewe toesig, te verstaan en die betekenis wat die eggenote aan die

vonnisopsie heg, te probeer begryp.

 
 
 



Aangesien korrektiewe toesig 'n gemeenskapsgebaseerde vonnisopsie is, wat

impliseer dat die oortreder steeds met sy gesin en die samelewing in kontak bly,

beteken dit dat daar voortdurend interaksie tussen die toesiggeval, sy eggenote,

gesin en persone in die samelewing plaasvind. Volgens die simboliese

interaksieperspektief heg die mens betekenis aan byvoorbeeld voorwerpe, gebeure

en verskynsels (Berg, 1989:7). Blumer (in Berg, 1989:7) verduidelik dit soos volg:

The meaning of a thing for a person grows out of the way in which other persons act

towards the person with regard to the thing. Their actions operate to define the thing

for the person; thus, symbolic interactionism sees meanings as social products

formed through activities of people interacting.

So kan die betekenis wat ander persone byvoorbeeld aan korrektiewe toesig heg,

moontlik 'n invloed op die eggenote en gesin van die toesiggeval he.

Weens die aard van die studie-onderwerp en die feit dat kwalitatiewe navorsing

gebruik is, is die klem tydens die onderhawige navorsing op die effek wat

korrektiewe toesig op die eggenote en gesin van die manlike toesiggeval,

geplaas. Die impak van die vonnis is aan die hand van hul belewenis, persepsies en

ervarings bestudeer. Tydens die ondersoek is daar op indiepte-onderhoude met die

eggenote van die toesig geval gefokus, wat die navorser in staat gestel het om

inligting op In eerstehandse wyse van die respondente te verkry.

3.3 PROSEDURES

Prosedures verwys na die stappe wat vir die uitvoering van In navorsingsproses

gevolg word. Tydens die navorsing is daar van Iiteratuur- en dokumentere studies

asook die historiese prosedure gebruik gemaak. Dit word vervolgens bespreek:

Volgens Bailey (1982; 301-302) is dokumentere studies enige vorm van geskrewe

materiaal wat inligting aangaande In verskynsel wat bestudeer word, 5005

 
 
 



byvoorbeeld persoonlike geskrifte, besigheidsrekords en leers en mediamateriaal

soos koerante, tydskrifte, joernale en nuusbriewe, verskaf. Dane (1990:62) is van

mening dat dit van toepassing kan wees om tydens die bestudering van In spesifieke

verskynsel, die formele en informele teoriee van ander persone rakende dieselfde

onderwerp, in ag te neem.

Tydens die ondersoek het navorser van die literatuur- en dokumentere prosedures

gebruik gemaak om rigting aan die beplanning en praktiese uitvoering van die

navorsing te gee. Literatuurstudies bied aan 'n student dus In oorsig van die

bestaande navorsing. Navorser het koerantberigte, populere tydskrifte en populer

wetenskaplike boeke, wetenskaplike boeke en wetenskaplike tydskrifartikels in die

onderhawige studie gebruik. Verder is daar ook gelet op televisiedekking wat oor

misdaad en aanverwante sake gedurende bogenoemde tydperk berig het.

Die realiteit van gevangenisoorbesetting in Suid-Afrika het sedert die vroee

negentigerjare wye mediadekking ontvang. Die aktualiteit, aard en toepassing van

korrektiewe toesig as alternatiewe strafopsie in Suid Afrika, het sedert die eerste

toepassing daarvan in 1991, tydens die bestudering van plaaslike dag- en

naweekkoerante, aan die lig gekom. As voorbeeld word daar spesifiek na die artikel

in die Rapport (Van Eeden, 1998: 13) verwys onder die opskrif "Doodstraf is nie In

oplossing vir oorvol tronke nie" waaruit dit blyk dat ander opsies vir gevangenisstraf

voorgestel word ter bekamping van die uitermatige hoe gevangenesyfers.

Dit was veral die berig asook die volgende berigte wat navorser as waardevol vir die

studie beskou het: Venter (1997), Masimela (1997), Jacobs (1991), Lotter (1991) en

Stapelberg (1991). Die berigte bevestig ook die noodsaaklikheid vir alternatiewe

strawwe soos byvoorbeeld korrektiewe toesig.

Ten spyte van die mediadekking met betrekking tot korrektiewe toesig wat as

alternatiewe vonnisopsie sedert 1991 toegepas kan word, is daar egter, sover

vasgestel kon word, geen berigte ten opsite van die effek wat korrektiewe toesig

 
 
 



op die gesin van die manlike oortreder kan he, tot op hede in plaaslike koerante

gepubliseer nie.

Student het 'n uitgebreide literatuursoektog gedurende die tydperk vanaf Maart 1998

tot Maart 1999 deur middel van die Akademiese Inligtings Sentrum van die

Universiteit van Pretoria onderneem, maar kon geen inligting rakende die effek wat

korrektiewe toesig op die gesin kan he, gevind nie.

Navorser motiveer dat artikels in populere tydskrifte van belang in die onderhawige

studie is, aangesien die tipe tydskrifte deur die algemene publiek gelees word om

sodoende hul perspektief te verbreed. Student het dus tydens die bestudering van

die invloed wat korrektiewe toesig op die gesin van die manlike toesiggeval kan he,

verkeie populere tydskrifte 5005 byvoorbeeld die Sarie, Huisgenoot, Rooi Rose en

Bona se inligtingskantore (interne biblioteek afdelings) gekontak en deur middel van

hul datasentra vasgestel of daar enige mediadekking oor die studie-onderwerp sedert

1991 gepubliseer is. Dit het egter geblyk dat daar sover bekend, tot op hede geen

artikels oor die toesiggeval se eggenote en kinders aangeteken is nie. Navorser

skryf dit aan die sensitiewe aard van die onderwerp toe, asook die gesin se moontlike

onwilligheid om tot mediadekking in te stem, uit vrees vir stigmatisering van die gesin

en bekendmaking van hul identiteit.

In In brief wat egter aan die Huisgenoot gerig is (13 Junie, 1996:2) skryf In getroude

vrou van Gauteng dat haar man tot drie jaar korrektiewe toesig gevonnis is en spreek

sy die wens uit dat lesers kon weet hoe sy dit ervaar het

Vir diegene wat dink dis 'n maklike straf wil ek net sa dink weer: jy is nie opgesluit nie,
maar alles behalwe vry.

Student kon sover bekend geen werke wat die effek van korrektiewe toesig op die

gesin van die manlike oortreder beskryf of verklaar, vind nie. Navorser het populer-

 
 
 



wetenskaplike boeke wat moontlik data rakende die effek van korrektiewe toesig kan

bevat, bestudeer soos byvoorbeeld Die Landdros, Acta Criminologica en Nexus.

AIhoewe I daar waardevolle inligting ten opsigte van korrektiewe toesig as

alternatiewe strafvorm in hierdie werke gepubliseer is, kon navorser geen artikels ten

opsigte van die effek wat korrektiewe toesig op die eggenote van die ootreder kan

he, vind nie.

Student het 'n verkeidenheid wetenskaplike boeke aangaande die ontstaan en

ontwikkeling van korrektiewe toesig bestudeer om sodoende In bree agtergrond van

die tipe vonnisopsie as alternatief vir gevangenisstraf, te verkry. Sy het die bydraes

van Carney (1977), Welch (1996), Bianchi (1959), Abadinsky (1977), Carter et al.

(1984) en Callison (1983) as van besondere belang vir die onderhawige studie

gevind. Wetenskaplikes het tot op hede nog min bemoeienis met die eggenote en

gesin van die toesiggeval gemaak, wat meebring dat daar nog geen ge"integreerde

teorie met betrekking tot hulle se belewenis van korrektiewe toesig, beskikbaar is

nie.

Aangesien korrektiewe toesig in die gemeenskap uitgedien word, kan dit wees dat dit

In invloed op die toesiggeval se naasbestaandes het. Die persone se gedrag en

handeling kan deur die vonnisopsie be"invloed word. Daar is veral tydens die

bestudering van Parsons se Aigemene Handelingsteorie, en in die besonder die

outeur se beskrywing van die vier subsisteme (kyk par. 2.5.2.2) in werke van Ritzer

(1992), Black (1961) en Adriaansens (1980), die afleiding gemaak dat dit In gepaste

teorie ter verklaring en beskrywing van die gesinslede se gedrag en handeling tydens

korrektiewe toesig is. Die beskrywing van die vier funksionele voorvereistes,

naamlik aanpassing, doelbereiking, integrasie en patroonhandhawing is in die

besonder in die bogenoemde werke bestudeer en van toepassing op die

onderhawige studie gemaak.

In soverre dit die metodologiese onderbou van die onderhawige studie aanbetref, is

veral Smit (1997), Nachmias en Nachmias (1985), Neuman (1997), Rosnow en

 
 
 



Rosenthal (1996) sowel as Binder en Geis (1983) se werke as besonder waardevol

beskou.

Aangesien daar min wetenskaplike boeke rakende die effek van korrektiewe toesig

op die gesin van die manlike oortreder is, is die onderhawige navorsing in die

verband gekompliseerd. Student kon ook geen artikels aangaande die studie-

onderwerp in wetenskaplike tydskrifte vind nie.

3.3.2 Die historiese prosedure

Desnieteenstaande die feit dat korrektiewe toesig sedert 1991 in Suid-Afrika

toegepas word, is daar tot op hede geen afgehandelde navorsing met betrekking tot

die effek wat die tipe strafvorm op die gesin kan he, plaaslik gedoen nie. Die waarde

van die bestudering van die historiese ontstaan en ontwikkeling van korrektiewe

toesig Ie egter daarin dat dit as die aanloop tot korrektiewe toesig, soos dit

gedurende die afgelope dekade toegepas was, beskou kan word. Volgens Welch

(1996) het daar reeds in die vroee 1700's 'n klemverskuiwing ten opsigte van meer

humane strafmetodes plaasgevind.

Die historiese prosedure is gebruik ten einde aan te toon dat die ontwikkeling met

betrekking tot strafoplegging en die veranderende straffilosofie ten opsigte van meer

humane vonnisopsies, tot die ontstaan en die ontwikkeling van korrektiewe toesig

bygedra het.

3.4 TEGNIEKE

Tegnieke kan as die instrumente of hulpmiddels wat vir die uitvoering van een of

meer stappe in die navorsingsproses gebruik word, gedefinieer word. Die volgende

tegnieke is gedurende die onderhawige navorsing gebruik, naamlik,

steekproefneming, onderhoudskedule, onderhoudvoering, waarneming en 'n

loodsondersoek.

 
 
 



3.4.1 Steekproefneming

Volgens Jupp (1989:37) kan In steekproef as 'n proses beskou word waarvolgens

individue van 'n betrokke populasie elk dieselfde kans het om as In lid van die

samelewing vir die doeleindes van die betrokke navorsing geselekteer te word.

Navorser het besluit om vir die doel van die onderhawige studie van nie-

waarskynlikheidsteekproefneming gebruik te maak. 'n Nie-ewekansige

steekproefstrategie dui op 'n doelbewuste seleksie van proefpersone. Jupp

(1989:37) konstateer in die verband dat: "individuals are selected deliberately and

with some particular purpose in mind".

In die geval 'Ian die onderhawige navorsing is gevalle by die ondersoek ingesluit wat

aan die doel van die navorsing voldoen het, naamlik die eggenotes en gesinne van

manlike toesiggevalle.

Navorser het besluit dat daar tydens die navorsingsproses kwalitatief (kyk par. 3.2) te

werk gegaan sal word. Ooreenkomstig kwalitatiewe navorsing meld Bloom

(1986:143) die volgende:

an approach to studying the processes of people's ordinary everyday actions within

the context in which they occur.

Volgens Neuman (1994:355-356) behels kwalitatiewe navorsing die gebruik van

intensiewe onderhoudvoering. Daar is besluit om In steekproef van 20 respondente

te gebruik aangesien aile onderhoude deur navorser persoonlik gevoer is, en dit

geblyk het dat dit 'n hanteerbare groep is. Weens die sensitiewe aard van die

onderwerp was student verplig om die volgende twee nie-ewekansige

steekproeftegnieke vir die doeleindes van die navorsing te gebruik, en word dit soos

volg gemotiveer en uiteengesit:

In Doelgerigte steekproef behels dat die persoon wat die navorsing doen, sy eie

oordeel gebruik ten opsigte van die respondente wat geselekteer word en slegs die

 
 
 



wat aan die doel van die navorsing voldoen, by die steekproef insluit. Volgens

Dooley (1990:142) behels In doelgerigte steekproef dat respondente op grand van In

sekere eienskap of kenmerk geselekteer word. In die geval van die onderhawige

navorsing dus die eggenotes en gesinne van manlike oortreders wat korrektiewe

toesig uitdien. Navorser het tydens die onderhawige studie skriftelike toestemming

(kyk Bylae C) van die Departement van Korrektiewe Dienste verkry waarna 'n kontak

persoon, meneer Hugo Coetzee, Hoof van die Afdeling Gemeenskapskorreksies,

aangewys is. Hierdie persoon het 'n naamlys van 30 respondente, wat doelgerig

geselekteer is, aan student beskikbaar gestel, waarna die persone, waarvan die

eggenoot onder korrektiewe toesig is, telefonies deur navorser gekontak. Twintig

van hulle was bereid om aan die onderhawige studie deel te neem.

Sneeubalsteekproefneming behels volgens Van Den Berg (1997:101) dat 'n

persoon wat aan die vereistes van die navorsing voldoen, soos byvoorbeeld die

eggenote van 'n manlike toesiggeval, verdere respondente wat hulself in dieselfde

situasie bevind, kan identifiseer. 'n Navorser volg die inligting op en indien die

respondente gekontak word, verstrek hulle weer name van ander persone.

• Dertig respondente is deur middel van In doelgerigte steekproeftegniek

opgespoor. Die persone is met behulp van die Departement van Korrektiewe

Dienste ge"identifiseer. Navorser het die respondente telefonies gekontak waarna

20 aanvanklik bereid was om deel te neem. Twee respondente was egter nadat

student hulle die eerste keer gekontak het, huiwerig om deel te neem en wou eers

oor hulle besluit nadink. Hierdie respondente is herhaaldelik gekontak waarop

hulle elke keer onseker was en nie In finale besluit oor hul deelname kon neem

nie. Navorser het hierna besluit om hulle nie by die onderhawige navorsing te

betrek nie.

• Twee respondente is deur middel van 'n sneebalsteekproeftegniek bekom. Die

getal van twee is opgemaak uit repondente wat deur ander respondente

ge'identifiseer is.

 
 
 



'n Loodsondersoek is gedurende Augustus 1999 afgehandel (kyk par. 3.4.4)

waarna navorser persoonlik in-diepte onderhoude met 20 respondente gedurende

die tydperk 19 Oktober tot 20 November 1999 gevoer het. Voldoende inligting is by

die genoemde aantal respondente verkry om die navorsing te voltooi en sinvolle

afleidings te maak.

3.4.2 Onderhoudvoering

Neuman (1994:355-356) is van mening dat kwalitatiewe navorsing die gebruik van

in-diepte onderhoudvoering behels. Om vrae te vra en antwoorde te verkry is

volgens Fontana en Frey (in Denzin & Lincoln, 1994:22) 'n taak wat onderskat kan

word. Die outeurs (1994:22) postuleer dat die onderhoud een van die mees geskikte

en geslaagde metodes is wat gebruik kan word om 'n respondent beter te verstaan.

Aanvullend hiertoe beskryf Odendal, Schoonees en Swanepoel (1988:759)

onderhoudvoering as 'n gesprek waaruit In persoon se standpunt of kennis verneem

kan word.

In teenstelling hiermee postuleer Smit (1985:163) dat daar na In onderhoud verwys

kan word sodra die navorser In situasie skep waarin kommunikasie met die ander

persoon bewerkstellig word. Wanneer die persoon op hoogte van die doe/stellings

van die navorser is, die belangrikheid daarvan insien en die navorser vertrou, sal sy

meer gewillig wees om haar samewerking te gee.

Volgens Berg (1989: 15) bestaan daar verskeie wyses van onderhoudvoering wat kan

wissel van 'n gestruktureerde onderhoud tot 'n ongestruktureerde oopgesprek. Vir

die doel van hierdie studie het navorser egter besluit om van 'n gestruktureerde

onderhoudskedule gebruik te maak aangesien dit die betroubaarheid en geldigheid

van die studie verhoog.

Hierdie tipe onderhoud word gebruik om sekere inligting, soos byvoorbeeld die

respondent se gedagtes, opinies, en houdings aangaande die studie-onderwerp deur

 
 
 



middel van 'n stel vooraf opgestelde vrae te ontlok. Hierdie vrae word op dieselfde

wyse aan elke respondent gestel ten einde die relevante inligting te verkry. Daar

word van die veronderstelling uitgegaan dat dit vir die respondente duidelik is

waaroor die vrae handel en dat dit vir elkeen van hulle dieselfde betekenis het.

• Een van die belangrikste voordele van 'n gestruktureerde onderhoud is dan ook

dat die vrae in dieselfde volgorde aan die respondente gevra word en dat die

onderhoudvoerder by die vraagvolgorde kan hou.

• Onderhoudvoering kan bevredigende resultate lewer indien respondente,

vrywillig tot deelname en ondervraging instem. Proefpersone wat tydens die

onderhawige navorsing betrek is, is vooraf oor die doe I van die navorsing ingelig

en was nie verplig om deel te neem nie. Respondente was gewillig om aan die

studie deel te neem aangesien hulle gevoel het dat hulle 'n bydrae kan lewer ten

opsigte van die hul eie en hul gesin se belewenis van korrektiewe toesig.

• Die data wat ingesamel is, kan as betroubaar beskou word. Aspekte in die

onderhawige ondersoek waaroor onduidelikheid bestaan het, is opgeklaar

deurdat beide die respondent en navorser direk met mekaar tydens die

onderhoud gekommunikeer het. Op die wyse is verseker dat respondente al die

vrae in die onderhoudskedule duidelik begryp en beantwoord het. Verder is

onduidelikhede wat moontlik tot probleme kon lei, tydens die loodsondersoek (kyk

par. 3.4.4) ge"identifiseer en reggestel.

• Die geldigheid en betroubaarheid kan geverifieer word. Tydens die navorsing

was dit moontlik om sekere inligting ten opsigte van die navorsingsonderwerp,

met betroubare bronne soos byvoorbeeld toesigbeamptes van die Departement

van Korrektiewe Dienste, hofverslae, hofdossiere, voorvonnisevaluasies en

probasieverslae te kontroleer en te verifieer.

 
 
 



• Tydens onderhoudvoering kan nie-verbale gedrag (kyk par. 3.4.3) van die

respondent waargeneem word. Aangesien respondente nie vooraf die

onderhoudskedule bestudeer het nie, was dit moontlik om hul nie-verbale

reaksies op die vrae waar te neem, 5005 byvoorbeeld skaamte (bloos), woede

(aggressie) en hartseer (trane). Aangesien die nie-verbale gedrag van

respondente, 5005 Iyftaal en emosies, relevant was vir die navorsing, het

navorser dit nodig geag om dit aan te teken en saam met die verbale data te

interpreteer.

• Sensitiewe vrae kan deel van 'n onderhoudskedule vorm en op 'n diplomatiese

wyse tydens In onderhoud aan respondente gestel word. As gevolg van die

sensitiewe aard van korrektiewe toesig, het navorser sekere vrae eers aan

respondente gestel nadat hul vertroue gewen en rapport bewerkstellig is.

Volgens Smit (1985:164) is daar sekere nadele aan onderhoudvoering verbonde,

5005 byvoorbeeld:

• Beperkinge. Oat In gestruktureerde onderhoud min ruimte vir persoonlike

belewenis laat.

• Tyd en kostes. Hierdie metode van data-insameling kan tyd- en koste intensief

wees. Navorser het egter gepoog om sover moontlik meer as een onderhoud per

geleentheid in 'n spesifieke geografiese area te reel en sodoende is reiskostes

geminimaliseer.

• Vooroordeel en sydigheid. Navorser het gepoog om, ten spyte van die

emosionaliteit wat toesiggevalle se gesinne beleef het, haarself doelbewus

daarop in te stel om ten aile tye objektief te bly. Sy het ook om die vrae op so In

wyse gestel dat dit nie die respondente se antwoorde be"invloed het nie.

• 'n Paneel van navorsers kan foutiewe en/of onvolledige data insamel indien

daar nie doeltreffend toesig gehou word nie. Aangesien navorser aile

onderhoude persoonlik gevoer het, is laasgenoemde beperking uitgeskakel.

 
 
 



• Smit (1985:164-165) is van mening dat respondente tydens onderhoudvoering nie

altyd verseker voel dat anonimiteit werklik gehandhaaf word nie, aangesien 'n

onderhoud dikwels oor intieme sake handel. Bloom (1986:164) konstateer die

volgende in verband met anonimiteit:

Sometimes it may be possible to offer pure anonymity to the respondent. His degree

of anonymity usually occurs in one-shot studies where what is important is the pattern

of answers among a number of individuals, where it is not particularly important to

identify anyone person in the study itself.

Navorser het egter geen probleme ondervind om hulle van die vertroulikheid en

anonimiteit van die studie te verseker nie.

Rapport is bewerkstellig deurdat respondente ingelig is dat navorser nie net as

vrywillige werker optree nie, maar ook deur middel van die navorsing poog om die

samelewing bewus te maak van die effek wat korrektiewe toesig op die eggenote en

gesin van die manlike oortreder kan he. Respondente is daarop gewys dat die

navorsing tot hul voordeel kan strek, in die opsig dat moontlike

ondersteuningsgroepe in die toekoms hieruit tot stand kan kom, en aanbevelings ten

opsigte van die gesin se situasie tydens korrektiewe toesig aan die Oepartement van

Korrektiewe Oienste gemaak kan word.

Oit is aan die respondente verduidelik dat die navorsing vir die doeleindes van In

Magisterstudie in Kriminologie by die Universiteit van Pretoria voorgele sal word.

Navorser het die steun en samewerking van die Oepartement van Korrektiewe

Oienste gehad wat verder daartoe bygedra het dat respondente bereid was om hul

vrywillige samewerking te gee. Respondente is verseker dat hul identiteit nie bekend

gemaak sal word nie en hul biografiese besonderhede slegs vir die samestelling van

'n profiel van die ondersoekgroep gebruik sal word.

3.4.3 Waarneming

 
 
 



observation simply means that what the scientist observes or records is guided by or

influenced by pre-existing questions or hypotheses (that is, as contrasted with the

more casual and random nature of most of our everyday observations).

Nachmias en Nachmias (1981:153) is van mening dat waarneming die basis van die

moderne sosiale wetenskap is. Die outeurs postuleer verder dat 'n primere kenmerk

van observasie die direkte waarneming van gedrag, 5005 wat dit in 'n natuurlike

situasie voorkom, is. Binder en Geis (1983:134) definieer waarneming as "n wyse

van data-insameling wat daarop gerig is om respondente se houdings, waardes,

persepsies, gevoelens, verwagtings en belewenisse ten opsigte van 'n bepaalde

verskynsel vas te stel. In ooreenstemming hiermee is Hagan (1997:204) van mening

dat waarneming 'n data-insamelingstegniek is waarmee die navorser poog om 'n

respondent se reaksies, aktiwiteite en voorkoms in bepaalde omstandighede te

ondersoek sonder dat die persoon daarvan bewus is.

A great deal of what researchers do in the field is to pay attention, watch, and listen
carefully. They use all the senses, noticing what is seen, heard, smelled, tasted, or

touched. The researcher becomes an instrument that absorbs all sources of

information.

Neuman (1997:362) postuleer vervolgens dat dit in belang van die studie is dat In

navorser moet kan luister wat gese word sowel as die wyse waarop dit gese word.

Hierdeur kan verdere relevante data ingesamel word. Die outeur (1997:362) meld

verder dat "n navorser moet kennis dra dat 'jargon' of bendetaal, die terminologie wat

deur 'n bepaalde subkultuur gebruik word, aangesien dit moontlik tydens 'n

onderhoud kan voorkom. Hierdie tipe woordeskat kan dus In ander betekenis in die

bepaalde situasie he as wat oor die algemeen bekend is. 'n Goeie voorbeeld hiervan

is dat navorser tydens 'n onderhoud afgelei het dat toesiggevalle na "n 'Fransman'

verwys as 'n gevanggene wat nie aan 'n bepaalde bende behoort nie.

Volgens Nachmias en Nachmias (1981: 156-157) kan waarneming sekere voordele

inhou, 5005 dat daar byvoorbeeld op die volgende veranderlikes gelet kan word:

 
 
 



Nie-verbale gedrag. Ekman (in Nachmias & Nachmias, 1981: 156) konstateer die

volgende:

nonverbal behavior generates data that can serve to repeat, contradict, or substitute

for a verbal message, as well as accent certain words, maintain the communicative

flow, reflect changes in the relationship in association with particular verbal messages

and indicate a person's feeling about his verbal statement.

In ooreenstemming hiermee postuleer Bailey (1994:243) dat een van die belangrikste

voordele van waarneming daarin gelee is dat nie-verbale gedrag, soos byvoorbeeld

Iyftaal, direk binne die situasie waarin dit voorkom, waargeneem kan word.

Gedurende die onderhawige navorsing is waarneming in samehang met

onderhoudvoering as data-insamelingstegniek gebruik.

Deur middel van waarneming het navorser veral op die reaksies van die respondent

ten opsigte van haar belewenis van korrektiewe toesig, gelet. Nie-verbale gedrag

soos byvoorbeeld stroewe en hartseer gesigsuitdrukkings, Iiggaamshoudings (Iyftaal)

en motoriese bewegings (groot of klein liggaamsgebare) is tydens die

onderhoudvoering waargeneem. Verdere voorbeelde hiervan was onder andere dat

respondent hulle arms oor die bors gekruis het, voortdurend hulle hande teenmekaar

gevryf het, hulle Iippe vasgebyt of gelek het, hulle voete of bene heen en weer

beweeg het terwyl sommige respondente met hul hande oor' hul koppe gevryf het.

Hiervolgens kon navorser 'n aanduiding kry van die wyse waarop die respondent

werklik haar situasie beleef het.

Volgens Binder en Geis (1983:134) is daar ook sekere nadele of beperkings aan

waarneming verbonde. Die outeurs is van mening dat respondente dit moeilik kan

vind om persoonlike waardes en oortuigings in die teenwoordigheid van 'n navorser,

te verbaliseer. Aangesien goeie rapport bewerkstellig is, was dit nie 'n probleem in

die onderhawig ondersoek nie.

Leedy (1974:81) is van mening dat die vraelys of onderhoudskedule wat tydens 'n

navorsingsprojek gebruik word, vooraf deur middel van 'n loodsondersoek op 'n

 
 
 



bepaalde aantal persone getoets moet word. In ooreenstemming hiermee postuleer

Binder en Gas (1983: 119) 5005 volg:

pilot research, as it is called, is a type of work that is generally carried out at minimum

expense and with little effort.

Neuman (1997:195) beskryf die voorondersoek as 'n geleentheid vir die

voorbereiding en afronding van die werklike ondersoek waartydens die geldigheid

(kyk par. 3.4.5.3) van verklarings ten opsigte van die navorsingstema aan die hand

van die teorie getoets word. Die outeur (1997:195) is verder van mening dat

moontlike probleme en/of tekortkominge wat in 'n ondersoekskedule of vraelys kan

voorkom, vroegtydig tydens die loodsondersoek ge'identifiseer en reggestel word.

In samehang hiermee poneer Bailey (1982: 150-151) dat die loodsondersoek

verseker dat die meetinstrumente (vrae) wat tydens die beplande navorsing gebruik

sal word, duidelik en verstaanbaar is, terwyl daar terselfdertyd gekontroleer word dat

die respondente die bewoording van vrae op dieselfde wyse verstaan en interpreteer.

Die voorondersoek verseker verder volgens die outeur (1982: 151) dat onnodige,

dubbelsinnige en onduidelike vrae uitgeskakel word, terwyl dit gelyktydig In

geleentheid aan die navorser bied om aanvullende vrae, indien dit nodig blyk te

wees, by te voeg.

Gedurende Augustus 1999 is die loodsondersoek uitgevoer waartydens die

onderhoudskedule met vier respondente getoets is. Aangesien die totale steekproef

uit 20 respondente bestaan het was navorser van mening dat vier (20%)

respondente verteenwoordigend van die ondersoekgroep is. Hierdie vier

proefpersone is weer by die ondersoekgroep ingesluit. Verder is slegs gesinne

waarvan die vader of eggenoot reeds drie maande of langer korrektiewe toesig

uitgedien het, by die ondersoek betrek en student motiveer hierdie besluit 5005 volg:

• Navorser veronderstel dat respondente wat reeds drie maande of langer aan

korrektiewe toesig blootgestel is, reeds ook aan die effek daarvan blootgestel

was.

 
 
 



• Respondente se ervaring en belewenis gedurende die tydperk kan 'n waardevolle

bydrae tot die doel van die studie lewer.

• Die respondente was reeds aan die moontlike negatiewe invloed van korrektiewe

toesig blootgestel.

Die loodsondersoek het aan die navorser die geleentheid gebied om op sekere

aspekte soos byvoorbeeld die tipe vraagkonstruksie (kyk par. 3.4.5.2), volgorde en

bewoording van vrae, sowel as die terminologie te fokus. Terselfdertyd is onduidelike

en moontlik irrelevante vrae ge'identifiseer en uitgeskakel. Student kon ook toets hoe

lank 'n onderhoud gemiddeld duur en of opvolgonderhoude nodig is. Die

onderhoudskedule is dus op vier respondente getoets. Die probleme, veranderings

en toevoegings tot die onderhoudskedule word vervolgens bespreek:

3.4.4.1 Probleme wat tydens die loodsondersoek ge"identifiseer is

Tydens die loodsondersoek is die volgende probleme ten opsigte van vrae in die

onderhoudskedule ondervind. Navorser het die volgende vraagwysigings aangebring:

• Vrae 7, 8, 9 en 10 wat betrekking op die respondent se hoogste kwalifikasies,

beroep, kerkverband en frekwensie van kerkbywoning het, is gedurende die

loodsondersoek as oop vrae gestel. Navorser het besef dat die aantal opsies wat

die 20 respondente aangebied het die analisering van data kan bemoeilik.

Student het dus die betrokke vrae na geslote vrae, met In sekere aantal opsies

elk, deur middel van groepering, verander.

• Navorser het aile vrae waarin die term eggenoot voorkom, verander na

eggenoot of saamwoonmaat aangesien pare wat in 'n saamwoonverhouding as

'gesin' funksioneer, by die navorsing ingesluit is.

• Vraag 19 is gedurende die loodsondersoek soos volg gestel: " Is dit u eggenoot

se eerste oortreding?" Student het egter besef dat dit in belang van die navorsing

kan wees om uit te vind hoeveel oortredings die toesiggeval vantevore gehad het,

aangesien dit moontlik die wyse waarop die eggenoot of saamwoonmaat

korrektiewe toesig beleef, kan be'invloed. In die geval is Vraag 20 bygevoeg

 
 
 



naamlik: "Indien nee beantwoord, hoeveel veroordelings het u eggenoot of

saamwoonmaat reeds gehad?"

• Vraag 59 is tydens die loodsondersoek soos volg gestel "Het die vonnis In invloed

op u verhouding met u eggenoot of saamwoonmaat gehad?" Navorser het tydens

die loodsondersoek besef dat respondente verwarring ten opsigte van die vonnis

en die tydperk van korrektiewe toesig kan ervaar. Die vraag is dus soos volg

gewysig: "Het die feit dat u eggenoot of saamwoonmaat korrektiewe toesig

uitdien, 'n invloed op enige van die volgende gehad?" Hierna volg 'n Iys van

antwoordopsies soos byvoorbeeld haar verhouding met die toesiggeval, haar

intieme lewe met die toesiggeval en hul kommunikasie met mekaar.

• Navorser het verdere onduidelikheid ten opsigte van die terme vonnis en

korrektiewe toesig uit die weg geruim deur 'n duidelike onderskeid tussen die

vonnis en die tydperk van korrektiewe toesig na die vonnis, te maak. Die

oorsponklike vraag het soos volg gelui: "Het u enige van die volgende fisieke

simptome gedurende die vonnis ervaar?" Hierdie vraag is gewysig om te lees:

"Het u enige van die volgende fisieke simptome direk na u eggenoot of

saamwoonmaat se vonnis ervaar?" Hierdeur is In onderskeid getref tussen die

emosies wat hul direk na die vonnisoplegging ervaar het, en hul belewenis

gedurende die tydperk van korrektiewe toesig. Die interpretasie van die data is

aan die hand van Parsons se vier subsisteme van handeling ontleed en verklaar

(kyk par. 3.4.5).

Die emosionele effek van korrektiewe toesig

persoonlikheidsubsisteem (Vrae 71 tot 84). Hierdie

belewenis van die toesiggeval tydens korrektiewe toesig.

is naverwant aan die

vrae dek die emosionele

In die laaste afdeling van die vraelys word vrae wat betrekking op die kinders van die

toesiggeval het, aan die respondent gestel, indien die kinders steeds minderjarig is

en by die gesin gewoon het. Hierdie gedeelte het dus slegs betrekking op

respondente wat kinders gehad het. Vrae aangaande die effek van korrektiewe

toesig op die biologiese, persoonlikheids-, sosiale en kulturele subsisteme van die

kinders, is by hierdie afdeling ingesluit.

 
 
 



Dit het egter uit die voorondersoek geblyk dat die metode van onderhoudvoering die

geskikste data-insamelingstegniek is om die effek, wat korrektiewe toesig op die

eggenote en gesin van die manlike oortreder kan he, na te vors. Hierdie tegniek het

dit verder moontlik gemaak dat navorser 'n verkennende benadering tydens die

studie kon volg. Hierdeur kon respondente se belewenis van korrektiewe toesig

bestudeer en ontleed word.

Dit was moontlik om tydens die loodsondersoek te bepaal dat onderhoude twee tot

drie ure per respondent kon duur. Navorser het egter besluit om elke individuele

onderhoud in een sessie af te handel, aangesien respondente emosioneel en

sensitief oor die onderwerp was. Een respondent het erken dat 'ou wonde oopgekrap

is', en'n volgende een het gese: "Hy is nie alleen onder korrektiewe toesig nie, maar

ek en die kinders word ook gestraf vir 'n misdaad wat ons nie gepleeg het nie". Dit

het soms geblyk dat respondente te veel detail weergee en van die spesifieke vraag

wat gestel is, afdwaal. Dit het student gesensiteer om respondente telkens op 'n

diplomatiese wyse na die vraag wat gevra is, terug te lei. Die vier respondente wat

aan die loodsondersoek deelgeneem het, het egter tot 'n opvolgonderhoud

toegestem, nadat die doel van 'n voorondersoek aan hulle verduidelik is.

Student het tydens die navorsing van 'n gestruktureerde onderhoudskedule,

waartydens oop- en geslote vrae (kyk par. 3.4.5.2) aangaande die invloed wat

korrektiewe toesig op die eggenote en die gesin kon he, aan respondente gevra is.

Fontana en Frey (in Denzin & Lincoln, 1994:363) definieer die gestruktureerde

onderhoudskedule soos volg:

a situation in which an interviewer asks each respondent a series of pre-established

questions with a limited set of response categories. There is generally little room for

variation in response except where an open-ended question may be used.

 
 
 



Volgens die outeurs (1994:363) moet die respons en antwoorde noukeurig deur die

onderhoudvoerder aangeteken word. Die volgende riglyne word deur Fontana en

Frey (in Denzin & Lincoln, 1994:364) voorgestel en is deur student gevolg:

• Vermy onderbreking deur In derde persoon, soos persone wat nie deel van die

navorsing is nie en waak daarteen dat s6 In persoon sy/haar ongevraagde

mening en idees aangaande die onderwerp lig.

• Die interpretasie van vrae moet vermy word deur dit eerder te herhaal indien die

respondent dit nie verstaan nie.

• Vermy dit om te improviseer, bewoording van antwoorde te verander en/of

antwoordkategoriee by te voeg.

Navorser het sekere vereistes wat tydens die opstelling van In onderhoudskedule

van belang kan wees ge'identifiseer, en dit word vervolgens bespreek:

• Formulering en volgorde. Smit (1983:163) is van mening dat beide die

formulering sowel as die volgorde van vrae wat in die onderhoudskedule gebruik

word, vooraf beplan en beredeneer behoort te word.

• In ooreenstemming hiermee postuleer Baker (1988: 184) dat biografiese vrae

byvoorbeeld eerste gevra moet word, sodat die respondente meer op hul gemak

gestel kan word. Huysamen (1988:136) vind aansluiting hierby deur voor te stel

dat sensitiewe vrae aan die einde van die onderhoudskedule geplaas moet word.

Singleton, Straits en Straits, (1988:251) neem dieselfde standpunt in oor die

plasing van sensistiewe vrae.

 
 
 



• Instruksies. Die onderhoudvoerder het In deeglike opleiding nodig en moet

duidelike instruksies aan die respondente verskaf ten einde In onderhoud

suksesvol te kan uitvoer. Noodsaaklike data wat tydens onderhoudvoering in die

onderhoudskedule aangeteken moet word, is byvoorbeeld die tyd van aanvang,

hoe lank die onderhoud duur en die datum wanneer dit plaasgevind het. Die

navorser moet verder daarop voorbereid wees om vinnig te assesseer en te

reageer deur direk met die volgende vraag voort te gaan indien daar 'n vraag sou

voorkom wat nie op In spesifieke respondent van toepassing is nie.

• Bewoording. Die vrae in die onderhoudskedule moet op s6 In wyse bewoord

word dat die data wat vir die navorsing benodig word, hierdeur verkry kan word. In

hierdie verband meld Denzin (in Berg, 1989:23) die volgende:

Questions should accurately convey meaning to the respondent; they should motivate

him to become involved to communicate clearly his attitudes and opinions.

In teenstelling hiermee is Baker (1988: 182-183) van mening dat vrae nie-bedreigend

moet wees en op s6 In wyse gevra behoort te word dat dit nie die respondent

affronteer nie.

• Toepaslikheid van die onderhoudskedule. Bailey (1982: 113) is van mening dat

die onderhoudskedule toepaslik vir die ondersoek moet wees.

• Toepaslikheid van vrae en vermyding van irrelevante vrae. Volgens Bailey

(1982: 114) moet daar vervolgens aan die ondersoekgroep verduidelik word dat al

die vrae wat in die onderhoudskedule gevra word, betrekking op die navorsing
het.

• Vraagvolgorde, inhoud en sty!. Volgens Berg (1989:20-21) moet die

geletterdheid van respondente in ag geneem word met die beplanning van die

volgorde, frasering en bewoording van vrae, sowel as die kulturele agtergrond.

Die outeur (1989:21) is verder van mening dat vier tipes vrae in die

onderhoudskedule opgeneem moet word om sodoende die nodige data van

respondente te verkry, soos byvoorbeeld noodsaaklike vrae om spesifieke

 
 
 



inligting in te samel, addisionele vrae om die betroubaarheid van die

noodsaaklike vrae te toets, nie-noodsaaklike vrae soos byvoorbeeld vrae wat

gebruik word om rapport te bewerkstellig en polsingsvrae wat gebruik word

wanneer navorser meer inligting van die respondent benodig. Singleton, et al.

(1988:251) postuleer die volgende ten opsigte van vraagvolgorde:

it is important to realize that the early questions in an interview can have a major

impact on the establishment of rapport. Accordingly, the least threatening, least

demanding, most general and most easily answered questions should be presented

first.

Parsons se Aigemene Handelingsteorie het as basis vir die samestelling van die

onderhoudskedule gedien. Hierbenewens is ander noodsaaklike kategoriee van vrae

ingesluit ten einde 'n volledige beeld oor die respondente en hulle gesinne se

belewenis van korrektiewe toesig te kon bekom.

• Biografiese en agtergrondgegewens (Vrae 1 tot 10). In Protiel van die

ondersoekgroep is hieruit saamgestel.

• Agtergrondvrae aangaande die toesiggeval (Vrae 11 tot 31). Die vrae handel

oor die respondent se verbintenis met die toesiggeval, die tipe misdaad wat

gepleeg is en die lengte van die vonnis. Verdere vrae soos byvoorbeeld die tipe

gemeenskapsdiens wat die toesiggeval verrig of verrig het, die kategorie van

toesig, die toesiggeval se inperkingsure en die vakkundige korrektiewe

programme wat bygewoon is, is hierby ingewerk.

• Kennisname van die respondent se eggenoot of saamwoonmaat se vonnis

(Vrae 32 tot 37). Die vrae fokus op faktore soos byvoorbeeld die wyse waarop

die respondent van die vonnis verneem het en hoe die respondent die

kennisname van die vonnis beleef het.

 
 
 



• Biologiese effek van korrektiewe toesig op die respondent (Vrae 53 tot 58).

Die vrae handel oor die fisieke simptome, soos byvoorbeeld slaaploosheid,

eetversteurings en reaktiewe depressie en ander fisiese probleme wat die

respondent tydens die vonnis en gedurende die tydperk van korrektiewe toesig

ervaar het. Aangesien die biologiese impak van trauma nie van die emosionele

effek daarvan geskei kan word nie, is Vrae 71 tot 80 wat hieroor handel, hier

ingesluit. Deur middel van die vrae word data rondom die respondent se

emosionele belewenis tydens haar eggenoot of saamwoonmaat se vonnis en

tydperk van korrektiewe toesig ingesamel, soos byvoorbeeld vrees, angs en

skuldgevoelens.

• Die effek van korrektiewe toesig van die toesiggeval op die persoonlikheid

van die respondent (Vrae 59 tot 69). Die vrae fokus op die respondent se

persoonlikheid tydens haar eggenoot of saamwoonmaat se toesigtydperk en hoe

dit moontlik hul huweliks- of saamwoonverhouding tot mekaar kon be·invloed het.

Vrae aangaande die respondent se persepsie van haar selfbeeld is hierby

ingesluit.

• Sosiale effek van korrektiewe toesig op die respondent (Vrae 38 tot 41 asook

Vraag 49). Hierdie gedeelte bevat vrae wat betrekking het op die wyse waarop

die respondent se sosiale belewenis deur die eggenoot of saamwoonmaat se

korrektiewe toesig be·invloed is, soos byvoorbeeld die feit dat hulle nie as 'n

gesin saam sosiale aktiwiteite kon bywoon nie. Vrae wat op die gesin se sosiale

funksionering tydens korrektiewe toesig fokus, is hierby ingesluit.

• Kulturele effek van korrektiewe toesig op die re.spondent (Vrae 42 tot 52).

Die invloed van die samelewing se reaksie op die eggenote en haar gesin word

deur die vrae gedek. Dit handel onder andere oor waardes en norme wat in die

spesifieke kultuur en samelewing geld, byvoorbeeld hoe hulle korrektiewe toesig

as strafopsie beoordeel.

 
 
 



• Godsdiens (Vraag 70). Die gedeelte handel oor die rol van die kerk en

godsdiens tydens die vonnistydperk, asook die geestelike hulp wat vir

respondente beskikbaar was.

• Die effek van korrektiewe toesig op die kinders van die korrektiewe
toesiggeval (Vrae 85 tot 93). Die vrae het gehandel oor die respondent se

interpretasie van haar kinders (waar daar nog kinders in die huis was) se

belewenis van hul vader of haar saamwoonmaat se vonnis.

Closed questions, on the other hand, limit the number of possible answers to be given

and therefore can be pre-coded so that each answer may be given a spesific number for

the purpose of analysis.

Volgens die outeur is die voordeel van geslote vrae daarin gelee dat dit meer koste-

effektief is om te gebruik en te analiseer, terwyl dit terselfdertyd die geleentheid skep

om respondente se antwoorde met mekaar te vergelyk.

In ooreenstemming hiermee is Bailey (1982:123-124) van mening dat geslote vrae

die volgende voordele inhou:

• Antwoorde kan makliker vanaf die vraelys gekodifiseer en geanaliseer word, wat

tydbesparend en koste-effektief is.

• Aangesien geslote vrae gestandardiseer is, kan respondente se antwoorde

vergelyk word.

• Ingewikkelde vrae kan soms deur respondente ge'ignoreer word. In teenstelling

hiermee is die betekenis van 'n geslote vraag duidelik verstaanbaar en ervaar

proefpersone dus minder frustrasie en is meer gewillig om dit te beantwoord.

 
 
 



• Indien daar geskikte antwoordkategoree op die vraelys beskikbaar is, kan

antwoorde relatief volledig wees en irrelevante inligting uitgeskakel word.

• Respondente wat andersins sou weier om senstiewe vrae by wyse van oopvrae

te beantwoord, kan inligting makliker weergee indien dit op 'n geslote wyse gevra

word.

• Oit kan 'n keuse verskaf waaraan die respondent nie noodwendig andersins sou

dink nie en kan dus leidend wees aangesien dit moontlik 'n suggestie vir 'n

antwoord kan laat.

• Respondente kan frustrasie ervaar indien die geskikte antwoord nie beskikbaar is

nie.

• Respondente kan gedwing word om 'n eenvoudige antwoorde vir komplekse

aangeleenthede te kies.

• Oit bied aan respondente die geleentheid tot kreatiewe, selfverklarende en

gedetailleerde antwoorde, dus kan respondente oor hul belewenisse uitbrei.

• Oit verskaf In onbeperkte aantal moontlike antwoorde. Respondente is dus nie

slegs tot "ja, nee, onseker en weet nie" antwoorde beperk nie.

• Oit skep die moontlikheid om meer volledige inligting ten opsigte van sensitiewe

temas te bekom.

 
 
 



Desnieteenstaande die voordele wat oopvrae kan inhou, is daar sekere nadele aan

die tipe vraagkonstruksie verbonde. Neuman (1997:241) identifiseer die volgende

nadele:

• Antwoorde kan te veel plek op die vraelys in beslag neem.

• Antwoorde kan irrelevant en ontoepaslik vir die navorsing wees.

• Kodifisering van antwoorde kan gekompliseerd raak.

• Vergelykings en statistiese analise kan bemoeilik word.

• Dit kan tydrowend wees.

• Verskillende respondente kan verskeie vlakke van detail weergee wat

interpretasie en vergelyking bemoeilik .

There are no sacred laws of interview construction, but common sense and a good

deal of preliminary experience will help to eliminate the major faults and may help to

polish some of the more sensitive and sensible decisions about arrangement.

In ooreenstemming hiermee het student die voor- en nadele van beide geslote en

oopvrae tydens die opstel van die vraelys in ag geneem en het sy dit nodig geag om

beide kategoriee in te sluit. Neuman (1997:242) poneer egter dat:

Open-ended questions are especially valuable in early or exploratory stages of

research.

Waar dit enigsins moontlik was het navorser geslote vrae afgesluit met 'n addisionele

kategorie soos ander en indien ja geantwoord is, is 'n kategorie spesifiseer ingesluit

(Vergelyk Vrae 32, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 64, 67,69,71,76,78,

84, 88 en 90).

3.4.5.3 Geldigheid en betroubaarheid van inligting

Volgens Krausz en Miller (1974:17) is daar twee basiese vereistes waaraan aile

wetenskaplike navorsing moet voldoen, naamlik geldigheid en betroubaarheid. Die

 
 
 



outeurs (1974:17) definieer geldigheid as die akkuraatheid waarmee vrae wat in die

navorsing gestel word, beantwoord word, en postuleer soos volg:

In ooreenstemming hiermee poneer Nachmias en Nachmias (1981:138-139) soos

volg:

Validity is concerned with the question Is one measuring what one thinks one is

measuring?

Die outeurs(1981:138-139) vervolg deur te sa dat die navorser moet poog om

bewyse te vind wat daarop dui dat die navorsingsoogmerk, in die geval van hierdie

studie die onderhoudskedule, meet wat dit veronderstel is om te meet.

Indien 'n onderhoud dus met dieselfde meetinstrument, byvoorbeeld dieselfde

onderhoudskedule herhaal word, behoort dit dieselfde resultate op te lewer.

Tydens die onderhawige studie het navorser die probleem van betroubaarheid

oorkom deur kruiskontrole vrae in die vraelys in te bou. Die volgende vrae kan as

voorbeelde genoem word waarmee navorser die geldigheid en betroubaarheid

getoets het: Vraag 17 lui: "Was u bewus van u eggenoot of saamwoonmaat se

oortreding?" In die geval was keuse (1) Ja en keuse (2) Nee. 'n Kontrole vraag

naamlik Vraag 32 is ingebou om die inligting te verifieer. Dit het soos volg gelui:

"Hoe het u kennis geneem van u eggenoot of saamwoonmaat se oortreding" (kyk

V36).

Navorser het die betroubaarheid van sommige antwoorde van respondente getoets

deur die gegewe data met hof- en voorvonnisverslae te verifieer. Voorbeelde hiervan

 
 
 



is vrae 12 tot 19 asook 22 tot 27. Aangesien hierdie vrae op korrektiewe toesig

betrekking het, kon die inligting met die bogemelde verslae gekorreleer word.

Student het oopvrae in kombinasie met geslote vrae in die onderhoudskedule

gebruik om sodoende die gerekenariseerde data aan te vul, te komplementeer ot te

staat ten einde In beter begrip van die eggenote se belewenis tydens korrektiewe

toesig in die vooruitsig te stel (kyk par. 3.4.5.2).

3.4.6 Tegnieke vir die analise en interpretasie van inligting

Aangesien student 'n verkennende benadering tydens die onderhawige studie

gevolg het, is inligting deur middel van in-diepte onderhoude, waartydens In

onderhoudskedule as data-insamelingstegniek gebruik is, ingesamel. Hierdie inligting

is statisties deur die Departement Statistiek van die Universiteit van Pretoria,

verwerk.

Die outeur (1997:428) meld verder dat die ontleding van data, insluitende grafieke,

tabelle en diagram me, In bewys is van die navorsing wat gedoen is en ten doel het

om In algehele beeld van die navorsingstema weer te gee.

Interpretasie verwys na die verklaring van 'n verskynsel deur middel van die

verband wat tussen verskillende veranderlikes bestaan (Neuman, 1997:335). In

teenstelling hiermee beskou Leedy (1974:163) interpretasie 5005 volg:

it is the interpretation of data which is the sine qua non of research and the reason for the

whole process.

Nadat student in-diepte onderhoude met 20 respondente gevoer het, het sy die

inligting wat hieruit verkry is, so gou as moontlik na atloop van die onderhoud

 
 
 



gekodifiseer. Die verwerkte data is deur middel van persentasies in diagramme,

grafieke en tabelle weergegee. Hierdeur is sekere tendense blootgele oor die invloed

wat korrektiewe toesig op die eggenote en haar gesin gehad het.

3.5 RASIONAAL VIR DIE AANVAARDING OF
VERWERPING VAN DIE NAVORSINGSVER-
WAGTINGE

Aangesien die steekproef uit 20 respondente saamgestel is, en dit 'n verkennende

ondersoek is, is geen gesofistikeerde statistiese tegnieke vir die verwerking van die

data aangewend nie. Die onderhoudskedules is na elke onderhoud gekodifiseer en

verwerk. Student het besluit om slegs persentasies te gebruik om die

navorsingsverwagtinge soos volg te interpreteer:

• Indien 60% en meer van die proefpersone die navorsingsverwagtinge ondersteun

sal die bevindings ten volle aanvaar word

• Indien 50% van die respondente die navorsingsverwagtinge ondersteun sal die

bevinding aanvaar word.

• Indien 40% en minder van die ondersoekgroep die navorsingsverwagtinge steun,

sal dit verwerp word.

3.6 DIE PROFIEL VAN DIE ONDERSOEKGROEP

Die profiel van die ondersoekgroep word vervolgens uiteengesit en bespreek.

Staafdiagramme is gebruik om die biografiese kenmerke van die respondente weer

te gee.

 
 
 



3.6.1 Ouderdomsverspreiding van respondente
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Uit Figuur 3.1 blyk dit duidelik dat agt (40%) van die totale ondersoekgroep van 20 in

die ouderdomskategorie 16 tot 34 jaar geressorteer het, sewe (35%) tussen die

ouderdomme van 35 en 40 jaar was terwyl slegs vyf (25%) respondente ouer as 41

jaar was.

3.6.2 Geslag van respondente

Aangesien die navorsing oor Die effek van korrektiewe toesig op die eggenote en

gesin van die manlike oortreder handel, is al die respondente dus vroulik.

 
 
 



3.6.3 Ras van respondent

Uit die data blyk dit dat 18 (90%) van die respondente wit was terwyl

twee (100/0) persone van kleur.

3.6.4 Taal van respondente
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Veertien (70%) van die 20 respondente was Afrikaans, vier (20%) was Engels terwyl

twee (10%) proefpersone onderskeidelik Zulu- en Ndebele sprekend was. Navorser

het geen taalvoorkeure gehad nie en was bereid om onderhoude in Afrikaans of
Engels te voer.

 
 
 



3.6.5Beroepstatus en hoogste opvoedkundige
kwalifikasies van respondente.
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Die verskillende beroepskatogoriee van die respondente word in Figuur 3.3(a)

uitgebeeld en toon dat die respondente In verskeidenheid van beroepe beklee het.

Ses (30%) van die respondente is huisvrouens, terwyl die res het die volgende

beroepe beoefen sekretaresse een (5%), verkoopsdame een 5%), bemarkers twee

(10%), rekenaarkundiges drie (15%), boekhouers drie (15%), verpleegkundiges twee

(10%) en kelnerinne twee (10%).

 
 
 



45

O~
40

35

30

25 DTOT GR 11
.GR 12

20 .DIPLOMA

15

10

5

Die opvoedkundige kwalifikasies van die totale ondersoekgroep word in Figuur 3.3(b)

uitgebeeld. Nege (45%) van die totale respondente groep het oor 'n graad 11 beskik,

vyf (25%) het graad 12 voltooi en ses (30%) het oor 'n diploma of tersiere kwalifikasie

beskik.

3.6.5Respondente se verbintenis met die toesiggeval
voor die vonnis van korrektiewe toesig

Dertien (65%) van die totale ondersoekgroep was voor die vonnis van korrektlewe

toesig met die toesiggeval getroud terwyl sewe (35%) voor die vonnis reeds

saamgewoon het.

 
 
 



3.6.7 Respondente se verbintenis met die toesiggeval ten
tye van korrektiewe toesig

Veertien (70%) van die 20 respondente was getroud met die toesiggeval, twee (10%)

was geskei maar het weer saam gewoon terwyl vier (20%) nie voorheen met die

toesiggeval getroud was nie maar tydens die onderhoud in 'n saamwoonverhouding

gestaan het. Navorser het bevind dat respondente wat geskei is na die

tenuitvoerlegging van korrektiewe toesig dit pertinent gestel het dat die vonnis nie die

rede vir hul egskeiding was nie.

3.6.8 Kerkverband van die respondente en die frekwensie
van kerkbywoning
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Uit Figuur 3.5 blyk dit dat respondente uit verskeie denominasies by die ondersoek

betrek is, naamlik vier (20%) lidmate uit die Afrikaanse Susterkerke, 11 (55%)

Charismatiese lidmate, twee (10%) Katolieke lidmate en twee (10%) uit ander

denominasies. Een (5%) respondent het aan geen kerk behoort nie.

 
 
 



Vyftien (75%) van die vier respondente wat aan die Afrikaanse Susterkerke behoort

het, het gemeld dat hul nie gereeld kerk bywoon nie, terwyl drie (27.2%) van die

Charismatiese lidmate ongereeld dienste bygewoon het. Die twee (1OQ%)

proefpersone wat aan die Rooms Katolieke kerk behoort het het erken dat hulle nooit

enige kerkdienste bygewoon het nie.

3.6.9 Samestelling van die ondersoekgroep

Navorser het die onderhawige ondersoek uit 'n verkennende perpektief benader en

daarom besluit om repondente wat al reeds vir 'n tydperk van drie maande of langer

aan die effek van korrektiewe toesig bloot gestel was, by die ondersoek te betrek. Oit

blyk uit paragraaf 4.2.1 dat een (5%) repondent se eggenoot of saamwoonmaat

reeds vir drie maande onder korrektiewe toesig was, drie (15%) was tussen drie en

ses maande daaraan blootgestel en vyf (25%) reeds vir 'n tydperk van tussen nege

en twaalf maande. Tien (50%) van die proefpersone se eggenote of

saamwoonmaats het reeds twee jaar korrektiewe toesig uitgedien. Slegs een (5%)

respondent se eggenoot was reeds langer as drie jaar onder korrektiewe toesig. Dit

blyk dus dat nagenoeg 18 (90%) van die totale aantal respondente se eggenote of

saamwoonmaats 'n tydperk van tussen drie maande en twee jaar van hul vonnis

voltooi het.

Lengte van vonnis .

Vier (20%) respondente se eggenote of saamwoonmaats was vir 'n tydperk tussen

sewe en 12 maande tot korrektiewe toesig gevonnis, twee (10%) tussen 13 en 16

maande, terwyl 9 (45%) tussen 17 en 24 maande tot korrektiewe toesig gevonnis

was. Vyf (25%) was vir 'n tydperk tussen 25 en 30 maande tot korrektiewe toesig

gevonnis.

 
 
 



3.7 SLOTBESKOUING

Navorser het in hierdie hoofstuk die navorsingsprosedures en -tegnieke wat tydens

die onderhawige studie aangewend is volledig beskryf en gemotiveer. Hierna is die

protiel van die ondersoekgroep uiteengesit.

Die verwerking van die resultate, wat deur middel van die prosedures en tegnieke

wat in hierdie hoofstuk bespreek is, word in Hoofstuk 4 weergegee, ontleed en

bespreek.

 
 
 



INTERPRETASIE EN ANALISERING VAN DATA

4.1 INLEIDING

Tydens die ondersoek is aandag aan die respondent se belewenis van korrektiewe

toesig van die manlike toesiggeval gegee. In die verband meld Thomas (1988:12) die

volgende:

one assumes that modern day families respond to demands from both within their

varied family sUbsystems as well as from without through the demands made upon

these sUbsystems by the outside world. Whilst needing to meet the needs of its

individual family members, the family must also attend to the demands, values and

expectations of the larger social order of which it is part.

Thomas (1988:12) poneer verder dat gesinne seide 'n lewe sonder stres, verandering,

trauma of ander komplikasies beleef. Sy is van mening dat 'n probleemsituasie wat

buite hul normale leefwereld voorkom, 'n gesinskrisis kan veroorsaak. Die toepassing

van korrektiewe toesig as vonnisopsie kan as buitengewone lewensomstandighede

beskou word wat sekere implikasies en gevolge vir die gesinslede, en in die besonder

die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval, kan inhou.

Die eggenote se belewenis van die manlike toesiggeval se vonnis, kan as 'n komplekse

proses van voortdurende interaksie met die toesiggeval, asook met die samelewing

gesien word. Die invloed van verskeie persone of rolspelers vanuit die verskillende

subsisteme van handeling kan bepalend wees ten opsigte van die wyse waarop sy die

strafopsie hanteer.

 
 
 



Die wyse waarop die eggenoot van die manlike toesiggeval deur korrektiewe toesig

bei"nvloed word, sal vervolgens aan die hand van Parsons se Aigemene

Handelingsteorie ontleed en beskryf word.

Volgens Adriaansens (1980:62) is daar veral drie belangrike fokuspunte van handeling

wat beklemtoon word, naamlik dat dit in enige sosiale handeling eerstens gaan om die

persoon as 'n biologiese wese met 'n persoonlikheid. Tweedens dat enige persoon

binne "n bepaalde situasie met ander persone in interaksie verkeer en derdens word

die aard van hierdie handeling en interaksie grootliks deur kulturele definisies, waardes

en norme bepaal. Vervolgens sal die gegewens aan die hand van die vier subsisteme

van handeling ontleed en verklaar word. Verder sat Parsons se vier funksionele

voorvereistes, wat noodsaaklik is vir die suksesvolle voortbestaan van 'n sisteem,

hiermee gei"ntegreerword.

Student wil daarop wys dat persentasie verwerking van grafiese voorstellings

gemaak is slegs waar dit met 'n % teken op die grafiek aangedui is. Die res van

die grafiese voorstellings is in respondentgetalle aangetoon as gevolg van die

veranderlikes.

 
 
 



4.2 DIE EGGENOTE OF SAAMWOONMAA T AS 'N
BIOLOGIESE SUBSISTEEM

4.2.1 Tydsduur van hofsake

Volgens Vraag 15 (vlg. V17, hierna genoem V17 in Bylae A) het die hofsaak van slegs

een (5%) respondent se saamwoonmaat minder as tien maande geduur. Ses (30%) se

hofsake het tussen tien en 12 maande geduur, terwyl 13 (65%) langer as 12 maande

geduur het. Een van die respondente het haar belewenis van die uitstel van hofsake

soos volg verwoord:

Dit is onuithoudbaar, senutergend, traumaties en vreeslik stresvol. Ek het elke keer

begin huil en aan die bewe gegaan wanneer hulle weer die saak uitgestel of verskuif
het.

'n Ander proefpersoon het gemeld dat sy elke keer nadat die hofsaak uitgestel is,

nagmerries gekry het. Die direkte vergelyking tussen Vrae 15 en 54 (vlg. V17 en V28

in Bylae A) het getoon dat die proefpersone wie se hofsake voortdurend uitgestel is,

meer medikasie en hoer dosisse benodig het om hulle stresvlakke te verlaag.
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'n Verdere probleem wat die respondente gemeld het is dat die uitstel en lang tydsduur

van die hofsaak tot die verswakking van hulle finansiele posisie bygedra het aangesien

prokureurskoste hoog was, die man sy werk in sommige gevalle verloor het of tydelik

gesuspendeer is totdat die hofsaak afgehandel was. Laasgenoemde was veral van

toepassing op die nege (45%) toesiggevalle wat by bedrog betrokke was (Vraag 14,

veranderlikes V16 in Bylae A). Dit het weer daartoe gelei dat van die respondente

buitenshuis werk of langer ure moes werk indien hulle reeds in 'n beroep gestaan het.

Een van hierdie respondente het aan navorser gese:

omdat my man by bedrog betrokke was, kyk mense my by die werk ook met agterdog

aan, en dit maak my baie ongelukkig. Ek was altyd verantwoordelik vir die hantering

van die kleinkas by die werk en dit is skielik van my weggeneem en vir een van my

kollegas gegee. Ek Iy dus nou omdat my man 'n misdaad gepleeg het, alhoewel ek my

lewe lank nog net 'n reguit paadjie geloop het.

Navorsingsverwagting 2.6.1.1 konstateer dat: Die tydsduur van die hofsaaksa' 'n

inv'oed op die respondent hi. Uit paragraaf 4.2.1 blyk dit dat hierdie

navorsingsverwagting volkome deur die ondersoekbevindinge gesteun word.

 
 
 



4.2.2 Wyse van kennisname

Die wyse waarop die respondente van hul lewensmaat se vonnis kennis geneem het,

het ook 'n invloed op hulle fisiologiese funksionering gehad. Nege (45%) van die

proefpersone was persoonlik in die hof teenwoordig toe die vonnis uitgespreek is. AI

hierdie persone het berig dat hulle geskok, teleurgesteld en getraumatiseerd was (vgl.

vrae 32 en 33, V36 en V37 in Bylae A).

Daar is "ndirekte vergelyking gedoen tussen vrae 17 en 32 (V19 en V36in Bylae A) om

te bepaal of daar "n verband bestaan het tussen respondente wat bewus was van hul

eggenote of saamwoonmaats se misdadige bedrywighede en die wyse waarop hulle

van die vonnis kennis geneem het. Dit het aan die lig gekom dat die elf (55%)

proefpersone wat nie bewus was van die oortreder se midadige bedrywighede nie, die

vonnis en die gevolge daarvan meer traumaties beleef het. Volgens Efran en Lukes

(1985:24-25) kan die biologiese subsisteem die mens se reaksie op "n eksterne impuls

op 'n gegewe tydstip bepaal.
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Navorsingsverwagting2.6.1.2 wat lui: Die wyse waarop die repondent van die

oortreder se vonnis van korrektiewe toesig kennis geneem het, sat 'n invloed op

die respondent se belewenis van die vonnis he. Uit die voorafgaandebesprekingin

paragraaf 4.2.2 blyk dit dat hierdie navorsingsverwagting deur die

ondersoekbevindingegesteunword.

4.2.3 Die respondent se reaksie nadat sy van die vonnis
kennis geneem het

Volgens vraag 33 (vgl. V37 in Bylae A) het vyf (25%) van die ondersoekgroep

gerapporteer dat hulle verlig was dat hulle eggenoot of saamwoonmaat nie

gevangenisstraf opgele is nie. Hierteenoor het tien (50%) van die respondente

gemelddat hulle geskok en getraumatiseergevoel het. 'n Ander respondent(5%) het

gemeld dat sy beangs en onseker was oor wat die toekoms vir haar en haar gesin

inhou. Sy het haar gevoelenssoosvolg geverbaliseer:

 
 
 



Ek weet nie hoe ek die nuus aan ons kinders, my familie, en ons vriende gaan oordra

nie. Ek weet ook nie hoe ons finansieel die mas gaan opkom nie, my hart gaan

sommer aan die klop en dan kry ek hoofpyn en word soms naar.

In Verdere proefpersoon (5%) het gese dat sy woede teenoor haar eggenoot ervaar het

aangesien hy sy gesin in die steek gelaat het. Een (5%) respondent het berig dat sy

teleurgesteld was oor die vonnis omdat sy in haar man se onskuld geglo het en het

haarself soos volg uitgedruk:

Ek weet dat my man nie 'n dief is nie en ek dink dat die landdros teen hom

gediskrimineer het.

In teenstelling hiermee het twee (10%) respondente die vonnis aanvaar en was van

mening dat dit slegs In heilsame uitwerking op die oortreder kon he (kyk Figuur 4.3).
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Figuur 4.3 toon duidelik dat negatiewe belewenisse van die respondente In invloed op

hulle gesondheid (biologiese subsisteem) gehad het. Simptome soos die volgende is

gerapporteer: slaaploosheid, oormatige moegheid, hoofpyn, verlies aan eetlus,

oormatige eetlus, gastriese versteurings, hartkloppings en nagmerries.

Volgens Parsons se Aigemene Handelingsteorie moes hierdie respondente en hulle

gesinne aan vier funksionele voorvereistes voldoen het om die probleme wat hulle

tydens korrektiewe toesig ervaar het, te kan oplos ten einde In disekwilibrium by

hulself, die gesin sowel as die toesiggeval te voorkom.
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Figuur 4.4 toon dat die respondente se gesondheidstoestand gedurende die

verhoortydperk verander het. Om by hierdie veranderde omstandighede te kon

aanpas en funksioneer het van die respondente medikasie tydens die hofsake

gebruik. Tien (50%) van die proefpersone het byvoorbeeld gemeld dat medikasie soos

anti-depressante, kalmeermiddels en slaappille deur 'n geneesheer aan hulle

voorgeskryf is ten einde die stres te kon hanteer.

Wallace en Wolf (1991:40) postuleer dat sekere bronne (in die geval medikasie)

gei"dentifiseermoet word om sodoende by die behoeftes van die interne sowel as die

eksterne omgewing (samelewing) aan te pas ten einde suksesvol te kan funksioneer en

die doelwitte (doelbereiking) wat deur die samelewing aan 'n gesin gestel word te kan

bereik.

 
 
 



Volgens Munichin (in Becvar, 1996:188) word inligting oor die hierargiese struktuur van

die gesin deur middel van interaksie oorgedra en deur die gesinslede ge'internaliseer.

Gesinslede moet dus met mekaar kan integreer ten einde sinvol voort te bestaan.

Indien die hierargiese struktuur verander soos wanneer die eggenoot of

saamwoonmaat "n vonnis van korrektiewe toesig uitdien, moet die vrou meermale

verpligtinge in die huishouding oorneem. Volgens vrae 83 en 84 (vlg. V213 tot V218

in Bylae A) het 13 (65%) van die respondente geverbaliseer dat hul

verantwoordelikhede ten opsigte van finansiele sake sowel as algemene verpligtinge

toegeneem het sedert hulle eggenoot of saamwoonmaat sy vonnis uitdien. Hulle moes

byvoorbeeld aile rekeninge self gaan betaal, banksake hanteer en onderhandelinge

ten opsigte van besigheidstransaksies voer. Laasgenoemde was veral "n faktor by die

persone wat by bedrogsake betrokke was.

Aangesien daar nou "n wysiging in die rolverdeling van die gesin plaasgevind het, is

die algemene besluitnemingsfunksie ook na die vrou oorgedra. Benewens haar

daaglikse verpligtinge soos die aankoop van kruideniersware, die vervoer van kinders

na en van skool, sowel as na hulle buitemuurse aktiwiteite, moes hulle hulself ook

instel op die behoeftes van die man wat onder huisarres was.

Uit vraag 81 (V 211 in Bylae A) het dit aan die lig gekom dat 13 (65%) van die vroue

gevoel het dat hulle deur hulle man se vonnis ingeperk word in die opsig dat hy van

hulle verwag om tuis te bly aangesien hy nie alleen daar wou wees nie. Oit het tot

hulle spanning en stres bygedra omdat die respondente nie by aile verantwoordelik-

hede kon byhou nie. "n Respondent het haar belewenis hiervan soos volg bewoord:

wanneer ek in die motor klim om my inkopies te gaan doen of die kinders by die skool

te gaan haal, het my saamwoonmaat my altyd skuldig laat voel. Dit het baie stres by

my laat ontstaan omdat ek altyd moes jaag. Ek het geen sosiale kontak met vriende

nie aangesien hy my sou doodmaak as hy moes uitvind dat ek gaan kuier terwyl hy by
die huis moet sit.

 
 
 



Die respondente het hul stresvlakke daaraan toegeskryf dat hulle nooit die geleentheid

gehad het om te ontspan nie.

Navorsingsverwagting 2.6.1.3 lui: Die respondent sal negatief reageer wanneer sy

kennis neem dat haar eggenoot tot korrektiewe toesig gevonnis is. Nadat

bogenoemde veranderlikes ontleed is, blyk dit dat hierdie navorsingsverwagting

volkome deur die bevindings van die ondersoek gesteun word.

4.2.4 Monitering deur die Departement van Korrektiewe
Dienste

Agtien (90%) van die respondente vraag 21(vlg. V23 in Bylae A) het huisarres

(minimum, medium, of maksimum) as straf ontvang terwyl twee (10%) geen

inperkingsure gehad het nie. Aangesien hierdie persone op sekere tye by die huis

moes wees, het vraag75 (V176 in Bylae A) getoon dat 12 (75%) van die respondente

hoe spanningsvlakke gerapporteer het (kyk Figuur 4.5). Twee (10%) respondente se

eggenote was tydens die studie nie meer onder huisarres nie as gevolg van die feit dat

hulle hul vonnis reeds uitgedien het. Hierdie toesiggevalle se eggenotes is egter by

die navorsing betrek omdat hulle In tydperk beleef het waartydens hul eggenote werl

onder huisarres was.
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Figuur 4.6 toon die mate van spanning wat deur die eggenotes van toesiggevalle

beleef is. Tien (50%) het angs ervaar indien hulle eggenoot of saamwoonmaat nie op

die gespesifiseerde tye tuisgekom het nie en hulle gevrees het dat die korrektiewe

beampte moontlik voor horn daar sou aankom. Vyf (25%) het gemeld dat hulle nooit

ontspanne gevoel het nie aangesien hulle nie geweet het wanneer die monitering gaan

plaasvind nie. In Respondent het haar vrees soos volg gestel:

wanneer ons gaste het was ek altyd bang dat die korrektief hier sal opdaag en dit vir

my In verleentheid sal wees aangesien ons vriende nie weet wat die werklike situasie is

nie.

boos gemaak het wanneer die moniteringsbeampte in sy voertuig voor die hek sit en

die toeter blaas, byvoorbeeld sewe uur op In Sondagoggend. Mevrou, dan moet jy net

sien hoe die bure uit hulle huise storm om te kyk wat aangaan.

 
 
 



Twee (10%) van die respondente het gemeld dat hulle voel dat hulle privaatheid

binnegedring word aangesien die moniteringsbeampte enige tyd van die nag of dag

daar kon aankom, terwyl drie (15%) het weer gemeld dat hulle totale lewensbeplanning

om die moniteringsaksie gewentel het. "n Respondent wie se eggenoot weens bedrog

gevonnis is, het weer die volgende opmerking gemaak wat op moontlike probleme van

die moniteringsisteem kan dui naamlik:

Een van die moniteringsbeamptes wat ons kom besoek het, het laat deurskemer dat hy

"nblinde oog sal draai indien ons so "n paar van die dollars waarvoor my man gevonnis

is, na sy kant toe kan oorgooi.

Navorsingsverwagting 2.6.1.4 handel daaroor dat: monitering deur die

Departement van Korrektiewe Dienste sal negatief deur die respondent beleef

word. Uit bogenoemde gegewens blyk dit dat hierdie navorsingsverwagting volkome

gesteun word aangesien meeste van die respondente hoe stres en angsvlakke hieroor

ontwikkel het wat weer "n negatiewe invloed op hulle gesondheid en algemene

daaglikse funksionering gehad het.

Die invloed van gemeenskapsdiens

Na aanleiding van vraag 23 (V26 in Bylae A) het 16 (85%) van die respondente se

eggenotes gemeenskapsdiensas deel van hulle vonnis verrig. Twaalf (60%) van die

proefpersone het gemeld dat hulle dit as "n vernedering beleef het dat die oortreder

byvoorbeeld oor naweke by die dieretuin of by die hospitaal moes gaan werk. Een van

hierdie respondente het selts haar vrees uitgespreek dat haar saamwoonmaat moontlik

Vigs kan opdoen wanneer hy die afvalmateriale by die hospitaal verwyder. Oit het

bygedra tot die spesifieke respondent se spanning.

Navorsingsverwagting 2.6.1.5 postuleer dat: gemeenskapsdiens sal 'n negatiewe

effek op die eggenoot van die toesiggeval he. Uit bogenoemde gegewens is dit

 
 
 



duidelik dat gemeenskapsdiens negatief deur meeste respondente ervaar is en word

hierdie navorsingsverwagting dus volkome gesteun.

Gevolgtrekking

Die effek van korrektiewe toesig op die respondent se biologiese subsisteem is

duidelik aangetoon in Figure 4.1 tot 4.6. Hieruit blyk dit duidelik dat die korrektiewe

toesig van die eggenoot of saamwoonmaat 'n fisieke uitwerking op die proefpersone

gehad het. Die afleiding kan ook gemaak word dat die biologiese subsisteem negatief

deur korrektiewe toesig be"invloed word. Die fisieke simptome kan aspekte soos

slaaploosheid, oormatige moegheid, versnelde hartklop (tagikardi) en gastriese

versteurings insluit (kyk par. 4.2.3).

Ramsay en Happee (1977:55) is van mening dat skok in fisieke pyn, afstomping,

apatie, ontrekking of as 'n abnormale kalmte kan manifesteer. Die onderhawige

studiebevindinge stem hiermee ooreen. Korrektiewe toesig het 'n besliste impak op die

fisieke toestand van die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval gehad. Die

bevinding stem verder ooreen met Amick-McMullan et al. (1989:24) se navorsing dat

fisiologiese simptome na 'n traumatiese belewenis 'n negatiewe impak op 'n persoon

kan h~.

Navorsingverwagting 2.6.1 lui: Korrektiewe toesig sal 'n invloed op die biologiese

subsisteem van die respondent he. Hierdie navorsingverwagting word volkome deur

die bevindinge van hierdie ondersoek gesteun aangesien (64.3%) van die respondente

biologiese simptome tydens die hofverrigtinge en of die vonnis ondervind het.

Een (5%) respondent het berig dat sy teleurgesteld was oor die vonnis omdat sy in

haar man se onskuld geglo het en het haarself soos volg uitgedruk: "Ek weet dat my

man nie 'n dief is nie en ek dink dat die landdros teen hom gediskrimineer het".

 
 
 



4.3 DIE EGGENOTE OF SAAMWOONMAAT VAN DIE
TOESIGGEVAL AS IN PERSOONLIKHEID-
SUBSISTEEM

4.3.1 Die effek van korrektiewe toesig op die respondent se
huweliks-of saamwoonverbintenis

Volgens vraag 59 (vgl. V135-138 in Bylae A) het 12 (60%) van die ondersoekgroep

geverbaliseer dat hul persoonlike verhouding met hul eggenoot of saamwoonmaat deur

die vonnis van korrektiewe toesig skade gely het. Die oorblywende agt (40%)

proefpersone het gemeld dat hul verhouding met hul huweliks- of saamwoonmaat nie

deur die vonnis bei"nvloedis nie.

Twaalf (60%) van die respondente het gemeld dat hulle seksuele lewe (as gevolg van

die ontydige moniteringsaksies van die toesigbeamptes tydens huisarres) beinvloed is.

Die ander agt (40%) respondente het gerapporteer dat korrektiewe toesig nie hul

intieme lewe benadeel het nie. Een van die respondente het haar belewenis

gedurende die tydperk soos volg verwoord:

Oit was uiters stresvol om gedurig te wonder wanneer hulle nou weer hier gaan

opdaag. As jy nie vinnig genoeg uitgaan om die hek oop te maak nie, sit hulle die

briefie om te gaan aanmeld teen jou hek en dan moet my man weer gaan aanmeld.

Die direkte vergelyking tussen vrae 5 en 6 (vlg. V7 en V8 in Bylae A) het getoon dat 13

(65%) van die respondente voor die vonnis van korrektiewe toesig in In

huweliksverhouding met die oortreder was, terwyl 14 (70%) gerapporteer het dat hul

tydens korrektiewe toesig met die toesiggeval getroud was. Die navorsingsbevindinge

van die onderhawige studie het daarop gedui dat korrektiewe toesig per se nie

noodwendig "n negatiewe effek op die respondent se huweliks- of

saamwoonverhouding gehad het nie. Respondente het gemeld dat hulle hul eggenote

of saamwoonmaats gedurende die tyd wou ondersteun en bystaan.

 
 
 



Navorsingsverwagting 2.6.2.1 konstateer dat: Korrektiewe toesig sal 'n invloed op

die huweliks- of saamwoonverbintenis he. Uit paragraaf 4.3.1 blyk dat dat hierdie

navorsingsverwagting deur die ondersoekbevindinge verwerp word.

Die effek van korrektiewe toesig op die persoonlike
verhouding van die eggenote of saamwoonmaat
van die toesiggeval

Ofskoon die bogemelde bevindinge (kyk par. 4.3.1) daarop gedui het dat korrektiewe

toesig per se nie noodwendig egskeiding veroorsaak het nie, blyk dit duidelik uit vrae

59 en 69 (vgl. V135-138 en V158-164 in Bylae A) dat die eggenotes of

saamwoonmaats van die toesiggevalle sekere verhoudingsprobleme tydens

korrektiewe ondervind het.
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Figuur 4.7 toon dat die navorsingsgroep verskeie van die volgende probleme tydens

korrektiewe toesig ondervind het: 12 (60%) van die ondersoekgroep het gese dat hulle

verhoudingsprobleme ontwikkel het, 12 (60%) respondente het gerapporteer dat hulle

seksuele probleme ondervind het en 12 (60%) het berrig dat hulle kommunikasie

probleme gehad. Vyftien (75%) respondente het geverbaliseer dat hulle spanning in

hul verhouding met hul eggenoot of saamwoonmaat beleef het en 12 (60%) het berig

dat hulle konflik in hul verhouding ervaar het.

Die meeste van die proefpersone het geverbaliseer dat hulle frustrasie beleef het as

gevolg van die aanhoudende bewustheid van die toesiggeval se inperking tydens

huisarres. "n Respondent het die volgende opmerking gemaak:

Die feit dat my man onder korrektiewe toesig is het veroorsaak dat ek ook ingeperk was

aangesien my daaglikse aktiwiteite rondom sy inperkingsure beplanning moes word. Hy

het ook gedurig gevra waarheen ek gaan en hoe laat ek weer terugkom. Ek het dit as

'n krisistydperk in my lewe beleef.

Van die proefpersone het gemeld dat hulle sedert die vonnis nie meer hul eggenoot

kan vertrou nie, wat tot spanning en konflik in die verhouding gelei het. As gevolg van

die gedurige spanning en frustrasie wat met korrektiewe toesig gepaard gaan, het

respondente gemeld dat hul seksuele lewe daardeur benadeel is. "n Verdere

respondent het gemeld dat haar eggenoot haar tydens sy vonnistydperk soms fisiek

aangerand het, wat moontlik aan die stres en konflik wat tydens korrektiewe toesig in

hul verhouding ervaar is, toegeskryf kan word. Schulz (1972:225) omskryf "n

gesinskrisis soos volg:

An event may be classified as crisis-participating if it exeeds a family's crisis-meeting

resources, or if it is defined by the family as a crisis.

Die belewenis van die eggenotes of saamwoonmaats van die toesiggevalle stem dus

ooreen met die bogenoemde outeur se bevinding.

 
 
 



Navorsingsverwagting.2.6.2.2 wat konstateer dat: Korrektiewe toesig sal "n invloed

op die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval he. Uit paragraaf 4. 3.2

blyk dit duidelik dat hierdie navorsingsverwagting volkome deur die

ondersoekbevindinge gesteun word.

Die eggenote of saamwoonmaat
tydens korrektiewe toesig van
toesiggeval

se selfbeeld
die manlik

Volgens vraag 63 (vgl. V148 in Bylae A) het dit geblyk dat 10 (50%) van die 20

respondente van mening was dat hul selfbeeld deur korrektiewe toesig bei"nvloed is.

Van die respondente het byvoorbeeld gese dat hul hulself van die gemeenskap onttrek

het as gevolg van die samelewing se persepsie dat oortreders 'sleg' is. Een respondent

het dit soos volg geverbaliseer:

Enigiets wat met hom gebeur, raak my ook. Ek het baie seergekry deur hierdie hele

situasie en dit is vir my net so swaar as wat dit vir hom is.

Die meeste van die respondente het gemeld dat hulle sedert hul eggenoot of

saamwoonmaat se vonnis emosies van skaamte en minderwaardigheid ondervind het.

Sekere respondente het gerapporteer dat hulle die vonnis van korrektiewe toesig en

die gepaardgaande gemeenskapsdiens as vernederend beleef het. 'n Respondent het

haar vrees uitgepreek dat familie, vriende, bure, kollegas of die kinders se skoolmaats

moontlik tydens "n uitstappie na die dieretuin sou sien dat haar eggenoot byvoorbeeld

die diere se hokke skoonmaak. Sy het die volgende opmerking gemaak:

Ek was voor my man se vonnis "n totale ekstrovert, maar het nou geen selfvertroue nie.

Ek is nou in myself gekeer uit skaamte dat iemand sal sien my man is 'n bandiet.

Volgens "ndirekte vergelyking wat tussen vrae 14 en 63 (vlg. V16 en V147 in Bylae A)

gedoen is, blyk dit dat die tipe misdaad wat die respondent se eggenoot of

saamwoonmaat gepleeg het, 'n invloed op die respondent se selfbeeld gehad het.

 
 
 



Vyftig persent van die respondente wie se huweliks- of saamwoonmaat aan

dronkbestuur, dwelmhandel, aanranding en diefstal skuldig bevind is het gemeld dat

hul selfbeeld hierdeur benadeel is, terwyl (60%) van die respondente wie se eggenotes

of saamwoonmaats bedrog gepleeg het, gerapporteer het dat hul selfbeeld geknou is.

Student het hieruit afgelei dat die laasgenoemde respondente se selfbeeld in 'n

meerdere mate deur bedrog geaffekteer is as deur ander tipes misdaad.

Die meeste van die proefpersone het gese dat hulle vertroue in mense verloor het

omdat ander persone, sowel as die toesiggeval, hul teleurgestel het. 'n Respondent het

het die volgende opmerking gemaak:

Parsons (1977:5) postuleer dat geen handelingsisteem 'n statiese entiteit vorm nie,

maar eerder dinamies is en voortdurend in wisselwerking en interaksie met ander

subsisteme en sisteme in die omgewing is, wat deur hierdie navorsingsbevindinge

gesteun word.

Navorsingsverwagting 2.6.2.3. lui: Korrektiewe toesig sat "n effek op die selfbeeld

van die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval he. Uit die voorafgaande

bespreking blyk dit dat die navorsingsverwagting gesteun word.

 
 
 



Die effek van korrektiewe toesig op die eggenote of
saamwoonmaat van die toesiggeval se emosies
tydens korrektiewe toesig

Volgens vraag 60 (vlg. V139-145 in Bylae A) het 13 (65%) van die totale

ondersoekgroep gedurende die tydperk van korrektiewe toesig aan depressie gelei, 19

(95%) het berig dat hul dikwels emosies van eensaamheid ervaar het, terwyl 9 (45%)

geverbaliseer het dat hulle selfmoodgedagtes in die tyd ondervind het. Agtien (90%)

van die respondente het intense hartseer beleef en 11 (55%) het gevoelens van

lusteloosheid ervaar.

Uit hierdie navorsingsbevinding kan beslis afgelei word dat korrektiewe toesig In groot

invloed op die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval se emosionele

toestand gehad het. As gevolg van die hoe eise (soos byvoorbeeld dat die eggenote

 
 
 



verantwoordelikhed ten opsigte van besluitneming moes dra en die feit dat die gesin

nooit sosiaal kon ontspan nie) het korrektiewe toesig 'n negatiewe emosionele effek op

die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval gehad. Schulz postuleer die

volgende in die verband:

The 'normal' family meets and resolves any problems presented by the developmental

tasks. Many families, however, may not meet all of these tasks. In addition to the crisis

which may be precipated by failure to meet the developmental tasks, society imposes

stressful situations upon the family that are unrelated to its internal development.

Die eggenote of saamwoonmaat se emosionele belewenis van haar situasie tydens die

toesiggeval se vonnis, kan die wyse waarop sy dit hanteer bernvloed. Om by hierdie

veranderde situasie te kon aanpas en funksioneer het van die respondente meer

sigarette gerook en alkohol gebruik as voorheen. Volgens vrae 71 en 72 (vlg. V170-

171 in Bylae A» het dit aan die lig gekom dat 12 (60%) respondente gerapporteer het

dat hul meer alkohol gebruik het sedert hul eggenoot of saamwoonmaat onder

korrektiewe toesig is. Die groep respondente het berrig dat hul drie tot vyf glase wyn of

bier per week gebruik het.

Uit vrae 73 en 74 (vlg. V172-173 in Bylae A) blyk dat dat die helfte (50%) van die totale

ondersoek groep tydens korrektiewe toesig sigarette gerook het. Die oorgrote

meerderheid (60%) van die 12 respondente het tussen 20 en 30 sigarette per dag

gerook het, en meld dat dit meer is as voor hul eggenoot of saamwoonmaat se vonnis

was.

Tydens korrektiewe toesig poog die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval

om steeds met haar normale aktiwiteite (doelwitte) en funksionering voort te gaan

sodat die samelewing nie van die toesiggeval se vonnis bewus moet wees nie. Die

respondente op wie die voorafgaande bespreking ten opsigte van korrektiewe toesig

betrekking het, het gemeld dat dit 'n wyse was waarop hulle hul spanning en stres

 
 
 



tydens korrektiewe toesig kon hanteer. Hierdeur kon respondente steeds met hul

verpligtinge in die huishouding voortgaan. Daar was 'n tendens by 12 (60%) van die

respondente om dit nie aan ander persone in die gemeenskap waar hulle woon,

bekend te maak dat hul eggenote of saamwoonmaats onder korrektiewe toesig was

nie. Navorser is van mening dat die proefpersone hierdeur gepoog het om steeds met

ander persone in die samelewing te integreer en met hul funksionering in die

gemeenskap voort te gaan. Hierdeur kon hulle met hul normale lewenspatroon

voortgaan (patroonhandhawin).

Navorsingsverwagting 2.6.2.4 lui: Korrektiewe toesig sal "n invloed op die

eggenoot of saamwoonmaat van die toesiggeval se emosionele belewenis he. Uit

die gegewens in paragraaf 4.3.4 blyk dit dat hierdie navorsingsverwagting volkome

deur die ondersoekbevindinge gesteun word.

Die effek van berading op die eggenoot of
saamwoonmaat van die toesiggeval

Desnieteenstaande die navorsingsverwagtinge wat in paragrawe 4.3.1 tot 4.3.4

bespreek is, het dit volgens vraag 79 (vlg. V191 in Bylae A) tydens die studie aan die

lig gekom dat 14 (70%) van die 20 respondente gemeld het dat hul geen berading

van enige aard voor, tydens, of na korrektiewe toesig ontvang het nie. Tydens

korrektiewe toesig het die meeste respondente eensaamheid, isolasie en verwerping
ervaar.

Plug et al. (in Louw, 1989:201) beskryf krisisingryping as die -intervensie of

behandeling wat op probleemoplossing gerig is sodat die persone na 'n

funksioneringsvlak gelykstaande aan, of beter as die wat voor die krisis gehandhaaf is,

kan terugkeer.

 
 
 



Student is van mening dat die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval

berading tydens korrektiewe toesig behoort te ontvang. As gevolg van die emosionele

reaksies wat respondente tydens korrektiewe toesig ondervind het (kyk par. 4.3.4). is

student van mening dat die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval deur

middel van berading beter in die samelewing sal kan aanpas. Die toepassing van

korrektiewe toesig, sowel as gemmeenskapsdiens, het veroorsaak dat die eggenote of

saamwoonmaat isolasie en eensaamheid ervaar het, wat hul persoonlike verhouding

met die toesiggeval negatief be"invloedhet. Baron en Byrne (1994:343-344) poneer die

volgende:

Both men and women suffer emotionally when a marriage relationship fails, and they

can experience loneliness, depression, and lasting feelings of anger.

Ofskoon die outeurs nie na korrektiewe toesig verwys nie, is hul waarneming wel op 'n

huweliksverhouding van toepassing. Indien respondente berading kon ontvang het,

sou hul moontlik makliker in die samelewing ge"integreer het. Volgens vraag 70 (vlg.

V167 tot V169 in Bylae A) het 13 (65%) van die 20 respondente erken dat Godsdiens

en hul geloof tydens korrektiewe toesig 'n belangrike rol gespeel het.

Dit is waar my krag en sterkte gel~ het. Ek niemand anders gehad om na toe te gaan

nie, behalwe die Here.

Navorser is van mening dat proefpersone op die wyse probeer het om by hulle moeilike

situasie van korrektiewe toesig aan te pas. en hul doel bereik het om by die

gemeenskap aan te pas. Hierdeur kon hul weer in die samelewing funksioneer en met

ander persone sowel as die toesiggeval integreer en was hul in staat om hul normale

lewenspatroon te handhaaf.

 
 
 



Navorsingsverwagting 2.6.2.5Iui: Die eggenote of saamwoonmaat van die

toesiggeval sal tydens die vonnis berading ontvang. Hierdie navorsingsverwagting

word verwerp aangesien die grootste persentasie van die proefpersone nie enige vorm

van berading voor, tydens of na korrektiewe toesig ontvang het nie.

Gevolgtrekking

Die effek van korrektiewe toesig op die respondent se persoonlikheidsubsisteem is

duidelik in Figure 4.7 en 4.8 aangetoon. Hieruit blyk dit duidelik dat die korrektiewe

toesig van die eggenote of saamwoonmaats 'n emosionele uitwerking op hul

lewensmaat gehad het. Die af!e!ding kan ook gemaak word dat

persoonlikheidsubsisteem negatief deur die respondente se emosionele belewenis van

korrektiewe toesig be'invloed is (kyk par. 4.3.4).

Uit die voorafgaande bespreking (par. 4.3.1 tot 4.3.5) is dit duidelik dat korrektiewe

toesig depressie, selfmoordgedagte en intense hartseer by die respondente tot gevolg

gehad het. Die navorsingsbevindinge toon dus dat korrektiewe toesig 'n besliste

impak op die persoonlikheidsubsisteem van die eggenote of saamwoonmaat van die

toesiggeval het. Dit het het In negatiewe emosionele belewenis by die respondent tot

gevolg gehad.

Navorsingsverwagting.2.6.2 konstateer dat: Korrektiewe toesig "n effek op die

persoonlikheidsubsisteem van die eggenote of saamwoonmaat van die

toesiggeval sal he. Uit bogenoemde gegewens blyk dit dat hierdie

navorsingsverwagting volkome gesteun word.

 
 
 



4.4 DIE EGGENOTE OF SAAMWOONMAA T AS 'N
SOSIALE SUBSISTEEM VAN HANDELING

Die invloed van korrektiewe toesig op die eggenote
van die toesiggeval se lewenstyl

Student is van mening dat korrektiewe toesig met huisarres as voorwaarde, beslis die

respondente se lewenstyl be"invloedhet. Volgens vraag 21 (vlg. V23 in Bylae A) was 18

(90%) van die 20 respondente onder huisarres. As gevolge van die inperking van die

toesiggeval tydens huisarres, kan die eggenote of saamwoonmaat ook sosiale

inperking beleef. Hierdie inperking het veroorsaak dat respondente hul lewenstyl of

lewenswyse by die veranderde omstandighede moes aanpas. 'n Direkte vergelyking

wat tussen vrae 21 en 40 (vlg. V23 en V52 in Bylae A) gedoen is het aangetoon dat

daar beslis 'n verband tussen die twee veranderlike was.

Uit vraag 40 (vlg. V52 in Bylae A) byk dit dat 16 (80%) van die 20 respondente

gerapporteer dat hul lewenstyl drasties na die toepassing van korrektiewe toesig

verander het. Slegs vier (20%) van die totale ondersoek het berrig dat korrektiewe

toesig nie 'n invloed op hul lewenswyse gehad het nie.

Die bevindinge van Figuur 4.9 (Vraag 41, vlg. V57 tot 59 in Bylae A) het getoon dat

respondente die volgende probleme ten opsigte van hut algemene lewenstyt ervaar

het: Twee (10%) het vervoerprobleme ondervind omdat hulle nie kon motorbestuur

nie en van die toesiggeval afhanklik was vir aile vervoer. 'n Respondent het

geverbaliseer dat sy een aand met In siek kind na die naaste hospitaal moes ry. Sy het

nog nie oor 'n bestuurderslisensie beskik nie en het berrig dat sy ervaar dat haar man

se inperking vir haar verkeersoortreding aanteiding gegee het. Sy het haarsetf soos

volg uitgedruk:

 
 
 



Ek sidder as ek dink hulle kon my gevang het, dan was ek ook as In misdadiger

geklassifiseer. Alhoewel ek skuldig was kon ek nie anders nie.
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Navorser het bevind dat die kategorie van toesig, die inperkingsure en die lengte

van die toesiggeval se vonnis, 'n rimpelingseffek op die respondente gehad het . Die

navorsingsbevindinge wat uit vraag 49 (vlg. V85 tot V91) gemaak is, het getoon dat die

toesiggeval se inperking die respondent op verskeie sosiale terreine benadeel het.
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Figuur 4.10 toon dat 16 (80%) van die totale ondersoekgroep ten opsigte van sosiale

uitstappies soos byvoorbeeld om in 'n restaurant te gaan eet, bioskoop toe te gaan,

pieknieks hou en opvoerings bywoon, ingeperk was. Student postuleer dat

respondente nie hierdie aktiwiteite alleen kon geniet nie. Een van die respondente het

erken:

ek voel skuldig om myself te geniet terwyl ek weet hy moet by die huis sit, of op

Sondae vloere skrop by die Museum.

Vyftien (75%) van die respondente het gemeld dat hulle dit moeilik gevind het om

sonder hulle eggenoot of saamwoonmaat inkopies te doen. Hierdie vroue het egter ook

laat deurskemer dat hulle baie afhanklik van hul eggenotes of saamwoonmaats was,

deur hulle gedomineer was en nie onafhanklik kan funksioneer nie. Oit het geblyk

 
 
 



dat hulle 'n aangeleerde magteloosheid ervaar het, wat dit moeiliker gemaak het om by

die vonnis aan te pas. Negentien (95%) proefpersone het gerapporteer dat hulle nie

gedurende korrektiewe toesig met vakansie kon gaan nie, as gevolg van die feit dat

toesiggevalle nie die landdrosdistrik waarin hul woonagtig is, mag verlaat nie.

As gevolg van gemeenskapsdiens wat gedurende naweke verrig is, het dertien (65%)

van die proefpersone gemeld dat dit feitlik onmoontlik was om sportbyeenkomste, soos

byvoorbeeld krieket- en rugbywedstryde, by te woon. Ander sosiale aktiwiteite soos

byvoorbeeld besoeke aan vriende, oueraande van die kinders en kerkbywoning (kyk

Figuur 4.10) was ook deur korrektiewe toesig be"invloed.

Navorsingsverwagting 2.6.3.1 konstateer dat: Korrektiewe toesig sal "n invloed op

die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval he. Uit die voorafgaande

bespreking van die navorsingsbevindinge word hierdie navorsingsverwagting volkome

gesteun.

 
 
 



Vermyding van persone in die samelewing
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Volgens vraag 42 (vlg. V60 tot V63 in Bylae A) het dit aan die lig gekom dat sewe

(35%) van die respondente hul familie en skoonfamilie na die vonnis van korrektiewe

toesig begin vermy het, vier (20%) proefpersone het hul bure vermy en sewe (35%) het

vriende vermy. 'n Verdere twee (10%) respondente het hul kollegas by die werk vermy.

Vraag 38 (vlg. V52 in Bylae A) het getoon dat agt (40%) van die respondente dit nie

aan lede van die gemeenskap (soos byvoorbeeld familie, vriende, bure en kollegas)

bekend wou maak dat hul eggenoot of saamwoonmaat onder korrektiewe toesig is nie.

Agt (40%) respondente het gemeld dat hulle nie kans gesien het om die vrae oor hul

eggenote of saamwoonmaats te beantwoord nie, vier (20%) was openlik oor die vonnis,

vyf (25%) het 'n 'witleun' daaroor vertel en verdere drie (15%) respondente het dit

probeer wegpraat .

 
 
 



voorskrifte, soos byvoorbeeld waardes en nonne, beheer word. Hierdeur word die

wyse van optrede in 'n bepaalde lewensituasie voorgeskryf. Alhoewel die bogemelde

persentasies nie die navorsingsverwagting ondersteun nie, is navorser van mening dat

die respondente wat wel persone vermy het, hulself ge"isoleer het om die moontlike

stigmatisering van die vonnis te vermy.

Volgens vraag 50 (vlg. V94 tot 95 in Bylae A) het slegs vyf (25%) respondente van die

20 gemeld dat hul verhoudings met familie of skoonfamilie deur die vonnis benadeel is,

terwyl ses (30%) erken het dat korrektiewe toesig hul bande met vriende bei'nvloed het.

Student het die afleiding gemaak dat respondente se verhoudings met bure, kollegas

en die kinders se onderwysers (9 respondente: 45%) nie deur die vonnis benadeel is

nie.

Navorsingsverwagting 2.6.3.2 wat konstateer dat: die eggenoot of saamwoonmaat

van die toesiggeval sal persone in die gemeenskap venny, word deur die

bogemelde navorsingsbevindinge verwerp.

 
 
 



Vermyding van sosiale situasies

Uit vraag 43 (vlg. V65 tot 67 in Bylae A) het dit aan die lig gekom dat elf (55%) van die

respondente dit vermy het om te gaan inkopies doen, vyf (25%) het nie meer

kerkdienste en -funksies bygewoon nie en vier (20%) wou nie na skoolfunksies, soos

byvoorbeeld oueraande, gegaan het nie. Tydens korrektiewe toesig moet die

eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval by die veranderde omstandighede

aanpas om steeds sinvol in die samelewing te kan funksioneer. Steyn en van Rensburg

(1987:29) konstateer in die verband dat persone binne 'n bepaalde sosiale situasie met

mekaar in interaksie verkeer waartydens hul verhoudings tot mekaar, sowel as die

samelewing, deur gemeenskaplike waardes gerig word.

 
 
 



Navorser is van mening dat die respondente tydens korrektiewe toesig algemene

kontak met ander persone probeer vermy het deur nie na sosiale byeenkomste toe te

gaan nie. As gevolg van die samelewing se houding teenoor misdadigers sowel as die

negatiwiteit en afkeur rondom misdaad, kan enige persoon wat met die oortreder

geassosieer word, deur die samelewing as 'sleg' beskou word.

Respondente het dus gepoog om by hulle situasie aan te pas deur hulself sosiaal te

onttrek en te isoleer. Die eggenotes of saamwoonmaats wou hierdeur 'n sekere doel

bereik, 'naamlik om so normaal as moontlik met hullewe voort te gaan. As gevolg van

sosiale ontrekking kon respondente nie sinvol in die samelewing integreer nie.

Respondente het dus hul normale sosiale lewenspatroon verander.

Navorsingsverwagting 2.6.3.3 lui: Korrektiewe toesig sal veroorsaak dat die

toesiggeval se eggenote of saamwoonmaat sosiale situasies vermy. Die

navorsingsverwagting word deur die navorsingsbevindinge verwerp.

Gevolgtrekking

Daar is verskeie faktore wat die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval se

sosiale subsisteem van handeling kan be'invloed. Die invloede weerspieel die

samelewing se stel waardes en norme. As gevolg van die inperking van die

toesiggeval, word sy eggenote of saamwoonmaat ook sosiaal ingeperk deurdat sy

byvoorbeeld nie alleen na sosiale funksies en geleenthede toe wil gaan nie.

Hierbenewens blyk dit dat respondente tydens korrektiewe toesig, weens die

negeatiewe konnotasie wat die samelewing aan misdadigers koppel, persone en

plekke in die gemeenskap vermy. Die vermyding van persone in die samelewing sowel

as sosiale situasies kan veroorsaak dat die respondent ge'isoleerd voel.

 
 
 



Navorsingsverwagting 2.6.3 wat konstateer dat: Korrektiewe toesig "n effek op die

eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval sal hi, word deur die

voorafgaande navorsingsverwagtinge gesteun.

4.5 DIE INVLOED VAN KORREKTIEWE TOESIG OP
DIE KULTURELE SUBSISTEEM VAN DIE
TOESIGGEVAL SE EGGENOTE OF SAAMWOON-
MAAT

4.5.1 Die effek van korrektiewe toesig op die kulturele
subsisteem van die eggenote of saamwoonmaat
van die toesiggeval.

Die kulturele subsisteem bei"nvloed egter die eggenote of saamwoonmaat van die

toesiggeval se belewenis tydens die vonnis. Die sosiale en kulturele subsisteme is nou

verwant aan mekaar en kan as die som totaal van idees van persone binne 'n bepaalde

kultuur oor wat goed en wesenlik is, beskryf word (Ritzer, 1996: 109).

Hierdie waardes en norme word deur kultuur oorgedra en deur interaksie in die gesin

aangeleer en gei"nternaliseer. As gevolg van die samelewing se persepsie van wat reg

en verkeerd is, word die waarde van korrektiewe toesig as alternatiewe strafopsie deur

die gemeenskap en die breere samelewing onderskat.

Etikettering van die eggenote of saamwoonmaat van die
toesiggeval

Indien die waardes en nonne verbreek word, soos byvoorbeeld om 'n misdaad te

pleeg, word die persone deur die samelewing afgekeur en geetiketteer. Die persepsie

van die gemeenskap dat dat 'n oortreder 'sleg' is, veroorsaak dat so 'n persoon nie

maklik deur die samelewing aanvaar word nie. Weens die negatiewe assosasie met die

'misdadiger', kan die gemeenskap ook verskeie reaksies teenoor die eggenote of

 
 
 



saamwoonmaat van die toesiggeval toon. Deur die samelewing se houding teenoor

misdaadpleging, word nie net die toesiggeval geetiketteer nie, maar ook sy eggenote of

saamwoonmaat sowel as sy gesin.

Volgens vraag 48 (vlg. V84 in Bylae A) was slegs agt (40%) van die 20 respondente

van mening dat hulle deur die vonnis van korrektiewe toesig gestigmatiseer is. Twaalf

van die respondente het gemeld dat hulle nie stigmatisering deur ander persone in die

samelewing beleef het nie. Navorser wil egter daarop wys dat dit na aanleiding van

vraag 38 (vlg. V52 in Bylae A) aan die lig gekom het dat 12 (60%) van die respondente

dit nie aan ander persone in die gemeenskap, waar hulle woon, bekend gemaak het

dat hul eggenoot of saamwoonmaat onder korrektiewe toesig is nie. Hierdeur het die

respondente hul kinder teen stigmatisering en viktimisering probeer beskerm.

Student het volgens die direkte vergelyking wat tussen vrae 48 en 38 (vlg. V84 en V52

in Bylae A) gedoen is, die afleiding gemaak die respondente nie stigmatisering beleef

het nie as gevolge van die feit dat ander mense nie daarvan bewus was nie (kyk par.

4.5.1.4). Hierteenoor is al die respondente wat dit bekend gemaak het, wel

gestigmatiseer.

Navorsingsverwagting 2.6.4.1 postuleer: Die eggenoot of saamwoonmaat van die

toesiggeval sal deur die samelewing gestigmatiseer word. Hierdie

navorsingsverwagting word volkome deur die afleidings van die bogemelde bespreking

gesteun.

 
 
 



Viktimisering van die eggenote of saamwoonmaat van die
toesiggeval
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Na aanleiding van die ondersoekbevindinge van vraag 52 (vlg. V99 tot V105 in Bylae

A) blyk dit dat nege (45%) respondente deur familie en skoonfamilie geviktimiseer is,

Van die respondent het gemeld dat hulle deur familie afgedreig en beledig is, 'n

Respondent het die volgende opmerking gemaak:

My eie familie het teen my gedraai omdat ek nie my man gedurende die tydperk wou

verlaat nie. Ek het in die nag dreigementoproepe van familielede gekry om my te

probeer afskik sodat ek hom moet skei.

Ses (35%) van die omdersoekgroep is deur vriende geviktimiseer. Respondente het

byvoorbeeld gerapporteer dat hulle beste vriende hul in die tyd gei'gnoreer het en selfs

nie eers gegroet het indien hulle by openbare plekke gesien is nie. Slegs een (5%)

 
 
 



respondent is deur haar kollegas vermy. Sy het genoem dat hulle haar agterdogtig

aangekyk het en van haar normale pligte by die kantoor onthef het. Geen respondent is

deur bure geviktimiseer nie. Student skryf dit aan die anonimiteit van die stadslewe

toe, naamlik dat mense oor die algemeen hul by hul eie sake bepaal en daar nie noue

vriendskapsverhoudings tussen bure bestaan nie. Hoe densiteitbewoning kan 'n

bydraende faktor wees. Verder het student bevind dat persone wat gevonnis is tot 'n

hoe mobiliteitsyfer neig. Nadat student 'n adres en/of telefoonnommer by die

Departement van Korrektiewe Dienste ontvang het, het sy in ses (30%) gevalle 'n

probleem ondervind om die respondente op te spoor. Tien (50%) het hul voorneme om

weer te verhuis, uitgespreek.

Geen respondente is deur persone in die religieuse stelsel geviktimiseer nie. Student is

van mening dat die respondente wat by kerklike denominasies ingeskakel het, deur

gemeentelede ondersteun is. Respondente wat aan geen kerk behoort nie, kon dus nie

deur persone in die religieuse stelsel geviktimiseer word nie.

Vyf (35%) proefpersone het geverbaliseer dat hulle deur persone in die

strafregsplegingstelsel geviktimiseer is. Respondente het byvoorbeeld gese dat hul

tydens die hofsake deur landdroste en/of prokureurs geviktimiseer is ten opsigte van

die hofverrigting. Een van die respondente het gemeld dat::

Die maatskaplikewerkster van KorrektieweDienste het my oor my seksuele lewe
uitgevra,ek hetgevoeldat sy nou in ons persoonlikelewerondkrap.

Student het afgelei dat die proefpersoon dit as viktimisasie beleef het. 'n Verdere

respondent het berrig dat haar saamwoonmaat se oortreding en die gebeure rondom

hulle lewensituasie, deur die maatskaplike werkster aan die media oorvertel is. Die

respondent was in so In mate hierdeur geviktimiseer en getraumatiseer dat sy

kalmeermiddels moes gebruik.

 
 
 



Alhoewel slegs twee (10%) van die respondente volgens vraag 51 (vlg. V105 in Bylae

A) bevestig het dat hulle deur persone in diens van die Departement van Korrektiewe

Dienste geviktimiseer is. Die grootste groep van die respondente het tydens die

onderhoudvoering gemeld dat hulle beleef het dat hulle per geleentheid op verskeie

wyses deur toesigbeamptes van die Departement van Korrektiewe Dienste

geviktimiseer is. 'n Respondent het byvoorbeeld genoem dat van die toesigbeamptes

herhaaldelik kom moniteer het, tydens die ure wat haar man gemeenskapsdiens verrig

of programme bygewoon het. Die proefpersoon het geverbaliseer dat sy tydens die

moniteringsaksie aan hulle verduidelik het waar haar eggenoot besig was, maar dat

hulle haar geloofwaardigheid in twyfel getrek het. Sy het die volgende opmerking

gemaak:

Hulle was veronderstel om my man se inperkingstye en basiese besonderhede, soos

die tye wanneer hy gemeenskapsdiens verrig, op rekord te he. Hulle het my behandel

asof dit ek is wat onder korrektiewe toesig is.

Van die respondente het gemeld dat sommige toesigbeamptes per geleentheid dit op 'n

subtiele manier aan hulle oorgedra het dat hulle, in ruil vir 'n omkoopgeskenk, bereid

was om die respondent In wenk ten opsigte van die moniteringstyd te gee.

Alhoewel dit geblyk het dat die eggenotes of saamwoonmaats van toesiggevalle nie

noodwendig ander persone vermy het nie, het dit volgens vraag 43 (vlg. V65 tot V6? in

Bylae A) aan die lig gekom dat die proefpersone hulself sosiaal onttrek en ge'isoleer

het (kyk par. 4.4.2). Student is van mening dat hulle gepoog het om hulself en die

kinders teen die stigmatisering en viktimisering van die samelewing te beskerm.

Navorser het enambivalense by die respondente bemerk: aan die een kant het hulle

hulself van die samelewing onttrek en ander mense vermy, aan die ander kant het hulle

probeer om met die samelewing te integreer deur met hul normale verpligtinge en

aktiwiteite voort te gaan en lof hul werk te behou. Parsons (in Wallace & Wolf,

1991 :40) meld die volgende ten opsigte van integrasie:

 
 
 



the needto co-operate,adjustand regulaterelationshipsamongvariousactorsor units
withinthe systemto keepthe systemfunctioning.

Dit het verder voorgekom dat respondente hul patroon van handeling so na as

moontlik aan die normale verwagte optrede of funksionering probeer volhou. Hierdeur

het hulle hulself, sowel as die gesin, van verdere stigmatisering, viktimisering en

isolasie probeer beskerm ten einde suksesvol in die samelewing te kan voorbestaan.

Navorsingsverwagting 2.6.4.2 lui: Die eggenote of saamwoonmaat van die

toesiggeval sal tydens korrektiewe toesig deur die samelewing geviktimiseer

word. Hierdie navorsingsverwagting word deur die ondersoekbevindinge gesteun.

4.5.1.3 Gevolgtrekking

Volgens Parsons (in Craib,1992:41) is die kulturele subsisteem op sigself nie 'n

subsisteem van handeling nie, maar dra dit inligting aan die persoonlikheid- en sosiale

subsisteme oor. Indien lede van 'n bepaalde samelewing of kultuur nie volgens die

verwagte voorskrifte en reels (waardes en norme) van die bepaalde kultuur optree nie,

soos byvoorbeeld om 'n misdaad te pleeg, word die persoon deur ander lede van

dieselfde kultuur aanvaar nie en meermale deur die samelewing geetiketteer en

gestigmatiseer.

Navorser het van die veronderstelling uitgegaan dat die toesiggeval se eggenote of

saamwoonmaat tydens korrektiewe toesig deur die samelewing geetiketeer,

gestigmatiseer en geviktimiseer sal word. Student was ook van mening dat die

eggenote of saamwoonmaats van die toesiggeval eerstens deur die samelewing vermy

sou word en tweedens dat respondente hulself sosiaal sou isoleer om moontlike

stigmatisering en viktimisering te voorkom. Nadat die ondersoekbevindinge egter

ontleed en ge"interpreteer is, het dit egter geblyk dat die navorsingsverwagting nie

veralgemeen kan word nie.

 
 
 



Navorsingsverwagting 2.6.4 wat postuleer dat: Korrektiewe toesig In effek op die

kulturele subsisteem van die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval sal

he, word deur die voorafgaande navorsingsbevindinge verwerp.

4.6 SLOTBESKOUING

Die data wat tydens die onderhawige navorsing ingesamel is, is in hierdie hoofstuk

verwerk en aan die hand van die navorsingsverwagtinge wat in Hoofstuk 2 gestel is,

gei"nterpreteer.Dit het geblyk dat Parsons se Aigemene Handelingsteorie as verklaring

vir die effek van korrektiewe toesig op die eggenote of saamwoonmaat van die

toesiggeval, 'n werkbare basis vir ontleding en interpretasie van gegewens gebied het.

Uit die voorafgaande besprekings en interpretasie blyk dit dat die respondente se

belewenis tydens korrektiewe toesig as uniek ervaar is en dus as sulks gei"nterpreteer

moet word. Elkeen van die respondente funksioneer binne 'n bepaalde sosiale kultuur

met spesifieke waardes en norme gefunksioneer.

Elke proefpersoon het die waarde en norme van die bepaalde gemeenskap waarin

sy geleef het op unieke wyse gei"nterpreteer. Eggenote of saamwoonmaats van

toesiggevalle het dus die toepassing van korrektiewe toesig verskillend beleef.

As gevolg van die steekproefgroote van 20, kan daar dus ook nie na die breere

samelewing veralgemeen word nie. Aspekte wat dus die eggenote of saamwoonmaats

van die manlike toesiggeval se vier subsisteme van handeling kan benadeel, is dus:

 
 
 



• Biologiese subsisteem;

tydsduur van die hofsaak,

- wyse van kennisname van die vonnis,

die respondent se reaksie na kennisname en

monitering.

• Persoonlikheidsubsisteem;

effek op die huwelik,

effek op die persoonlike verhouding,

effek op emosies en

berading.

• Sosiale subsisteeem;

effek op lewensstyl,

effek op sosiale verhoudings en

effek op sosiale situasies.

• Kulturele subsisteem;

effek van etiketering en

- viktimisering.

AI die bogenoemde faktore kan dus die eggenote of saamwoonmaat van die

toesiggeval se belewenis van korrektiewe toesig be"invloed. Die navorsingsbevindinge

bied die moontlikheid om in Hoofstuk 5 gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte

van die studie te maak.

 
 
 



SLOTBESKOUING EN AANBEVELINGS

Hierdie was In verkennende studie met die doel om die effek van korrektiewe

toesig op die eggenote of saamwoonmaat van die manlike toesiggeval, te

verklaar. Alhoewel daar 'n aantal wetenskaplike studies ten opsigte van korrektiewe

toesig per se onderneem is, is daar tot op hede geen navorsing ten opsigte van die

eggenote of saamwoonmaat van die manlike toesiggeval in Suid-Afrika gedoen nie

(kyk par. 1.3). Vanuit die beskikbare literatuur wil dit voorkom asof die eggenote of

saamwoonmaat van die toesiggeval tot dusver nie dieselfde aandag in kriminlogiese

en penologiese navorsing, as die gevangene se eggenote en gesin ontvang het nie.

Met die studie is daar gepoog om die leemte te vul. As gevolg van genoemde

gebrek was daar geen ge·integreerde teorie waarvolgens die verskynsel verken,

beskryf of verklaar kon word nie.

Parsons se Aigemene Handelingsteorie is ge·identifiseer om die studie te rig en as

basis vir die verwerking en interpretasie van gegewens te dien. Na aanleiding van

die navorsingsresultate word daar vervolgens aangedui tot watter mate die

doelstellings (kyk par. 1.6.1) van die navorsing bereik is. Dit het die student ook in

staat gestel om sekere praktiese voorstelle en aanbevelings te maak wat van

waarde kan wees in die daarstelling van 'n beter begrip vir die eggenotes of

saamwoonmaats van die manlike toesiggevalle en hulle belewenis van korrektiewe

toesig as vonnis.

 
 
 



5.2 GEVOLGTREKKINGS

5.2.1 Gevolgtrekking oor die effek wat korrektiewe toesig
op die eggenote of saamwoonmaat en die gesin van
die toesiggeval het

Om te bepaal of korrektiewe toesig van die manlike toesiggeval 'n

invloed op die eggenote of saamwoonmaat en haar gesin het.

Hierdie doelstelling hou verband met die invloed wat korrektiewe toesig op die

eggenote of saamwoonmaat tydens korrektiewe toesig gehad het. Daar is in die

doelstelling geslaag aangesien die navorsing duidelik getoon het dat respondente en

hul gesinne direk na die kennisname van korrektiewe toesig as vonnisopsie skok,

trauma en angs beleef het. Elke respondent is op In eiesoortige wyse be"invloed deur

faktore soos byvoorbeeld die tipe misdaad wat gepleeg was, die tydsduur van die

hofsaak en die wyse waarop hul kennis geneem het van die misdaad en vonnis.

Om te bepaal of korrektiewe toesig van die manlike oortreder die

eggenote of saamwoonmaat as handelingsisteem binne die konteks

van Parsons se ge'identifiseerde sisteme (Adriaansens, 1980:27),

be"invloed.

Daar is in hierdie doelstelling geslaag aangesien die eggenote of saamwoonmaat

van die manlike toesiggeval se belewenis tydens korrektiewe toesig aan die hand

van die vier subsisteme verklaar kon word (sien Figure 4.1 tot 4.10). Die vier

subsisteme impliseer dat korrektiewe toesig die eggenote of saamwoonmaat haar in

haar biologiese, persoonlikheid-, sosiale en kulturele subsisteme, be"invloed het.

Wat die eggenote of saamwoonmaat se belewenis as biologiese

subsisteem is.

 
 
 



Student is van mening dat sy in hierdie doelstelling geslaag het aangesien dit

duidelik uit die ondersoekbevindinge aan die lig gekom het dat die respondente se

biologiese subsisteem deur korrektiewe toesig be'invloed is. Die helfte van die

totale ondersoekgroep het medikasie soos byvoorbeeld anti-depressante en

kalmeermiddels gedurende die vonnistydperk gebruik, terwyl die meeste van die

respondente se gesondheidstoestand tydens die tydperk van korrektiewe toesig

verswak het.

Wat die eggenote of saamwoonmaat se belewenis as persoonlikheid-

subsisteem is.

Navorsingsbevindinge het daarop gedui dat die eggenotes of saamwoonmaats van

die toesiggeval persoonlike probleme tydens korrektiewe toesig ervaar het, soos

byvoorbeeld verhoudingsprobleme, verswakte selfbeeld en gevoelens soos onder

andere eensaamheid en verworpenheid. Navorser is dus van mening dat sy in

hierdie doelstelling geslaag het.

Wat die eggenote of saamwoonmaat se belewenis as sosiale

subsisteem is.

Daar is in hierdie doelstelling geslaag aangesien die navorsingsbevindinge getoon

het dat die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval in so 'n mate sosiaal

ingeperk was dat sy haar totale lewenstyl daarby moes aanpas. Sy het byvoorbeeld

nie die geleentheid gehad om met vriendinne te kuier, damesklubs, funksies of ander

geleenthede by te woon nie. Verder het sy ook nie vrymoedigheid gehad om aan

ontspannende geleenthede soos sport deel te neem nie.

Wat die invloed van die kulturele subsisteem op die eggenote of

saamwoonmaat en gesin van die manlike toesiggeval is.

Navorser is van mening dat sy daarin geslaag het om aan te toon dat die waardes en

norme wat deur die samelewing voorgeskryf word, 'n invloed op die kulturele

subsisteem van die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval gehad het. Die

 
 
 



emosionele impak op die respondent was duidelik sigbaar en het onder andere in

sommige gevalle In depressie gemanifesteer.

Om te bepaal of die eggenote of saamwoonmaat van die manlike

toesiggeval stigmatisering en viktimisering vanuit die

samelewingsisteem beleef.

Navorsingsbevindinge het daarop gedui dat die eggenote of saamwoonmaat van die

toesiggeval wel tot In mate tydens korrektiewe toesig deur persone in die

gemeenskap waar hulle gewoon en gewerk het, gestigmatiseer en geviktimiseer

was. Die student is dus van mening dat sy ook in die doelstelling geslaag het.

Die navorser is van mening dat sy in hierdie doelstelling geslaag het aangesien die

navorsingsresultate daarop gedui het dat die eggenote of saamwoonmaat van die

toesiggeval wei sekere gedrag van familie en/of skoonfamilie as viktimisasie beleef
het.

Daar is in hierdie doelstelling geslaag aangesien die ondersoek aan die lig gebring

het dat van die respondente tydens korrektiewe toesig tot 'n sekere mate deur

vriende gestigmatiseer en geviktimiseer was.

Daar is in hierdie doelstelling geslaag aangesien die navorsingsbevindinge bewys

het dat sekere respondente wel deur kollegas geviktimiseer of gestigmatiseer was.

 
 
 



Navorser is van mening dat sy deur die ondersoekbevindinge bewys het dat die

eggenote of respondent nie deur bure gestigmatiseer of geviktimiseer was nie

aangesien anominiteit in die woonomgewing moontlik 'n rol gespeel het.

Daar is in hierdie doelstelling geslaag aangesien die navorsingsbevindinge bewys

het dat die respondente nie deur persone in die religieuse sisteem geviktimiseer of

gestigmatiseer was nie (kyk par. 4.5.1.2).

Navorser is van mening dat sy in hierdie doelstelling geslaag het aangesien

respondente deurgaans gemeld het dat hulle deur die strafregplegingstelsel

geviktimiseer is. Hulle het gemeld dat hulle misken gevoel het, dat hofsake uitgestel

is en lank gesloer het. Verder het van die proefpersone gemeld dat

moniteringsbeamptes nie altyd diskreet opgetree het nie.

5.2.1.4 Om te bepaal of die eggenote of saamwoonmaat van die manlike oortreder

tydens korrektiewe toesig deprivasie ervaar het.

Navorser het in hierdie doelwit geslaag en is van mening dat die eggenote of

saamwoonmaat van die toesiggeval tydens korrektiewe toesig deprivasie ten opsigte

van bewegingsvryheid, privaatheid, outonomie en finansiele onafhanklikheid ervaar

het. Dit word vervolgens bespreek.

Die navorsingsbevindinge het getoon dat respondente beslis deur die toepassing van

korrektiewe toesig as vonnis sosiale inperking ten opsigte van hul beweingsvryheid

beleef het. NavlJrser is dus van mening dat sy ook in hierdie doelwit geslaag het.

 
 
 



Die ondersoekbevindinge het getoon dat die eggenote of saamwoonmaat van die

manlike toesiggeval se privaatheid tydens huisarres be·invloed was. Student is van

mening dat sy in die doelstelling geslaag het.

Tydens die ondersoek is bevind dat die respondent groter verantwoordelikheid ten

opsigte van besluitneming in die huishouding ondervind het. Verpligtinge wat onder

normale omstandighede die eggenoot of saamwoonmaat se verantwoordelikheid sou

gewees het, was deur die respondent oorgeneem. Navorser het dus in hierdie

doelstelling geslaag.

Die navorsingsbevindinge het getoon dat die relatiewe lang tydperke wat sommige

van die hofsake gesloer het wel In invloed op die eggenote en gesin se finansiele

situasie gehad het, dus is daar in hierdie doelstelling geslaag.

5.2.1.5 Om navorsingsverwagtinge op grond van Parsons se Aigemene

Handelingsteorie te formuleer.

Navorser is van mening dat sy in hierdie doelstelling geslaag het omdat die effek wat

korrektiewe toesig van die manlike toesiggeval op die eggenoet of saamwoonmaat

se vier subsisteme van handeling gehad het, hierdeur getoets kon word. Hieruit kon

verskeie navorsingsverwagtinge geformuleer word wat as basis van die studie

gedien het (kyk par. 2.6).

5.2.1.6 Om sekere aanbevelings ten opsigte van die eggenote of saamwoonmaat

van die oortreder tydens korrektiewe toesig te maak.

Daar kan gemeld word dat die ondersoek bevindinge dit vir die student moontlik

gemaak het om praktiese aanbevelings ten opsigte van die hantering van die

 
 
 



toesiggeval se eggenote of saamwoonmaat tydens korrektiewe toesig, te maak.

Navorser is van mening dat sy dus ook in hierdie doel geslaag het (kyk par. 5.3).

5.2.1.7 Om op grand van die ondersoekbevindinge sekere navorsingstemas vir

verdere navorsing te identifiseer.

5.3 AANBEVELINGS

'n Duidelike behoefte wat tydens die studie aan die lig gekom het, is dat daar meer

geleenthede vir die eggenote of saamwoonmaat van die manlike toesiggeval geskep

moet word om oor hul belewenis van korrektiewe toesig te praat. Aangesien

alternatiewe vonnisopsies tydsrelevant binne die Suid-Afrikaanse konteks is, is daar

sekere praktiese aanbevelings wat student in die verband wil maak. Student is van

mening dat die kennis wat tydens die navorsing op 'n wetenskaplike wyse ingesamel

is, tot voordeel van die gemeenskap, die toesiggeval en in die besonder sy eggenote

of saamwoonmaat, aangewend kan word.

Navorser is verder van mening dat die samelewing van die eggenote of

saamwoonmaat se belewenis tydens korrektiewe toesig kennis moet neem.

Praktiese aanbevelings wat op grand van die ondersoekbevindinge gefundeer is,

behels dus die volgende:

5.3.1 Professionele verenigings

Student is van mening dat professionele verenigings, onder andere die Sielkundige

Vereniging van Suid-Afrika, die Maatskaplike Vereniging van Suid-Afrika, NIMRO en

die Departement van Welsyn en Gesinsorg, aangaande die gesin, en veral die

eggenote of saamwoonmaat van die manlike toesiggeval, se belewenis tydens

korrektiewe toesig, ingelig behoort te word.

 
 
 



Dit kan deur middel van seminare en/of inligtingsessies aan die bogenoemde

instansies oorgedra word. Op die wyse kan In bydrae gelewer word vir die

totstandkoming van ondersteuningsgroepe vir die toesiggeval se eggenote of

saamwoonmaat en kinders.

Navorser beoog am die inligting wat tydens die studie ingewin is deur middel van

artikels in vak- en populere wetenskaplike tydskrifte, seminare, lesings,

radiogesprekke en televisieprogramme aan belangstellendes bekend te stel. Sy wil

oak die breere samelewing, wat nie noodwendig deur middel van wetenskaplike

publikasies bereik word nie, deur middel van artikels in populere tydskrifte, soos

byvoorbeeld die Huisgenoot, Sarie, Rooi Rose en Bona op hoogte van die eggenoot

of saamwoonmaat se belewenis tydens korrektiewe toesig stel.

5.3.2 Organisasies

Student is van mening dat verskeie organisasies soos byvoorbeeld die Rotariers

asook Seroptomiste van Suid-Afrika in die breere samelewing ten opsigte van

belewenis van korrektiewe toesig ingelig behoort te word. Daar moet veral op die

kompleksiteit van die eggenote of saamwoonmaat se belewenis gelet word, asook

samelewingsdeterminante wat die faktore kan verlig of vererger. Die volgende tipe

organisasies kan byvoorbeeld betrek word:

Kultuurgeorienteerde organisasies. Organisasies soos byvoorbeeld Dames

Aktueel en die Vroue Landbou-unie kan 'n bydrae ten opsigte van die gesin,

en veral die eggenote of saamwoonmaat se belewenis van korrektiewe toesig

lewer. Dit is belangrik dat die organisasies betrek word aangesien die

samelewing se houding teenoor korrektiewe toesig as vonnisopsie deur die

heersende waardes en norme be'invloed word. Dit kan in belang van die

eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval wees indien

kultuurorganisasies by gemeenskapsdiens betrokke kan raak, byvoorbeeld dat

'n gesin of meerdere gesinne aan In komitee van In kultuurorganisasie

toegewys word vir emosionele steun en bystand. Deur betrokke te raak by so

 
 
 



'n gesin, kan die gemeenskap oor die langtermyn ingelig word oor die voor- en

nadele van die vonnis.

Werkgewers behoort aangaande die tenuitvoerlegging van korrektiewe toesig

as vonnisopsie ingelig te word. Indien wanopvatting oor die tipe strafvorm

bestaan, kan die gesin en veral die eggenote of saamwoonmaat van die

toesiggeval se belewenis hierdeur be"invloed word, byvoorbeeld dat daar op 'n

subtiele wyse teen haar by haar werk gediskrimineer word, of dat die

toesiggeval afgedank kan word as gevolg van sy vonnis.

Gemeenskapsorganisasies soos (Gemeenskapspolisie Forums) behoort

ingelig te word met betrekking tot die samelewing se rol ten opsigte van

korrektiewe toesig. Daar kan byvoorbeeld veral klem gele word op die effek

wat korrektiewe toesig van die manlike toesiggeval op die betrokke eggenote

of saamwoonmaat het. Die impak van die strafregplegingstelsel op die gesin

van die oortreder behoort op open bare vergaderings aangespreek te word.

Daar bestaan 'n wanpersepsie ten opsigte van korrektiewe toesig by die samelewing

wat tot die stigmatisering en viktimisering van die toesiggeval se gesin, en in die

besonder sy eggenote of saamwoonmaat kan lei. Die opvattings word deur die

waardes en norme van die samelewing in stand gehou. Indian die eggenote of

saamwoonmaat en die gesin se belewenis deur middel van koerante, populere

tydskrifte en radio- en televisie-uitsendings onder die publiek se aandag gebring kan

word, kan dit In beter begrip vir die eggenote of saamwoonmaat van die toesiggeval

tot gevolg he. Die algemene publiek behoort, ook ingelig te word oor die aard,

omvang en toepassing van korrektiewe toesig, sowel as die effek daarvan op die

oortreders se betekenisvolle ander persone.

5.3.4 Ondersteuningsgroepe

 
 
 



Tydens die navorsing het dit aan die lig gekom dat daar 'n groot leemte ten opsigte

van ondersteuningsgroep of hulpdienste vir toesiggevalle en hul gesinne bestaan.

Die studie het verder getoon dat die eggenote of saamwoonmaat van die manlike

toesiggeval 'n groot behoefte aan begrip en ondersteuning tydens die vonnistydperk

gehad het. Ondersteuningsgroepe kan veral gedurende die tydperk vir die gesin van

groot waarde wees.

Student is van mening dat die eggenotes of saamwoonmaats van toesiggevalle wat

reeds in 'n groot mate sosiaal, psigies en geestelik by die vonnistydperk aangepas

het, In ondersteuningsgroep vir ander vroue wat in dieselfde situasie is, behoort te

stig. Die Afdeling vir Maatskaplike Dienste van die Departement Korrektiewe Dienste

kan byvoorbeeld die inisiatief in die verband neem.

5.3.5 Regeringsinstansies

Nasionale regeringsinstansies soos die Departement van Korrektiewe Dienste

behoort ingelig te word oor die invloed wat korrektiewe toesig op die eggenote of

saamwoonmaat en haar gesin kan he. Die strafregsplegingstelsel behoort aandag te

skenk aan die relatiewe lang tydperk wat hofsake duur aangesien dit nie net die

oortreder be'invloed nie, maar veral ook finansiele implikasies vir sy gesin kan inhou.

Die effek van die vonnis en die gepaardgaande stigmatisering van die oortreder se

eggenote of saamwoonmaat en gesin, moet onder persone in die

strafregplegingstelse se aandag gebring word byvoorbeeld om die afhandeling van

hofsake van die oortreders te bespoedig en die identiteit van die oortreder te

beskerm teen openbaarmaking in die media.

Navorser wil verder aanbeveel dat die Departement van Korrektiewe Dienste die

toepassing van Aigemene Monitering uitfasseer en dit met Elektroniese Monitering

vervang. Hierdeur kan die finansiele uitgawes wat aan korrektiewe toesig verbonde

is geminimaliseer word. Terselfdertyd kan moontlike korrupsie soos byvoorbeeld die

omkoop van toesigbeamptes, uitgeskakel word. Elektroniese Monitering kan ook

bydra tot die groter veiligheid van moniteringsbeamptes. Aangesien Elektroniese

 
 
 



Monitering meer diskreet kan geskied, kan die eggenote of saamwoonmaat en die

gesin verleentheid in die gemeenskap gespaar word.

Uit die navorsing het dit geblyk dat die eggenote of saamwoonmaat van die manlike

toesiggeval, nie op korrektiewe toesig voorberei word nie.

Student wil aanbeveel dat die Departement Korrektiewe Dienste die eggenote of

saamwoonmaat meer by die behandelings- en rehabilitasieprogramme betrek om

hulle sodoende tydens die vonnistydperk by te staan en die nodige hulp te verleen

om ten spyte van die vonnis, steeds in die samelewing te kan funksioneer.

5.3.6 Religieuse instellings

'n Verdere leemte ten opsigte van emosionele hulpdienste aan die eggenote of

saamwoonmaat van die manlike toesiggeval is tydens die ondersoek ge·identifiseer.

Navorser wil aanbeveel dat religieuse leiers kennis neem van die eggenote of

saamwoonmaat en die gesin se belewenis en die probleme wat tydens korrektiewe

toesig ondervind word. Emosionele en geestelike berading kan hier van groot

waarde wees.

Die navorsingsbevindinge kan onder die aandag van die religieuse instellings soos

byvoorbeeld die RHEMA kerk (Randburg) se gevangenisbediening gebring word om

sodoende In ondersteuningsgroep vir vroue wie se eggenote of saamwoonmaats

onder korrektiewe toesig is, tot stand te bring.

5.3.7 Geneeskundiges, verwante persone en genees-
kundige instansies

Aangesien korrektiewe toesig 'n fisologiese effek op die eggenote of saamwoonmaat

van die toesiggeval het, is student van mening dat geneeskundiges en verwante

persone van die fisologiese effek wat korrektiewe toesig op die vrou kan he, bewus

moet wees. Inligting kan dus aan die persone beskikbaar gestel word deur

byvoorbeeld brosjures met toepaslike inligting aan die personeel van die instansies

te verskaf. Student wil ook aanbeveel dat Kriminologie, met al die verwante

 
 
 



subafdelings, as In bykomede vak vir mediese sowel as psigologiese rigtings

aangebied kan word.

5.4 AANBEVELINGS TEN OPSIGTE VAN VERDERE
NAVORSING

Die verkennende studie het getoon dat die eggenote of saamwoonmaat van die

manlike toesiggeval se belewenis tydens korrektiewe toesig 'n komplekse verskynsel

is wat nie deur middel van In enkele ondersoek ten volle nagevors, beskryf en begryp

kan word nie. Navorser is dus van mening dat die volgende onderwerpe

moontlikhede vir toekomstige navorsing bied:

In Vergelykende studie tussen die belewenis van die gesin van In gevangene

en die belewenis van die gesin van In toesiggeval.

'n Verkennende studie an die effek van korrektiewe toesig op die gesin van

die vroulike toesiggeval.

Elektroniese Monitering van die toesiggeval en die invloed daarvan op die

gesin.

Om die moontlikheid van ondersteuningsprogramme deur die Departement

van Korrektiewe Dienste te ondersoek.

SLOTBESKOUING

 
 
 



Die navorsing het die eggenote of saamwoonmaat van die manlike toesiggeval se

belewenis van korrektiewe toesig verken. Die doel van die studie was eerstens om

die effek van korrektiewe toesig op die eggenote of saamwoonmaat van die manlike

toesiggeval te bestudeer en 'n beter begrip van die verskynsel daar te stel.

Tweedens is die invloed wat korrektiewe toesig op elke subsisteem van handeling

gehad het, aan die hand van Parsons se Aigemene Handelingsteorie ontleed en

verklaar.

Die ondersoek het getoon dat elke eggenote of saamwoonmaat van manlike

toesiggevalle, die vonnis op In eiesoortige wyse beleef het. Dit het ook duidelik

geblyk dat die persone nie op die vonnis van korrektiewe toesig voorberei was nie,

en dit dus as traumaties en spanned beleef het.

Verskeie faktore is tydens die studie ge'identifiseer wat die belewenis van korrektiewe

toesig negatief be"invloed het. Dit het ook verder aan die lig gekom dat die

respondente korrektiewe toesig vanuit hul biologiese, persoonlikheid-, sosiale en

kulturele subsisteme ervaar het. Respondente het byvoorbeeld hulself sosiaal

onttrek uit vrees vir stigmatisering en viktimisering deur die samelewing.

Navorser wil graag die volgende gedagte aan elke persoon wat hierdie verhandeling

gelees het, oordra: volgens 1 Korinthiers 12.26 is dit duidelik dat wanneer een lid Iy,

die hele liggaam ook saam Iy. Wanneer 'n oortreder tot korrektiewe toesig gevonnis

word, raak dit veral ook die eggenote of die saamwoonmaat en die gesin. Die

samelewing behoort ingelig te word dat korrektiewe toesig nie In ligte vonnisopsie is

nie.

Ter afsluiting wil navorser graag met groot dank die volgende boodskap aan elke

respondent wat aan die studie deelgeneem het, oordra:

Wanneer alles van ons weggeneem word, behou ons die standhoudende troos: God

se /iefde is onaantasbaar en ewig en die mens wat in s6 'n Iiefde kan skui/, het alles

teruggevind.
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ONDERHOUDSVRAELYS
Respondent nommer V1 [J:J 1-2

Kaartnommer V2 IJJ 3

BIOGRAFIESE EN AGTERGRONDGEGEWENS: RESPONDENT

1. Ouderdom: V3 [J:J 4-5

2. Geslag:

IManlik I 1 I V4 D 6
Vroulik 2

3. Ras

Blank 1 V5 D 7
Swart 2
Asier 3
Bruin 4

4. Huistaal:

Afrikaans 1 V6 [J:J 8-9
Engels 2
Afrikaans/Engels 3
Ander:

4

5. Huwelikstaat voar vannis van karrektiewe taesig:

Getroud 1 V7 D 10

Geskei 2
Waan saam 3
Vervreem 4

6. Huwelikstaat ten tye van korrektiewe taesig:

Getraud 1 V8 D 11

Geskei 2
Waan saam 3
Vervreem 4

 
 
 



Tot Graad 11 1
Graad 12 2
Diploma 3
Graad 4
Nagraads 5

V9 D

Huisvrou 1
Sekretarieel 2
Administratief 3
Klerklik 4
Professionefe beroep 5
Ander

6

V10 CD 13-14

Behoort aan geen kerk 1
Afrikaanse Susterkerke 2
Rooms Katolieke Kerk 3
Charismatiese kerke 4
Ander

5

V11 CD 15-16

Nooit 1
1 maal per jaar 2
1 maal in 6 maande 3
1 maaf 3 maande 4
1 maal per maand 5
2 maaf per maand 6
Weekliks 7
Meer as 1 maal per week 8

V12 D

 
 
 



Eggenoot 1
Gewese eggenoot 2
Saamwoonmaat 3

3 maande 1
4-6 maande 2
7-12 maande 3
13-16 maande 4
17 -24 maande 5
25-30 maande 6
31 maande of langer 7

3 maande 1
3-6 maande 2
6-9 maande 3
9-12 maande 4
1-2 jaar 5
2-3jaar 6
3 jaar of langer 7

15. Hoe lank het dit geneem voordat u eggenootlsaamwoonmaat
skuldig bevind is?

Minder as 3 maande 1
4-6 maande 2
7-9 maande 3
10-12 maande 4
Langer as 12 maande 5

16. Onder watter kategorie van korrektiewe toesig is u eggenootl
saamwoonmaat tans?

Minimum 1
Medium 2
Maksimum 3

V13 D

V14 D

V15 D 20

V16 o:::J

V17 D 23

V18 D 24

 
 
 



17. Was u bewus van u eggenoot/saamwoonmaat se oortreding?

I~:e
1 V19 D 25
2

18. Was u deel van die misdaadsituasie?

I~:e
1 V20 D 26
2

20. Indien nee geantwoord, hoeveel veroordelings het
u eggenoot/saamwoonmaat reeds gehad?

21. Is u eggenoot/saamwoonmaat onder huisarres as deel van die vonnis
van korrektiewe toesig?

Skuldig 1
Onskuldig 2

Spesifiseer 3

23. Het u eggenoot/saamwoonmaat gemeenskapsdiens verrig as deel
van sy vonnis?

Indien u ja geantwoord het, wat is die totale aantal ure soos
deur die hot bepaal?

V21 D

V22 r:::r:J

V23 D

D

rn

V26 D
V27 a:::r::J 35-37

Noem die instansie waar eggenoot/saamwoonmaat gemeenskapsdiens
verrig/verrig het? IV28 r:::r:J

 
 
 



Oit is vir u vernederend 1
Oit maak nie aan u saak nie 2
Oit laat u eensaam voel 3
U beskou dit as deel van die vonnis 4

Ander: 5

27. Het u eggenoot/saamwoonmaat aJsy hofvoorwaardes ten opsigte
van korrektiewe toesig verbreek?

V29 D 40

V30 D

17:00 - 07:00 1
18:00 - 07:00 2
19:00 - 07:00 3
Ander 4

13:00 - 7:00 1
14:00 - 7:00 2
Ander ·3

V31 D 42

V32 D 43

Watter verpligte programme het u eggenoot/saamwoonmaat bygewoo. 33
V34 E8
V35 D

44-45
46-47

 
 
 



Was persoonlik in hof teenwoordig 1
Persoonlike mededeling 2
Telefonies 3
FamilielVriende 4
Prokureur 5
Media (bv. koerant) 6
Ander 7

V36 0 49

33. Hoe het u die wyse waarop u in kennis gestel is beleef?

V37 EE 50-51
V38 52-53

34. Was u teenwoordig by die hofsaak?

I~:e
1 . V39 D 54
2

35. Hoe het u die tydperk van die hofsaak beleef?

V40 E§ 55-56
V41 57-58
V42 59-60

36. Was daar mediadekking, byvoorbeeld 'n koerantberig
aangaande u eggenoot/saamwoonmaat se vonnis?

V43 D

 
 
 



SOSIALE EN KUL TURELE EFFEK VAN KORREKTIEWE
TOESIG

38. Is lede in die gemeenskap waar U waan bewu5 van U eggenaaUsaamwaanmaat se
oartreding?

I~:e
1 V52 D 78
2

39. Indien ja, spesifiseer

V53 CD 79-80

V54 CD
V55 IT]

V56 D

 
 
 



korrektiewe toesig gevonnis is? Ja Nee
1 2

Familie
Sure
Vriende
Kollega 5

Ander:

V57 §3 5-6
V58 7-8
V59 9-10

V60
V61
V62
V63

ondere korrektiewe toesig is? Ja Nee
1 2

Sosiale situasies 5005 bv. skoolbyeenkomste
Kerkfunksies
Inkopies

Ander:

Ja Nee
1 2

Vrees vir bekendmaking van die oortreding
Vrees vir bekendmaking van die vonnis
Vrees vir viktimisering
Vrees vir stigmatisering
Seskerming van die kinders
Ander:

V65
V66
V67

V69
V70
V71
V72
V73
V74

22
23
24
25
26

27-28

 
 
 



eggenooUsaamwoonmaat tot korrektiewe gevonnis is? Ja Nee
1 2

Familie
Vriende
Bure
Kollegas
Onderwysers
Persone in die religieuse sisteem (die kerk)

Ander:

V75 29
V76 30
V77 31
V78 32
V79 33
V80 34

V81 35-36

46. Indien mense met u gepraat het, het hul oor u eggenooUsaamwoonmaat se
vonnis navraag gedoen?

Wou nie daaroor praat nie 1
Het openlik daaroor gepraat 2
Het 'n witleuntjie vertel oor u situasie 3
Het dit probeer wegpraat 4

V82 D

V83 D 38

48. Het u ervaar dat daar 'n stigma aan u kleef weens u eggenooUsaamwoonmaat
se vonnis?

aktiwiteite gehad? Ja Nee
1 2

Sosiale uitstappies bv. f1iek, uiteet, pieknieks
Inkopies
Vakansie beplanning
Sport aktiwiteite en - bywoning
Uitnodigings na vriende, huwelike en partytjies
Skoolfunksies bv. konserte, oueraande
Bywoning van kerkdienste

Ander:

V84 D

V85 40
V86 41
V87 42
V88 43
V89 44
V90 45
V91 46

V92 47-48
V93 49-50

 
 
 



50. Het die feit dat u eggenootlsaamwoonmaat onder korrektiewe toesig is,
'n invloed op u verhouding met die volgende persone gehad?

Ja Nee
1 2

Vriende
Familie
Bure
Onderwysers
Kollegas

Ja Nee
1 2

Familie
Vriende
Kollegas
Bure
Persone in die religeuse stelsel
Persone in die regstelsel
Persone in diens van die Departement

Ander:

53. Het u enige van die volgende fisieke simptome direk na u
eggenootlsaamwoonmaat se vonnis ervaar?

Ja Nee
1 2

Slaapioosheid
Oormatige moegheid
Hoofpyn/migraine
Verlies aan eetlus
Oormatige eetlus
Gatriese versteurings (bv. maagseer)
Harttoestande (bv. hartkloppings, borspyne)
Bloedtoestande (bv. diabetes)
Nagmerries
Rugtoestand
Gewrigspyne
Ander

V94 ~ 51V95 52
V96 53
V97 54
V98 55

V99 56
V100 57
V101 58
V102 59
V103 60
V104 61
V105 622

V106 63=64
V107 65-66
V108 67-68

V109~
69-70

V110 71-72
V111 73-74

V112 c:o 1-2

V113 m 3

V114
V115
V116
V117
V118
V119
V120
V121
V122
V123
V124
V125
V126
V127

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15-16
17-18
19-20

 
 
 



57. Het u gesondheidstoestand verander sedert u eggenootlsaamwoonmaat
onder korrektiewe toesig is?

DIE EFFEK VAN KORREKTIEWE TOESIG OP DIE
PERSOONLIKHEID

59. Het die feit dat u eggenootlsaamwoonmaat korrektiewe toesig uitdien, 'n
invloed op enige van die volgende gehad?

Ja Nee
1 2

U verhouding met mekaar
U intieme lewe
U verhouding met u kinders
Kommunikasie met mekaar

V131 0

V132E§V133
V134

V135 ~V136
V137
V138

60. Het u al een/meer van die volgende emosies tydens u eggenootlsaamwoonmaat
se vonnis van korrektiewe toesig ervaar?

Ja Nee
1 2

Depressie
Eensaamheid
Lusteloosheid
Selfmoordgedagtes
Skuldgevoelens
Hartseer
Verwerping

V139
V140
V141
V142
V143
V144
V145

26-27
28-29
30-31

 
 
 



Introvert 1
Ekstrovert 2
Kombinasie 3

V146 D

Baie goed 1
Goed 2
Redelik 3
Swak 4
Baie swak 5

V147 D

63. Sal u se dat u eggenootlsaamwoonmaat se vonnis 'n invloed op u selfbeeld
gehad het?

I~:e
1 V148 D 45
2

64. Indien ja, meld waarom

V149rn 46-47
V150 48-49
V151 50-51

65. Die feit dat u eggenootlsaamwoonmaat sedert korrektiewe toesig meer dikwels
tuis is, voel u gei"rriteerd daaroor?

V152 D

66. Voel u dat u vertroue in mense verloor het sedert u eggenootlsaamwoonmaat
gevonnis is?

V153 D

V154rnV155
V156

68. Het die vonnis 'n invloed op u verhouding met u eggenootlsaamwoonmaat
gehad?

V157 D

54-55
56-57
58-59

 
 
 



Ja Nee
2

Konflik probleme
Spanning
Kommunikasie probleme
Nader aan mekaar
Verder van mekaar
Verwyt.
Woede uitbarstings

Ander:

V158 61
V159 62
V160 63
V161 64
V162 65
V163 66
V164 67

V165 68-69
V166 70-71

70. Watter rol het Godsdiens/u geloof gedurende hierdie tydperk gespeel?

V167 E§ 72-73
V168 74-75
V169 76-77

Een tot twee 1
Drie tot vyf 2
Ses of meer 3

Minder as 20 per dag 1
Meer as 20, maar minder as 30 2
Meer as 30 per dag 3

V170 D

. V171 D 79

V172 D

V173 D:J
V174 m
V175 D

 
 
 



Aigemene monitering
Elektroniese monitering

V177 rn 6-7
V178 8-9
V179 10-11

nie sy beperkingsure nakom nie? Ja Nee
1 2

Nie van toepassing
Angs (bv. h+B670artkloppings)
Vrees
Spanning
Teleurstelling
Woede teenoor u eggenootlmaat
Woede teenoor die moniteringsbeamptes

Ander:

EB
u eggenootlsaamwoonmaat se vonnis ervaar? Ja Nee

1 2
Skok
Woede
Aggressie
Vrees
Angs
Verslaentheid
Ongeloof
Skuldgevoelens
Jammerte
Wraakgedagtes
Hartseer
Paniek
Depressie
Nagmerries
Mensevermy
Ontkenning
Magteloosheid
Verligting
Vemedering

V181 13
V182 14

V183 15
V184 16
V185 17
V186 18
V187 19

V188 20-21

V189 22-23
V190 24-25

V192
V193
V194
V195
V196
V197
V198
V199
V200
V201
V202
V203
V204
V205
V206
V207
V208
V209
V210

 
 
 



83. Het u verantwoordelikhede sedert u eggenootlsaamwoonmaat se vonnis
toegeneem?

Ja Nee
1 2

Oissiplinering van die kinders
Sesluitneming
Finansiele verantwoordelikhede
Inkopies
Verpligtinge om die kinders te vervoer

Ander:

DIE EFFEK VAN KORREKTIEWE TOESIG OP DIE KINDERS
VAN DIE TOESIGGEVAL

V211 D

V212 D

V213 D

V214 49
V215 50
V216 51
V217 52
V218 53

V219 54-55
V220 56-57

V221 D

86. Is u kinders bewus daarvan dat u eggenootlsaamwoonmaat onder korrektiewe
toesig is?

V222 D

met die volgende persone gehad? Ja Nee
1 2

Vriende
Familie
Sure se kinders
Onderwysers
Ander kinders in hulle skool

~~~~ ~ ~~
V225 62
V226 63
V227 64

 
 
 



Ja Nee
1 2

Maats
Onderwysers

Ander:

89. Is u kinders in so 'n mate getraumatiseer deur die vonnis dat hulle
medikasie gebruik?

91. Het die vonnis 'n invloed op u kinders se verhouding met u
eggenootlsaamwoonmaat gehad?

Indien ja, het hulle van die volgende probleme Ja Nee
ondervind? 1 2
Konflik probleme met ouers
Spanning
Kommunikasie probleme
Rebelsheid
Opstandigheid
Skolastiese probleme
Onttrek van maats

Ander:

93. Beleef u kinders u eggenootlsaamwoonmaat se tydperk van korrektiewe
toesig as straf vir hulself?

V228rnV229

V230
V231

V232 D

65
66

67-68
69-70

V233 CD 72-73

V234 D

V235 CD
V236 m

V237 4
V238 5
V239 6
V240 7
V241 8
V242 9
V243 10

V244 11-12
V245 13-14

V246 D

 
 
 



REPORT ON A VISIT TO THE MARICOPA COUNTY SHEFIFF'S OFFICE IN
PHOENIX, ARIZONA, USA

During July 1996 I visited Sheriff Joseph M. Arpaio, who in 1993 initiated a
unique prison project namely the IN-TENT PROJECT to combat overcrowding in
jails in Arizona, USA.

I visited four conventional jails in Maricopa County, namely the Madison Street Jail
which is seen as a "state-of-the-art" correctional facility. This jail won the 1982
National Architectural Corrections Award for "Design Excellence". This ten story
facility is situated in the centre business district of Phoenix and includes a myriad
of correctional components within the structure. The Madison Street Jail has an
average daily population of approximately 1,600. Twenty feet below Madison
Street itself there is a 500 fO'?t long tunnel which connects the Madison Street Jail
to the First Avenue Jail for safe inmate movem.ent.

Besides above mentioned there is also the Durango Jail which houses juvenile
offenders and the main food production centre for pre-prepared meals is also based
here. The Estrella Jail has a maximum safety facility and also houses woman
inmates. The Tent-Project is adjacent to this jail and certain facilities such as
showers are shared. Medical facilities for tent inmates are available here.,

Despite the careful planning of the above mentioned facilities, overcrowding is a
problem which leads to many other problems. Setting potential dangerous people
free because there is not enough space in jails, led to criticism from the citizens of
Arizona. At this stage Sheriff Arpaio came up with the innovative idea of the In-
Tent Project on which he immediately received criticism that this amounts to cruel
and inhumane punishment, denial of inmate's rights, and so on. He argues "As a
veteran of Army service during the Korean War, I reject such though_!§JlUt of hand.
American military personnel spent month after month in tents pitched on the sands
of Saudi Arabia an Kuwait. What is good enough for free Americans serving their
nation in uniform is good enough for lawbreakers and criminal suspects.

The construction cost of the Tent Jail Project was $100,00 versus the $41 million
of a permanent facility as described above.

The budged for this program was $80,000 for the first 500 inmates in tents and
$50,000 for each additional 500 up to a maximum capacity of 2,000. Per inmate
cost is approximately 80% lower than for a conventional jail.

 
 
 



The program relies heavily on military surplus property for which the Sheriff's
Office obtained a Pentagon rule change to obtain tents at local levels and for little
or no cost.

Expenses were for erecting concrete foundations for the tents, electricity and
plumbing which were necessary to meet health and fire codes.

Inmate to officer ratio in tents is approximately 25:1 versus 6.1 in a "hard" facility.
However because of budget restraints, reality proved that only four detention
officers are needed to guard 1,000 inmates each shift. Only the most experienced
officers are recruited for these positions.

Overcrowding in jails can for example result in jail violence and early release of
prisoners. Sheriff Arpiao is of the opinion courts, not head counts, should
determine when an inmate is released from jail. Furthermore he never wants an
officer to hesitate arresting someone based on the idea that there is no room in jail.

After three years it has been proven that inmates housed in the Tent Project show
less frustration and aggression because they do not feel "locked in as they can see
the mountains and sky and have space to move around".

Sheriff Arpaio firmly believes that jail should be a deterrent to crime. While
upholding the need for humane and fair treatment of inmates, he is opposed to
coddling them and for this reason has laid down the following rules:

Smoking of cigarettes of the use of tobacco products are prohibited
throughout the system.

TV is restricted to authorised programming shown over in-house cable. The
Sheriff allows inmates to watch the Disney Channel, CNN, Arts and
Entertainment Channel and the local government access channel.

Hair must be cut short and inmates are not allowed to wear a beard so that
they can not hide contraband.

Sack lunches replace one of the daily hot meals. Food service meets
nutritional standards but costs less.

 
 
 



This project is very cost-effective and relatively easy to erect. Weather conditions
c~n be kept in consideration. In Phoenix where temperatures rise to 44 degrees
no weather related illnesses have been reported because effective cooling and
heating systems have been installed. The inmates who have a choice prefer the
Tent-incarceration to the "hard" incarceration and the community is satisfied
because they can see a decrease in crime rates. As result of this they are willing
to become involved in community projects as is discussed.

As the Tent-Project is visible to the community and the results thereof such as
chain gangs doing community service, Sheriff Arpaio has full co-operation and
support of the citizens. Several programs which involve the community is in
operation:

This offers sentenced inmates who have had trouble with the system a way to
work themselves out of long-term lockdown and back into the jail's system. This
program is meant to help inmates contribute to the community and do something
productive. In the process they seem to find real pride in the public work they
perform and charitable causes they serve.

These chain gangs are composed of inmates who commit themselves to a kind of
boot camp discipline. If they stay out of trouble and complete the program
successfully, they receive a certificate an a chance to rejoin routine jail activities.

Chained together in groups of five, they labour eight hours a day, six days of the
week, under watchful eye of a detention officer and armed posse members.
However inmates generally feel very positive about this, one inmate said: "It sure
beats being in the cell. I'd rather be busy than locked up any day". On July 6,
1995, a reporter posed as an inmate and spent the day working with a chain gang.

He reported finding the work bearable, not nearly inhumane, and rather humiliation,
there seemed to be only pride among the members.

 
 
 



their responsibilities. Children are dropping out of school or getting involved in
gangs and drugs. Juvenile violence is at an all time high. Some parents, though
ordered by the court shirks his or her financial responsibilities, leaving the spouse
and children destitute and with out money. These people are called "Deadbeat
Parents" and the Maricopa County Sheriff sends his posse out regularly to find and
arrest them.

This program is very popular with the community and frequently as many as 150
volunteers show up to participate in an operation. Their success rate was reported
to be between 25 and 60 arrests in a 12 hour sweep.

Gang problems are not new to Maricopa County. Hispanic, Black and Asian gangs
moved in. Gangs became more violent and territorial. They began staking their
claim to the land by painting their emblems everywhere. This graffiti costs millions
of dollars to eradicate. There is a shortage of police personnel to combat this
problem and graffiti is not seen as a violer:lt. crime therefore making it a lower
priority. Contrary to the "Deadbeat Parent Program" this one is not so popular.
Despite of this the Posse has succeeded in reducing graffiti by 70%.

Unlike some other operations the posse has conducted, this one was not secret.
Posse volunteers learned all about professional streetwalkers and the hazards of
dealing with them from the law enforcement perspective. After the introduction
of this program statistics showed a decline in the numbers of prostitutes seen in
the area and more impontnantly, related crimes such as drug trafficking, theft and
robbery declined as well. The neighbourhood and business associations were very
satisfied and thankful.

During 1993 car-jackings seemed to be on the rise in Arizona, and the Christmas
holiday season was seriously affected by this. To ease the concerns of residents
and businessmen, Sheriff arpaio offered the posse to 19 malls which serve all of
Maricopa County. This operation was an instant success as the volunteer posse
give the gift of personal safety to others. Over 500 posse members participate in
what has now become an annual mall patrol beginning in the middle of November
through to the first week in January.

As a result of the Tent Project the community of Maricopa County became aware
.of what is being done to combat crime because of the visibility of the Project.
They feel safe, and victims feel that justice is done. Because of this people are
interested in becoming involved by volunteering to join in to programs that interest
them and secure their safety.

 
 
 



Lefapha La Botsepamisi
Umnyango Wezokulungisa Izimilo
Department of Correctional Services
Departement van Korrektiewe Dienste

MeWErasmus
Posbus 1840
CRAMERVIEW
2060

NAVORSING: DIE INVLOED VAN KORREKTIEWE TOESIG OP DIE GESIN VAN DIE

OORTREDER

U aansoek om die bogenoemde navorsing in die Departement van Korrektiwe Dienste te onderneem, is

goedgekeur.

Die goedkeuring is onderhewig aan bepaalde voorwaardes soos uiteengesit in die meegaande

onderneming. Hierdie onderneming moet asseblief deur u onderteken en aan hierdie kantoor terug

gestuur word.

Mnr H A Coetzee van die Gemeenskapskorreksies kantoor in Pretoria is as Interne Begeleier vir die studie

aangewys. U kan horn kontak by telefoonnommer (012) 307 2344.

. I t1(
~~~siRVs:KORREKTIWE DIENSTE
ASD: NAVORSINGADMINISTRASIE
KALEAK

PRIVATE BAG X136
PRETORIA
0001

TEL: (012) 307 2261
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