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SES-VAN-DIE-BESTE

Lyfstraf teen die planke
OUERS WAT MAKLIK ’N PAK SLAE GEE, MOET NOU TWEE KEER DINK EN ANDER 

MANIERE VAN DISSIPLINE ONDERSOEK ...
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Baie mense kan nog goed onthou hoe hul boude 
gebrand het wanneer hulle stout was. 
Onderwysers se rottangs het byname soos 

“Knersus” en “Die Swart Mamba” gehad. Tuis het 
menige kind in vrees geleef vir waarskuwings soos “Wag 
maar tot jou pa by die huis kom!” of “Gaan wag in jou 
kamer!”. Ses-van-die-beste en siepsop-en-braaiboud was 
bekende sêgoed. 

Lyfstraf – die gebruik van fisieke geweld om ’n kind te 
dissiplineer – is lank reeds ’n omstrede kwessie. Dis 

opnuut in die kollig nadat die hooggeregshof in 
Johannesburg in Oktober 2017 bevind het ouers mag nie 
meer “redelike tug” as verweer gebruik, sou hulle van die 
aanranding van hul kind aangekla word nie. Die uitspraak 
het dus nie lyfstraf onwettig gemaak nie – dit was nog 
altyd in die gemene reg onwettig om aan ’n kind te slaan 
– dit het bloot die skuiwergat in die wet ongeldig gemaak; 
as ’t ware ouers se “verskoning” opgehef. 

Wat skole betref, is lyfstraf al 20 jaar onwettig. En 
Suid-Afrika is nie die enigste land waar lyfstraf ’n 
misdaad is nie. Ons is een van 42 wêreldwyd en een van 
sewe in Afrika. Dit sluit Kenia en Suid-Soedan in. 

Tog word lyfstraf steeds wyd toegepas. In Augustus 
2017 het Robert McBride, hoof van die onafhanklike 
polisie-ondersoekeenheid, in die hof verskyn op 
aanklagte van aanranding en kindermishandeling nadat 
hy glo sy tienerdogter te lyf gegaan het. McBride voer 
aan hy het haar bloot “getug”. In September het ’n video 
waarin ’n 16-jarige gestremde meisie op ’n bus deur ’n 
onderwyser aangerand word, soos ’n veldbrand in die 
sosiale media versprei.

’n Mens kan aanvoer hierdie is buitengewone voorvalle 
en beheerde lyfstraf, wat uit liefde en nie woede nie 
uitgedeel word, is aanvaarbaar en berokken kinders nie 
skade nie. Tog is talle navorsers dit eens: Lyfstraf doen 
meer kwaad as goed. 

Wat sê die kenners?
In die VSA het die Universiteit van Texas, in 
samewerking met die Universiteit van Michigan, verlede 
jaar ’n verslag gepubliseer nadat die uitwerking van 
lyfstraf op kinders oor vyf dekades heen bestudeer is. 
Dit is die omvattendste studie tot nog toe – 160 000 
kinders is betrek – en daar is op ’n doodgewone pak slae 
(spanking) gefokus en nié op gevalle van aanranding nie.   

Luidens die verslag het kinders wat geslaan word ’n 
groter kans om hul ouers uit te daag of teë te gaan, om 
antisosiale en aggressiewe gedrag te toon en om 
kognitiewe probleme of geestesversteurings te 
ontwikkel. Een van die studieleiers, prof. Elizabeth 
Gershoff, sê lyfstraf het uiteindelik die teenoorgestelde 
uitwerking as wat ouers wil hê. Daarby is volwassenes 
wat self as kinders geslaan is, meer geneig om te dink 
lyfstraf is aanvaarbaar. 

Hierdie is een van verskeie navorsingstukke en studies 
waarin bevind is lyfstraf is ondoeltreffend en het ’n 
negatiewe uitwerking op kinders. Trouens, hierdie 
skrywer kon nie navorsing opspoor wat die 
teenoorgestelde bewys nie (behalwe, natuurlik, as daar 
nog nie só ’n studie gedoen is nie).  
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Wat van Suid-Afrika?
Dr. Arina Lanser, ’n toonaangewende opvoedkundige 
sielkundige, meen fisieke straf het verskeie negatiewe 
uitwerkings op kinders. Volgens haar sluit dit die 
volgende in:
l Kinders ontwikkel ’n vrees vir die ouer en verloor 

respek;
l Die kind kan begin boelie omdat dit die gedrag is 

waaraan hy of sy in die gesin blootgestel word;
l Die kind se selfbeeld kry ’n knou en sy of haar 

menswaardigheid word aangetas;
l Die kind kan regresseer of ophou met die 

verbalisering van gevoelens omdat ’n pak slae in elk 
geval die eindresultaat gaan wees; en

l Lyfstraf stuur ’n strydige boodskap – dieselfde ouer 
wat voorsien, koester en versorg, is dan ook die een 
wat ’n pak slae gee.

Arina meen volgehoue lyfstraf perk ’n kind se 
entoesiasme en waagmoed in. Uiteindelik kan dit tot 
onttrekking, isolasie, oormatige angstigheid en selfs 
depressie lei. “Kinders ontwikkel ook skuldgevoelens en 
kan skelm raak om straf te probeer vermy,” sê sy. 

‘Ek stem nie saam nie!’
Nie almal stem met die kenners saam nie. Veral nie as ’n 
mens kyk na kommentaar wat op sommige 
nuuswebwerwe oor die onderwerp verskyn nie. 

By een berig, “Lyfstraf baie skadelik, waarsku 
kenners” (13 September 2017), reageer sommige lesers 
heftig. Brandon Oberholzer skryf in sy kommentaar:  
“ ’n Goeie pak slae op sy tyd het nog nooit skade gedoen, 
ons het pak gekry en ek is 100% reg. [Daar is] niks 
verkeerd met my [nie], jy hoef mos nie die kind te 
mishandel nie? Dis vandat [’n] pak slae weggevat is dat 
die kinders so onbeskof is en niks maniere het nie.”

Gert Visser skryf: “Die kenners weet nie waarvan 
hulle praat nie. Dis omdat daar nie lyfstraf is nie dat jy 
elke dag lees hoe kinders hulle wangedra en selfs moor.”

Nog ’n leser, Piet Roodt, skryf: “As kind is ek 
verskriklik getraumatiseer oor al die lyfstraf wat ek by 
my pa en die onderwysers gekry het … [maar] dit het 
veroorsaak dat ek tot vandag toe nog (ek’s 68 jaar oud) 
nooit in die tronk was nie; nog nooit my vrou geslaan 
het nie; en my kinders baie lief is vir my.”

Daar verskyn ook verskeie meningstukke waarin 
aangevoer word geweld by skole het toegeneem sedert 
lyfstraf afgeskaf is. Tog meen kenners die 
teenoorgestelde is waar. 

In ’n verklaring wat tydens die lyfstrafhofsaak aan die 
hof voorgehou is, sê prof. Shanaaz Mathews, direkteur 
van die Kinderinstituut aan die Universiteit van 
Kaapstad, lyfstraf kan tot ander vorms van geweld lei. 

Volgens Shanaaz skep dit emosionele onsekerheid by ’n 
kind en dit verhoog die kans dat hulle eendag hul eie 
kinders of lewensmaat sal mishandel.   

Ander metodes 
Baie ouers is dit eens daar is ’n groot verskil tussen lyfstraf 
en aanranding. Moet almal wat hul kinders pak gee nou 
tronk toe gaan? Ingevolge die hofuitspraak is dit nie die 
bedoeling nie. Die hof het beklemtoon die uitspraak gaan 
nie oor die vervolging van ouers nie, maar eerder om ’n 
klimaat te skep waarin ouers positiewer en doeltreffender 
opvoedingsmetodes gebruik. 

“Lyfstraf bly lyfstraf,” sê Arina. “Maar ten minste gee 
beheerde lyfstraf die ouer kans om af te koel en te dink 
oor hoe hy dit gaan benader; waarmee hy byvoorbeeld 
gaan slaan; hoeveel houe, ensovoorts.”

Sy glo die meeste ouers slaan hul kinders omdat dit is 
hoe hulle grootgeword het. “Hulle glo lyfstraf is al wat 
vir húlle gewerk het en sit bloot die tradisie voort.”

Maar baie ouers voel ook ontmagtig, sê sy, omdat 
hulle nie deur “gevoelskommunikasie” en ander tegnieke 
die kind se gedrag kan verander of beïnvloed nie. 
Volgens haar is sommige ouers bang hulle “verloor 
beheer” of die kind sal hul opvoeding verontagsaam. 
“Ouers met ’n swak selfbeeld of 
minderwaardigheidskompleks voel meer in beheer as 
hulle lyfstraf toedien.”

Wat is ouers se opsies dan, as lyfstraf so ’n negatiewe 
uitwerking het?

Linda Kapp, departementshoof: grondslagfase by die 
Laerskool Helderkruin in Krugersdorp, sê: “Ná 30 jaar 
in die onderwys en met my eie drie volwasse kinders is 
ek oortuig daarvan dat daar verskillende maniere van 
strafmaatreëls moet wees. Kinders moet van kleins af 
besef dat oortredings gevolge het.”

Volgens Seymour Bothman, senior bestuurder: 
onderwys by die ATKV, moet ouers én kinders mekaar 
met menswaardigheid behandel. “Enersyds gaan dit oor 
die uitoefening van gesag en dissiplinêre maatreëls – dit 
is nie noodwendig lyfstraf nie,” sê hy. 

“Kinders moet tydens die toepassing van dissiplinêre 
maatreëls steeds met respek behandel word. Andersyds 
het kinders ook die verantwoordelikheid om hul ouers 
en ouer mense met respek en menswaardigheid te 
behandel. Opvoeding in menseregte vir ouers, 
onderwysers en leerders is van kardinale belang.” 

Die webwerf parents.com bied ’n goeie wegspringplek 
vir ouers wat niegewelddadige dissiplinemetodes wil 
aanleer. Hul drie “goue reëls” by dissipline? Bly kalm, 
wees ’n goeie rolmodel en wees konsekwent. 
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