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HOD F STU K 

1. PROBLEEMSTELLING 

1.1 Mear as net JY en u 

JU8t two shopt wopds~ opepating in all speech events that 

involved two inteplocuteps~ signalled the pelative position 

of each pole in hundreds of dyadic pelationships. 

So s~ Frie(;hrich (1972 : 298) van die negentiende-eeuse Russiese 


voornaamwoorde vy en ty. 


In Afrikaans is hierdie kwessie nie 50 eenvoudig nie - meer as net die 
1

voornaamwoorde is nodig om die relatiewe status ) en verhouding van 

deelnemers aan In gesprek uit to druk. Vergelyk die volgende sinne: 

a 	 1) Meneer~ kan Meneer my help? 


2) Meneer~ kan u my help? 


3) Meneer~ kan JY my help? 


4) Piet~ kan JY my help? 


5) Oam~ kan Oam my help? 


Die Afrikaanssprekende kan by elkeen van hierdie uitings In benaderde 

beskrywing van die verhouding tussen die spreker en die aangesprokene 

gee (7, p. 164, e. v. ) . As die vokatief in die voorafgaande uitings met 

In voornaamwoord vervang word, kan die relatiewe status van die deelnemers 

nie meer 50 noukeurig bepaal word nie. 

Watter voornAamwoord moet in ieder geval in die plek van Meneer in 

sin a 1) of Oam in a 5) gebruik word? 

b 	 1 ) kan u my help? 


2) kan u my help? 


3) kan JY my help? 


4) kan jy my help? 


5) kan u my help? 


1) Woorde en begrippe waarmee in hierdie studie gewerk word, word in hoofstuk 2 
uiteengesit. 
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Die voornaamwoorde jy en u gee we 1 In baie a 1gernene aanduiding van 

die 505iale af5tand tU5sen die sprekers, maar 'n noukeuriger aanduiding 

daarvan kan met behulp van dis vokatief verkry word: 

c 1 ) Help my a8seblief~ Meneer. 

2) Help my asseblief~ Meneer. 

3) Help my aSBeblief~ Meneer. 

4) Help my asseblief~ Piet. 

5) Help my asseblief., Oom. 

SODS in die geval van b druk c nie die onderlinge 50siale afstand tU5sen 

die sprekers so duidelik uit SODS a nie. oit (oj staan egter nader aan 

a as wat b kan kom lvergelyk 7.1. p.164), Sonder om die verskille 

wet in a blyk in hierdie stadium van naderby te beskou, wil ek volstaan 

deur te beweer dat elke Afrikaanssprekende 11k bewus is van die 

verskillende sosiale waardes wat in hierdie sinne uitgedruk word. 

~In Engels spesl die voornaamwoord you byna geen rol in die vergestalting 
I 

lvan sosiale afstand nie. Oit is immers die en vorm vir die aange= 

sprokene. Sodanige verskille word hier, in lyke sinne met behulp 

van vokatiewe uitgedruk. Hierdie wyse van aan word deur Brown 

en Ford (1964 : 239, e.v.) ontleed. 

d 	 1 ) Can you help me., Sir? 
C'.

2) Can you help me~ ,)t-r.?2) 

3J Can you help me, Sir? 

4) Can you help me~ John? 

5 ) Can you help me" Uncle? 3') 

'n Woordelikse vertaling SODS hierdie sou voorgee dat sosiale afstand 

nie so nouKeu SODS in Afrikaans uitgedruk kan word nie: dit sou In 

growwe mistast weeSt aangesien allerlei nuanseverskille met behu 

van sinsorde. bywoorde en ander middele uitgedruk kan word. lyk 

die volgende eie waarneming: 

2) 	 Om hierdie sin met byvoorbeeld mister te vertaal. sou 'n oortreding van 
Engelse reels wees, mister met 'n van gepaard moet gaan 
(Brown en Ford. 1964 : 244). 

3) 	 Dis onnodig om te 58 dat uncle nie noodwendig In korrekte vertaling 
is nie. 
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q 	 1 ) Sir, can you help me please? 

2) Please Sir, can you help me? 

3) Can you please help me, Sir? 

4) Sir, please, can you help me? 

l-lier is G van woordordeverskille gcbruik gemaak, maar tog blyk 

daar Lelkens 'n verskil, nie aIleen in dringendheid nie, maar ook in 

50s1ale afstand. In e 3) is die status van die spreker waarskynlik 

hoer as die van die aangesprokene, terwyl die aangesprokene in sin e 2) 

waarskynlik ho~r status hat. 

1.2 	 Die noodwend1ge gevolg van ongekwalifiseerde vereenvoudiging 

Na In terloopse ondersoek van die Afrikaanse aanspreekpatroon S8 twee 

Amcrikaanse navorsers dat die Afrikaanse stelsel ... suggests a more 

static society and a less developed equalitarian ethic. [Brown en 

Gilman, 1970 : 265). 

Hierdie opmerkinE doen afbreuk aan 'n andersins uitmuntende en 

geroemde stukkie navors , aangesien daar nagelaat is am na ander sake 

behalwe voornaamwoordelike gebruik te kyk. 

Hierdie uitspraak oar Afrikaans is glad nie uit die kol wat die 

waarheid in verband met die maatskaplike toestande in Suid-Afrika betref 

nie, maar die probleem is daarin gele§ dat dit wil voorgee dat net 

Afrikaans van al die Wes- tale 'n sogenaamde asimmetriese aan= 

spreekpatroon het. H1ermee verhef Brown en Gilman dan ook die voor= 
4

naamwoordelike gebruik bo aIle ander moontlikhede ) om wat hulle power 

(mag) eri solidarity (samehorigheid) (a.w. : 256) noem, uit te druk. 

Kw~lifis8rings van hierdie eng beskouing wat later gegee word. wis nag 

steeds nie hierdie indruk uit nie. Vergelyk: 

Nor are the pronouns the only form of nonreciprocal 

address. There are, in addition, proper names and 

titles, and many of these operate today on a nonreciprocal 

dus asimmetriese power pattern in America and Europe, in 

open and equalitarian societies (a.w. : 266). 

i) Oar die vergestalting van status met ander middele as die aanspreekvorme, 
vergelyk 2.8.1, p.30. 
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Hierdie opmerking Klink eerder na 'n weerspreking van die gedeelte 

oor Afrikaans. Hoekom is die asimmetrie in die Amerikaanse stelsel, 

wet nie met bnhulp van voornaamwoorde uitgedruk word, nie net soos 

in die r,eval Vfln Afrikaans 'n aanduiding van In more static society 

and le8s deveZoped equaZitarian ethic nie? Bloot omdat dit nie met 

behulp 'Jan voornaamwoorde uitgedruk word nie? Nie net die voornaam= 

woorde nie, maar ook die vokatiewe en buitetaalse sake werk saam om 

status uit te druk. (Vergelyk 7.1,p.164, e.v.L 

Die skrywers van hierdie artikel stel hulle ten doel om aan te toon 

dat die simmetriese voornaamwoordelike gebruik van die aanspreekvorm 

in Frans, ouits en Italiaans vandag solidariteit uitdruk (a.w. : 254], 

terwyl dit vroeer eerder hoar of laer status ui k het. 

oaar bestaan twee voornaamwoorde in hierdie tale: die sogenaamde 

intieme vorm, wat deur die skrywers (t.a.p.] op grond van die 

tu tot T afgekort word en die sogenaamde beleefde vorm wat op grond van 

die Latynse V08 tot V afgekort word. 

Indien persone wat met T aangespreek word met T antwoord, en die met 

V met V antwoord, het sd 'n stelsel volgens die skrywers In simmetriese 

patroon. In Asimmetriese roon bestaan waar T gebruik en V ontvang 

word, of andersom. 

In so 'n sisteem word gesag (power) deur middel van die voornaamwoorde 

uitgedruk. In Simmetriese patroon druk solidariteit (samehori 

uit. AIle persone wat T gee en ontvang is onderling solider, terwyl 

daar tussen persone wat onder ling met V aangespreek word~nie solida= 

riteit bestaan nie. 

Die gevol~trekking waartoe die skrywers na hulle betoog (a.w. : 260J 

kom, is dat die gabied van T, wat die draer van solidariteit is, sal 

uitbrei. Volgens die opname van die skrywers is dit inderdaad so. 

Om hierdie waarneming dan sonder meer op Afrikaans van toe passing te 

maak, is skynbaar onwetenskaplik. Per implikasie word uit hierdie 

artikel gelees dat statusverskille tussen persone wat die T-vorm 
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gebruik ook opgehef word. Oit kon selfs Robespierre nie vermag toe 

hy die president van die Franse Volksraad met tu aangespreek he nie; 

hy m08S nog steeds iets 5005 monsieur le president iewers in sy toe= 

spraak gebruik. wat onmiddellik 'n ho~r status, met of sonder vous 

veronderstel. (Vergelyk Roszak, 1970 : 124). Status sonder mag i:3 

nie moontlik nie, t8rwyl mag status vefonderstel (vergelyk di kwessie 

oor status in 7.1 ,11.1J). Om aan sekers voornaamwoorde mag en aan 

ander solidariteit toe te ken, is 'n contradictio in termi In mens 

kan immers niu net solid~r wees met iemand wat dieselfde mag het as 

jy nie. 

Brown en Gilman (a.w. 267) kom nader aan die waarheid as hulls S8: 

Differences in power exist in a democracy and in all 

societies. What is the difference in expressing power 

asymmetry in pronouns and expressing it by the choice 

of title and proper name? It seems to be primarily a 

que8tion of the de']ree of linguistic compulsion. In 

face-to-face address we can usually avoid the use of 

any name or title, but not so easily the use of the 

pronoun. 

Is die veronderstelling ook waar ten opsigte van Afrikaans, as In 

goeie vriend en vennoot van In ouer man laasgenoemde telkens as 

oom/oom (R-vormgebruik, kyk 7.1.2.3,p.181l met weglating van aIle voor" 

name aanspreek, of waar In swart tuinwerker sy werknemer as baas en 

jy, of 'n briewebesteller In persoon van baie h08r gesag as meneer, JY 

aanspreek? Nee, daar is ander sake aan die werk in Afrikaans as wat 

hierdie twee skrywers so ligtelik op aIle tale van toepassing wil maak. 

lyk 7.1,p.164,e.v.l. 

Aangesien Brown en Gilman in hulle studie s na die funksie van 

die voornaamwoorde wil kyk, stuit hulle telkens op teenstrydighede wat 

In direkte uitvloeisel van so 'n vereenvoudigde en veralgemenende onder= 

soek is. 
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Enige studie wat voorgoe am status, mag. solidariteit of watter 

aspok v~n 80siale afstand soos dit in taal uitgedruk word, te 

ondersoek. sal minstens aIle aanspreekvorme en nie net die voornaam= 

woorde nie. moet betrek. 

1.3 Statusverandering by individue en groepe 

... mode of address intrudes in conciousness as a problem at times 

of social change. (Brown en Gilman. 1970 : 267). vrou wat 

op haar huweli van van verander het. sal die waarheid van boge= 

noemde stelling onderskryf. 

Hierdi8 waarh8id dring hom tans meer aan elke Suid-Afrikaner op : 


hoe moet ek In swarte aanspreek? Ja, my tuinman - dis maklik genoeg, 


madr die vreemde Swartman of vrou. of die een wat pas sy doktorsgraad 


ontvang het? Of die een wat in die winkel staan en my oar die toonbank 


bedien? Wat van die een wat nou net uit sy spoggerige motor geklim het? 


Om sulke probleemsituasies te vermy, want dit is vandag vir die gemiddelde 


Afrikaner In probleemsituasie. is nie altyd moontlik nie. Oat die 


voorgaande In probleemsituasie is,het duidelik uit die normatiewe onder= 


soek geblyk. (Vergelyk 5.3.6 .. 5. p.117). 


Vir die man met 'n vryer s1 of die persoon wat daagliks in hierdie 


en soortgelyke situRsies is. is dit skynbaar geen probleem nie. want hy 


s~: "Spreek hom net 5005 'n Blanke aan!" Met die soos gee hy on 


middellik te kenne dat oak hy dit as In probleem that intrudes upon 


conciousness. moes ervaar het. Oit was skielik vir die gewone man en nie 


net die enkeling nie. In probleem. rHerdie saak word hieronder (1.3.2, 


p.S) in bre~r perspektief geplaas. 


liler word van die standpunt ui dat daar twee hoofoorsake vir 

sisse is: 

verandering in die status van die individu en 

verandering in die status van In groep of groepe. 

Hierdie kwessie sal deur 'n sosioloog moet word maar geen 

leidraad kon by hulle gevind word om die waarheid al dan nie van die 

voorgaande en volgende stallings na te gaan nie. 



7 


1.].1 Verandering in di8 status van In indiv:idu 

1.3.1.1 In Persoon kan op gr'und van huwe lik In nuwe status vcrkry; 

hierby kan ook ouerskap en egskeiding ingesluit word. 

1.J.1.~ Bevordering in 'n werksituasie skep d:ikwels probleme : 

hoe moet die nuwe skoolhoof wat altyd maar een van die groep was, 

aangespreek word? Is hy nog Ou Doepie, of word hy asof oornag vir 

sy kollegas meneer Du Plessis? 

Elke individu hanteer die sttuasie natuurlik op sy eie manier, maar 

sosiale konvensie moet in aIle gevalle nagekom word. Al sou die nuwe 

hoof nog as Doepie aangespreek word, sal die konvensie vereis om in 

sekere situasies tog met meneer Du Plessis te praat. Wat is hierdie 

konvensies en hOB word dit nagekom? 

1.3.1.3 In die ilkademiese w~reld ontstaan daar dikwels 'nsuortgelyke 

maar tog ander probleem: 'n student verkry byvoorbeeld die titel 

doktor : nou is hy nie meer vir sy dosente meneer Visser, daardie trae 

student nie, nee, hy moet nou as doktor Visser aangespreek \fJOrd. 

Almal om hom moet met sy veranderde status rekening hou. 

Hierdie soort statusverandering kan miskien titelstatusverandering 

genoem word. 

1.3.1.4 Nou verwant aan die vorige statusveranderings (1.3.1.1 tot 3) 

is statusverandering wat as gevolg van situasieverandering plaasvind. 

'n lipiese voorbeeld hiervan kry 'n mens in die geval van 'n seun, 

wie se vader 'n onderwyser is en nou, sy dit vir beperkte tye, nie 

meer kind is nie, maar leerling. Die vader is ook nie meer pa nie, 

maar meneer, of sal die seun sy vader nag as pa aanspreek, selfs in 

die klas? 

1.].1.5 Identiteitsvergissing kan 'n geskiktB naam wees vir nog 'n 

tipe statusverandering. Hierdie kwessie kom in baie baadjies in die 

daaglikse lewe voor. 



B 

Identiteitsvergissing gee dikwels aanleiding tot ontstaan van 

grappe. As voorbeeld hiervoor kan die volgende toneel wat in In 

winkel waargeneem is, dien: 

Klerk: 	 Maar hoe dink jy gaan ons al die stoele in een dag 

opge8top kY'1J? 

Klant: 	 Ek Gal baie bly 1.Jees indien dit enigsins moontlik is~ 

1.Jant ek het die stoele elke dag nodig; my leerUnge sit 

daarop as hulle musiekteorie doen. 

Klerk: 	 o~ gee u musiek~ mevrou? 

Oaar is nog verskeie voorbeelde van statusverandering by die 

individu, maar hulle sal almal onder een van hierdie hoofde, naamlik 

titelstatusverander'ing~ situasiestatusverandering of iden: iteitsvel'= 

uiDsing~ ingedeel k~n word. 

1.3.2 Verandering in die status van In groep 

Hierdie soort statusverandering verskil grootliks van die vorige. 

Verandering in die status van In individu, of hy nou een \Ian In groep 

skoolverlaters, toekomstige menere en mejuffrouens, of In vrou voor 'rl 

kansel is, veronderstel die toepassing van 'n spesifieke sosiale kon= 

vensie. Verandering in die status van In groep daarenteen veronderstel 

juis dJe verandering van In sosiale konvensie. 

In Verdllderde poli tieke beskouing vereis dikwels In nUhJe aanspreekvorm 

vir groepe binne die gemeenskap. Die eenvoudigste voorbeeld hiervan is 

die veranderings wat in die amptelike benaming en aanspreekvorme vir 

Swartmense soos die laaste vyftig jaar in Suid-Afrika bestaan het: 

Kaffer, tot omstreeks 1930; 


Naturel, tot omstreeks 1958; 


Bantoe, in die Verwoerd-era; 


S1.Jartmens, vandag. 


Die groot Bantal spotterme wat in die laaste paar dekades gegee is, 
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moet oak binne diu ("xJf:r van statusverandering tJo"yk word; din" 

hyvDof'tJeold aan plu.paal en scunewerkep. 

1.4 Beperki ngs op dib] "cuse van danspreekvorme 

Keusc~ in die taal is nie heeltemal vry nio : dit berus 

up re~ls en hierdio re~ls word in In ho~ mate voorgeskryf deur lalo 

konvellsi8. Hierdie kwe,)~de i,; veral waar in on hedendaagse sarnelewing 

(vergelyk rHssman, 1956 : 23, e.v.l. As Ervin lripp [197L: 18) dus 

oor tweekeusige-stelsels skry~ veronderstel sy nie In vryheid van keuse 

nie; hear uiteindelike re~lstel oor die Amerikaanse aanspreekvorm~wat 

In meerkeusige stelsel is., lflat nie werklik keuses toe nie, maar is 

sosiaal bepaal. Dit gee In beskrywing van hoe In gegewe spreker in In 

gegewe situasie sal In Oortreding van so In re§l word altyd 

£;evo deur ver18entheid vir een of al die deelnerners aan In gesprek. 

Die voorwflrlrdes vir die keuse wat uiteindelik gemaak word, verskil 

van taal tot taal en groep tot groep. Oit wil voorkom asof groepe 

binne 'n taalgemeen In heel ander reslstel as In ander groep mag 

he (Ervin-Tripp, 1972 220, e.v.l. Met hierdie kwessie hou Brown en 

Gilman, hoewel hulls sekere beperkings op hulle informante gele hot, 

geon rekening nie. In die gevol kking (7.6,n.201, e.v.l blyk dit 

dat ook Ervin-Tripp nie volledlg met aIle veranderlikes rekening gehou 

het nie, en dat die re~ls baie minder bindend is as wat dit met die 

eerste aanblik voorkom. 

Die voorwaardes wat dour In spraakgemeenskap op die keuse van In 

spesific'ke aanspreekvof'm gele word, dien as selekteerders of onder= 

skeidings SODS Odendal (1976 : 105) dit noem. Hierdie selekteerders 

bepaal dan watter dAnspreekvorm in In gegewe geval k gaan word. 

Odendal noem onder andere die va selekteerders vir Afrikaans: 

lJotLJasst. rzheid, situasie, fcuniUe, bevriendheid, bekendheid en 

Dude rdol7/. 

Enkele voor-die hand liggende sake wat nie deur Odendal in ag geneem 

is nie, is heLJige gevoel en veZkZeur. Odendal maak vir sy ondersoek 

van vraelyste k, hoewel daar duidelike aanduidings in die literatuur 
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is dat vraelyst~ slegs In idee van die norm en nie werklike gebruik 

nie. sal ge~. (Vergelyk 2.6. p.27). odendal self besKou sy studie 

tereg as 'n terreinverkenning. (a.w. 112), Tog is dit 50 breed 

aangepak dat hy al die vernaamste sake aangeraak het en party aspekte 

s~lfs in diepte bespreek het. Die talle aspekte van die Afrikaanse 

aanspreekvorme wat hy aanroer moet egter nog onder die navorser se 

loep geneem word. 

Watter onderskeidings di~ keuse van die Afrikaanse aanspreekvorme 

bepaa1 en wat die beperkings is wat op die persoon. wat deel het aan 

In spesifieke ste1sel. geplaas moet word om In realistiese model vir 

diu AfrikBanse aanspreekvorme te waarborg. moet nog vasgestel word. 

Met ander woorde : watter sosia1e konvensiss Ie aan die grond vir die 

bere~ling van die Afrikaanse aanspreekpatroon? 

1.5 Sty1kongruellsie 

Ervin-Tripp het nie aIleen baanbrekerswerk verrig wat die opstel van 

aanspreekmodelle en dus alterneringsre~ls betref nie. sy het ook die 

belang van die sogenaamde co-occurrence rules (stylkongruensieJ uitge= 

spel. Die oorspronklike werk hieraan in Amerika most egter op Gumperz 

se rekcning geplaas word [Ervin-Tripp. 1973 : 321). Ervin-Tripp 

verduidelik Iderdie kwessie 50 : waar die a1 terneringsre~ls 'n keuse 

tussen verskil1ende maniere van praat veronderste1. veronderste1 styl= 

kongruensie die interafhanklikheid van re~ls binne die betrokke keuse. 

Sy il1ustreer hierdie interafhank1ikheid binne 'n keuse deur middel 

van In sin wat hier met behul~ van van Afrikaanse stylkongruensieree1s 

[1tl!juLJouts word: 

floe's dinge ~ ede lagbare? Bakgat ensovoorts? 


Het ,:iy toe die goedjies UJat u UJou~ analities verUJerk? 


So 'n uiting is onverstaanbaar en lagwekkend omdat ~8hee1 verskillende 

interafhanklike re~lstelsels daarin verwar word. 

'n Beree1ing van die Afrikaanse aanspreekvorme sal met stylkongruensie 

rekening moet hou. veral omdat daar In skynbaar verwarrende gebruik van 

u~ jy~ julle~ tite1s en verwantskapsterme bestaan. 
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1.6 Samevattin 

Hoewel die sosiolinguistieK nie maer In nuutjie in Suid-Afrika is 

nie. hiervan getuig die groot aantal studies wat in die lope 

paar jaar deur die R.G.N. van stapel laat loop is (R.G.N.-verslae 

in die bibliografie), is daar nog baie wat vreemd is. 

Die tradisionele belangstelling in die struktuurgeri taalkunde 

aan Suid-Afriknanse universiteite is veral hiervoor verantwoordelik. 

oaar is nog min in Suid-Afrika gedoen om as In duidelike riglyn vir 

'n studie 5005 hierdie te dien en probleme wat die metodologie en ter= 

minologie bet ref kan dus verwag word. hoewel daar wat albei bet ref 

heelwat by die sosiologie geleer kan word. 

Die formulering van die probleem wat ondersoeK moet word. is. soos 

Cilliers (1967 : 33. e.v.) tereg beweer, deursl vir die 

undersoek. Oit kan oak nie los gesien word van die terreinafbakening 

van die onderwerp nie. 

In hierdie studie word oers 'n probleemstelling gemaak en 

hieruit sal In terreinafbakening en toepaslike ondersoekmodel wat in 3 

(p.3S. e.v.) behandel word. voortkom. 

In 1.1 tot 1.5 is verskillende aspekte rakende aanspreekvorme in die 

algemeen en Afrikaanse aanspreekvorme in die besonder. asook status 

en sosiale afstand uitgelig. Hierdie sake word nou opgesom. met 

opmerkings oor die probleme waarvoor die navorser te staan kom. 

1.6.1 Voornaamwoorde en ander vokatiewe teenoor individue sal 

in Afrikaans bestudeer word om die verband daarvan met status en 

sosiale afstand uit te lig. 

1.6.2 Die verband tussen die status en aanspreekvorme is nou, 

maar mag nie verabsoluteer word nie. 

1.6.3 Veranderde status by die individu en groepe het implikasies 

vir die aanspreekpatroon in In taal. Individuele statusverandering 

kan altyd binne die patroon teruggebring word. maar aangesien status= 

verandering by die graep. verandering in sosiale konvensie veronderstel. 
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veronderstel dit ook 'n veran,lering in die aanspreekp~trnnn 


van 'n taal. 


1.6.4 Die keuse van 'n spesifieke aanspreekvorm is afhanklik I 

van 'n stel re§ls wat op sy beurt deur sosiale konvensies b~rk 
word. Die ter sake aspekte by die sosiale konvensies wat die reels 

rig, word onder8keiding8 genoem. 

1.6.5 Die spreker se ouderdom, ges , sosio-ekonomiese posisis 

en ander sake mag 'n rol speel by die besondere aanspreekpatroon 

wat hy gebruik. Watter aspekte het 'n invloed op die aanspreekvorme? 

/ 

1.6.6 Stylkongruensie is soos by enige re~lpatroon vir ~besondere 

stelsel van belang. Wat is die kOngrUenSiemoontlikhe~binne 'n 

bepaalde aanspreeksisteem? 

1.6.7 In hierdie ondersoek kan die waarde van die opvattings van 

Ervin-Tripp, Brown en Gilman en enkele ander sosiolinguiste, waar 

toepaslik, aan Afrikaans getoets word. 

1.1 	 Probleemstelling 

Met hierdie studie word daar beoog om die verband tussen Afrikaanse 

aanspreekvorme teenoor een persoon en status en statusverwante kwessies, 

vas te stel. Hieruit vlaei voort dat die aanspreekpatroon van 'n 

afgebakende sprekersgroep aan die hand van wisselende status ondersoek 

moet word. 

Die uiteindelike doelwit is am 'n model van die gebruik van die 

Afrikaanse aanspreekpatroon binne die afgebakende ondersoekterrein 

daar te stel. 
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HOD F STU K 2 

2. WDDRD- EN BEGRIPVERKLARING 

In tlierdic hoofstuk word enkele woorde en begrippe wat in Jie siudie 

ter sprake kom, verduidelik. 

2.1 Status 

Rhoodie (1nJI : 30J sien status en posisionele rang: 

as 'n Bosiale pOfJ1:sie in die bree samelewingsbesteL Tn 


die be80nder word status vandag as 'n posisionele rang in die 


samelewing se sosiaal-ekonomiese struktuur gedefinieer. 


Vir die doeleindes van die ondersoek is hierdie definisie van status 

ie nou, aan~usien dit die klem te veel op rang laat val. Tradisioneel 

het. die begrip status veel maer om die lyf : dink aan In term SODS 

huwelikstatus. In hierdie studie is posisionele rang op grond van 

ouderdom. beroepsenioriteit of wat ook al, van wesentlike be • maar 

so ook statusaspekte wat nie noodwendig op ho~r of laer rang dui nie. 

Om hierdie rede word by Bierstedt (1957 : 251) se beskouing aangesluit 

... class status~ which does have a connotation of rank, 

I:S only one kind of status, age status, sex status~ kinship 

status, membership status, and 80 on - statuses that have 

nothing to do with rank. First cousin and second cousin, 

for example, are different associational statuses, but there 

is no sense in which one is higher than the other. 

Of ouderdom en geslag werkliK geen rangkonnotasie het nie, is nie nou 

ter sake nie. want Bierstedt se bedoeling is duidelik. en hierdie 

benadering word vir die studie in die bre~ onderskryf. 

Status vir die doe van die studie is dus maatskaplike posisie in die 

bree gesien. of dit met rang te make het al dan nie. Die doel van 

hierdie studie sluit die vasstelling van verbande tussen aanspreekvorme 

en posisie of status in [vergelyk 1.7. p. 12). 
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2.1.1 Sosiale rol 

Wisselende status hang ten nauste saam met die begrip sasiale ral. 

Volgens Rhoodie (1977 : 32) is. In rol 

. .. die sasia le gedragspatroon /IJat van bek leer van 


In [;tatus veruJag UJord. Elke statusposisie kan dus -in 


tePme Van In rol af rolle uitgedruk UJord. 


Wiss81ende status hang dus af van die besondere ral wat op 'n gegewe 

oomblik ter sake is. 'n Persoon kan byvoorbeeld die volgende statusse 

h§ : medikus. vroulik. 3D jaar oud. getroud. moeder van vier. swart. 

ens. 

In In gegewe situBsie gee sy vir haar kinders koso In hierdie situasie 

is hdar ouderdom of beroep nie ter sake nie. In nag In situasie behandel 

sy 'n Blanke seun wat in In ungeluk beseer is. In hierdi situasie is 

haar auderdom of moederskap nie ter sake nie. Haar velkleur sal oak 

nie ter sake wees nie. tensy die pasi~nt of omstanders daarteen eksepsie 

neem. (Meer oar situasie i[1 2.4.2, p.24 en 3.6. p.47). 

Verworwe en oorgeerfde statusrolle (vergelyk Rhoodie, 197/ 33) word 

in hierdie studie oar dieselfde kam geskeer. 

2.1.2 Emosionele en funksionele interaksie 

Hierdie kWGssie kan kortliks aan die hand van In voorbeeld toegelig 

word. Bestaan diesoIfde statusverhoud nag steeds tussen In klerk 

en sy hoof as noemde geld by die klerk leen? Kom hierdie nuwe 

verhouding oak in die aanspreekvorme tot vergestalting? 

~.'.3 Sosiale afstand 

'n Volgende saak wat nou verwant aan status is, is sosiale afstand. 

Hierdie p word deur sosiolo~ en taalkundiges onder die loep geneem. 

Hiermee word die sosiale afstand wat tussen lede van In groep bestaan, 

bedoel. Tussen tweelingbroers sal die sosiale afstand baie klein wees. 

so ook tussen man en vrou, boesemvriende, ens. Tussen 'n Swart tuin 

werker en In Blanke ingenieur sal hierdie afstand baie groter wees, 

net 5005 in die geval van twee persone wat heeltemal onbekend aan 

mekaar is. Die afstand is dus die kleinste tussen persone wat goed 

bekend is en word groter namate bekendheid afneem (Prinsloo, 1972 
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32, e.v.). Hoewel hierdie kwessie van status verskil, sal dit vir 

'H;:: doeleindes van die studie by die begrip status ingesluit word. 

2.1.4 

nie situasie (vergelyk Hymes, 1974 : 5S en rVin-Tripp, 1970 : 193) 

waarin sprekers hulle bevind, kan nie los gesien word van status nie. 

Tydens In formels vBrg~dering mag dit ur dat selfs goeie vriende 

van mekaar se status kennis moet neem hulle spreek mekaar normaa 

op die voornaam aan en nou word hulle agbaJ:'e lede of wat die situdsie 

oak al vereis. Plek, geleentheid en atmosfeer is almal eie aan situasie. 

(Meer oor hierdie onderwerp in 3.6.3, p. 47). Die situasie sal in In 

hoe mate I watter van In persoon se sosiale rolle geaktiveer word. 

2.1.5 

As twae persane met mekaar oar In I ige onderwerp praat en saam 

daaroor , is die sosiale afstand en dus oak die statusverskille 

tussen hulle kleiner. In Formele onderwerp mag op sy beurt weer die 

statusverskille vergroot. 

Hierdie saak is nou verwant aan die vorige, maar tog duidelik onder= 

skeibaar (Ervin-Tripp, 1973 : 241). 

2.1.6 Ander statusverwante sake 

Klassevepskille is natuurlik 'n belangrike bepaler van status en 

sosiale afstand. Oit word deur Rhoodie (1977 : 98) soos volg 

gedefinieer : 

Klas is 'n vorm van groepdifferensiasie wat in alle 

lande en in alle samelewings gevind word. In sy wydste 

betekenis dui dit op die hieraY'giese stpatifiseping 

van bepaalde sosiaal-gediffepensieepde groepe in 'n 

Bamelewing met faktoY'e soos mag~ inkomste, beroep~ 

lewenstyl en prestige die hoofdeterminante van die wyse 

waarop hiepdie groepe in statusposisies geY'angskik word. 
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Soos Labov en andere na en voor hom aangetoon het, word hierdie 

ooreenstemming in hoofdoterrninante, norme en algemenc lewenswyse 

oak in die taal weerspie~l (Labov, 1972 : 199, e.v.l. 

In 5.7 (p.137) word van sosiale groepe eerder as klas gepraat en 

Ilioronder moet dies81fde as klas verstaan word. Ras en somatiese 

kenmerke is reeds in die verbygaan genoem, maar dit word herhaal weens 

die besondere belang daarvan in die br8~ Suid-Afrikaanse opset. 

Minderhede 3 wat nie noodwendig getalsgewys in die minderheid hoef 

te wees nie (Rhoodie, 1977 : 48) is ook In bel ke bepaler van In 

b8sunders individu se status. 

Ouderdom3 LHrOefj en ander statu5verwante kwessies word in 3.6 (p. 43) 

uit In ander hoek belig. 

Elkeen van llito stCltusbepalers wat in 2.1 (P.12, e.v.) k is 

word in 3.6 (p.42, ,".v.l van nader bekyk met die oog op die insluiting 

daarvan as veranderlikes by die bepaling van aanspreekvormgebruik. 

:?3 Sosiol istiek 

Een enkele term kan nie die groot verbreiding en uiteenlopende 

beskouings jn verband met die sosiolinguistiek verZ8stalt nie. Talle 

skrywers hei op verskillende beginsels al In indeling van die moontlike 

benaderingswyses van die sosiolinguistiek gemaak. Drie indelings word 

vBrv~lgens toegelig. 

L.3.1 f"ishman 

fistlman (19n 3, e.v.) onderskei tussen taalsosiologie en sosiolin= 

guistiek. rly verwerp laasgenoemde omdat di t volgens hom nie die 

sosiologiese aspek tot sy reg laat kom nie, en omdat dit nog steeds 

linguistiek in die tradisionele sin wil wees, Oit is dlJS In uitvloeisel 

van die mikrolinguistiek waarin In totale taalbeskouing nie tot reg kan 

kom nie. 
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Die taalsosiologie word deur Fishman in twee studievelde verdeel 

?:1.1 . 1 rie taalsosio ie 

f lierdie veld soek die antwoord op die vraag wie praat watter taal. 

in wattcr stylregisters. met wie en hoekom? 

7.3.1.2 Dinamiese taalsosiologie 

In hierdie studieveld word na die grondliggende redes vir taal 

verandering en sosiale taal sasie gesoek. 

2.3.2 Dittmar 

Dittmar (1976 : 103) verdesl die sosiolinguistiek ook in twee 

benarleringswyses wat elk In eie metode en teoretiese raamwerk het. 

2.3.2.1 Gebrekshipotese (Deficit hypotheses) 


va s hierdie hipotess. met Bernstein as belangrikste eksponent, 


sal die spraakgedrag van die laer klasse sekere gebreke of tekort 


kominge he as dit met die 
 van ho~r klasse vergelyk word. 

Gevo lik sal die laer klasse oor In mindere of beperkter taalvermoe 

as die ho§r klasse beskik. Hierdie word verwerp op grond 

van sy metodologie wat eerder voorskrywend as beskrywend is en op 

grand daarvan dat dit eerder taalpolitiek as taalwetenskap sou wees. 

2.3.2.2 Die veranderlikheidskon (Variability concept) 

Volgens hierdie hipotese of beskouing is daar sekere sosiaalgedeter= 

mineerde veranderlikes of taalvarieteite. Dit is volgens Dittmar 

die beskrywende metode wat deur Labov. Wolfram en ander ondersoekers 

nagevolg word. 

Kenmerkend van hierdie beskouing, aldus Dittmar (a.w. 104) is die 

aannames :va 

betekenis wat rplevant vir die onderlinge begrip 

tU5sen mense is, kan deur en taal uitgedruk word. 

sosiaalbepaalde verskille is nie-kognitief, tensy die 

teenoorgestelde bewys kan word. 
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taalvariasie het te make met die t en graad van 

strukturele en funksionele inwerking asook die sosiale 

verband en interaksie tussen twee gegewe taalsisteme. 

2.3.3 Hymes 

Hymes (1974 : 185, e.v.l stel dat die sosiolinguistiek uit drie 

verskillende hoeke benader kan word. 

2.3.3.1 Die sosiale asook die istiese 

Hierdie benaderingswyse kom in die bree ooreen met die eerste 

indeling van Fishman. Dit hou vo 5 Hymes geen probleem in vir 

wat hy die normaZe linguistiek noem nie. Dit moet bloot as In 

verlengstuk daarvan word ter bestudering van se~ere sosiale 

verskynsels waarby taal betrokke is. Daar is enkele aspekte wat dui 

op In ooreenkoms tussen hierdie benaderingswyse en die gebrekshi se 

5005 dit deur Dittmar verduidelik word. 

2.3.3.2 	 Die sosiaalverantwoorde linguistiek (Socially realistic 
Unguis tics) 

Hierdie benaderingswyse kom ooreen met die tweede indeling van Dittmar 

en dit hou volgens Hymes 'n uitdaging in vir die normale linguistiek 

(a. w. : 196). 

Net soos die normale iek soek dit na re§ls onder1 

aan die taalsi teem, maar die metodologie verskil radikaal van die 

normaZe linguistiek, aangesien alles sosiaal verantwoord word. 

2.3.3.3 	 sosiolinguistiek (Socially consti 

Hiervolgens word taal deur die sosiale funksie gevorm en Die 

korrekte ben volgens Hymes (a.w. : 196) 

... must begin by identifying social functions~ and 

discover ways in which linguistic features are selected 

and grouped together to serve them. 

Volgens Hymes (t.a.p.) kan 'n taalteorie in teenstelling met In 

theory of grammar, soos deur die normale linguistiek beskryf word, 

slegs verkry word indien die sosiologiese funksie as basis vir In 

taalbeskouing gebruik word. 



2.3.4 'n Funksionele bes 

Die derde benaderingswyse van Hymes is waarskynljk nnrler aan die 

kern van 'n volledige taalteorie, en dus ook 'n korrekte benadering 

van die sosiolinguistiek, maar dit kan nog nie, soos Hymes wil beweer, 

In vol taalteorie wees nie. In Volledige taAlteorie kan s 

gekry word as die benader swyse aIle taalfunksies betrek. Hymes wil 

een daarvan betrek en dit verabsoluteer. Hy dus in wese dieselfde 

soort fout as die normaZe linguistiek waarteenoor hy so krities staan. 

Omdat die mens In sosiale wese is, sal hierdie sosiale gebondenheid 

in sy taal vergestalt word : met behulp van sy taal vergestalt die 

individu sy omw~reld en deel dit aan ander mee. Sy manier van verge= 

stalt van sy omwereld en sy psige sal dus in 'n baie groot mate 

von die maatskap~y, ruimte en tyd waarin hy hom bevind. Al 

hierdie kategorie8 sal in sy taalgebruik tot uitdrukking kom. Die 

produk van hierdie beskou is nie net dieselfde as die van Hymes nie, 

maar ook dieselfde as die van De Sausure(1966l, of watter taalkundige 

ook all alma] bestudeer taal. Almal wil voorgee dat hulle taal in 

sy volledigheid bestudeer, en tog is soveel slegs besig om 'n enkele 

aspek van taal te verabsoluteer. Die natuurlike eienskappe van taal 

word dus hiermee ontken. (Vergelyk 7.6, p:~OI, e.v.). 

Taal is die maaksel van In sosiale wese en is daarom uiteindelik die 

produk van verskeie geslagte '-losiale wesens. Omdat hy 'n s sel is, 

is hy gebonde aan die skepping en dus ook ruimte en tyd. Oaarom is 

sy produkte, ook sy taal, gebonde aan ruimte en tyd. 

F.J. Labuschagne (1972 : 58) en H. Venter [mondelinge mededeling) is 

dieselfde mening toegedaan. 

Skematies kan 'n volledige benadering 56 daaruit sien 
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Tydsgebondenheid en 

Ruimtelike gebondenheid en 

Sosiale gebondenheid en 

Individuele gebondsnheid en 

Struktuur= 
gebondenheid 

Idiolekte, vrye wil van die spreker 

Stylregister~. kongruenRiere§ls, ens. 

Geografiese verskeidenheid 

Historiese verwantskappe 

Hierdie diagram stel nie 'n hi§rargiese opbou voor nie, eerder 

fasstte van dieselfde saak, naamlik taal. 

Al die gebondenhede van taal is in gedurige wisselwerking met 

mekaar en bestaan in hulle interafhanklikheid. Elke individu herskep 

sy taal vir homsel~ maar hy word in die proses beinvloed deur al die 

ander gebondenhede. Hy is byvoorbeeld afhanklik van die tyd, plek en 

gemeenskap waarin hy hom bevind en moet, omdat taal klanklik bestaan, 

'n klankvorm daaraan gee. 

In die struktuur van elke uiting sal al die gebondenhede afleesbaar 

wees : wanneer, waar, van watter gemeenskap en wie die uiting voort 

bring. 

Fishman (1972 4) stel die afleesbaarheid van die sosiale gebondenheid 

so: 
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It (language) is not mere~y a carrier of content~ 

whether ~atent or manifest. Language itself is content~ 

a referent for loyalties and animosities~ an indicator 

of social statuses and personal relationships, a marker 

of situations and topics as well as of societal goals 

and the large-scale value-laden arenas of interaction 

that typifY every speech community. 

Al die ander gebondenhede, tyd, ruimte en individuele gebondenhede 

is ewe goed afleesbaar as die sosiale as daar nu die gesproke medium 

gekyk word. 

In hierdie studie gaan dit oor die sosiale aspek en dus die sosiale 

gebondenheid van taal 5005 dit in die struktuur van 'n gegewe groep 

tot uiting kom. Om hierdie gebondenheid, wat die kern van die sosio= 

linguistiek is, te wil verabsoluteer ten koste van die ander gebondenhede, 

sou egter net so verkeerd wees as verabsolutering van die strukturele 

gebondenheid. 

Aan die ander kant is die taalkundige verplig om die wisselwerking 

wat tussen taal en maatskappy, taalitem en sosiale konvensie bestaan 

te ondersoek. Ooen hy dit nie sal sy werk gebrekkig wees. Hoe kan 

In taalverandering ondersoek word as daar nie kennis geneem word van 

die faktore wat In sodanige verandering teweegbring nie. Hoe kan 'n 

verklaring gegee word van die feit dat 'n nuwe Afrikaanse Bybelvertaling 

'n teks soos die volgende met U vertaal : As U wil kan U my gesondmaak 

(Mark. 1:40): in die oorspronklike weergawe is daar immers nie In 

ekwivalent vir U nie, jy was die enigste vorm wat teenoor 'n individu 

gebruik is. 

Die vertaler, die tolk, die struktuurkenner, die taalhistorikus, elke 

taalbelangstellende is van insigte 5005 die uit die voorgaande voorbeeld 

afhanklik. Hierdie soort insigte kan slegs uit die sosiolinguistiek 

gegee word. 
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In die verlede het taalkundiges te dikwels die sosiale aspek van 

die taalwetenskap aan hulle intuIsie toevertrou. Die waarde van 

die sosiolinguistiek Ie dus nie bloot in die sosiale aspek van taal 

nie, maar eerder in die funksie wat dit het om die volheid van taal= 

studie te verseker. 

Gumperz (1972 : 25) druk die noodsaaklikheid van sistematiese 

sOSiolinguisties8 studie duidelik uit as hy 58: 

It is not enough as some behaviouraZZy oriented 

students of naturaZ speech suggest, simpZy to observe 

perfo~ances. The investigator must find ~ays of 

testing the speakers' abiZity to vary their performances. 

Hence his success depends on his kn~Zedge of socioZin= 

guistic ruZes. 

2.4 Spraakkomponente 

By die ontleding van spraakuitings om In spesifieke k vas te 

stel, is dit nodig om kennis te neem van die werk wat reeds in verb and 

met sagenaamde diskoersanalise gedoen is. Elke spraakhandeling bestaan 

valgens Hymes (1974 : 52. e.v.) uit sestien verskillende komponente. 

ErVin-Tripp (1973 : 240, e.v.) maak in haar analise In soortgelyke 

maar eenvoudiger indeling. 

AZZ speech in verbaZ interaction (face-to-face communi= 

cation) takes pZace in a physicaZ environment, is situated 

in a particuZar speech context and is concerned ~ith a 

particuZar topic, circumstances (intentions, attitudes) and 

on sociaZ features of those taking part in the conversation 

(position in the production,process, roZes). 

Dittmar (1976 : 165) gee hiermee die basiese faktore wat deur Ervin

Tripp en oak Hymes as relevant vir In komponentanalise beskou word. 

weer. 
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In hierdie studie word grootliks van Hymes se analise met aanvullings 

uit Ervin-Tripp, gebruik gemaak. Verder word enkele aanpassings aan 

beide stelsels gemaak omdat nie alles vir hierdie studie relevant is 

nie en ook omdat sekere sake vir hierdie studie verder uitgebrei moes 

word. 

Met die oog op die belangrike rol wat status en statusverwante ver= 

skynsels in hierdie studie speel, word daardie komponente wat enige 

waarde vir hierdie aspek het, deeglik onder die loep geneem en verder 

uitgebrei. Sommige van hierdie sake is 'n herhaling van wat in 

2.1 (p.13) genoem is, maar dit word hier uit In ander hoek benader. 

Die werkwyse wat met behulp van die komponente gevolg is. word in 

die volgende hoofstuk (3.6. p.42) gegee. 

2.4.1 Deelnemers (Vergelyk Hymes, a.w. 56, e.v. en Ervin-Tripp, 
a.w. : 240, e.v.) 

Elke uiting wat vir hierdie ondersoek aangeteken is, is geanaliseer 

ten opsigte van die deelnemers aan die gesprek. 

2.4.1.1 Spreker 


Die volgende sake rakende die spreker is in aanmerking gene em : 


geslag, ouderdom, taal, beroep, huwelikstaat, ras, gesondheid, bekend= 


heid met die aangesprokene, gesag en emosie. 


2.4.1.2 Aangesprokene 


Ten opsigte van die aangesprokene is dieselfde sake met uitsluiting 


van emosie in aanmerking geneem. 


2.4.1.3 Toeskouers 


Ten opsigte van die toeskouers word daar op sake wat die interaksie 


tussen die spreker en aangesprokene kan beinvloed gelet. 


2.4.1.4 Toespreker 


Hierdie begrip is van Hymes en is ter sake wanneer een persoon by 


monde van 'n ander praat, byvoorbeeld 'n talk in In hof. 
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2.4.2 Situasie (Vergelyk Hymes, a.w. 55, e.v. en Ervin Tripp, 
a.w. : 240, e.v.) 

Hier word na aanleiding Van die genoemde skrywer die volgende in= 

delings raadsaam geag. 

).4.2.1 Plek 

Waar vind die gesprek plaas? Die plek kan beslis 'n invloed op 

die uiting he. Dink maar aan die taalgebruik van 'n man in sy eie 

huis en dieselfde persoon teenoor dieselfde aangesprokene in In 

skoolgebou. 

2.4.2.2 Toneel 

Dit is die wat deur Hymes scene genoem word. Die plek mag 

dieselfde wees, maar die atmosfeer kan verskil. Die deelnemers mag 

miskien emosioneel ontwrig wees as gevolg van die dood van 'n vriend. 

2.4.2.3 heid 

Hierdie onderskeid is nodig geag, hoewel dit nou ooreenkom met Hymes 

se scene. Dit kom ook ooreen met Ervin-Tripp se situation, wat sy 

van locale onderskei en wat vir haar gesamentlik die setting of plasing 

vorm. Onder geleentheid word sulke sake soos vergaderings, ontmoetings, 

afsprake ens. verstaan. 

2.4.2.4 

Volgens Hymes is 'n situasie gepas as die plasing en die toneel 

kongruent is. In hierdie studie word In situasie as gepas beskou as 

a1 drie die kongruent is. 

2.4.3 	 (Vergelyk Hymes, a.w. : 57, e.v. en Ervin
Tripp, a.w. : 244, e.v.) 

Hier word grootliks van die beskouing van Ervin-Tripp afgewyk en word 

van 'n vereenvoudigde benadering, wat veral kenmerke van Hymes se ont= 

leding insluit, gebruikgemaak. 

Aangesien dit in hierdie studie oar monde1inge, aangesig-tot

aangesig gesprekke handel, is die kanaal wat gebruik word nie soseer 

ter sake nie. 
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2.4.3.1 Toonaard 


Onder toonaard word dieselfde as wat Hymes key noem, verstaan. 


Is die toonaard van die gesprek speels of ernstig? Elke toonaard 


kan 'n anderse uiting tat gevolg he. 


2.4.3.2 Genre 


Hieronder plaas Hymes die" verskillende kategoriee soos legende, 


gedig, gebed ens. Daar is 'n direkte verband tussen die genre~ 


die toonaard, die atmosfeer en die emosie van die deelnemers. 


Geen Afrikaanssprekende sal byvoorbeeld 'n advertensie soos : 

Ons hou u toekoms in ons hand letterlik vertolk nie. Die uit 

sal ook verskil van 'n lyke uiting wat in In gebed sou voorkom. 

2.4.3.3 Styl (Ervin Tripp, a.w. : 245, e.v.) 


Hierdie komponent is 'n aanpassing van wat Ervin-Tripp in haar 


analise in die aangehaalde werk gee. Die styl van 'n uiting moet 


in 'n hoe mate gesien word as 'n samespel van al die ander komponente, 


maar enkele bree onderskeidings soos wat Ervin-Tripp dit maak is 


nuttig in die analise van uitings. 


Styl, volgens Ervin- (a.w. : 323) 

... is the term normally used to refer to the 

co-occurrent changes at various levels of linguistic 

structure within one language. 

2.4.3.4 Taalvoorkeur 

Aangesien soveel uitings in In ander taal as Afrikaans gemaak word, 

hoewel die spreker tog Afrikaans kan wees, is hierdie komponent 

nodig geag. Hierdie kwessie is natuurlik nie van onmiddellike 

waarde by In ondersoek na aanspreekvorme nie, maar dit is tog nou 

verwant daaraan : in watter taal word wie aangespreek en deur wie? 
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2.4.4 	 Onderwerp (Hymes, a.w. : 55 1m Ervin-Tripp, 1973 : 241, e.v.) 

Die koenitiewe inhoud van die gesprek is hier ter sprake. Oit mag 'n 

invloed he op die spesifieke aanspreRkvorme wat gebruik word, of dit 

mag 'n statusverandering en gevolglike aanspreekvormverandering by een 

of al die deelnemers tot gevolg he. Waar die inhoud van die gesprek 

relevant vir die studie is, moet daar natuurlik kennis van geneem word. 

2.4.5 	 Interaksiefunksies (Ervin-Tripp, a.w. : 242, e.v.) 

Hierdie saak is net soos styl verweef met al die ander komponente, 

maar dit kan net 5005 styl nuttig vir die ontleding van uitings wees. 

Oit word deur Ervin-Tripp (t.a.p.) as die funksie in die gesprek 

gesien, met ander woorde, die doel waarvoor die gesprek aangegaan is. 

Aanspreekvorme kom in aIle interaksiefunksies v~~r, maar dit is miskien 

moontlik om In ho§r voorkoms in party funksies en 'n laer voorkoms in 

ander funksies vas te stel. 

2.4.6 	 Die belang van 'n gespreksanalise by In deskriptiewe 
ondersoek 

Die wyse waarop hierdie komponente gebruik is, by die ontleding van 

uitings, word volledig in hoofstuk 3 (3.6, p.42) behandel. 

Indien 	 'n mens In ondersoek na die aanspreekvorme onderneem, is 'n 

deeglike analise van die verskillende spraakkomponente noodsaaklik. 

Die toonaard van die gesprek mag byvoorbeeld vereis dat 'n persoon wat 

ander~ins met jy aangespreek word, nou met u aangespreek moet word. 

Dieselfde kan van al die gesprekskomponente word. Nie aIle kompo~ 

nente soos Hymes dit byvoorbeeld onderskei, is natuurlik relevant nie, 

en daarom word in hierdie ondersoek met die voorgaande vereenvoudigde 

benadering volstaan. Uiteindelik sal ook hierdie benadering veels te 

ingewikkeld blyk (6.1, P.119). 

2.5 Waarnemersparadoks 

In enige sosiolinguistiese ondersoek stuit die ondersoeker op die 

sogenaamde waarnemersparadoks (observer's paradox: Labov, 1972b : 209). 
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theI diu proldcuffl \-JOl'd rlnur Labbv in die aangehwalde vJerk en elders 

IGjvunrbeolrl lo~uv. 1972 : 181) uilgelig. Hy was nie die eerste 

vJut lIicrdie sacl!, onder die sOBklik gf)plaas het nlo; dit i~, In 

Gukcndo problc81:l in 50:;io iese und8r~Deke (e111iers, 1967 : B4). 

Oil word deur Ldbov s6 boskryf: 

the aim of Unguistic 2'escarch 't-n the commum:ty 

muet be Lo find out how peop le talk lJ.lhen they are not 

being systematically obaerved; yet we can only obtain 

these daLa by systematic obsel'vation. 

(Labuv, 1972b : 209). 

Hicrdio problcem dra besondere by In ondersoek soos hierdie, 

aangesien mense neig am streng va 5 hulle opvatting van die norm 

to wann8er hulle van die waarnen~r bewu5 is. 

HOB hi8rdi~ kwessie die hoof gabied is. word in 4.3 Cp.S7, e.v.) 

belig. 

2.G Norm en k 

Volgens Pinchuck (1974 : 17) is die norm die standaardvorm .•. said 

to be obserl)ed by the speech corrtrrr'vlnity. Hierdie norm is die social 

linguiDtic image. Oit i~3 egter nie die taalsisteem nie, maar dit is 

always corrcct omdat dit so deur die taalgBmeenskap aanvaar word. OH is 

die standaard vir korrekts taalgebruik, hoewel dit nie noodw8nd met 

die ~\leI'klike gebruik hoef ooreen te stem nie. Oit is die vorm 

speech community consider to be their 

conventions of language use.> and lJhat is pl'escribed 

in the schools, j'ec:orded in the official gNunmaJ' books 

and dictionai·ies. (Pinchuck. 1!374. t.a.p.). 

Aan~8sicn dic norm die idi51s vorm is, ma~ dit ooreonkom m~t (Jio 

pr8sli~8vonnJ dit wil sG daardie vorm wut deur diE tounaongewundos 

in die r;cr1lf;cn~; gebruik word. Cornbrink is bly~,t1tldr vU]ECIl:3 'n 

aflavJering Vim die rildioprogr'orn HoC! Plywt boel'e onk hh!rdj c 

m[~ning tong[,;jiJdn. Bnshoff (19SG : 3:)) noem hier-eli£.; prcsU f;ovorm 

die aJ'is /;o,1o'at.·io::e Dtanda.a:.yZ. 

http:Dtanda.a:.yZ
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2.7 Ewekansige steekproewe (Random sampZing) 

Volgens Herdan (18G2 : 24) het Kendall en Babington Smith ewekansige 

steekproewe gedefinieer as 

a method of sampZing for a specified characte= 

ristic such that the method is independent of the 

characteristic itseZf. They add: 'There is no such 

thing as a random method of selection per se considered 

apart from the universe whose members are being seZected 

Within the same universe, a method which is random in 

respect of one characteristic is not necessariZy random 

in respect of another. ' 

Om ewekansigheid in In studie soos hierdie te verseker behoort 

hiervolgens dus geredelik moontlik te wees. oaar moet egter nie 

'n bewuste uitsoek van sekere uit ten koste van ander plaasvind 

nie en daar moet verseker word dat daar geen direkte verband tussen 

die metode wat gevolg word en die saak wat ondersoek word bestaan 

nie. Oit was egter geen maklike taak om die laaste aspek tot sy 

reg te laat kom nie. (Vergelyk 3.3, p. 37). 

2.8 Aanspreekvorme 

By 'n studie van aanspreekvorme is dit natuurlik noodsaaklik om 

'n definisie daarvoor te bepaal. Vir die doel van hierdie studie 

word van die funksionele omskrywing wat Ponelis (1979 : 35) daarvoor 

ge~ gebruik gemaak 

Vokatiewe het twee hooffunksies 

(iJ om die aandag van die aangesprokene te kry ... 

(iiJ om die verhouding tussen die gespreksgenate te struktureer. 

AIle middele wat hierdie twee funksies uitdruk, word as aanspreekvorme 

by hierdie studie betrek. Pone lis hanteer slegs naamwoorde wat nie

referensieel gebruik word (a.w. : 19). 

Die sogenaamde casus obZique wat so dikwels in Afrikaans vaorkam, 

sal die R-vorm genoem word, byvoorbeeld Kan ek Dam help. Hierdie term 
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is nodig geag omdat daar andersins telkens In omskrywing nodig 

SOU wees wanneer dit ter sprake kom. (Vergelyk ook 7.1.2.3, p.181). 

Die definisie, SODS dit hierbo gegee is, maak dit ook moontlik 

om nie-naamwoordelike middele, wat dieselfde funksies het, te ondersoek. 

In Woord SODS haai salop grond van die uiteensetting by hierdie 

studie betrek word. Woorde soos haai het natuurlik nie in aIle 

opsigte dieselfde paradigma as die outentieke aanspreekvorme nie, 

maar die ooreenkoms in funksie is onteenseglik: 

Haai ~ kom hieY'.' 

Jan~ kom hieY'.' 

MeneeY'~ kom hieY'.' 

MeneeY'~ sien JY hom nie? 

Haai~ sien jy hom nie? 

In die gegewe gevalle het haai en die naamwooY'de dieselfde funksie, 

naamlik om die aangesprokene se aandag te kry. Die verhouding tussen 

die gespreksgenote word ook vergestalt In mens sal ewe min In persoon 

wat In formele lesing gee se aandag trek deur haai, as deur sy voornaam 

uit te roep. Hierteenoor sal haai in In situasie waar die verhouding 

anders is, weI gebruik kan word. 

Haai kan glad nie SODS die outentieke vokatiewe in In ander deel van 

die uiting as die aanvang gebruik word nie. Om hierdie rede en die 

feit dat haai geen naamwoord is nie, kan haai nie as In outentieke 

aanspreekvorm beskou word nie. 

Kom hieY'~ meneeY'! 

'* Kom hier'~ haai.' 

Sien meneeY' die kaY'? 

'* Sien haai~ die kar? 

Sulke middele mag terloops in hierdie studie onder die soeklig kom, 

maar nie ten koste van die outentieke aanspreekvorme nie (7.1.1.9.2, 

p.178). 
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In hierdie stadium \Ian die studie is dit nie moontlik om In lys 

van aanspreekvorme of In indeling van aanspreekvorme te gee nie 

(7.1, p.164, e.v. l. 

2.8.1 	 Die vergestalting van die verhouding (status, sosiale 
afstand) tussen spreker en aangesprokene met middele wat 
nie aan die definisie van aanspreekvorme voldoen nie 

Die verhouding tussen spreker en aangesprokene word nie net deur 

die outentieke en pseudo-aanspreekvorme vergestalt nie, maar ook 

deur middele wat nie bedoel is om die aandag van die aangesprokene 

te kry nie. Hierdie middele is per definisie nie deel van hierdie 

studie nie. Ter opheldering word daar egter op enkele sodanige 

middele gewys. 

2.8.1.1 Nie-linguistiese tekens 


Hiervan is daar heelwat voorbeelde. Brown en Gilman (1970 : 267) 


wys byvoorbeeld op die Amerikaanse gebruik dat In ondergeskikte sy 


mindere status kan uitdruk deur sy kop te krap. 


Meerderwaardigheid in 'n gespreksituasie kan byvoorbeeld uitgedruk 

word deur die een voet op 'n tafel of stoel te plaas of te bly sit 

terwyl 'n ander persoon staan. 

Begroeting met die hand, In kopknik of kus kan eweneens die 

verhouding tussen gespreksgenote uitdruk. 

2.8.1.2 Intonasie 


Deur van In spesifieke stembuiging gebruik te maak, kan afkeer, 


toegeneentheid, onderdanigheid, of watter ander verhouding ook aI, 


uitgedruk word. 


Let byvoorbeeld op die aksentplasing in die volgende sinne: 

(al Kom gou hiernatoe! - afhanklik. 

(bJ Kom gou hiernatoe .' meerderrwaardig. 

(aJ Kern jy my asseblief help.' - afhanklik. 

(dJ Kan jy my asseblief help! - meerderrwaardig. 
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Die voorgaande is In vereenvoudiging van In baie ingewikkelde 

kwessie wat In onafhanklike studie verdien. Hier is slegs op 

kragaksent gelet en glad nie stygende tonasie daarby betrek nie. 

2.8.1.3 Pouses 

Deur pouses saam met intonasie te gebruik kan soortgelyke verskille 

in verhouding uitgedruk word. 

(e) Is / / dit myne? afhankZik. 

(f) Is dit / / myne? meeY'deY'WaaY'dig. 

2.8.1.4 Bywoorde 

Die gebruik van sekere bywoorde wat beleefdheid of onbeleefdheid 

uitdruk, kan ook die verhouding tussen sprekers vergestalt. 

(g) Kom In bietjie hieY'o 

(h) Kom vervlaks hieY'o 

2.8.1.5 Plasing van stukke in die uiting 


Hieroor is daar reeds in hoofstuk 1 (1.1, P.2) gehandel. 


2.8.1.6 Die belang van hierdie sake vir die onderhawige ondersoek 


In Persoon mag In sekere aanspreekvorm gebruik wat onderdanigheid 


uitdruk, maar dit nogtans op so In manier S8 dat die teenoorgestelde 


effek verkry word. Die volgende gesprek is tydens die ondersoek 


aangeteken en dit illustreer hierdie saak. 


(i) Blanke klant: Wie vat die geld? 

Swart kassier: Betaal hieY'~ meneeY'. 

Blanke klant: Moet ek by jou (klem) betaal? 

Swart kassier: Ja (pouse) baas (klem). 

Aangesien hierdie gebruik nie direk by die studie hoort nie, word 

die gegewens hierbo net gebruik om 

nie-relevante data uit te skakel, en 

die ondersoek so te rig dat die ondersoek so na aan 
eenvlakkig as moontlik sal wees. 
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?B.2 Enkele opmerkings oor die geskiedenis van ons aanspreekvorme 

Vir die ondersoeker is dit noodsaaklik om kennis te neem van die 

herkoms en ontwikkeling van die aanspreekvorme. Eerstens kan 

parullelle ontwikkeling wat tans mag plaasvind vasgestel word en 

tweedens skerp sodanige kennis hom op vir vorme en gebruike wat hy 

andersins nie sou waarneem nie. 

Verskeie skrywers byvoorbeeld Scholtz (1963 : 68, e.v.) en Van Loey 

(1964 : 115, e.v.) het hierdie saak reeds deeglik ondersoek en 

daarom word slegs enkele ter sake opmerkings, wat nie so duidelik 

uit die genoemde bronne blyk nil~, gemaak. 

2.8.2.1 Enkele selfstandige naamwoorde 

Baas: 

11ierdie woord word tot vandag in Nederland gebruik om die eienaar 

van In boerdery aan te spreek (eie waarneming). Hoewel Scholtz 

[1963 : 153) op die gebruik daarvan by aIle Hottentotte wys en 

Nienaber (1949 : 641 daarop wys dat dit ook die gebruik in Batavie 

was, kon hierdie gebruik uit Nederland afkomstig wees en het dit 

hier en elders net in gebruik uitgebrei. Dit is tewens ook die geval 

met boss in OU kolonies van Brittanje. 

Man: 


Hierdie woord dien as aanspreekvorm in verskeie Germaanse tale. 


In Duits kom dit nie so voor nie, hoewel dit die vorm is wat met 


die Afrikaanse In mens korreleer : man dar! nicht hier rauchen. 


Jong: 


Hierdie woord word in Nederlands teenoor kinders gebruik, maar 


ook teenoor vriende in In informele gesprek : Jongen~ was dat Zeuk. 


Herhaling van die eerste aanspreekvorm : (Die R-vorm, verwys 2.8 (P.2S1 

Van Loey (1964 : 115) toon aan dat die gebruik om die aanspreekvorm te 

herhaal (die casus oblique) as beleefdheidsvorm, vroeer algemeen in 

Nederlands in gebruik was. Die gebruik moet daarom nie as In Afrikaanse 

innovasie gesien word nie. Ook Scholtz (1963 : 68) wys op die Neder= 

landse herkoms van hierdie vorm. Uit eie terloopse waarneming onder 
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immigrante in Vanderbijlpark (Oostenrykers, Ouitsers en Britte) 


word vermoed dat dit ook, hoewel sporadies, onder ander Europese 


tale voorkom. Almal wat na riie gebruik gevra is, beskou dit as 


ouderwets. Volgens In Oostenrykse informant van agt en veertigjarigB 


ouderdom, het hy, net SODS ander persone uit sy herkomsgebied in 


Linz, sy ouers met In herhaling van die aanspreekvorm vir vader en 


moeder aangespreek. 


Dom: 


Ook die gebruik van oom teenoor onbekendes, is terugvoerbaar 


na Nederland. Oit mag dus nie gesien word as vorm wat vanwe~ die 


noue familiebande onder Suid-Afrikaners ontstaan het nie, hoewel 


dit miskien tot die verbreidheid en vestiging van die vorm kon lei. 


(Scholtz, 1963 : 70). 


Du: 

au as adjektief by name sonder dat dit werklike ouderdom bedoel, 

In gebruik wat wel in Nederland bestaan het, is waarskynlik van 

Suid-Afrikaanse oorsprong. (Vergelyk die opmerking van Van der Merwe 

(1975 : 219) waarin hy daarop wys dat Ou Lewies in Louis Tichardt se 

Dagboek In dertigjarige oue is. 

Jy en U 
Oor die herkoms en gebruik van jy handel Scholtz (1963 : 79) en 

Van Loey (1964 : 137, e.v.) besonder breedvoerig. Oit is opmerklik 

dat jy eintlik die ouer beleefdheidsvorm is, wat du verdring het. 

Dok aan die gebruik van u gee die skrywers baie ruimte. Scholtz 

wys daarop dat u eintlik minder bekend in Afrikaans is en selfs 

vandag iets vreemds is (Scholtz, 1963 : 65). 

Julle: 

Julle word deur Scholtz (1963 : 83) deeglik behandel en behoef geen 

verdere betoog nie. Ponelis (1979 : 67) wys daarop dat julle as In 

gemeensame dog beleefde aanspreekvorm gebruik word. Op hierdie 

kwessie word in In volgende hoofstuk ingegaan (7.1.2.4, p.182). 
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Die vorrn .juZ is volgens prof. Ii. Venter (mondelinge mededeling) 

dour die Bybelvertalers ingevoer en word nie in informele ge= 

sprekke aangetref nie. 

Die gebruik van hy en By as aanspreekvorme (Scholtz, 1963 : 70) 

waarvan net enkele voorbeelde in Vanderbijlpark gevind is (7.1.2.4, 

p.182), is volgens Combrink [in die radioprogram Hoe p~aat die boe~el 

nog springlewendig in sekere dele van die land. Hierdie gebruik, 

aldus Combrink, moet na Duits teruggevoer word. 

Aanspreekvorme vir Swartmense 5005 jong en outa blyk volgens Boshoff 

(1921 : 239) van Nederlandse oorsprong te wees. 
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HOD F STU K 3 

TERREINAFBAKENING EN MET ODE 

Hierdie twee sake is medebepalGnd. 'n Ondersoek na aanspreekvorme dwars= 

deur die land sal 'n ander metode vereis as 'n sonrtgelyke ondersoek onder 

studente aan byvoorbeeld die P.U. vir CHp. Die metode beperk die terrein. 

IndiGn daar net van vraelyste gebruik gemaak word, sal dit moontlik wees om 

eenvlakkige normatiewe gegewens van 'n baie groter terrein te verkry as 

wanneer ~yvoorbeeld net van persoonlike waarneming gebruik gemaak word. Dit 

kan meervlakkige gegewens van 'n baie kleiner ondersoekveld moontlik maak. 

3.1 Vraelyste 

Odendal (1976 : 105) maak in sy ondersoek veral van vraelyste gebruik, 

maar vul dit met persoonlike waarneming aan. Ongelukkig gee hy geen 

sistematiese uiteensetting van sy metode nie, iets wat vir die omvang 

van die artikel natuurlik nie noodsaaklik is nie. 'n Waardering 

van die geldigheid van sy ondersoek word hierdeur eintlik onmoontlik 

gemaak. 'n Vergelyking van sy resultate met 'n soortgelyke ondersoek 

sal lig hierop kan werp. 

Vraelyste en ander direkte vrae na die gebruik van die aanspreekvorme 

hou dieselfde probleem in as wat enige houdingsondersoek inhou: 

persone is geneig om te antwoord soos wat hulle dink hulle veronderstel 

is om te antwoord, stel Prinsloo (1972 : 37) dit tereg. Op grond hiervan 

en die betoog in hoofstuk 2 (2.6, P.27) oor die norm, behoort dit 

duidelik te wees dat 'n mens met behulp van vraelyste net 'n aanduiding 

van die norm sal kry. 'n Groot aantal vraelyste sal natuurlik hierdie 

probleem kan oorbrug. (Vergelyk Labov, 1964 : 181). Sosiol08 maak 

daarom van groot steekproewe gebruik om geldige resultate te bekom. 

(Vergelyk Labov, 1964 : 180). 
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3.2 Objektiewe waarneming 

Sistematiese waarneming laat die ondersoeker natuurlik op die 

waarnemersparadoks (2.5, p.26) stuit. Daar is verskeie metodes 

am hierdie pr'oblBsm te oorbrug. (Vergelyk Labov, '972 : 61). Die 

r,rootste probleem wat vir hierdie studie voorsien is, is nie saseer 

iji~ aorkoming van hierdie paradoks nie, maar am genoeg voarbeelde 

van die ~ebruik van aanspreekvorme in verskillende gespreksituasies 

en verskillende deelnemers te verkry. 

Om 5005 Labav 'n ondersoek na klankverskynsels te doen, skep nie 

so 'n groat probleem nie, aangesien daar in elke waargenome uiting 

talle relevante vaorbeelde gevind kan word. Labov (1(164 : 638) maak 

die volgende uitspraak oar die grootte van 'n sosiolinguistiese 

ondersoek: 

We may conclude that the structure and stylistic 

variation of languages can be studies through samples 

considerably smaller than those required for the study 

of other forms of social behaviour. 

Elders (a.w. :181) in hierdie werk sgj hy: 

we will find that from ten to twenty individuals 

will give a value for a social class which fits consistently 

into an overall pattern of stratification, while groups Of 

four or five show unrelated fluctuation. In the case of (r), 

it will be possible to divide a group of 81 informants into 

six strata which are clearly separated in the same order 

for five stylistic levels. 

Oft blyk er duidelik uit hierdie lte en die volgende bladsye 

dat die inligting wat van elke informant verkry is, vier- tot vyfhanderd 

items is. Oit is maantlik by 'n andersaek van fanetiese kwessies, 

maar dieselfde kan nie ges§ word van 'n andersaek na aanspreekvarme 

nie. Aanspreekvarme is immers nie 50 volop in 'n gesprek dat soveel 

gegewens in 'n enkele anderhaud verkry kan word nie. 
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In die tweede plek is daar meer randgegewens wat 'n rol speel 

by die aanspreekvorme as wat by fonetiese kwessies die guval is. 

(Veri3ely~, in hierdie l/erLliln,J die komponentanalise wat in die vodge 

rloofstuk (2.4, P.22) en in hierdie iloofstuk (3.6, P.42) gedoen is). 

Die oplossing van hierdie probleem l§ nie in die waarneming van 

spesifieke informante nie, al sou jy hulle 5005 Wolfram (1973 : 5) 

tot 29 beperk. Hoe kan In mens immers elkeen in al die duisternis 

relnvante kontekste plaas en voortdurend sistematies waarneem? In 

Enkele informant kan miskien so waargeneem word, maar wat sal die 

waarde van so 'n ondersoek wees? 

3.3 	 Die metode wat vir die verkryging van sistematiese en objektiewe 
gegewens gebruik is 

Dmdat die metode van opname wat deur ander ondersoekers (Labov, 1964; 

Wolfram, 1974; 1rudgill, 1974; Prinsloo, 1972) gebruik is, vanwee 

die aard van die ondersoek en praktiese oorwegings nie nagevolg kon 

word nie, is In ander uitweg es. Hierdie uitweg het natuurlik 

kenmerke van die ondersoeke van die genoemde navorsers, maar dit is 

nie In presiese navolging van enige besondere persoon nie. 

3.3.1 Die geografiese gebied is beperk tot In besondere dorp 

(3.4, P.39). 

3.3.2 Die teikengroep is vasgestel (3.5, p.42). 

3.3.3 In Analise van die spraakkomponente wat moontlik In invloed 

op die aanspreekvorme en status kan h~, is gemaak. Hiervoor is In 

waarnemingslys en kontrolelys vir die analise van elke uiting gemaak 

(3.6, p.42). 

3.3.4 Om die norm vas te stel, is van In vraelys en onderhoude 

gebruik gemaak (3.7, p.50). 
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3,3.5 In plaas daarvan om informantA as basis vir die ondersoek 

te gebr"uik, is die situasie as basiese eenheid van ondersoek 

gebruik, Hoewel die situasie In verbnnd kan he met die status 

van 'n persoon, is dit nie gesien qS 'n oortreding van die vereiste 

wat Kendal en on Smith (vergelyk 2.7, p.28) aan 'n ewekansige 

steekproef stel nie. Die informants wat in verskillende situasies 

aangstref word, kon immers nie uitgesoek word op basis van die 

situasie aIleen nie. 

Vir die ondersoek is ten doel gestel om so veel situasies op so veel 

geleenthede (vergelyk aanhangsel [) mee te maak sodat so vesl moontlik 

deelnemers betrek kon word. 

3.3.6 Slegs die eerste vyf uitings van enige gespreksituasie word 

aangeteken. 

3.3.7 AIle gegewens moes tussen 1 Februarie 1980 en 30 Augustus 1980 

versamel word. 

3.3.8 Probleme wat voorsien is met In situasiegebonde ondersoek: 

3.3.8.1 Hoe kan genoeg situasies meegemaak word om deelnemers 

uit elke moontlike kat te betrek? 

3.3.8.2 Hoeveel sodanige besoeke sal genoeg en relevante gegewens 

vir die ondersoek oplewer? 

3.3.B.3 In hoeverre kan situasies vooraf bepaal word sonder om 

bevooroordeelde gegewens te verkry? 

3.3.8.4 Kan daar op ewekansigheid en dus gel uitsprake aanspraak 

gemaak word as die deelnemers nie vooraf bepaal is nie? 

3.3.9 Oplossings 

Die werklike opname word in die volgende hoofstuk (4, p. 57) bespreek, 

maar hier word kortliks op die voorgaande problema geantwoord. Aange= 

sien hierdie probleme vooraf verwag iS4 kon maatreels getref word om 

nie die ondersoek ongeldig te maak nie, 
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3.3.9.1 Ewekansigheid hoef nie noodw8ndig op deelnemers te slaan 

nie (vergelyk 3.3.5, p. 38). Situasi(~s kan ook ewekansigheid 

verseker. Die voorwaarde hiervoor sal dan natuurlik wees dat 'n 

voll lys situasies opf,8stel moet word. 

3.3.9.2 Helpers kan verkry word am ituasies, wet andersins vir die 

ond8rsoeker onbereikbaar sou wees, meG te maak. 

J.3.9.3 Die hoeveelheid besoeke is vooraf op 'n ad hoc-basis 

1. Daar is gevoel dat 'n lys moontlike situasies opgestel 

moet word binne die verskillende onderskeidings. Hierdie situasies 

moet so ver moontlik 'n volledige opgawe wees van die verskillende 

situasies in Vanderbijlpark. Aan elkeen van die sodanige situasies 

moet minstens een, maar verkieslik meer, besoeke gebring word. Die 

aantal besoeke meer as een, is nie van besondere be lang nie, en 

dit nie die onderlinge korrelasie wet uiteindelik op status berus sou 

bevooroordeel nie. ('n Lys van die moontlike situasies met die al 

besoeke wat aan elk gebring is, word in aanhangsel E gegee). 

3.4 Geografiese afbakening 

Sie gegewens in hierdie gedeelte is, tensy anders vermeld, van die 

Vanderbijlparkse Stadsraad verkry 

Die probleem wat hierbo (3.3.8) beskryf is, het my genoop om die 

ondersoek in 'n beperkte gebied te doen. Vanderbijlpark het in meer 

as een 'n oplossing gebied: 

3.4.1 Bevolkingsamestelling van Vanderbijlpark 

Vanderbijlpark het in 1977 In Blanke inwonertal van 65 000 gehad. 


Van hierdie inwoners is sowet 78 persent Afrikaanssprekend en 12 persent 


Engelssprekend terwyl die res immigrante van elke denkbare Europese land 


en veral die ou Portugese kolonies in Afrika is. 


Min Swartmense is in Vanderbijlpark woonagtig, hoewel daar aan die 


grense van die vier groot Swart dorpe is. 
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l.4.2 Uevolkingogroei van Vanderbijlpark 

Vanderbljlpal"k io, SOOG dit uit die gegewens hieronder blyk, Ben 

van die vinni stede in Suid-Afrika: 

1961 24 000 Blanke inwoners 


1967 38 000 Blanke inwoners 


1971 48 000 Blanke inwoners 


1977 65 000 Blanke inwoners 


Die geboortetempo i hoog, sowat 2 700 gemiddeld per j maar die 

immigrasietempo is hoar, sowat 4 000 per jaar. Die iekoers 

kom dus op sowat 4 persent per jaar te staan indien emigra ie buite 

rekening gelaat word. 

3.4.3 Beroepsindeling van die Afrikaners in Vanderbijlpark 

Volgens Van Wyk (1968 : 139) het die Afrikaanssprekende inwoners 

van Vanderbijlpark die volgende beroepsindeling in verhouding met die 

res van Suid-Afrika: 

VANOERBIJLPARK RES VAN S.A. 

% % 
Professioneel en ies 7 1,8 

Administrasie 2 4 

Klerklik 15 17 

Verkoop 2 4 

Boerdery 3 

Myne 0,3 6 

Vervoer en kommunikasie 5 13 

Vakmanne en eurs 62 36 

Dienste 4 8 

Werkloos en ander 2 3 

Die opmerklikste verskil in verhouding met die res van Suid-Afrika is 

die geweldige oorwig in die geledere van vakmanne en tegnici en die 

mini~um boere in Vanderbijlpark. As hierdie sake in gedagte gehou word 

en 'n toegewing daarvoor word, is die verhouding tussen die beroepe 

in hoe mate dieselfde as in die res van Suid-Afrika. 
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1.4.4 	 Die lek van Vanderb in Suid-Afrika 

Vanderbijlpark is die grootste van die dorpe in die sogBnaamde 

Vaaldriehoek, waarby Vereeniging, Sasolburg en Meyerton gewoonlik 

ingesluit word. Oit is jonger as Vereeniging maar ouer as die ander 

dorpe. Vanderbijlpark is sowat 90 kilometer ten suide van Johannesburg 

aan die Vaalrivier gelee en dit is dus aanneemlik dat Vanderbijlpark 

in die invloedsfeer van die Randse metropolitaanse gebied staan. 

Aan die ander kant is dit ver genoeg van die Rand om nie daardeur 

oorweldig te word nie. 

3.4.5 	 Die waarde en geskiktheid van Vanderbijlpark vir In ondersoek 
na die aan kvorme in Afrikaans 

Oat Vanderbijlpark die geskikste plek vir hierdie ondersoek i~ word 

nie geimpliseer nie, maar op grond van die volgende aspekte kan weI 

beweer word dat s6 'n ondersoek relevant kan wees vir Afrikaans in die 

algemeen. 

3.4.5.1 Vanderbijlpark is 'n dinamies groeiende dorp. Ten opsigte 

van die Blanke bevolking tel dit onder die twin grootste stede in 

Suid-Afrika. Die Afrikaans wat hier gepraat word, sal dus 'n redelike 

beeld van die taal wat in grater dorpe en stede gepraat word, wees. 

Aangesien byna twee maal soveel mense blykens die gegewens in 3.4.2 

(p.40) vanoor die hele land na Vanderbijlpark kom, kan hier nie sprake 

wees van In gevestigde streektaal nie. Slegs sowat 10 persent van die 

inwoners woon langer as dertig jaar hier. Meer as 40 000 van die 65 000 

inwoners het hulle in die laaste twintig jaar hier kom vestig. Die taal 

wat in Vanderbijlpark gepraat word, sal dus verteenwoordigend wees van 

die hele Suid-Afrika. 

3.4.5.2 Die bevolking se beroepsamestelling is, hoewel daar in 

sekere kategoriee meer persone is as in die res van die land (Van Wyk, 

1968 : 138), tog verteenwoordigend van die Afrikaanssprekende bevolking 

van Suid-Afrika. lyk 3.4.3, p. 40). 
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3.4.5.3 Vanderbijlpark i,j In oorwer;end Afrikaanse dorr' waarin 

di8 meerderheid anderstaliges. selfs die immigrants. Airikaans 

kan praat. Die wisselwerking met Is is dus nie so haag as in 

byvoortlBeld Johannesburg nie, rnaar aan die ander kant r>ie so laag 

as sekere plattelandse darpa in Transvaal nie. 'n Redf'like verge 

lyking is in die verband met sentra soos Pretoria en dje Wes-Rand 

moontlik. 

3.5 Afrikaanssprekendes en Afrikaanssprekers 

In die laaste paar jaar was daar 'n besondere belangstolling in die 

Afrikaans en die houding teenoor Afrikaans soos dit by anderstaliges 

in Suid-Afrika bestaan. Vergelyk in hierdie verband die R.G.N. se 

verslae van die afgelope dekade. 

Afrikaans bestaan nie net in die mond van die Afrikaner nie; 15= 

k Afrikaans.• Swartmense en irnmigrante 

In hierdie studie is oak die anderst swat sorns Afrikaans gebruik, 

betrek am vas te stel of daar noemen sisteemverskille tussen 

hulle ik van die Afrikaanse aanspreekvorrne en die van Afrikaans 

sprekendes bestaan. 

In die tweede plek kan daar met behulp van hierdie ondersoek In 

aanduiding verkry word of Afrikaans erns • wat die aanspreekvorme 

altans betref, deur anderstaliges beinvloed word. Hierdie gedeelte 

van die ondersoek is uiteindelik prysgegee. (Vergelyk 5.1.2.5, p. 65). 

Hoewel dit nie heelternal in die weg van h1erd1e ondersoek Ie nie. 

kan ander aspekte soos taallojalite1t en taalgebruiksvoorkeur oak 

ter bel1g word. 

3.0 Komponentanalise lToegepas op die ondersoek) 

SODS in 2.4 (p.22) genoern, is 'n komponentanalise van elke waargenome 

taaluiting gemaak. Die basis waarop hierdie analise gemaak is, word 
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vervolgens gegee. Aanhangsels A en B is onderskeidelik die opname

en kontrolelys wat by die ondersoek gebruik is. 

J.5.1 Oeelnemers 

3.6.1.1 Geslag 

3.6.1.2 Ouderdom 

Die groepe SODS op die kontrolelys (aanhangsel Bl , is gebruik 

om 'n algemeen bruikbare instrument te verkry. 

Die volgende kategorie~ kan hiermee onderskei word: babas, kleuters, 

laerskoolgroep, middelskoolgroep, algemene skoolverlatersouderdom en 

jong volwassenes wat pas begin werk of studeer het. 

Van 21 tot 40 is arbitr§re indelings van vyf jaar elk gemaak. 

Van 41 tot 60 is telkens 'n 10 jaar indeling gemaak omdat so min 

informante in hierdie groepe waargeneem kon word. 

Van 61 jaar en ouer is 'n enkele kategorie gemaak om dieselfde 

rede as vir die vorige groepe. 

3.6.1.3 Taal 

Net vier indelings is gemaak om lompheid te voorkom. (Vergelyk 

aanhangsel Bl. 

3.6.1.4 Beroep 

Na aanleiding van Ritzer (1972 : 5l is In sesdelige indeling gemaak 

SODS gevind word in aanhangsel B. 

Hierdie indeling is met die DOg op statusrangorde gemaak en hiervoor 

is sterk geleun op Bester (1971l. Bester het In ondersoek onder 

skofwerkers in Sasolburg gedoen. Omdat Sasolburg met Vanderbijlpark, 

wat bevolking en beroepsverspreiding betref, vergelyk kan word (Bester 

mondelinge mededelingl, is Bester se ondersoek van besondere waarde 

geag. Oat dosente laer geag word as ingenieurs is kenmerkend van 
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'n industrl§le sam81ewing. Uieselfde geld ook vir professore 


wut in die tweeds kategorie geplaas word. 


Teen die einds van die studie (vergelyk 6.7, p.137) 


is daar van 'n driedelige indeling k wat toe duidelik 


gr~word het. Oie volgende is toe hierin vervat: 


Kategorie 1 en 2 1 


Kategorie 2, 3, 4 en 5 2 


Kategorie 5 en 6 3 


'n Mate van oorvleueling blyk uit hierdie nuwe indeling. 

3.6.1.5 Huwelikstaat 


3. G . 1 .6 Ras 


Ook hier kan 'n breer verdelillg gemaak word as in aan I B, 


maar ter wille van eenvoud is 'n tweedel k. In Vanderbijlpark 


is dear baie min Indiers en s enkele Kleurlinge. 


3.6.1.7 Gesondtleid 


Hierdie indeling is laat in die ondersoek omdat dear aan~ 


duidings gevind is dat gestremdes op 'n ander wyse aanges word 


as nie-gestremde persone. 'n Tweedeling is ik. 


3.6.1.B Bekendheid 


In Blote tweedeling ten opsigte van hierdie veranderlike 5005 


Ervin-Tripp, (1972 218) kon nie gemaak word nie, aangesien daar immers 


definitiewe grade van bekendheid tussen verskillende deelnemers bestaan. 


Moet 'n vriend en huisgenoot oor dieselfde kam geskeer word? Wat van 


toevallige kennisse? 


Oaar ,vord dus van 'n vyfde Uge skaal met vyf grade van bekendheid 

gebruik gemaak. [Aanhangsel B). 

3.6.1.9 Statusverandering 

Hierdie kategorie is nodig geag omdat soveel gevalle voorkom waarin 

persone wat mekaar ontmoet, of hulle aan mekaar bekend is of nie, bewus 
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word van In veranderde status by die gsspreksgenoot. Dit kan 

bestaan by bekendes waarin een of albei In nuwe sosiale posisie 

beklee of by onbekendes waar In gespreksgenoot se status in die 

loop van die gesprek duidelik word. 

3.6.1.10 Gesag en mag 


Mag (power) word so deur Cartwright en Zander (1968 : 216) beskryf: 


One person has power over another if he can perform 

an act that will result in a change in the other person. 

I~ag moet van gesag onderskei word: Gesag is die gewettigde uitoefening 

van mag. (Joubert en Steyn, 1972 : 217). 

Ten opsigte van hierdie kategorie is daar gelet op die volgende 

(vergelyk aanhangsel B): 

is die deelnemers in In normale gesagsituasie, byvoorbeeld 

In werkgewer teenoor In werknemer; ouer en kind ens,; of 

is daar sprake van In rolomruiling, met ander woorde waar 

die persoon met mindere gesag in In magsposisie verkeer: In 

werkgewer wat by In werknemer geld wil leen, In ouer wat In 

opstandige kind smeek om iets te doen of nie ens.; of 

is daar sprake van afhanklikheid by een van die deelnemers 

buite In normale gesagsituasie : In persoon wat In ander vra 

waar die poskantoor is ens.; of 

neutraal ten opsigte van gesag: gevalle waar persone nie 

in In gesags- of magsposisie teenoor mekaar staan nie, 

byvoorbeeld by inkope, uitruil van algemene inligting ens .. 

3.6.1.11 Emosie 

Is daar sprake van sterk emosie by die spreker. Toneel in die 

volgende indeling moet nie met hierdie kwessie verwar word nie. 

Toneel het met die atmosfeer van die situasie te doen en nie soseer 

met die emosie van die spreker nie. 

http:3.6.1.11
http:3.6.1.10
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3.6.1.12 Toeskouers 

Die toeskouers is ten opsigte van gesagsposisie en moontlike 

invloed op die in ag geneem, maar die moeilikheid wat by 

vreemdes ondervind is, het my genoop am hierdie kategorie nie te 

oorweeg nie. Hoe kan daar byvoorbeeld bepaal word of al die toe= 

skouers aan mekaar bekend is en wat hulle onderlinge sosiale afstand 

is, as die waarnemer bevooroordeelde gegewens wil vermy? 

3.6.1.13 

Hierdie kwessie is slegs 'n enkele maal in die vorm van In talk 

in die hof waargeneem. Oit is oak 'n enkele keer waargeneem waar 'n 

ouer as tolk vir 'n eie kind opgetree het, toe die kind nie kon ver= 

staan wat 'n vreemde persoon aan hom ges~ het nie. 

3.6.2 Status 

Verskeie indelings is oorweeg. Hieronder kan die volgende genoem 

word: 

Woonplek word deur verskeie sosiol08 as medebepalend van die status 

van 'n individu beskou (Packard, 1960 : 84; Labov, 1964 : 165, 8.V.). 

Omdat soveel van die nuwe intrekkers in Vanderbijlpark jong mense is, 

vOlgens die Stadsraad, is hulle noodwendig aangewys op huisvesting 

wat deur hulle werkgewer voorsien word. 'n Beoordeling van mense se 

status op grand van woonplek kan dus nie sander meer in Vanderbijlpark 

gedoen word nie. 

Opvoedkundige kwalifikasies 

Hierdie is ook 'n aanduider van status, maar omdat dit moeilik 

bepaalbaar is en boonop dikwels met 'n persoon se oorvleuel, is 

dit nie nodig geag in 'n ondersoek wat bedoel is om taalkundig eerrier 

as sosiol s te wees nie. 

Ouers se 

Informante is oorspronklik ook na hulle ouers se beroep gevra, maar 

weens onverwagte en teenkanting 15 hierdie praktyk, behalwe 

in die geval van studente en kinders, aak. In die genoemde gevalle 

is die ouers se beroep as bepalend vir die kategorie van die informant 

gebruik. 

http:3.6.1.13
http:3.6.1.12
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Eggenoot sa baroep 

In die gevalle waar In vrou se eggenoot In ho~r beroep beoefen as 

sy, is die eggenoot se beroep gebruik vir die bepaling van die 

informant se beroepstatus. Hierdie praktyk is nodig geag omdat 

soveel vrouens wie se eggenote in die heel hoogste kategoriee is, 

soms in selfs die laagste beroepskategoriee bedrywig is. In die 

geval van huisvrauens is hierdie praktyk kanstant gevalg. 

3.6.3 Situasie 

By die analise van die gespreksituasie is die volgende aspekte 

waargeneem: tyd is nie noodsaaklik geag nie aangesien dit in gevaIIe 

waar dit weI In rol gespeel het, deur die geleentheid bepaal is of 

andersam. 

3.6.3.1 Plek 

Die plekke soos op die kontrolelys (aanhangsel B) aangedui, is 

onderskei. 

Oap plek 


Oit sluit die volgende in: straat, ingange tot gebaue, parkeer= 


terreine, piekniekterreine, skoolterreine, ens. I 


Sake-instelling 


Supermarkte, apteke en winkels is onderskei. 


Werkplek 


Oit sluit slegs situasies in waar aIle deelnemers aan dieselfde 


instelling behoort. 


Kantaar 


Oit aorvleuel in In mate met die vorige onderskeiding, maar hier 


is daar buitestaanders betrokke. Ander plekke wat hierby ingesluit 


is, is klinieke, spreekkamers van medici, ens .• 


Huis 


Oit sluit die huis self, asaak die erf rondom die huis in. 
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Funksionele gebou 


Hierby is kerksale, bioskuopteaters, skoolsale, klaskamers, 


hofsale, vergadersale ens. ingesluit. 


3.6.3.2 Geleentheid 

Aanvanklik is elf geleenthede onderskei, maar dit is ter wille 

van die verwerking van die gegewens tot nege verminder. 

Vergadering 

Enige georganiseerde samekoms van mense om In saak van gemeen 

skaplike belang te bespreek is hier ter sprake. Kerkdienste, 

hofsittings en lesings is ook hierby luit. Werksvergade 

word apart gehou. 

Byeenkoms 


Georganiseerde byeenkomste soos partytjies, sport, verkopings, 


teater, begrafnisse is hierby ingesluit. 


Afspraak 


Afsprake van formele aard soos met medici, kante is hier 


ter sprake. 


Ontmoeting 


Twee of meer aan mekaar bekende persons wat toevallig bymekaar kom, 


hetsy op straat of elders, asook werknemers in In teekamer is hier 


onderskei. 


Huislik 


Etenstafel, besoeke aan vriende, is ter sprake. 


Saaklik 


Oit sluit transaksies soos koop en verkoop, versoeke om inligting 


en hulp op straat aan vreemdes, in. 


Amptelik 


Hieronder is transaksies soos die volgende betrek: hoof teenoor 


werknemer, amptenare teenoor die publiek. 
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Samekoms 

Ongeorganiseerde samekomste, samedromming op straat tydens 

ongelukke, ens. is hierby ingesluit. 

Werksvergadering 

Vergaderings vir persone wet by dieselfde instelling werk om 

oor werksaangeleenthede te besluit, is hierby ingesluit. 

3.6.3.3 Toneel of atmosfeer 


Die onderskeidings soos op die kontrolelys is gemaak (aanhangsel Bl. 


3.6.3.4 Gepastheid 


Indien die plek, geleentheid en atmosfeer kongruent is, is die 


situasie as gepas beskou. 


3.6.4 Interaksiefunksies 


In Opmerking is reeds hieroor gemaak. (Vergelyk 2.4.5, p. 26 l. 

3.6.5 Gesprekskenmerke 


Hierdie indeling is gemaak soos wat in die kontrolelys (aanhangsel 0) 


aangegee word. Ten opsigte van die styl is 'n ekstra kategorie by 


die lys van Ervin-Tripp (1973 : 223) naamlik, deftig formeel. 


Hierdie onderskeiding is nodig geag waar sprekers In styl gebruik wat 


duidelik bedoel is om vername toeskouers en aangesprokenes te beIndruk. 


Hierdie styl vind 'n mens soms by gekunstelde gasvrouens wat In belang= 


rike maar onbekende gas onthaal of te woord staan. 


Die neutraal formele styl is behou vir die 1 wat normaalweg 

tydens formele geleenthede soos lesings en kerkdienste gebruik word. 

Onder propaganda by die genre word advertensietaal bedoel, terwyl 

spreekwyses vaste idiomatiese uitdrukkings soos soos jy weet, jy kan 

maar se, as jy verstaan wat ek bedoel, insluit. Die neutrale genre 

is daardie vorm wat by alle geleenthede, behalwe die wat apart genoem 

word, gebruik word. 
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Waar die onderwerp duidelik 'n invloed op die verhouding tussen 

die sprekers, die situasie of die toonaard van die gesprek kan he, 

is 'n opmerking hieroor gemaak. Vir 'n voorbeeld hiervan vergelyk 

2.1.5 (p.15J. 

3.6.7 Status en die gesprekskomponente 

Omdat hierdie studie oor die verhouding tussen statuswisseling en 

aanspreekvorme handel, is daar in die loop van die ondersoek telkens 

gesoek na 'n korrelasie tussen die komponente, status en die aanspreek~ 

vorme wat gebruik is. 

Dit is eenvoudig om aan te toon dat daar by elk van die voorgaande 

komponente en onderskeidings binne die komponente van status~ 

verhoudings en statusveranderings is. 

3.7 Vasstelling van die norm 

Om die norm te bepaal, is van 'n vraelys (aanhangsel C) en 'n onderhoud 

(aanhangsel D) gebruik gemaak. 

3.7.1 Die vraelys 

Die vraelys wat as aanhangsel (aanhangsel C) gegee word, is in die vorm 

waarin dit uiteindelik gebruik is, nadat twee ander beproef is. 

Verskeie soorte vrae na die aanspreekvorme is oorweeg, maar daar is 

uiteindelik op hierdie metode van vraagstelling besluit, omdat dit 

die grootste mate van vryheid aan die respondent laat. 

Die vrae kan byvoorbeeld 56 1 word: 

Stel die volgende vrae aan die persoon soos aangedui: 

Vir 'n vriend: Jan, kan jy my help? 

Vir In broer: Piet. kan jy my help? 

Vir die kant: .......................... 

Vir die winkelassistent: •.•....•....•..•...... 
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Nag In metode wat oorweeg is, was die volgende: 

Vul die aanspreekvorm wat u sal gebruik in: 

(i) Teenoor die predikant 

Goeie more ................... , hoe gaan dit met ............ ? 


(ii) Is dit nie .......••..... bril nie? 


Beide metodes het dieselfde nadele naamlik dat die respondent in 

'n spesifieke patroon gedwing word en moontlikhede soos In nulvorm 

(7.1.2.4, p.1B2) verdwyn. 

Nog 'n metode kan wees om direk na aanspreekgebruik te vra, maar 

ook hierdie metode sou 'n spesifieke vorm vereis en die respondent 

van die vrye keuse van In vorm ontneem. 

Aanspreekvorme is in die uiteindelike vrae sover moontlik weggelaat 

om nie bevooroordeelde antwoorde te kry nie. Dit het die probleem 

gelewer dat respondente die ouer en jonger gegewens van die vraag self 

wou aflei. (Vergelyk aanhangsel D). Die oorgrote meerderheid persone 

het egter die vraag reg vertolk en verstaan dat die ouer en jonger 

met homself vergelyk moet word. 

Daar is in die vraelys ook gepoog om benewens noodsaaklike persoonlike 

besonderhede In idee te vorm van watter taal die by voorkeur 

teenoor vreemdes sal gebruik. 'n Direkte vraag in die verband sou geen 

oplossing bied nie, 5005 uit In proeflopie geblyk het. Die metode wat 

is, was om die eerste vraag so te stel: 

Vra vir 'n Engelssprekende persoon van ongeveer 30 waar 
die apteek 1-S. 

Daar is vermoed dat die respondent die vraag in Engels sou stel. Die 

tweede vraag maak ook melding van In apteek of liewer 'n apteker. 

Omdat die eerste vraag In verwante woord insluit, is daar verwag dat 

die persoon se onbewuste taalgebruiksvoorkeur in In vreemde situasie 

die deurs sou gee. Die resultate hiervan word in hoofstuk 5 (5.1, 

p. 62) be 
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3.7.2 Onderhoude 

Onderhoude is met enkele respondente van die vraelys gevoer am 

vas te stel of die normgebruik in die vraelys en in In ondernoud= 

situasie ooreen sal kom. 

Daar is oak probeer am te bepaal watter aanspreekvorme 'n besondere 

prestigewaarde het en wat~er gestigmatiseer is. 

Die doel van die onderhoude is dus basies dieselfde as die van die 

vraelys, naamlik am die ge!dealiseerde norm (vergelyk 2.6, p.27) te 

bepaal. 

Die onderhoude het oak as toegif die geleentheid gebied am objektiewe 

waarneming van die aanspreekvorme wat teenoor die ondersoeker tydens 

die onderhoud gebruik is, te doen. 

Aanhangsel 0 is In lys van die vrae wat tydens die onderhoude gestel 

is. 
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HOD F STU K 4 

VERSAMELING VAN DIE DATA 

In hierdia hoofstuk word die wyse waprop die versameling van die data 

geskied hat, asook probleme wat met die insameling daarvan ondervind is, 

toegalig. 

4.1 Die soektog na die norm aan die hand van In vraelys 

4.1.1 	 Vasstelling van die bruikbaarheid van die vraelys 

'n Voorlopige vraelys is opgastel en soos hieronder versprei~ 

(a) 	 Vyftien earstejaarstudente aan die Vaalriviertak van 

die P.U. vir C;1iD. 

(b) 	 Tien dosente verbonde aan dieselfde inrigting. 

Probleme wat by die invul van die lys ondervind is, is deur die 

betrokkenes aangeteken. Daar is verder gekyk na die wyse waarop 

die vrae ingevul is, om te verseker dat aIle vrae goed verstaan is 

en of die verlangde inligting weI verkry is. 

Enkele probleme is gevind: in verskeie vrae het die spreker hom 

laat lei deur die u-aanspreekvorm wat in die vraag voorkom. So is 

die volgende vraag byvoorbeeld deur persone van twintig jaar oud met 

In u voltooi: 

Vraag: 	 Vra 'n vrou 3 wat 10 jaar jonger as u is~ waar sy 
haar moo'i: k lere koop. 

Hierdie probleem is oorbrug deur hierdie soort vraag so te stel: 

Vra vir 'n vrou~ 10 jaar jonger~ waar sy haar mooi klere 
koop. 

Na aanleiding van hierdie probleem is die inle1dende opdrag ook 

verander: 
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Van: Sk~f wat u in die volgende gevalle sal se, 

Na: S~f hoe die volgende gese word. 

Die vraag na die persoon se taalvoorkeur wat direk el is, 

is verander na In vraag waarin op In indirekte wyse, In eerliker 

antwoord verkry kan word. Die oorspronklike vraag het gelui: 

Watter taal klink vir u die mooiste? ENGELS / AFRIKAANS 

In die 	finale lys is hierdie vraag vervang met: 

Vra 'n Engelssprekende van ongeveer 30, waar die apteek is. 
(Vergelyk 5.1.2, p.63). 

Kleiner foute in die formulering van vrae is oak uitgestryk. 

4.1.2 	 Bepaling van die groep aan wie die finale vraelys 
versprei moet word 

Om In ewekansige steekproef te verseker, is die volgende metode 

gebruik: 

(a) 	 ges beroepsgroepe is vasgestel (3.4.3, p.40); 

(bJ ges ouderdomskategorie8 is vasgestel (3.6.1.2, p. 43). 

Die ouderdomsgroepe tussen 0 en 15 jaar is vir die doel 

van die vraelys nie in berekening gebring nie; 

(e) 	 twes taalgroepe, naamlik Afrikaans en anderstalig is 

gebruik; 

(d) 	 geslag is OaK as 'n veranderlike voor 08 gehou. 

oaar is van die standpunt uitgegaan dat voltooide vrael 

voldoende sal wees by die vasstelling van die norm: aIle taa 

bruikers gee immers geredelik hulle beskouing van wat die norm 15 

te kenne. [Vergelyk 2.6, p.27 en 3.1, p.35J. 
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4.1.2.1 Die e uiteensetting met inagneming van die 

getalleverhouding van elke kategorie lewer die vo ideale 

verspreidings roan: 

(a) 	 40 manlike en 40 vroulike respondente; 

(b) 	 5 vir elke ouderdomsgroep; 

(e) 	 13 respondents vir elke beroepsgroep; 

(d) 	 70 Afrikaarlse respondente en 10 anderstaliges. 

4.1.2.2 Die lyste is 5005 volg versprei: 

[a) 	 30 vraelyste is aan studente versprei. Die respondente is uit 

6 klasse aan die Vaalriviertak van die P.U. vir CH,o, es. Die 

eerste 5 persone op die klaslys is versoek am die vraelys te 

voltooij 

(b) 	 20 vrae is aan leerlinge van 2 ho~rskole in Vander= 

bijlpark Die eerste 2 persone in elke standerd 8 

klas van die betrokke skool is gekies. Een van die 2 skole 

js in 'n ouer ng, terwyl die ander in In jonger buurt 

galee is; 

(e) 	 S vraelyste is aan dosente aan die genoemde Universiteit 

gegee. [8[1 uit elk van ouderdomskategoriee 4, 5, 6, 7 em S. 

(VIJrgelyk d,m I 8),; 

ld) 	 ·iU lyste is by In pla~slike industri~le korporasie 

\-Ji:.lal' di t ,'kIll wer"nemers oorhandig is met f n 0 as laaste 

op hu lIe w81'knemersidenti tei tskaart; 

(~) 	 1n lyste is na In ouetehuis in Vanderbijlpark geneem. Die 

vrae is deur die ondersoeker in medewerking met die inwoners 

voltDoi. Daar is op hierdie metode besluit omdat sommige van 

die inwoners mosilik I en skryf dikwels ook nie ts maklik 

vir In oue Vdn dae is niej 
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4.2.2 	 '? persone uit beroepsgroep 5, 


'2 persone uit beroepsgroep 5, 


] persone uit beroepsgroep 4, 


J persone uit beroepsgroep 3, 


3 persone uit beroepsgroep 2, 


3 persone uit beroepsgroep 1 ; 


1l.2.3 	 ;;> peI'~jOne uit ouderdomsgroep 1 , 

persoon 	uit [)uderdomsgroep 27 

persoon uit. ouderdomsgroep 3, 


'2 persone uit ouderdomsgroep 4, 

., 
"- persone uit ouderdomsgroep 5, 


2 persone uit oLJderdomsgrDep 5, 


2 persone uit ouderdomsgroep 7, 


2 persone uit oLJderdomsgroep 8, 


g.2 persone uit ouderdomsgroep , 

Il. 2.4 2 persone met wie In onderhoud gevoer is, was Engelssprekend. 

WAS In man en In dame. Hulle was onderskeidelik uit 

Duderdomsgroepe fJ en 4 en beroepsgroepe 2 en 4. 

4.3 Versameling van sistematiese gegewens aan die hand van die situasie 

Vergelyk hoofsluk J (3.3.5, p. 38) vir In uiteensetting van die 

formule en adn~l('mgsel E vir die verde ling van die ingesamelde gegewens 

volgens die situdsies wat as basis vir die ondersoek gebruik is. 

4. ;. I nedew8rker~, 

Aangesien daar In tydsbeperking op die verkryging van die gegewens 

gestel is (vergelyk 3.3.7, p. 38), was dit nodig om van medewerkers 

gebruik 	te maak. Die probleem om sommige situasies mee te maak het 

oo~ bygedra tot die beslissing om van medewerkers gebruik te maak. 

Ten slotte het die gebruikmaking van medewerkers die voordeel ingehou 

jat objektiewe gegewens van situasies waar die ondersoeker vreemd sou 

voorkom 	verkry kon word. 
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(fl 	 10 lyste is per hand aan kante en medici gegee. 

Hierdie stap is noodsaaklik geag, aangesien 'n eerste 

~oging om volgens 'n ewekans manier die vraelyste per 

pOG te stuur geen resultate gelewer het nie. 

~.1.3 	 ~eantwoordi van die vrae e 

In totaal is 115 vraelyste Hiervan is 94 voltooi. Van 

hierdie groep moes uiteindelik veertien e uitgeskakel word: 

5 van die lyste wat deur leerlinge ingevul is, omdat dit nie voltooi 

is nie. Nag 4 lyste is in 15 voltaoi en was dus anbruikbaar. 

Uie 5 ander onbruikbare lyste was ongeskik omdat die vrae waarin 

nie-Blankes met 'n h08r status betrokke was onvoltooid gelaat is. 

Uit is natuurlik op s If In interessante kwessie 

maar van min waarde vir In taal 2 van die lyste wat in 

Engels voltooi is, is deur anderstal voltooi. Interessant 

gefloeg is 2 deur Afrikaanssprekendes in s voltooi. Al die 

lystp. wat by die ouetehuis, skole en deur dosente voltooi moes word, 

is terugontvang. Die lyste wat nie is nie, is so versprei: 

(aJ 	 8 van die aan predikante en medici; 

(b) 	 15 van die wat aan die bedryf versprei is. 

'n Bespreking van die resultate wat uit die 1 8 verkry is, verskyn 

in die volgende hoofstuk (5, p.62, e.v.). 

')
L4 • 	 Die soekt na die norm die hand van onderhoude 

Met elke vyfde respondent van die vraelyste, volgens nommers wet 

aan die lyste toegeken is. is In onderhoud gevoer. Die verwerkte 

~egewens verskyn in 5.2 (p.93J. 'n Totaal van 16 onderhoude is 

afgeneem. en weI op die vOlgende basis: 

4.2.1 8 mans en 8 dames is ondervra; 
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~.l.1.1 ~tud8ntshulp 

lW8c student.s uit die s8Iste,jilFlrs!::8leder8 van dis AfrjkrJi'lIIS

Nf:Ll8rl(jnd~,8 klas is gsnaeier en uetrek. Al twee persone is in 

Vdnderbijlpark werksaam en weI in plekke wat vir die ondersoeker 

ontoeganklik sou wees. Die medewerkers was In man van 31 jaar wat 

werksaam is as In tegnikus by In groot onderneming en In dame van 

25 jaar wat as tikster/klerk by In ouditeursfirma werksaam is. 

iiierdie twee studente is touwys gemaak in die voltooiing van die 

analiselys (aanhangsel A). 

Nege studente uit die derdejaarsgroep is ook by die ondersoek 

betrek. In Vereenvoudigde vorm van die analiselys is aan hulle 

voorgehou met die opdrag om spesifiek gegewens in en om die 

Universiteit te versamel, en weI tydens lesings en samekomste van 

studente. 

Die gegewens van slegs 5 studente is uiteindelik verwerk aangesien 

die ander, of nie die voorgeskrewe metode gevolg het nie, of daar 

tekens was dat die gegewens op een of ander manier vervals is. 

Die belangrikheid van objektiwiteit en waar~eming sonder dat die 

deelnemers daarvan bewus sal wees, is op die hart van al die 

studentemedewerkers gedruk. 

4.3.1.2 Ander medewerkers 

In totaal is 15 persone met In spesifieke opdrag om by een of 

meer van In uiteenlopende groep sake 5005 werksvergaderings, kerk= 

raadsvergaderings, begrafnisse, feestelikhede, sustersverenigings 

en kultuuraktiwiteite waarnemings te doen. In al hierdie gevalle 

is die opdrag volledig afgebaken sodat die minimum veranderlikes 

deur die medewerkers aangestip moes word. In die meerderheid gevalle 

was dit vir die medewerkers net nodig om gegewens in verband met die 

deelnemers en die uitings aan te teken. 
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4.3.2 Probleme wat met die sistematiese opname ondervind is 

4.3.2.1 Deelnemers aan die situasie 

Die grootste enkele probleem wat ondervind is, was om die ter 

sake inligting in verband met die deelnemers te vind. Ten opsigte 

van ra8, gesZag, gesondheid en emosie was daar natuurlik nie groat 

probleme nie, maar wat huweZikstatus, ouderdom~ beroep en spreektaaZ 

bet ref was daar weI probleme. Wat die taal van die deelnemers betref, 

het die waarnemer sy eie diskresie gebruik. 

4.3.2.2 Beroep 

In baie situasies was die beroep van die spreker en deelnemers 

natuurlik afleesbaar, maar in ander was dit nod am die spreker 

self. of van die ander deelnemers daarna uit te vra. In enkele 

gevalle kon hierdie inligting nie bekom word nie en is die betrokke 

uitings geskrap. Sowat 25 uitings moes am hierdie rede geskrap word. 

4.3.2.3 Huwelikstaat en bekendheid 

Interessant genoeg is daar geen geval gevind waar die deelnemers 

nie hulle huwelikstaat wou meedeel nie. Die probleem in hierdie 

verband was natuurlik dat die ondersoeker steeds versigtig te werk 

moes gaan sodat die deelnemers nie sou uitvind waarmee hy besig is 

en dit aan ander bekend sou word nie. So In bekendmaking kon natuurlik 

die ondersoek in die wiele ry. 

Oit was gewoonlik maklik am uit die gesprek self te bepaal of die 

deelnemers aan mekaar bekend was. Hoe goed hulle bekend was, was 

In moeiliker taak am te bepaal. Twaalf uitings moes geskrap word 

omdat hierdie kwessie nie bepaal kon word nie. 

4.3.2.4 Duderdom 

Die moeilikste saak was die vasstelling van die ouderdom van die 

deelnemers, veral waar waarnemings van persone in 'n openbare 

of oop terrein gedoen is. Na 'n paar afjakke, sarkastiese opmerkings 

en grappies. is ddar besluit om liefs maar "n skatting van die ouderdomme 

van deelnemers te maak. Een interessante saak wat gevind is, hoewel 

dit natuurlik nie as "n objektiewe waarneming moet geld nie, is dat 
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vreemde manspersone minder geredelik hulls ouderdom te kenne 

wil gee as dames wat nie aan die waarnemer bekend is nie. 

4.4 Rekenarisering van die gegewens 

AIle gegewens wet verkry is, die van die vralyste sowel as die 

objektiewe gegewens, is gerekenariseer en verwerk. 

4.4.1 Rekenarisering van die vraelyste 

'n Kode is aan elke tipe antwoord en respondent toegeken en dit is 

verwerk. Hierdie taak is in twee stadiums uitgevoer. (Die resultate 

word in hoofstuk 5 (5.1, p. 62, e.v.) weergegee. 

4.4.2 Rekenarisering van die sistematiese gegewens 

(Die verwsrkte gegewens word in hoofstuk 6 (P.119, e.v.l behandell. 

Oieselfde prosedure as by die vraelyste is gevolg maar daar is ook 

dankbare hulp verkry van eerstejaar- en ander studente. 

Die ondersoeker het voor die moeilike keuse gestaan om of al die 

gegewens gesamentlik te verwerk, wat sou beteken dat dear aan sekere 

situasiss 'n baie groot gewig verleen sou word, omdat daar meer 

gegewens oor sulke situasies verkry is, of am aan elke situasie 'n ewe 

gewig toe te ken. Die laaste uitweg is gevolg. lyk hoofstuk 6, 

p.124 en aanhangsel E). Hierdie met ode het natuurlik die nadeel dat 

die voorkoms van 'n aanspreekvorm SODS U kunsmat hoer gemaak word 

as werklike all8uaagse gebruik, maar dit is as die kleinste van die 

twee euwels gesipn. 

4.4.2.1 Waarde van die verwerking 

Aangesien 'n ewe gewig aan aIle situasies gegee is, kan die voorkoms 

volgens die verwerkte gegewens van die aanspreekvorme nie gesien word 

as 'n reflektering van die daaglikse gebruik van die aanspreekvorme 

nie. Elke aanspreekvorm moet dus apart beskou word en In interne 

vergslyking most gstref word. 
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Voorbeeld 

Indien die beroepsgroepe argumentsonthalwe volgens die verwerkte 

gegewens die volgende verspreiding toon ten opsigte van die tweede 

aanspraak: 

Oeroepsgroep 1 u 5% 

Jy - 75% 

R-vorm - 20% 

BerOL)psgroep 2 	 u 7% 

Jy - 80% 

R-vorm - 13% 

3 	 u 5% 

Jy - 85% 

R-vorm - 10% 

dan moet die vergelyking in verband met u byvoorbeeld liewer gelees 

word as: 

Beroepsgroep 1 5 

Beroepsgroep 2 7 

Beroepsgroep 3 5 

en die 	gegewens in verband met jy: 

E.Jeroepsgroep 1 7.5 

Beroepsgroep 2 8,0 

Beroepsgroep 3 8,5 

Die verwerkte gegewens stel dus s re~le persentasies voor nie, 

maar eerder verhoudings. 

Die waarde is dan dat 'n beter idee gevorm kan word oor die gebruik 

van die aanspreekvorme in 'n spesifieke statusverband as wat reele 

persentasie5 sou kon voorsien. 
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HOD F STU K 5 

VASSTELLING VAN DIE NORM 

S.1 Ontleding van die vraelys 

Die resultate word in persentasie tot die naaste heelgetal gegee. 

Afwykings van tot 3 persent kom dus plek-plek voor. 

5.1.1 Verspreiding van die respondente 

Tagtig vraelyste is ontleed. Die kode wat gebruik word, word in 

hakies na die groep gegee. (oit is dieselfde kodes as wat in 

aanhangsel B gevind word). 

5.1 .1 .1 Geslag 

46 manlik 

34 vroulik. 

5.1.1.2 Ouderdom 

15-17 jaar 14 respondente ( 1 ) 

18-20 jaar 11 respondente ( 2) 

21-25 jaar 5 respondente ( 3) 

26-30 jaar 10 respondente (4 ) 

31-35 jaar 6 respondente ( 5) 

36-40 jaar 11 respondente ( 6) 

41-50 jaar 9 respondente (7) 

51-60 jaar 4 respondente (8 ) 

61+ jaar 10 respondente (g) 

5.1.1.3 Beroee 

Beroeps~roepe 

1 15 respondente (1 ) 

2 15 respondente (2 ) 

3 21 respondente (3) 

4 13 respondente (4) 

5 9 respondente ( 5) 

6 7 respondente (6 ) 
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5.1 . 1 .4 Taa 1 

Afrikaans 74 ( 1 ) 

Anderstalig 6 (2) 

5.1.1.5 Tekortkominge en regstelling 

Die verspreiding volgens die vier veranderlikes was nie in aIle 

opsigte volgens die ideale verspreidingspatroon wat in 4.1.2.1 (P.55 

voorgestel is nie. Die rede hiervoor moet veral daarin gesoek word 

dat die beroepsgroepe waartoe die skoliere behoort, nie vooraf 

bepaal kon word sonder om die ewekansigheid in te boet nie. Dieselfde 

geld ook die lyste wat aan die werknemers van industriele instellings 

voorsien is. Hier is die probleem verder bemoeilik omdat die respondente 

nie die ideale verspreiding ten opsigte van geslag, taal en ouderdom 

gelewer het nie. 

Hierdie sake benadeel natuurlik die ondersoek, maar die geldigheid 

daarvan word nie daardeur opgehef nie aangesien In eweredige gewig 

aan elke kategorie gegee sal word. 

In enkele gevalle sal meer as een uiting gekombineer word om sodoende 

In groter korpus te verseker (byvoorbeeld 5.1.3.1.11, p.69). 

5.1.2 Ontleding van die vraag na die taalvoorkeur 

Opdrag 1 kan nie hiervoor gebruik word nie, aangesien daar In bevoor= 

oordeling is, omdat die woord Engelssprekend in die vraag voorkom. 

Engelse taalvoorkeur kan dus nie uit In Engelse antwoord op hierdie 

vraag afgelees word nie. 

Talle respondente het die tweede opdrag ook in Engels beantwoord, 

waarskynlik na aanleiding van die verwante woorde in die twee opdragte. 

In dis esrste opdrag word daar na In apteek verwys terwyl die tweede 

vraag aan In apteker gestel moet word. Daar is van die veronderstelling 

uitgegaan dat persone wat ook die tweede opdrag in Engels sou antwoord 

'n Engelse taalvoorkeur sal he, veral aangesien aIle opdragte in 

Afrikaans aangebied is. Indien In vaste patroon ten opsigte van die 

beantwoording van die vrae gevind word, kan daar aanvaar word dat 

hierdie insig weI korrsk is. 

http:5.1.3.1.11
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Uit hierdie ontleding is gehoop am 'n gevolgtrekking te kon maak 

oar die invloed van Engels op die Afrikaanse aanspreekvorme. Uit 

die totale voorkeur vir Ehgels wat. indien dit na persentasie 

herlei word. 56 persent is. mag 'n mens tot die gevolgtrekking kom 

dat die Afrikaanse aanspreekvorme we lik deur die Engelse 

patroon beInvloed word. oit is egter nie 'n eweredige ontleding 

nie: daarvoor moet 'n mens die groepe onderl met mekaar vergelyk. 

5.1.2.1 Taalvoorkeur vOlgens ouderdomsgroepe 

Die voorkeure word nie in re~le syfers gegee nie, maar weI in 

persentasie sodat In gelyke gewig aan elke groep toegeken kan word. 

Oit geld oak vir die res van die antledings. 

OUoEROOMSGROEP AFRIKAANSE VOORKEUR ENGELSE VOORKEUR 

50 50 

2 45 55 

3 40 60 

4 30 70 

5 50 50 

6 45 55 

7 33 77 

8 75 25 

9 50 50 

Geen patroon kon uit die verspreiding van vermoede voorkeur valgens 

ouderdom getrek word nie. 

5.1.2.2 Taalvoorkeur volgens geslag 

AFRIKAANSE VoORKEUR ENGELSE VOORKEUR 

Manlik 50 50 


Vroulik 35 65 
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Indien die vermoede dat hierdie vraag wel taalvoorkeur uitwys 

korrek is, is dit duidelik dat daar In groter voorkeur vir Engels 

by vroulik8 sprekers aanwesig is. So In aanname spreek uit die 

bevinding van Labov (1972 : 191) dat vrouens meer bewus is van die 

prestigevorm as mans. Hierdie een geval van 'n patroonmatige waar= 

neming, kan egter nie beslissend wees vir die vermoede dat die eerste 

opdrag wel 'n aanduiding van taalvoorkeur gee nie. 

5.1.2.3 Beroep 

BEROEPSGROEPE 	 AFRIKAANSE VOORKEUR ENGELSE VOORKEUR 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

26 

90 

38 

38 

94 

42 

74 

10 

52 

52 

66 

58 

Wat die beroepsgroepe betref is daar ook geen patroon te bespeur nie. 

5.1.2.4 Taal 

Hier is die opdrag deur al die anderstaliges in Engels beantwoord 

wat op sigself niks s~ nie, aangesien 66 persent van die anderstaliges 

Engelssprekend was. 

5.1.2.5 Slotsom 

Geen uitsluitsel kan gegee word of die eerste opdrag wel 'n aanduiding 

van taalvoorkeur gee nie. Hierdie deel van die ondersoek moet dus 

ongelukkig gestaak word. 

5.1.3 	 Ontleding van die opdragte betreffende onbekende Blanke 
persone 

Opdragte 3, 5, 6, 12, 14, 15, 19, 20, 21 en 26 het die volgende met 

mekaar gemeen: 
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(a) versoeke aan onbekende Blanke persone; 

(b) die situasie is informeel en in die openbaar. 

Die volgende aspekte wissel van opdrag tot opdrag: 

(a) die ouderdomsverskil tussen spreker en aangesprokene; 

(b) die geslag van die aangesprokene. 
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.1.3.1 Eerste aanspreKe 5.1.3.1.3 

•1.3.1.1 Opdrag 3 

(Vra 'n man van ongeveer 40 jaer op straat 
of hy weet hoe laat dit is1. 

Kodes 

Ouderdom 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

Manlik 
Vroulik 

Beroep 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Afrikaans 
Ander 

Totaal 

Kodes: 

29 
45 
20 
40 
33 
27 
22 
25 
30 

22 
38 

33 
40 
38 
15 
44 
o 

28 
66 

25 

2 

43 
36 
80 
60 
66 
64 
78 
75 
50 

68 
56 

61 
47 
57 
70 
44 
71 

59 
33 

66 

3 

29 
18 
o 
o 
o 
9 
o 
o 

20 

10 
6 

6 
13 

5 
15 
11 
29 

12 
o 

8 

Geen, 2: Meneer, 300m 

(Vra vir 'n winKelassistent. 'n Vrou van 35 
jaar, of sy weet waar die speelgoedafdeling is) . 

Ouderdom 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Manlik 
Vroulik 

Beroep 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Afrikaans 
Ander 

Toteal 

50 
45 
20 
30 
o 
9 

33 
o 

40 

19 
47 

27 
46 
33 
30 
33 
o 

30 
33 

31 

2 

35 
36 
20 
20 
34 
36 
22 
o 

50 

26 
38 

33 
20 
28 
38 
44 
28 

32 
33 

31 

3 

15 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

4 
o 

o 
7 
o 

o 
o 

4 
o 

3 

4 

o 
19 
60 
50 
66 
55 
45 

100 
10 

50 
15 

40 
27 
39 
24 
23 
72 

34 
33 

46 

Kodes: 1 Geen; 2 Mevrou, 3· Tannie; 
4 Dame 

i.1.3.1.2 Dpdrag 5 

(Vra 'n vrou van ongeveer 10 jaar jonger waar 
sy haar klere koopl. 

Kodes 

Duderdom 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

Man Iik 
Vroulik 

Beroep 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Taa1 

Afrikaans 
Ander 

74 
54 

100 
30 
50 
36 
44 
75 
30 

39 
50 

27 
66 
57 
53 
55 
42 

47 
83 

51 

o 
o 
o 
o 
o 
9 

11 
o 

60 

6 
11 

20 
o 

10 
15 
11 
o 

11 
o 

10 

o 
o 
o 

60 
50 
45 
44 
25 
10 

44 
20 

40 
26 
33 
23 
11 
42 

32 
17 

30 

o 
o 
o 

10 
o 
o 
o 
o 
o 

2 
o 

o 
o 
o 
8 
o 
o 

1 
o 

26 
46 
o 
o 
o 
9 
o 
o 
o 

8 
19 

13 
8 
o 
o 

23 
14 

9 
o 

8 

5.1.3.1.4 Dpdrag 12 
(Vra 'n man van 10 jaar ouer hoeK Om hy so gou ne 
sy huis teruggeanl. Die aengesprokene in hierdie 
opdrag is waarsKynlik deur baie respondente as 'n 
bekende ge!nterpreteer. Die resultate hiervan word 
daarom nie by die totale in hierdie groep verwerk nie. 

Kodes 

Duderdom 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

ManIik 
VrouliK 

Beroep 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Taal 
Afrikaans 
Ander 

Totaal 

43 
36 

100 
50 
67 
36 
44 

100 
20 

54 
38 

27 
60 
62 
31 
66 
28 

45 
83 

38 

57 
54 
o 

20 
16 
54 
44 
o 

30 

28 
50 

53 
26 
28 
61 
22 
28 

41 
o 

30 

o 
10 
o 
o 

17 
1G 
12 
o 

20 

1lJ 
3 

6 
14 

8 
o 

12 
2R 

17 

6 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

30 

4 
6 

Ll 
o 
5 
8 
o 
o 

4 
o 

3 

o 
o 
J 

30 
o 
o 
o 
o 
c 

4 

c 
5 
o 

16 

3 
o 

3 

~ 
4 

Geen, 2 
JuffrouJ 

= Mevrou, 
5: Ander 

3 Oame, Kodes: 
4 

Geen, 2 = 

Man, jong; 
Meneer; , 

5 Naam 
Oom; 



68 

5.1.3.1.5 Opdrag 14 

['n Man van ongeveer 70 vra die pad na die 
poskantoor. Die poskantoor is twae blokke 
verder en dan, links op die volgende hoek. 
Beduie hom hoe om te loop). 

Kodes 

Ouderdom 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

Manlik 
Vroulik 

2 
3 
4 
5 
6 

Taal 

Afrikaans 
Ander 

35 
18 
20 
20 
17 

9 
22 
50 
o 

26 
12 

27 
7 

24 
8 

44 
14 

22 
o 

29 
36 
40 
30 
17 
55 
55 
25 

100 

37 
56 

53 
40 
43 
62 
44 
14 

46 
33 

36 
46 
40 
50 
66 
36 
23 
25 
o 

37 
32 

20 
53 
33 
30 
12 
72 

32 
67 

5.1.3.1.7 

(Vra 'n man van 20 jaar ouer 
die poskantoor is). 

Kodes 

Dwderdom 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

Manli k 
Vroulik 

Beroep 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Taal 

Afrikaans 
Ander 

Totaal 

14 
27 
40 
30 
33 
27 
22 
25 
20 

26 
24 

13 
33 
43 
o 

73 
14 

22 
67 

25 

2 

57 
73 
60 
60 
33 
64 
78 
SO 
30 

54 
65 

80 
33 
52 
85 
56 
71 

59 
33 

58 

of hy 

3 

25 
o 
o 

10 
33 

9 
o 

25 
50 

19 
11 

27 
33 

5 
15 
11 
14 

19 
o 

weet waar 

Totaal 

Kodes: 

20 

Geen; 2 

45 35 

Meneer; 3 Dom 

Kodes: 

1 = Geen; 2 Meneer; 3 Dam 

5.1.3.1.6 Opdrag 15 

(Vra 'n vrou van ongeveer dertig jaar ower of 
sy 'n bedlende nodig het). Ouderdom speel by 
hierdie vraag 'n belangrike rol en dit sal dus 
in 'n mate ooreenstem met opdragte waarin ower 
persone aangespreek word. (Vergelyk opdragte 
14. 20, 21 231. 

Kodes 

Ouderdom 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

Manlik 
Vroulik 

Beroep 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Taal 

Afrikaans 
Ander 

24 
9 
o 

10 
o 
9 

11 
o 
o 

7 
9 

7 

10 
o 

22 
o 

2 

43 
28 
80 
60 
SO 
54 
55 
50 
30 

41 
59 

33 
27 
62 
46 
67 
57 

47 
50 

3 

26 
54 
20 
20 
17 
28 
o 

25 
60 

36 
27 

36 
46 
14 
38 
11 
43 

35 
33 

4 

9 
o 

10 
33 

9 
33 
25 
10 

16 
5 

24 
20 
14 
15 
o 
o 

8 
o 

5.1.3.1. B Opdrag 20 

('n Vrou van 
die trein te 

Kodes 

Ouderdom 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

Manlik 
VrouliK 

2 
3 
4 
5 
6 

Taal 

Afri"aans 
Ander 

Totaal 

ongeveer 75 sukkel om haar tas in 
tel. Vra haar of sy hwlp nodig Ilet). 

8 
9 

40 
o 
o 
9 
o 
o 

10 

9 

7 
o 

14 
o 

22 
o 

B 
o 

B 

2 

43 
18 
o 

20 
17 
1B 
22 
o 

70 

24 

47 
20 
19 
31 
33 
29 

30 
17 

29 

3 

3 
64 
40 
70 
67 
61 
33 
75 
10 

75 
38 

23 
S3 
57 
38 
44 
58 

45 
83 

4 

7 
9 

20 
10 
17 

9 
4 

25 
10 

15 
15 

13 
27 
10 
31 
o 
o 

16 

15 

5 

o 

o 

o 
o 
D 
o 
o 

14 

9 46 33 12 
Kodes: 

Seen; 2 Mevrou; 3 Tante [tannis),KiJdes: 'een; 2: Mevrou: 
4 = Dam,,; 5 Anderante (tannie!; 4 Dame3 
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5.1.3.1.11 Algemene eerste aansprake teenoor onbekende 
volwasse manlike persane (Blank) 

5.1.3.1.9 	 Opdrag 21 (Opdragte 3, 14. 19 en 26 gesamentlik). Ult 
hierdie berekening kan 'n algemene norm vir die 

(Die vrou in die vorige geval het blykbaar nie eerste aanspraak teenoor onbekende manlike 
gehoor nie, Trek haar aandag en herhaal die vraag. persone verkry word. Hierin is die totale 
maar OP 'n ander manier), uitings by die genoemde opdragte gesamentlik 

verreken. 
2 3 4 

Kodes 2 3 4 
Ouderdom 


Ouderdom 

1 21 29 50 o 
2 o 27 64 9 32 44 23 o 
3 20 o 80 o 2 32 52 16 o 
4 o 30 60 10 3 35 55 10 o 
5 17 o 67 17 4 30 55 15 o 
6 18 36 45 o 5 25 50 25 o 
7 o 22 33 44 6 10 66 23 o 
8 50 o 50 o 25 67 6 o 
9 40 40 10 10 8 31 56 13 o 

9 17 63 17 4 

Geslag 
Geslag

Manlik 11 22 51 15 
Vroulik 21 26 44 9 Manlik 26 S3 17 

Vroulik 25 60 13 o 

Beroep
13 33 40 13 

2 33 20 22 13 1 23 62 13 2 

3 19 19 57 5 2 33 42 25 o 
4 o 38 23 38 3 36 53 11 o 
5 o 45 44 o 4 9 75 15 o 
6 14 14 71 o 5 44 47 8 c 

6 7 64 28 c 
Taal 

Taal
Afrikaans 16 23 48 12 
Ander o 33 50 17 Afrikaans 25 58 16 o 

Ander 50 34 16 o 
Totaal [Sonder 15 24 49 13 Totaal (Sonder
veranderlikesl 	 27 57 16 overanderlikes) 

Kodes: Geen; 2 Mevrou; 	 3 = Tante Kodes: Geen, 2 Meneer; 3 Dom; 
(Tannie) 4 Ander 

5.1.3.1.10 	 Opdrag 26 5.1.3.1.12 Algemene eerste aansprake teenoor onbekende 
volwasse vroulike persone (Blank)

(Vra die kaartjiesondersoeker om 'n medereisiger te 
s~ wanneer hy moet afklim). (Dpdragte 5. 6, 15. 20 en 21 gesamentlik). 

Uit die gesamentlike berekening kan 'n aanduiding 
Kodes van die algemene vorm vir die eerste aanspraak 

teenoor onbekende voh\lasse blanke vroulike
Ouderdom persone verkry word. 

50 50 o 
2 3 4 6 

2 36 64 o 

3 60 40 o 

4 30 70 o 
 33 30 27 3 
5 17 83 o 2 23 22 36 10 U 7 
6 18 82 o 3 32 20 28 16 4 o 
7 33 67 o 4 14 26 30 28 L o 
8 25 75 o 5 13 20 30 37 o 
9 20 70 10 6 15 29 25 27 o 5 

7 18 27 13 42 o C 
Geslag 8 31 12 38 43 C 

9 26 50 15 6ManUk 	 35 63 2 
Vroulik 29 71 o 	 Geslag 

ManUk 29 32 23 14 1 
Vroulik 16 26 33 24 o o 

20 73 7 
2 53 47 o 

16 26 33 24 o 3
3 	 38 62 o 

2 	 30 13 32 23 u 1
4 	 15 85 o 

3 	 26 28 26 2C o o
5 	 44 56 o 

4 	 17 34 21 26 2 o6 	 o 100 o 
5 27 40 20 8 o 4 
6 11 28 34 15 3 5Taal 

Afrikaans 30 69 1 
22 28 25 21 1 2Ander 	 67 33 o 

Ander 26 25 33 13 o o 
Totaal (sonder 33 66 Totaal [sonder 

23 2B 26 21 2veranderlikes) 

Kodes: 1 = Geen; 2 Meneer; 3 Ander Kodes: 	 2 Mev::c,u, 3 Tante [Tannie]: 
5 Juffrou, 6 Ander 

Geen; 
Dame, 

http:5.1.3.1.12
http:5.1.3.1.10
http:5.1.3.1.11
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5.1.3.1.13 Ontlad1ng van die aerste aanspraak tenoor 5.1.3.2.2 Opdrag 
onbekande ouar Blanke parsone van alba! geslagta 

Opdregte 14. 15. 19, 20 en 21 word hiar berakan. 	 Kodes 

Oudardom
Kodas 

14 36 50 o 
Oudardom 2 	 o 82 18 o 
1 18 40 35 4 

3 	 o 100 o o 
2 13 36 45 4 

4 	 o 40 50 10 
3 24 56 36 4 

5 	 o 33 67 o 
4 12 40 42 6 

6 	 o 36 64 o 
5 13 23 50 13 

7 	 o 56 44 o 
6 14 45 36 4 

8 	 o 25 75 o 
7 11 46 18 24 

9 	 10 10 80 o 
8 25 25 40 10 

9 14 54 26 4 
 Geslag 

Geslag 
 Manlik o 37 63 o 
Manlik 15 36 43 9 

Vroulik 6 53 38 3
Vroulik 15 48 30 32 

Beroap
Baroap
-1- 13 46 29 9 1 7 13 80 o 
2 16 28 43 12 2 o 67 33 o 
3 24 39 28 6 3 5 43 48 5 
4 2 52 29 19 4 o 38 62 o 
5 24 49 24 o 5 o 5 4 o 
6 8 37 51 3 6 o 56 44 o 

Taal Taal 

Afrikaans 15 43 35 4 


Afrikaans 3 45 50 1
Ander 15 33 47 3 

Ander o 50 50 o 
Totaal 15 41 38 4 

Totaal 3 45 50 

Kodas: 1 = Gean; 2 = Mansarl Kodes: 	 Gaen, 2 = JYI 3 = Ul
3 = Oom. Tantel 4 Ander 

4 Gemang, bv. u en II in diesalfde 
Die kode ander hat in al die gevalle slegs op uiting 
vroulike parsone betrekking an is veral dame. 
Hierdie vorm kon gerieflikheidshalwe by die titel. 
menear. mevrou (kode 2) gevoeg word. m.a.w. dit 
word vanwee dia andere aard daarvan apart gehou. 

5.1.3.2 	 Twaada aanspraka teenoor onbekende Blanke 5.1.3.2.3 Dpdrag 6 
persone 

Dieselfde opdragta as vir 5.1.3.1 word barakan. 	 KodeS 2 3 4 5 

5.1.3.2.1 	 Opdrag 3 Ouderdom 

1 	 o o 86 14 oKodas 	 4 
2 9 o 91 o o 

Ouderdom 3 20 o 80 G o 
1 7 7 57 29 4 20 10 70 o o 
2 18 o 64 18 5 17 o 133 o o 
3 o o 100 o 6 9 18 64 o 9 
4 20 20 60 o 7 33 o 67 o o 
5 17 17 56 o 8 o o 100 o o 
6 o 18 82 o 9 20 10 70 o o 
7 11 o 89 o 
B 25 o 75 o Geslag 
9 20 10 60 10 Manl1k 17 4 71 4 2 
Geslag Vroulik 9 6 85 o a 
Manlik 17 15 54 15 
Vroulik 3 3 85 9 Beroep 

Oeroap 	 1 7 13 66 13 o 
-1- 13 13 60 13 	 2 7 o 93 o o 
2 o 13 73 13 3 5 5 90 o o 
3 10 5 76 10 4 31 o 69 o o 
4 15 o 62 23 5 22 11 67 o o 
5 11 11 67 11 6 29 o 57 o 14 
6 14 14 57 14 

Taal 

11 95 66 14 Afrikaans 12 4 80 3 
o 17 83 o Ander 33 17 50 o 

Totaa] 11 B 68 13 
Totaal 13 5 77 3 

Andar 

Kcdas: = Geenl 2 = JYI 3· U, 
Kodes: 	 Geen, 2 

5 
U,4 "'-vorm 

4 R-vorm, 

http:5.1.3.1.13
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S.1.3.2.4 Opdrag 12 	 5.1.3.2.6 Opdrag 15 

Hierdie opdrag word nie by die totale Kodes 	 2 3 4 5 
vir hierdie groep ve~~eken nie aangesien 

sommige persone die aangesprokene as 'n 

bekende beskou het. 
 1 7 o 64 21 

2 o 9 45 45 c 
3 o 20 80 o c 

Ouderdom 4 o o 80 20 o 
5 o o 83 17 o 

o 29 64 7 6 	 o 18 64 18 o 
2 9 36 45 9 7 	 o o 100 o o 
3 o 60 40 o 

8 	 o o 50 50 o 
4 10 60 30 o 

9 	 o o 60 40 o 
5 o 33 50 17 

6 o 36 55 9 
 Geslag
7 11 44 33 11 
8 o 75 25 o Manl1k 10 4 63 30 2 
9 20 o 70 10 Vroulik o 2 72 24 2 

Geslag 	 Beroep 

Manli" 9 46 37 9 	 1 o 7 60 33 o 
Vrou1iK 6 26 62 6 	 2 7 o 67 20 

3 o 5 86 10 o 
4 o o 62 38 o 
5 o 11 67 22 o o 40 53 7 
6 	 o 14 57 29 o

2 13 33 40 13 

3 10 48 43 o 
 Taal4 15 31 54 o 
5 o 33 56 11 Afrikaans 1 5 70 22 
6 29 43 29 o Ander o o 50 50 o 

5 67 26 

Afrikaans B 36 47 7 

Ander o 50 33 17 


Kodes: 

Totaal 8 38 47 8 Geen; 2 Jy; 3 U; 4 R-vorml 
5 • Gemeng 

Kodes: 	 1 Geen; 2· Jy; 3 U; 

4 R-vQrm 


5.1.3.2.5 Opdrag 14 	 5.1.3.2.7 Opdrae; 19 

Kodes 	 2 3Kodes 

Ouderdom
Ouderdom 
1 o 64 361 14 7 43 26 o 
2 	 9 82 92 9 o 36 55 o 
3 	 o 100 o3 o o 60 40 o 
4 	 o 90 104 20 o 30 50 o 
5 	 o 67 335 17 o 17 67 o 
6 	 o 73 186 18 o 36 45 o 
7 	 o 89 117 33 o 44 11 11 
8 	 o 75 258 50 o 25 25 o 
9 20 50 309 o 30 70 o o 
GeslagGeslag 
Manl1k o 60 40Manl1" 12 7 37 39 o VrouliK 3 85 12Vroulik 15 3 47 32 3 

BsroepBeroep 
1 o 60 401 	 20 40 33 o 
2 	 7 67 272 7 o 40 33 o 
3 	 o 95 53 24 o 38 38 o 
4 	 6 77 154 15 o 54 23 8 
5 	 11 78 115 44 11 33 11 o 
6 	 o 71 296 o o 43 57 o 
TaalTaal 
Afrikaans 4 75 20Afrikaans 16 5 43 34 1 


Ander 17 17 67 o o 
 Ander o 63 17 

Totaal 4 75 20Totaal 16 5 41 36 

Kodes: R-vormKodes: Geen: 2: Jy; 3 = U; 
4 R-vorml 5 = Gemeng (bv. ~ en II 

in d1eselfde uiting 
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5.1.3.2.B Opdrag 20 	 5.1.3.2.10 Opdrag 26 

KodesKodes 

Ouderdom 	 Ouderdom 

1 7 46 36 	 1 14 7 71 7 o 
45 55 2 9 18 64 9 o 

3 20 
2 o 

60 20 3 20 20 60 o o 
4 o 70 30 4 o 30 60 o 10 

5 17 33 50 5 o 17 83 o o 
6 9 55 36 6 27 27 36 9 o 
7 11 78 11 	 7 o o 100 o o 
B o 50 50 	 B o o 100 o o 
9 10 80 10 	 9 o 40 60 o o 

Geslag Geslag 

Manlik o 67 33 Manlik 9 17 67 4 2 

Vroulik 1B 50 32 Vroulik 9 21 68 3 o 

Beroep 	 Beroep 

1 o 60 40 1 o 33 53 13 o 
2 13 53 33 2 7 13 73 o 7 

3 5 57 38 3 14 24 62 o o 
4 8 69 23 4 o 8 92 o o 
5 o 100 o 5 o 11 89 o o 
6 14 28 57 6 43 14 29 14 o 

Taal 	 Taal 

P,frlkaans 8 59 32 	 Afrikaans 9 18 68 4 1 
Ander o 67 33 	 Ander o 33 67 o o 

Totaal 8 60 32 	 Totaal 9 19 67 4 

Kodes: 
~ 

1 Geen, 2 Jy: 3 U, 4 R-vorm:
1 • Geen, 2 = UI 3 R-vorm 

5 Ander 

5.1.3.2.11 	 Algemene tweede aansprake teenoor onbekende 
Blanke manspersone

5.1.3.2.9 
(Opdragte 3, 14, 19 en 26) 

Kodes 	 2 3 4 


Kodes
Ouderdom 

Uuderdom
o 50 43 

2 o o 55 45 1 9 5 58 26 o o 
3 o o 60 40 2 11 5 61 23 o o 
4 20 o 40 40 3 5 5 80 10 o o 
5 17 o 17 67 4 10 13 60 15 o 3 
6 27 9 45 18 5 8 58 25 o o 
7 33 11 44 11 6 11 11 60 18 C o 
8 o o 100 o 7 11 o 80 6 3 o 
9 10 o 70 20 8 18 o 69 13 o o 

9 8 20 60 13 o o 
Geslag 

Geslag 

Manlik 13 4 50 32 


Manlik 12 1[] 58 21 oVroulik 18 o 50 32 
Vroulik 7 6 71 14 o 

Beroep 
Beroep 


1 13 o 60 27 

1 	 5 17 51 25 22 30 o 40 47 
2 	 5 7 63 23 o o3 10 10 52 29 
3 12 7 56 11 [] o4 23 o 62 15 
4 10 7', 10 2 n5 o o 67 33 
5 19 8 67 8 o o6 43 o 14 43 
6 	 14 50 29 o 

~ Taal 

Afrikaans 15 3 54 28 


Afrikaans 1[] 8 63 18 o oAnder 17 o 17 67 
Ander B 8 63 21 o o 

Totaal 14 3 51 31 
Toteel 10 8 63 18 o o 

Kodes: 
Kodes: 1 Geen: 2 Jy; 3 U; 4 R-vorm: 

Geen: 2 JYI 3 Ul 4 R-vorm 5 Gemende vorme; 6 Pnder 

http:5.1.3.2.11
http:5.1.3.2.10
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5.1.3.2.12 Algemene tweede aansprake teenoor onbekende 5.1.3.2.14 Tweede aansprake teenoor onbekende ouer 
Blanke vrouens 	 Blanke persone 

[Opdragte 5. 6. 15. 20 en 21) 	 Die volgende opdragte ",ord hier bereken: 
14. 15. 	 19. 20 en 21. 

Kodes 

Kodes 
 2 3 

Ouderdom 

Ouderdom 


1 6 61 21 1 o 
2 2 18 50 29 o o 1 1 56 32 
3 B 24 56 12 o a 2 4 2 53 41 
4 B 10 62 20 2 o 3 4 4 72 20 o 
5 10 6 57 27 o o 4 8 o 62 30 o 
6 9 9 58 23 o o 5 17 a 43 47 o 
7 15 13 67 4 o 2 6 11 4 55 27 o 
8 o 5 75 20 o o 7 1 o 71 9 

9 12 4 72 12 o o 8 10 o 60 30 o 
9 8 6 66 20 o 

Geslag 
Geslag

Manlik 6 10 64 19 o o 
Menl1k 7 2 57 32 o

Vroulik 9 14 58 17 o Vroulik 10 61 26 

Beroep Beroep
-1-

1 5 7 68 20 o o 4 5 56 35 o 
2 8 13 55 20 1 o 2 13 o 53 32 1 
3 8 11 67 18 o a 3 20 1 66 24 o 
4 6 7 71 15 o a 4 11 o 65 23 tJ 
5 7 13 69 11 o o 5 11 4 69 15 [J 

6 14 17 31 28 6 3 6 11 3 43 43 o 

Taal 	 Taal 

Afrikaans 7 11 63 17 o o Afrikaans 9 2 60 28 o 
Ander 10 10 47 30 3 o Ander 7 3 57 33 o 

Totaal 8 11 62 18 o 	 Totaal 9 2 59 29 o 

Kodes: 	 1 Geen, 2 Jy, 3 = U; 4 R-vorm; Kodes: Geen; 2 = JYI 3 U, 4 R-vcrm; 
5 Gemengl 6 e JulIe 5 Gemengde [vrouel 

5.1.3.2.13 Algemene tweede aansprake teenoor onbekende 

op hierdie diagram is bloot die gee 
die vorige twee. Oit gee 'n duidelike 


beeld van die verskillende wyses van aansprake tussen 

mans en vrouens asook die verskillende beroepsgroepe. 


Kodes 2 3 4 5 6 7 

Ouderdom 

1 8 6 60 24 1 o o 

2 7 12 56 26 o o o 

3 7 16 68 11 a o o 

4 9 12 61 18 1 o 2 

5 9 7 58 26 o o a 

6 10 10 59 21 a o o 

7 13 7 74 '5 1 o 

8 9 3 72 17 o o 


10 12 66 13 o o o 

r;eslag 

Manlik 9 10 61 20 o o 1 

Vroulik 8 10 65 16 o o 


5 12 60 23 o o 1 
7 10 59 20 1 o o 


3 10 9 68 15 o o o 

4 8 7 71 13 1 o o 

5 13 11 58 10 o o a 

6 14 12 41 29 3 G 


Taal 

Afrikaans 9 10 63 18 o o o 

t",:-h.1er 9 9 55 26 2 o o 


Tot'lal 9 10 62 19 o o 

Blanke persone 

van 

Geen; 2 
6 

U, 4: R-vorm; 
5 Gemeng; 7 A.nder 

http:5.1.3.2.13
http:5.1.3.2.14
http:5.1.3.2.12
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5.1.3.3 Gekombineerde aallsprake teenoor onbekende Blanke persone 


Dpdrag 3, 5, 6, 14, 15, 19, 20, 21 en 26 word in hierdie afdeling 


ontleed om In beeld te vorm van die wyse waarop die eerste en tweede 


aansprake gekombineer word. 


5.1.3.3.1 Kombinasiegebruik teenoor onbekende Blanke vrouens 


5.1.3.3.1.1 Dpdrag 5 


Tien kombinasies is gevind waarvan die volgende die frekwentste is: 


EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Geen vorm Jy 35 

Dame U 16 

Mevrou U 9 

Jong, haai, meisie, ens. Jy 5 

Dame Jy 5 

Die ander kombinasies het almal net meer as 1 persent keer voorgekom. 

5.1.3.3.1.2 Dpdrag 6 


Tien kombinasies is gevind waarvan die volgende die frekwentste is: 


EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTAS IE 


Mevrou U 26 

Geen vorm U 26 

Dame U 25 

Dame Geen vorm 8 

Geen vorm Geen vorm 4 

Mevrou Jy 3 

Tannie R-vorm 3 

Mevrou Geen vorm 3 

Die ander kombinasies se frekwensies was minder as twee persent. 



75 

5.1.3.3.1.3 Opdrag 15 


Twaalf Kombinasies is gevind. Die volgende is die freKwentste: 


EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Mavrou u 43 

Tannie R-vorm 19 

Dame u 13 

Tannie u 8 

Geen vorm u 6 

Die ander Kombinasies was 3 persent of minder freKwent. Dit is 

opmerklik dat tannie as eerste aanspraaK in 3 persent van die gevalle 

deur jy gevolg is. 

5.1.3.3.1.4 Opdrag 20 en 21 gesamentlik 

Twaalf kombinas1es is gevind. Die frekwentste vorme is: 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Tannie R-vorm 26 

Mevrou u 22 

Tann1e u 13 

Dame u 10 

5.1.3.3.2 KombinasiegebruiK teenoor onbekende Blanke mans 

5.1.3.3.2.1 Opdrag 3 


Nege kombinas1es is gevind. Die frekwentste is: 


EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSEI\lTASIE 

Meneer U 41 

Geen vorm U 25 

Meneer R-vorm 10 

Meneer Geen vorm 8 

Meneer Jy 6 

Geen vorm Geen vorm 4 
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5.1.3.3.2.2 Dpdrag 14 


Tien kombinasies is gevind. Die frekwentste is: 


EERS1E AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Dom R-vorm 33 

Meneer U 26 

Geen vorm U 13 

Meneer Geen vorm 10 

Geen vorm Geen vorm 6 

Meneer Meneer 4 

Meneer Jy 4 

Dam U 3 

5.1.3.3.2.3 Dpdrag 19 


Agt kombinasies is gevind. Die frekwentste is: 


EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Meneer u 50 

Geen U 24 

Dom R vorm 15 

Meneer R-vorm 5 

5.1.3.3.2.4 


Nege kombinasies is gevind. Die frekwentste is: 


EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Meneer U 43 

Geen vornl U 25 

Meneer Jy 13 

Meneer Geen vorm 6 

Geen vorm Jy 5 

Meneer R-vorm 4 
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5.1.4 Ontleding van die opdragte betreffende bekende 
Blanke persona (nia huisgenote nia) 

Opdragte 7. 9. 11. 16. 23, 24 en 27 sal in hierdie 

afdeling ontleed word. 
 5.1.4.1.3 Opdra!! 11 


'n Klerk vra sy hoof of hy nie vir hom R105.1.4.1 
het am te leen nie. 

5.1.4.1.1 

Kodes5 


Ouderdom 

1 21 74 o o o
29 71 a o o 

2 9 91 o o o
2 18 82 o o o 

3 20 80 o o o
3 40 60 o o o 

4 10 90 o o o
4 20 80 o o o 

5 o 67 17 17 o
:; 33 33 33 o o 

6 o 100 o o a6 9 73 9 9 o 

7 11 76 o o 11
7 22 56 11 11 o 

8 o 100 o o o6 25 75 o o o 


9 10 60 20 o 10 
 9 30 70 o o o 


GeslagGeslag 
Manlik 9 85 2 2 2 


Vroulik 29 71 o o o 

Manli" 15 65 13 4 2 


VrouliK 18 82 o o 


BeroepBeroep 
1 13 87 o a o 


2 27 74 a o o 

1 7 80 o 7 7 


2 13 87 o o o 

3 24 62 14 o o 
 3 14 81 o 5 


4 31 54 8 8 o 
 4 8 92 o o U 


5 22 56 22 o o 
 5 22 56 11 o 11 


6 14 86 o o o 
 6 o 100 o o Q 

TaalTaal 

AfriKaans 12 86 o 1 o 

Ander 67 17 17 o o 

Afrikaans 18 71 7 3 


Ander 17 50 17 o 17 


Totaal 13 85 o
Totaal 20 69 11 o o 


Kodes: Geen, 2 ~ Meneer, 3 = Dam: 
4 Meneer en van: 5 Ander 5 = Meneer, 

Kodes: GeenJ 2 = Meneer) 3 = Naam, 
4 • Man, jong, van 

5.1.4.1.4 Opdrag 16
5.1.4.1.2 

Vra die predikant of hy nie g1ster in die dorp 'n Junior klerk van 25 in 'n fabriek vra die 
was nie. bestuurder of hy sy pen kan leen. 

Kodes Kodes 2 3 4 


Ouderdom 

1 29 ·57 7 


2 o 100 

21 78 


2 o 100 o o 

3 20 80 
 3 o 100 o o 

4 10 90 4 10 90 o o 


o 100 5 17 63 u o 

E o 100 
 6 o 100 o 

7 11 89 7 11 89 o o 

8 25 75 
 8 o 100 o o 

o 100 9 10 90 o o 


Ges1a!! Geslag 

"lan lik 7 93 Manlik 13 83 2 2 

Vroulik 12 88 Vrou lik 6 94 o o 


Beroep 

7 94 1 20 80 J o 

2 13 87 2 7 87 7 o 

3 14 86 3 5 90 a 5 

4 o 100 4 8 92 o o 

S 11 78 5 22 78 o o 

6 o 100 6 o 100 o o 


Taa1 Taal 

Afrikaans 8 92 AfriKaans B 89 1 1 

Ander 17 64 Ander 33 67 o o 


Totaal 9 91 Totaal 


Kodes: Geen, 2 O~minee Kod8s: 1 Deen; 
4 Ander 
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5.1.4.1.5 Opdrag 23 	 5.1.4.1.7 Opdrag 27 

Die bestuurder van 'n fabriek. 'n man van S~ vir 'n vriend om liewer op 'n ander dag 

ongeveer 25. vra 'n w8rknemer. 'n vrou van te korn kuier. S~ dit op 'n vriendelike manier, 

ongevBer 7C. of sy klaar is met die werkstuk sodat hy niB afgehaal voel nie. 

wat hy gisV!r vir haar gegee het. 


Kodes 2 4 6 

2 3 4 5 6 Ouderdom 

50 o 14 21 7 

1 29 57 14 o o o 2 27 o 16 36 o 18 

2 9 73 9 9 o o 3 40 o 40 o 20 
3 40 60 o o o o 4 40 10 20 10 10 10 

4 10 60 o 20 10 o 5 o o B3 o o 17 
5 o 67 17 17 o o 6 27 o 45 18 o 9 

6 o 64 9 o 9 18 7 o o 56 11 o 33 
7 11 56 33 o o o 8 SO o 50 o o o 
8 o 25 25 25 o 25 9 30 o 40 30 o o 
9 30 40 20 10 o o 

Geslag Manlik 24 2 41 22 2 9 
Man 11k 13 50 19 9 4 4 Vroulik 38 o 24 16 3 18 

Vroulik 18 68 6 6 o 3 
Beroep 


Beroep 

1 27 o 33 20 7 13 

1 7 80 7 o 7 o 2 53 7 13 20 o 7 
2 33 40 14 7 o 7 3 29 o 36 14 o 19 
3 14 57 5 19 o 5 4 38 o 31 15 B 8 
4 15 54 15 8 8 o 5 11 o 44 33 o 11 

5 11 56 33 o o o 6 o o 57 29 o 14 
6 o 57 29 o o 14 

Taal 

Taal 


Afrikaans 31 1 31 22 3 12 
Afrikaans 11 44 8 6 2 3 Ander 17 o 67 o o 17 
Ander 17 33 50 o o o 

Totaal 

Tataal 15 58 14 8 3 4 


1 Geen; 2 = Meneer~ mevrou; 3 NaamjR 

Kodes: 	 1 Geen; 2 Mevrou; 3 = Tannie; 4 Ou maatl 5· Vriend; 5. Meneer, jong 
4 Oame; 5 Mevrou en van; 6 Ander 

5.1.4.2 	 Tweede aansprake teenoor bekBnde Blanke persone 
(nie hu1sgenotB nie) 

5.1.4.1.6 Opdrag 24 
Oieselfde opdragte word hier verwerk as by S.1.4.1. 

Vra 'n ou huisvriend. 'n man van ongeveer 55. 
waar sy motorkar is. 5.1.. 4.2.1 Opdrag 7 

Kodes 	 2 3Kodes 2 3 4 5 

Ouderdom
Ouderdom 
1 14 o 86

1 21 o 64 7 7 
2 	 9 27 642 o 9 82 o 9 
3 20 20 603 60 o 40 o o 
4 	 10 40 50

4 40 o 50 10 o 
5 	 o 67 335 17 17 50 17 o 
6 	 9 27 636 18 9 64 9 o 
7 22 '1 677 11 11 11 33 33 
6 	 o 25 75

8 50 25 o 25 o 
9 	 10 50 409 50 o o 50 o 
GeslagGes1ag 
ManliK 12 28 59Manlik 22 7 50 15 7 
VrouliK 9 26 65Vroulik 32 6 38 16 6 

7 20 7320 13 47 13 7 
2 	 13 20 672 33 o 47 13 7 
3 	 5 29 663 33 5 52 5 5 
4 	 3 23 674 8 o 46 36 8 
5 22 33 445 22 22 33 22 o 
6 	 o 57 436 29 o 43 14 14 

TaalTaal 
Afrikaans 10 27 63Afrikaans 26 5 44 18 7 
Ander 17 E7 17Ander 33 17 50 o o 
Totaal 10 29 61Totaa1 26 6 45 16 6 

Kodes: 	 Geen: 2Kcdes: 3een; 2 Me"1eerl 3 Oom; 
4 Jaam; 5 = Ander 
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5.1.4.2.2 Opdrag 9 

Kodes 

Ouderdom 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 

Geslag 

Manlik 
Vroulik 

Beroep 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Taal 

Afrikaans 
Ander 

Totaal 

Kodes: 

1 = Geen, 

7 
(} 

o 
10 
o 
o 
o 
o 
o 

2 
3 

o 
7 
5 
o 
o 
o 

1 
17 

3 

Jyr 3 

o 
(} 

20 
o 

17 
9 
o 
o 
o 

4 
3 

o 
7 
a 
o 

11 
14 

4 
17 

4 

Ul 

71 
64 
80 
90 
83 
73 

100 
100 

80 

78 
79 

67 
67 
95 
92 
78 
71 

79 
76 

79 

4 

21 
36 
o 
o 
o 

18 
o 
o 

20 

13 
15 

33 
20 
o 
8 

11 
14 

15 
o 

14 

R-vorm 

5.1.4.2.4 

Kodes 

Ouderdom 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

Manlik 
Vroulik 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Taal 

Afrikaans 
Ander 

Totaal 

Kodes: 

JYI 2 U; 

a 
o 
o 

10 
o 
o 
a 
o 
a 

2 
o 

o 
o 
a 
o 
a 

14 

1 

a 

2 

86 
55 

100 
70 
83 
36 
89 
75 
90 

72 
76 

67 
73 
76 
85 
67 
71 

73 
83 

74 

3 R-vorm 

1" 
4~ 

o 
20 
17 
64 
11 
25 
10 

26 
24 

33 
n 
24 
15 
33 
14 

26 
17 

25 

5.1.4.2.3 Opdrag 11 

Kodes 

Ouderdom 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

Manlik 
Vroulik 

2 
3 
4 
5 
6 

Taal 

Afrikaans 
Ander 

Totaal 

2 
o 
a 
a 

17 
9 
o 
o 

20 

4 
6 

7 
5 
o 

11 
o 

4 
17 

5 

2 

7 
9 
a 

10 
17 
a 
a 
o 
o 

4 
6 

o 

10 
a 

11 
o 

4 
17 

5 

3 

71 
64 

100 
80 
50 
64 

100 
75 
80 

72 
79 

73 
60 
81 
92 
56 
86 

77 
50 

75 

4 

21 
27 
a 

10 
17 
27 
o 

25 
a 

20 
9 

20 
27 

5 
8 

22 
14 

15 
17 

13 

5.1.4.2.5 Opdrag 23 

Ouderdom 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

ManUk 
Vroul1k 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Afrikaans 
Ander 

Totaal 

o 
o 

20 
o 
o 
9 
o 
o 

10 

4 
6 

o 
o 

10 
o 
o 

14 

4 
o 

4 

2 

7 
o 
o 

10 
o 

27 
11 
o 

10 

13 
3 

7 
a 

10 
8 

22 
14 

9 
o 

9 

3 

71 
82 
80 
80 
83 
45 
67 

100 
20 

74 
76 

67 
87 
76 
85 
56 
43 

74 
50 

73 

4 

14 
18 
a 

10 
o 

18 
n 
o 

10 

4 
12 

27 
7 

5 
6 

11 
29 

n 
33 

13 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

a 
3 

o 
7 
o 
o 

o 

6 

a 
o 
a 
o 

17 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
a 
a 
a 

11 
o 

C 
17 

,<odes: Kodes: 1 Jy; 3 = U, 4 
5 Gemeng; 6 Ander1 = Geenl Jyr 3 = Ul 4 R-vorm 
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5.1.4.2.6 0E!draiii 24 

Kodes 2 3 4 

1 29 21 50 0 
2 9 27 64 0 
3 60 0 20 0 
4 60 0 10 10 
5 33 17 50 0 
6 55 0 45 0 
7 89 0 11 0 
6 75 25 0 0 
9 90 10 0 0 

Geslag 

Manlik 52 11 35 2 
Vrou11k 65 9 26 0 

1 53 13 27 7 
2 54 13 40 0 
3 67 5 29 0 
4 62 8 31 0 
5 44 33 22 0 
6 57 0 43 0 

Taal 

Afrikaans 59 10 28 1 
Ander 33 17 50 0 

Totaal 58 10 29 

1 • JYI 2 Ul 3 R-vorml 4 Gemeng 

5.1.4.2.7 Opdraiii 27 

Kodes 2 3 4 5 6 

Ouderdom 

1 
2 
3 
4 
5 
(i 

7 

8 
9 

7 
0 

80 
0 
0 
9 

22 
25 
50 

86 
62 
20 
90 
50 
64 
67 
75 
40 

0 
0 
0 

10 
0 
9 
0 
0 
0 

7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
9 

11 
0 

10 

0 
18 

0 
0 

50 
9 
0 
0 
0 

Geslag 

ManliK 
Vroulik 

20 
14 

56 
82 

4 
0 

2 
0 

4 
3 

9 
9 

Beroep 

2 
3 
4 
5 
6 

13 
13 
19 
23 
22 
14 

67 
73 
71 
62 
55 
71 

7 
7 
0 
0 
0 
0 

7 
0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
0 
0 
0 

14 

0 
0 

10 
15 
22 

0 

Taal 

AfriKaans 
Ander 

19 
0 

67 
33 

0 
67 

1 
0 

4 
0 

9 
0 

Totaal 16 68 3 4 8 

Kodes: 

5 • 
Geenl JYI 
3-vOIm r ?t ons; 

3 • 
6 

UJ 4 
Ander 

JulleJ 
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5.1.4.3 	 Die algemeenste Kombinasies van aanspreekvorme wat 
teenoor bekendes gebruik is 

5.1.4.3.1 Opdrag 7 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Meneer U 45 

Geen Jy 11 

Meneer Jy 11 

Geen vorm Jy 9 

Meneer R-vorm 6 

Meneer Geen vorm 4 

Naam Jy 4 

Tien kombinasies is gevind. 

5.1.4.3.2 Opdrag 9 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Dominee u 69 

Dominee R-vorm 14 

Geen vorm U 9 

Dominee Jy 4 

Agt kombinasies is gevind. 

5.1.4.3.3 Opdrag 11 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Meneer u 66 

Meneer R-vorm 15 

Geen vorm u 8 

Geen vorm Geen V(lrm 3 

Geen vorm Jy 3 

Nege kombinasies is gevind. 

5.1.4.].4 Opdrag 16 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Meneer u 62 

Meneer R-vorm 24 

Geen vorm u 10 

Ses kombinasies is gevind. 
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5.1.4.3.5 Opdra~ 23 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Mevrou U 44 

Geen vorm U 14 

Mevrou naam U 18 

Mavrou R-vorm 6 

Mevrou Jy 5 

Sestien kombinasies is gevind. 

S.1.4.3.6 Opdra~ 24 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Meneer R vorm 29 

Geen vorm Jy 25 

Naam Jy 15 

Dom Jy 8 

Dam U 4 

Meneer U 4 

Meneer Jy 3 

Elf kombinasies is gevind. 

5.1.4.3.7 opdrag 27 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 

Geen vorm Jy 24 

Naam Jy 20 

Jong Jy 10 

Naam Geen vorm 8 

Ou maat Jy 8 

Naam Ander vorma [bv. ons) 4 

Sewentien kombinasias is gevind. 
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5.1.5 	 Ontleding van die twee opdragte waarby emosie 'n 
belangrike rol spesl 

In die volgende twse opdragte speel emosie 'n baie belangrike ral. 

Die aangesprokene is nie 'n bekende nie. Die mag van die emosie 

speel klaarblyklik. selfs by 'n normondersoek soos hierdie. 'n groat 

rol. Hierdie ontleding moet met die ontleding in 5.1.3 (p.65, e.v.) 

vergelyk word om hierdie rol na waarde te skat. Opdragte 10 en 30 

word ontleed. 



5.1.5.1 

5.1.5.1.1 

5.1.5.1.2 

Eerste aansJrake 

Opdrag 10 

Vra 'n man Jan 20 jaar ouel' hoekom hy Sy baba 
met sy vuis slaen. 

Kodes 

Ouderdom 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

Manlil< 
'Jroulik 

Beroep 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Afrikaans 
Ander 

Totaal 

Kodes: 

36 
45 
60 
30 
67 
64 
44 

100 
20 

43 
50 

40 
47 
57 
23 
78 
43 

45 
67 

46 

36 
45 
40 
60 
o 

27 
33 
o 

80 

37 
44 

40 
27 
32 
69 
33 
43 

41 
33 

40 

3 

21 
o 
o 
o 

17 
o 

11 
o 
o 

6 

7 
13 

5 
8 
o 
o 

7 
o 

6 

4 

7 
9 
o 

10 
17 

9 
11 
o 
o 

13 
o 

13 
13 

5 
o 
o 
o 

8 
o 

8 

Geen; ) = Meneer) 3 = Dam; 
4 Ander (Jv. buffel, haai, ens.) 

Opdrag 30 

By hierdie Jpdrag is u in die vraelys behou om 
vas te stel of daar enige noemenswaardige verskil 
met die aarcpreekgebruik in opdrag 10 sou wees. 

Vra 'n vree'c,de Blanke man van ongeveer 50 hoekom 
hy sy vuil vinger in U koffie druk. 

Kodes 

Ouderdom 
1 

2 
3 
4 
5 

7 
g 
9 

G8s1ag 

~lanlik 

Vroul1K 

2 
3 
4 
5 
6 

Taal 

<-'lfrikaans 
!\f)der 

ictaal 

36 
45 

100 
70 
50 
73 
44 
75 
60 

57 
59 

53 
53 
76 
54 
56 
29 

54 
100 

58 

2 

36 
36 
o 

30 
33 
18 
33 
25 
30 

26 
32 

40 
13 
19 
38 
33 
43 

31 
IJ 

29 

3 

21 
9 
o 
o 

17 
o 
o 
o 
o 

9 
3 

o 
27 
o 
o 
o 

14 

o 

6 

4 

9 
o 
o 
o 
9 

22 
o 

10 

9 
6 

7 
5 
8 

11 
14 

8 
o 

8 

J88:1; 2 Me":8er; 3:= OOr.'!; 

<\nder lbv. va::,'" haa1. enS. J 
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5.1.5.2 

5.1.5.2.1 

5.1.5.2.2 

Tweede aanspral<e 

Opdrag 10 

Kodes 

Ouderdom 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

Manl1k 
Vroul1k 

Beroep 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Afrikaans 
Ander 

Totaal 

KOdes: 

o 
9 
o 
o 

17 
18 
o 
o 

30 

9 
9 

7 
13 
o 

15 
11 
14 

33 

9 

21 
73 

10e 
90 
83 
55 
67 
75 
50 

70 
53 

67 
53 
76 
46 
56 
71 

62 
67 

63 

Ge en : 2: J y ; 3 = U: 4 
5 ~ Gemeng [bv. jy en u) 

Opdrag 30 

Kodes 

Ouderdom 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

Manlik 
Vroul1k 

Beroep 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Taal 

Afrikaans 
Ander 

~ 
1 • Jy: 2 

36 
55 

100 
80 
67 

100 
89 
75 
80 

U, 3 

78 
65 

73 
67 
86 
69 
44 
86 

72 
83 

73 

2 

36 
45 
o 

20 
33 
o 

11 
25 
20 

17 
29 

20 
13 
14 
31 
56 
14 

23 
17 

R- 'Jorm 

50 
18 
o 

10 
o 

27 
22 
25 
20 

15 
32 

13 
27 
19 
31 
33 
14 

24 
o 

23 

3 

29 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

4 
5 

7 
20 
o 
o 
o 
o 

5 
o 

5 

14 
o 
o 
o 
o 
o 

11 
o 
o 

4 
3 

o 
7 

6 
J 
o 

4 
o 

4 

R-vorm: 

5 

14 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2 
3 

13 
D 
o 
o 

o 

3 
o 

3 
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5.1.5.3 	 Die algemeenste kombinasies van eerste en tweede 
aanspreekvorme wet by emosiebeleeide uitings gevind is 

5.1.5.3.1 Dpdrag 10 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 

Geen vorm Jy 38 

Meneer Jy 18 

Meneer U 15 

Geen vorm U 6 

Ander vorme (soos haaL Jy 5 
buffel, ens. ) 

l"1eneer Geen vorm 5 

Dertien kombinasies is gevind. 

5.1.5.3.2 Dpdrag 30 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Geen vorm Jy 50 

Meneer U 15 

Meneer Jy 14 

Geen vorm U 8 

Ander vorme (soos vark, Jy 6 
haai) 

Dom R-vorm 4 

Dom Jy 3 

Agt kombinasies is gevind. 

5.1.6 Dpdragte in verband met kinders of deur kinders 

Met 17 en 29 is gepoog om die algemeenste vorma wat teenoor 

onbekende kinders gebruik word, te bepaal. 

Met opdrag 4 is daar vasgestel of die R-vorm wat algemeen deur kinders 

gebruik word gestigmatiseer is, met ander woorde, of die vorm en ns 

verskil van die algemene gebruik : hoe voel die Afrikaanssprekende oor 

hierdie kenmerkende gebruik deur Afrikaanse kinders? 



5.1.6.1 Eerste eensprake 

5.1.6.1.1 Opdrag 4 

'n Sewn van 12 vra sy ma of hy haar kan help om 
haar kamer skoon te maak. 

Kodes 

Ouderdom 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 

Geslag 

Manl1k 
Vrowlik 

Beroep 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Taal 

Afrikaans 
Ander 

Totaal 

o 86 
o 64 
o 100 
o 80 
o 100 
o 73 
o 56 
o 25 

10 80 

o 
3 

o 
o 
5 
o 
o 
o 

74 
76 

67 
73 
76 
85 
7B 
71 

1 73 
o 100 

75 

o 
27 
o 

20 
o 

18 
33 
50 
10 

15 
18 

7 
13 
19 
15 
22 
29 

18 
o 

16 

9 
o 
o 
o 
9 

11 
25 
o 

11 
o 

20 
13 
o 
o 
o 
o 

7 
o 

6 

Kode5: Geen: 2' Mal 3 = Mammal 
4 Mammie; 5· Moeder 

5.1.6.1.2 Opdrag 17 

7 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
3 

7 
o 
o 
o 
o 
o 

1 
o 

86 

Roep 'n sewn van ongeveer 12, en vra hom am 'n pakkie 
aan 'n man oorkant die straat te gee. 

Kodes 

Owderdom 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

Manlik 
Vroul1k 

2 
3 
4 
5 
G 

Taal 

Afrikaans 
Ander 

Totaal 

2 3 4 5 

21 0 C 36 0 
36 0 27 9 18 
60 20 0 20 0 
o 0 60 30 0 
o 17 50 17 0 
o 27 45 0 9 
o 11 33 11 11 

50 0 0 25 25 
30 20 30 20 0 

17 
21 

11 
9 

26 15 
32 24 

2 
12 

6 7 8 

o 21 21 
090 
000 
o 0 10 
o 0 17 

18 0 0 
22 0 11 
o 0 0 
000 

9 
o 

9 
o 

11 
3 

27 13 20 13 0 7 13 
13 0 40 27 7 0 
19 19 29 14 5 5 
23 8 15 38 0 15 
11 11 33 0 11 0 
14 0 43 14 29 0 

20 B 27 20 
o 33 50 0 

19 10 29 19 

7 
o 

6 

5 
o 

5 

13 0 
o 10 
o 0 

11 22 
o 0 

5 7 
o 17 

5 B 

Kodes: Geen: 2 = Boetie I 3 = Boet I 
~un(tjie): 5 = Boetman; 6 Ou seun; 
7 Haal: 8 = Ander (soos owtjie. ou k~ral) 

5.1.6.1.3 Opdrag 29 

'n Meisie van 6 soek haar moeder. Sa vir haar 
dat Sy nie bang hoef te wees nie en dat sy haar 
moeder nou-nou sal kry. 

Ouderdom 

'1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Gaslag 

Manlik 
Vrowlik 

Beroep 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Taal 

50 
45 
60 
50 
17 
o 
o 

50 
10 

28 
32 

20 
33 
38 
23 
56 
14 

Afrikaans 27 
Ander 67 

Toteal 30 

7 
27 
o 

30 
17 
58 
44 
o 

50 

41 
12 

33 
27 
24 
46 
22 
14 

28 
33 

29 

o 
o 

20 
o 
o 
9 

22 
o 
o 

4 
6 

13 
o 
5 
8 
o 
o 

5 
o 

5 

o 
o 
o 

10 
17 
18 
o 
o 
o 

4 
6 

o 
7 
5 
o 
o 

29 

5 
o 

5 

o 
o 
o 
o 

17 
9 
o 
o 
o 

4 
o 

o 
o 
5 
o 

11 
o 

3 
o 

3 

7 
o 
o 
o 
o 
o 

11 
o 

30 

2 
12 

13 
o 

10 
8 
o 
o 

7 
o 

6 

Kodas: Geen; 2· Msisisl 3 = Meisietjie: 
4 = Nooi(tjia)1 5 = Poppis, 6" Oogtertjie: 

7 

36 
27 
20 
20 
33 

9 
22 
50 
10 

15 
32 

20 
33 
19 
15 
11 
43 

24 
o 

7 

7 = Ander (hieronder tel talle uiteenlopend9 vorme 
5005 kleintjie. oom 59 kind. tannie 59 dogt9rtjie. 
d1ngetj1e. die meiaie) 
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5.1.6.2 Tweede aan~rake teenoor of deur kindel's 5.1.6.2.3 °edrai 29 


5.1.6.2.1 	 Opdrai 4 

Kodes 
 2 3 


Kodes 2 3 4 
 Ouderdom 

Duderdom 
 1 17 29 14 


0 0 0 100 
 2 0 73 27 


2 0 0 0 100 
 3 20 60 20 


3 0 40 0 60 
 4 0 100 0 


4 0 0 0 100 
 5 0 83 17 


5 17 0 0 83 
 6 0 36 64 


6 0 18 0 81 
 7 0 56 50 

7 0 11 0 89 
 8 0 50 50 


8 0 25 0 75 9 60
0 40 


9 0 20 40 40 

Geslag 


Geslag 
 ManUk 0 70 30 

Manli I<. 2 11 2 84 
 Vroulik 6 65 29 

Vroulik 2 11 2 83 


Beroep

Beroep 

1 	 0 73 27 

1 0 13 7 80 
 2 	 7 53 0 

2 0 7 7 87 
 3 	 5 76 19 

3 5 14 5 76 
 4 	 0 62 38 

4 0 0 8 92 
 5 	 0 67 33 

5 0 22 0 78 
 6 	 0 86 14 

6 0 0 0 100 


Taal 
Taal 


Afrikaans 3 66 31 

Afrikaans 1 11 5 82 
 Ander 0 83 17 

Ander 0 0 0 100 


3 68 30 

10 5 84 


Kodss: 
Kodes: 

1 : Geen. 2 - JYI 3 Ander (hieronder tel 
Geen. 2 3 Ul 	 ~ en
JYI 	 vorme SODS ons 1 


4 = R-vorm 

5.1.6.2.2 

Kodes 	 2 


Ouderdom 

71 29 

2 55 45 

3 60 40 

4 50 50 

5 50 50 

6 82 18 

7 56 44 

8 50 50 

9 70 30 


G8slag 

Manlik 67 33 

IJrouUk 56 44 


Beroep 

80 20 

2 60 40 

3 48 52 

4 38 62 

5 89 11 

5 86 14 


Taal 

Afrikaans 64 36 

Ander 50 50 


63 38 


Kodes: 


1 = Geenl 2 = Jy 
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S.1.6.3 	 Die algemeenste kombinasies van eerste en tweede aanspreek= 
vorme wat by uitings waarby kinders betrokke is, gevind is 

5.1.6.3.1 Dpdrag 4 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Mn R-vorm 63 

Mamma R-vorm 14 

Ma Jy 8 

Mammie R-vorm 5 

Ma u 4 

Elf kombinasies is gevind. 

5.1.6.3.2 Opdrag 17 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSEI\lTASIE 

Boet Geen vorm 18 

Seun(tjie) Jy 11 

Boet Jy 11 

Geen vorm Jy 11 

Doetie Geen vorm 8 

Geen vorm Geen vorm 8 

Ander vorme Geen vorm 8 

Seun(tjie) Geen.vorm 8 

Boetman Geen vorm 6 

Ou seun Geen vorm 4 

Twaalf ~ombinasies is gevind. 

5.1.6.3.3 Opdrag 2~ 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Geen vorm Jy 25 

Meisie Jy 20 

Ander vorma Jy 11 

Meisie Ander vorme 9 

Vyftien kombinasies is gevind. 
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5.1.7 Ontleding van die opdragte betreffende 
nis-Blankes 5.1.7.1.3 Opdrag 22 

By opdragte 13, 22 en 28 is daar veral gekonsen= 	 Vra '~ Swart medikus van ongeve2r 35 am gou na 
treer op persone of situasies waar ho~ status 'n 'n ongeluk waarin 'n Swartseun ~e5eer is tB Korn. 
rol spesl am vas te atel of dit enige effek op die 
aanspreekvorme teenoor nie-Blankes sal he. Kode5 2 4 

Opdrag 8 en 25 versk11 daarin van mekaar dat die 	 Ouderdom 
aangesprokene by 25 Dnbekend en van gevDrderde 1 50 o 14 
1eeftyd is. In opdrag 8 is die aangesprokene 2 	 9 o 91 o 
bekend. 3 40 o 60 a 

4 40 fi:J o
5.1.7.1 Eerste aansprake 

5 17 83 o 
5.1.7.1.1 	 Opdrag B 6 27 o 73 o 

7 11 11 78 o
'n Vrou van 20 5e vir haar huisbediende, 'n Swart= 

B 	 o o 100 o 
vrou van 30 jaar, dat sy haar saK in die bed1ende= 

9 	 20 o 80 o
Kamer moet las. 

7 	 Geslag 

57 14 o o 21 o 	 ManliK 30 2 65 2
7 

Vroul1k 21 a 3 
2 27 9 o 18 45 o o 

3 40 o 40 o 20 o o 
 Beroep
4 30 20 o 20 20 10 o 
5 17 17 o o 17 50 o 1 20 7 60 13 

45 9 o o 45 o a 2 40 a 60 C 
7 44 11 11 o 33 o a 3 38 a 62 o 
8 SO o o o 50 o o 4 15 o 8S o 
9 20 o o o 80 o o 5 22 o 78 o 

6 	 14 o 86 o 
41 11 2 o 37 9 o 

Taalvroulik 32 9 6 12 38 o 3 
Afrikaans 26 70 3 
Ander 33 67 0

20 13 o o 67 o o 

2 47 13 o o 27 7 


Totaal 2G 70 3 
3 38 5 10 5 23 10 o 

4 31 B B 15 38 o o 

5 44 o o 11 44 o o Kodes: 

6 57 29 o o o 14 o 


Geen, 2 Meneer; 3 Dokter; 4 Haai 
Taa1 
AfriKaans 36 11 4 5 36 5 1 
Ander 50 o o o 50 o o 
Totaa1 38 10 4 5 30 

5.1.7.1.4 Opdrag 25 

Kodes: Geen; 2 Ousie, 3 = Mosadi; 


Roep 'n Swartvrou wat oorkant straat staan.
4 = Aia; 5 Naam; 6 = Ou + naam; 7 = Ander 

Sy is ongeveer 60. Vra vir haar of sy n'e iemand 
ken wat 'n hond soek nie. 

5.1.7.1.2 	 Opdrag 13 
Kodes 2 3 5 6Roep die Kelner in 'n deftige restaurant en vra of hy 


'n paKkie sigarette kan gaan haal. Hy is 'n Indier= Ouderdom 

man van ongeveer 50 jaar oud. 

1 36 14 7 o 21 21 
2 18 36 18 9 '~ 9

Kodes 	 2 3 4 
3 20 20 20 o 40 a 

Ouderdom 4 30 50 o o 10 10 
5 33 50 17 a o o

29 7 64 o 
6 	 18 64 9 9 o o

2 36 o 64 o 
7 11 56 22 a 11 o

3 40 o 40 20 
8 25 a 50 a 25

4 30 o 70 a 
9 	 5U 60 o I} C

50 o 50 o 

6 18 o 73 9 


Geslag7 11 o 89 a 
B o o 100 a Manl1k 26 41 1S 4 11 2 
:) 50 o 40 10 	 Vroulik 24 41 12 o ~ 15 

Geslag 
Beroep 


Man 11k 30 a 67 2 

1 40 4C o a 14Vroulik 29 3 62 6 
2 13 :;3 13 7 27 7 
3 29 29 24 5 5 10 
4 31 4 ~) 15 o iJ o20 o 80 a 
5 22 22 o 11 1140 53 o 
6 14 BE; o o fJ o3 48 o 43 10 


4 15 o 55 o 

Taal5 22 o 78 o 

6 14 a 71 14 AfriKaans 23 42 15 11 8 
Ander 50 33 a 17Taa1 


Afrikaans 27 1 68 4 

Totaal 25 41 14 	 BAnder 67 a 33 o 

Totaal 30 65 4 
Kodes: Geen; 2 OU5i~; ~ Mosaci; 
4 = Aia, Haai, t Ander0 

Koces: 1.::c Geen;: 2 ""!;:neer-; 3 K.elner; 

4 :::: Ander (s.Jos haai, ~1ier'. ens. j 
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5.1.7.1.5 Opdra~ 28 

Versoek 'n welgestelde Swartman wat uit 'n 
deft1ge motor klim om aan sy chauffeur te vra 
sy motor 'n bietjie vorentoe te trek. 

Kodes 2 

Ouderdom 

71 29 
2 55 45 
3 80 20 
4 70 30 
5 50 50 
6 73 27 
7 44 56 
8 0 100 
9 90 10 

Geslag 

Manli" 67 33 
Vroulik 59 41 

Beroep 

1 60 40 
2 73 27 
3 71 29 
4 62 38 
5 56 44 
6 43 57 

Taal 

Afrikaans 46 28 
Ander 83 17 

Totaal 64 36 

Kodes: Geenl 2 Meneer 

om 
5.1.7.2.2 Opdrag 13 

Kodes 

Ouderdom 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
(3 

9 

Geslag 

Manlik 
Vroulik 

Beroep 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Taal 

Afrikaans 
Ander 

Totaa1 

Kodes: 

1 ~ Geen, 2 

36 
9 

20 
20 
33 
27 
11 
50 
50 

33 
21 

40 
53 
10 
15 
33 
14 

28 
17 

28 

Jy, 3 

2 

43 
55 
50 
40 
67 
27 
67 
25 
50 

50 
44 

40 
33 
57 
54 
33 
71 

45 
83 

48 

U 

3 

21 
36 
20 
40 

0 
45 
22 
25 

0 

17 
35 

20 
13 
33 
31 
33 
14 

27 
0 

25 

5.1.7.2 

5.1 • .7.7.1 

Tweede aansprake teenoor nie-Blankes 

Opdra~ 8 

Kodes 2 

Ouderdom 

1 14 86 
2 9 91 
3 0 100 
4 10 90 
5 0 100 
6 0 100 
7 0 100 
8 25 75 
9 2 eo 

Geslag 

Manl1k 9 91 
Vroulik 9 91 

Beroep 

13 87 
2 7 93 
3 10 90 
4 8 92 
~ 11 89 

0 100 

Taal 

Afrikaans 8 92 
Ander 17 83 

Totaal 9 91 

5.1.7.2.3 Opdrag 22 

Kodes 

Ouderdom 

1 

"3 
4 
5 
6 

8 
9 

Geslag 

Manlik 
Vroulik 

Beroep 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

~ 
Afrikaans 
Ander 

Totaal 

Kode!>: 

29 
0 
0 
0 

50 
27 
22 
25 
70 

26 
23 

40 
33 
19 
23 
22 

0 

23 
50 

25 

2 

14 
9 

40 
20 

0 
27 
22 

0 
20 

22 
11 

13 
19 

B 
22 
57 

18 
17 

18 

3 

57 
82 
60 
80 
50 
36 
56 
75 
10 

50 
62 

47 
53 
57 
69 
55 
43 

57 
33 

55 

4 

0 
9 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 

2 
3 

0 
5 
0 
a 
0 

3 
0 

3 

1 = Geen I 2 = Jy. 0; 4 R-vormKodes: Geen; 2 • Jy 
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5.1.7.2.4 Opdra!l 

Kodes 

25 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Geslag 

Manlil<. 
Vroulil<. 

Beroep 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Taa1 

Afril<.aans 
Ander 

91 
0 
0 

17 
9 
0 
0 

20 

7 
0 

7 
0 
0 
8 

22 
14 

0 

6 

86 
9 

100 
90 
83 
91 
89 
75 
80 

87 
91 

87 
100 

95 
92 
67 
71 

89 
83 

89 

7 
0 
0 

10 
0 
0 

11 
25 

0 

7 
9 

7 
0 
5 
0 

11 
14 

4 
17 

5 

Kodes: Geen; 2 = Jy; 3 U 

5.1.7.2.5 Opdrag 28 

Kodes 

Ouderdom 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Ges1a!l 

Man IiI<. 
Vroulik 

[leroep 

" 
l 
4 
5 
6 

Taal 

Afrikaans 
,llnder 

Totaal 

7 
9 

20 
10 
17 
18 

0 
0 

50 

17 
12 

13 
27 
14 

8 
11 
14 

16 
0 

15 

2 

29 
18 
40 
40 
17 
36 
44 

0 
20 

33 
24 

33 
20 
33 
31 
11 
43 

26 
33 

29 

3 

64 
73 
40 
50 
67 
36 
56 

100 
30 

48 
65 

47 
53 
52 
62 
78 
43 

54 
67 

55 

4 

0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 

2 
0 

7 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 

Kodes: 1 
4 

Geen; 
R-vorm 

2 = Jy, 3 U, 
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5.1.7.3 	 Die algemeenste kombinasies van eerste en tweede 
aanspreekvorme wat teenoor nie-Blankes gebruik is 

:).1.7.3.1 8 

EERSTE: AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


35 

Naam Jy 33 

Ousie Jy 9 

Ou + naam Jy 5 

Aia Jy 5 

Geer! vorm 	 Jy 

Tien kombinasies is gevind. 

5.1.7.3.2 13 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Kelner Jy 26 

Kelner Ge8n vorm 20 

Kelner U 19 

eeen vorm Jy 18 

Geen vonTi Geen vorm 8 

Geen vorm u 5 

Nage kombinasies is gevind. 

5.1.7.3.3 Opdrag 22 

EERSTE AANSPRAAK TWEEOE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Dokter LJ 43 

[lokter Geen vorm 18 

Geen vorm U 11 

Ceen vorm Jy 10 

Ookter Jy 8 

Geen vorm Geen vorm 5 

Nege Kombinasies is gevind. 
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S.1.7.3.4 Opdri'lg 25 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Ousie Jy 29 

G8en vorm Jy 21 

Mosadi Jy 13 

Hdai Jy 10 

Geen vorm U 4 

Twaalf Kombinasies is gevind. 

5.1.7.3.5 Opdrag 28 

EERSTE AANSPRAAK TWEEDE AANSPRAAK PERSENTASIE 


Meneer U 30 

Geen vorm Jy 26 

Geen vorm U 25 

Geen vorm GBen vorm 11 

Meneer Geen vorm 5 

Sewe Kombinasi8s is gevind. 
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5.2 Dntleding van die onderhoude 

In hoofstuk 4 (4.2. p. 56) word riie 8egewens in verband met die 

respondente van die onderhoude ulteengesit. Aanhangsel 0 bevat die 

opdragte wat by onderhoude gebruik is. 

Die mondelinge onderhoude word nie 5005 in die geval van die vraelyste 

vir elke opdrag afsonderlik ontleed nie, aangesien dit op te veel 

herhaling neerkom. In plaas daarvan ward al die gegewens ap 'n enkele 

diagram weergegee. Die kodes vir die afsonderlike respondentegroepe 

bly dieselfde as vir die vraelyste (5.1, p. 62). Die kode wat vir die 

diagram gebruik word lees 5005 volg: 

Eerste aanspraak 

1. Meneer, mevrou, juffrou 

2. ookter, dominee 

3. Dame 

4. Dom, tante en wisselvorme 

5. Ma en wisselvorme 

6. Duta, monna, ens. 

7. Mi1n, jong 

8. Varme vir kinders (bv. seuntjie, meisie, ens.) 

:3 • Ander (bv. haai) 

Tweede acm k 

1. J y 

2. U 

:J. R-vorm. 

oi8 aanspreekwyses word in kombinasie geges, byvoorbeeld: 

12 stel meneer of mevrou of Juffrou en U voor. 

Die varme word volgens getal respondente gegee en nie in persentasies 

nie. 
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RESPONOENTE 2 3 4 5 6 

Oudardom (2) 1x71, 1x81 1)(911 1x81 2)(81 2x12 2)(53 1x42: 1x43 

2 (1) 1x11 1)(31 1 x81 1x12 1x52 1x43 

3 (11 1x12 1)(12 1x12 1x12 1x53 1x12 

4 (2) 1x12. 1x11 1x11; 1x12 1x32. 1x12 2x12 1)(51, 1)(53 2x12 

5 (2) 2x12 2x12 2x12 2x12 2)(53 2x12 

6 (2) 2x12 x12 2x12 2)(12 1)(53, 1)(52 1x43. 1x12 

(2 J 1x11, 1x12 1x11. 1)(12 2)(12 2)(12 2)(53 1)(43; 1x12 

8 (2) 2)(12 1x12. 1x32 2x12 2x12 2)(53 2x12 

9 (2) 2)(12 2)(12 2x12 2x12 2x53 1x12, 1x42 

( 8) 3)(11, 1)(71. 4x12 1x91, 2)(31, 1x32, 2x81, 1x32. 5x12 8)(12 7x53/ 1x52 1x42; 2x43: 5x12 
1x11, 3x12 

2 (8) 1xB1. 7x12 1x81, 7x12 1x81, 7)(12 8)(12 1x51; 1)(52; 6)(53 1x42. 1)(43, 6x12 

(3) 1xB1, 2)(12 1x81, 2x12 1x81, 2x12 3x12 2x53, 1x52 1x42. 1x43, 1x12 

2 (3) 2)(12: 1x11 lx31, 2x12 1x81.2)(12 3x12 1)(52. 2x53 1x43. 1x42. 1x12 

3 (3) 2x12; 1x11 1x11, 2x12 1)(32, 2)(12 3x12 3x53 3x12 

4 (3) 1x71, 2x12 1x91, 2x12 1x81. 2x12 3x12 1x51, 2x53 3x12 

5 (2) 2x12 2x12 2x12 2x12 2x53 2x12 

6 (2) 1x11, 1x12 1)(12. 1x11 2x12 2x12 2x53 1x43. 1x12 

Taal (14 ) 9x12, 3x11. 1xB1, 1x81, 1x91, 1)(32, 10x12, 1x32, 3x81 14x12 2x52, 12x53 2)(43. 2x42, 10x12 
1x71 1x11, 2x31, 8x12 

2 (2) 2x12 2x12 2x12 2x12 1x511 1x53 1x12, 1x43 

Totaal ( 16) 11)(12, 3x11, 1x81, 1x81, 1x91, 1x32, 3x81, 1x32, 12x12 16x12 13x53. 2x52. 1)(51 11x12: 3x43: 2x42 
1x71 1x11, 2x31, 10,,12 

RESPONDENTE 7 8 9 10 11 

Oudardorn (2 ) 2x43 1x23, 1x22 1x31, 1x32 1x61, 1x91 2x81 

2 (1) 1x43 1x22 1x31 1x11 1x81 

3 (1) 1x42 1)(22 1x12 1x12 1x81 

4 (2 J 2x12 1)(23, 1)(22 2)(23 1x91, 1x6-, 1xB1. 1x91 

5 (2) 2)(12 2x22 2)(12 1x61, 1x91 2x81 

6 (2 J 1x12: 1x42 1)(23. 1x22 2x12 1x61, 1x11 2xB1 

7 (2) 1x12: 1x43 2x22 1x12, 1x11 2x91 hB1, 1x71 

8 (2J 1x12: 1x42 2x22 lx32, 1x12 1x61. 1x71 lxB1. 1x91 

9 (2) 2x12 2x22 1x12: 1x32 2)(61. 1x81 2xB1 

(B) 2x43, lx42, 5x12 1x23. 7x22 1x11, 1)(31, 3)(32, 2x61, 2x91. 1x11: 6x81. 1x91, 1x7 
3x12 2x71 

2 [B) 2x421 1x43: 5x12 2x23: 6x22 1x31, 1x32; 6x12 4x61. 2x91. 1x12, 1x11 7x81) 1x91 

(3) 1x43. 2x12 2x23; 1 x22 2x12; lx31 1)(61, lx91: 1x11 3x81 

2 (3J 1x43, 1x42, 1x12 3)(22 1)(32, 1x31: lx12 1x11. 1x61. 1x71 3x81 

3 (3J 2x12. 1x42 1x23. 2x22 2x12, lx32 2x91. 1x12 3x81 

4 (3) 1x43, 1x42, 1x12 3x22 3x32 2x61, 1 x71 1x81. 2x91 

5 (3) 2)(12 2x22 2x12 1x91: 1x51 2x81 

6 (3) 1x43; 1x12 2x22 1)(11: 1x12 1x81, 1)(61 1x81, 1x71 

Taal 1 (14) 4x43, 2x42; 8x12 11x22; 3x23 4x61, 5x91, 2x11. 2x71 12x91, lx91, lx71 

2 ,21 1x42: 1x12 2x22 2x16 1x81, 1,,91 

Totaal ( 16 ) 4x43, 3x42, 9x12 3x23, 13x22 2x31, 4x32. 1x11, 5x61. 5x91, 2x11, 1x12. 13x81. 2x91. 1x71 
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RESPONDENTE 12 13 

Ouderdom 1 (2J 2)(11 1)(91; 1)(81 1)(22: 1)(23 

2 (1 ) 1x11 1x91 1x22 

3 ( 1 ) 1x12 1x81 1x22 

4 (21 1 x711 1x61 2x81 2)(22 

5 (2J 1x12, 1)(11 2)(81 2x22 

6 (2J 2)(11 1x61 : 1x71 2x22 

7 (2) 1x111 1x91 1x81: 1x71 2)(22 

8 

9 

(2) 

(2) 

2x11 

1 x12, 1x11 

2)(81 

1x81: 1)(71 

2x22 

1x22, 1x23 

Geslag (6) 5x11; 
1x12 

1x71 , 1x91; 5x811 1x711 2x91 2x32; 6x22 

2 (8) 5)(11; 2x12; 1x61 6)(81, 2x71 8x22 

Beroep (3) 2x11: 1x12 1x81: 2x71 1)(23; 2x22 

2 (3) 3x11 2x81: 1)(91 1x32; 2x22 

3 (3) 1x12: 1x121 1x71 3)(81 3x22 

4 ( 3) 2)(11; 1x61 2x61; 1x91 3x22 

5 (2J 2)(11 2x81 2x22 

6 (2) 1 x91: 1x11 1x81, 1x71 2x22 

Taal (14) 8x11: 
1x91 

3x12, 1x71, 9x81. 2)(91: 3x71 2)(23, 12)(22 

2 (2) 1x61, 1x11 2x81 2)(22 

Totaal [16) 10x11: 
1)(91 

3x12; 1 )(71, 11 )(811 2)(91, 3x71 14)(22: 2x23 
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5.2.1 	 Totale sebruik van die eerste aanspraka 5.2.1.3 Eerste aansprake teenoor onbekende volwasse 
nie-f\lankes

Die gegewens in hierdie afdeling word in persan" 

taste gegee. 
 Dpdragte 10 an 12 word hier verwerk 

5.2.1.1 	 Eerste aansprake teanoor onbekende Blanke ouer 
persone Kodes 2 3 4 

Ouderdom
Opdraste 6 en 7 word saamgevoei 

1 50 25 0 25 
Kodas 2 100 0 0 0 

3 50 25 0 25
Ouderdom 4 50 25 0 25 

0 100 5 50 25 0 25 
2 0 100 6 75 25 0 0 
3 50 50 7 0 25 0 75 
4 100 0 8 50 25 25 0 
5 100 0 9 50 25 25 0 
6 50 50 
7 50 50 Geslag 
8 75 25 Manl1k 43 13 18 25
9 75 25 Vroul1k 56 31 0 13 

Geslag Beroap 

Manl1k 63 38 
 1 67 16 0 16
Vroul1k 69 31 

2 67 16 16 0 
3 50 a 16 33

Beroep 4 33 50 16 0 
50 50 5 50 25 0 25 

2 33 67 6 25 25 0 50 
3 83 17 
4 67 33 
5 100 a 

Afrikaans 54 14 11 21
6 50 50 

Ander 25 75 0 0 

Taal 
Totaal 50 22 9 19 

Afrikaans 36 64 
Ander 50 50 2 = Name teenoor Swartman: 

~ (lg. is net by Engels=Totaal 63 38 • Man, jong; 
ens. J 

5.2.1.2 

Kodes: 1 = Maneer. mevrou, juffrou, darnel 
2 = Oom, tenta (an wisselvormaJ 

Eerste aansprake teanoor onbakande Blanke 
parsona van dieselfde ouderom of 10 jaar 
jon!;!er of OLJar 

Opdragta 1, 2, 3 en 4 word hier verwark 

Kodes 

oudardom 

1 25 50 25 
2 75 25 a 
3 100 0 0 
4 100 0 0 
5 100 0 0 
6 100 0 0 
7 100 0 0 
8 100 0 0 
9 100 0 a 

Geslag 

Manl1k 88 6 6 
Vroul1k 91 9 0 

Beroep 

1 75 25 0 
2 92 8 0 
3 100 a 0 
4 75 8 17 
5 100 0 0 
6 100 0 0 

Taal 

Afrikaans 88 10 4 
Ander 100 0 0 

5.2.2 

5.2.2.1 

Totale iebruik van die tweeda aansprake 

Gebruike teenoor ouar parsona 

Opdragte 6 an 7 word hier verwerk 

Kodas 

Ouderdom 

1 25 75 
2 0 100 
3 100 0 
4 100 a 
5 100 0 
6 75 25 
7 50 50 
8 100 0 
9 100 0 

Geslag 

Manlik 75 25 
Vrouli k 87 13 

Beroep 

1 67 33 
2 67 33 
3 100 0 
4 75 25 
5 100 0 
6 50 50 

Taal 

Afrikaans 75 25 
Ander 75 25 

Totaal 90 B 3 Totaal 78 22 

Kodes: 1 
2 
3 

:1eneer. rnevrou .. juffrou, dame 
Vorma taanoor kinders 
Man, jong 

Kodes: UI 2 = R-vorm 
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5.2.2.2 Tweede aanspraKe teenoor onbekende 
sone van dieselfde leeftyd en tien 
tien Jaar Jon~er 

Blanke per= 
j aar ouer of 

Opdragte 1, 2, 3 en 4 word hier verwerk 

Kodes 2 

Ouderdom 

1 75 25 
2 87 13 
3 100 0 
4 50 50 
5 100 0 
6 100 0 

25 75 
8 100 0 
9 100 0 

Geslag 

Man lik 69 31 
Vroulik 91 9 

Beroep 

1 67 33 
2 67 33 
3 78 22 
4 67 33 
5 100 0 
G 78 22 

Taal 

AfriKaans 77 23 
Ander 100 0 

Totaal 78 22 

Kodes: Ul 2 = Jy 

5.2.2.3 Tweede aanspraKe teenoor onbeKende Swartmans 

Opdragte 10 en 12 word hier verwerk 

Kodes 2 

Uuderdom 

100 0 
2 100 0 
3 0 100 
4 100 0 
5 100 0 
6 100 0 

100 0 
8 100 0 
9 75 25 

Geslag 

Manlik 100 0 
Vroulik 81 19 

Beroep 

83 17 
100 0 

3 87 33 
4 100 0 
5 100 0 
G 100 0 

Taal 

Afrikaans 89 11 
Ander 100 0 

Totaal 91 9 

Kodes: JYI 2 U 
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5.3 Interpretasie van die normondersoek 

5.3.1 Verskil in die direktheid van die vraelys en die onderhoud 

Slegs die oplettende respondente het die doel van die vraelys,naamlik 

die vasstelling van die aanspreekvorme agtergekom. Die is 

opsetlik GO opgestel dat die aanspreekvorme nie vir die te 

op die voorgrond sou wees nie. Na afloop van die opname wat by 

skole gemaak is (vergelyk 4.1.2.2, p. 55) is aan die leerlinge gevra 

of hulle kan raai waaroor dit alles gaan. In die meerderheid 

gevalle het die leerlinge geantwoord: Oor hoe ons maniere is. 

Weliswaar was hulle korreK. oit was immers In normondersoek. 

Juis 'Iierdie feit maak die vraelyste baie minder direk as die onder= 

tloud. In laasgenoemde geval is spesifiek gese: Ek wiZ graag by u 

uitvind watter aanspreekvorme u in die volgende gevaZZe sal gebruik. 

(Vergelyk 1 0). 

Mense is om hulle beste voetjie voor te sit as hulle die 

pen op waag. oit is in die oortreffende trap waar as In mens 

hulle direk vra watter voetjie hulle beste is. 

oaar sal dus, as die voorgaande in ag geneem word, In duideliker 

beeld van die gewaande norm verkry word. 

Labov (1872 : 184) maak van dieselfde metode gebruik as hy van 

'n objektiewe waarneming tot by minimale woordpare gaan om die 

uitspraak van r vas te stel. In hierdie ondersoek is die vo 

hoofstuk vergelykbaar met sy objektiewe waarneming terwyl die onderhoud 

met die woordpare vergelyk moet word. 

'n lyking van die norm met die objektiewe waarnemings sal in 

hoofstuk 7 (P.164) gegee word. In hierdie afdeling word veral gelet 

op die verskille tussen die vraelyste en die onderhoude. 

5.3.2 

Die opm~rklikste patroon wat eintlik voor-die-hand-liggend is, is 

natuurlik dat die aansprake van jonger persone teenoor oueres 
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aanmerklik anders is as omgekeerd. (Vergelyk 5.1.3.2.11, p.72 en 

S.1.G.7.1. p.n7). 

Geerl u word teenuor kinders gebruik nie, terwyl die respondente 

weI ~lo dat hulle u teenoor ouer persone gebruik. 

Uaar i~ vermoed dat daar ook 'n duidelike verskil sou wees tussen 

die norm vir die aanspreekvorme van ouer en jonger persone. Geen 

bevestiging vir hierdie aanname kon gevind word nie. 

Die en patroon wat weI gevind is, is dat dit wil voorkom of 

ouer persone geredeliker die vorm dame gebruik as jonger persone. 

(Vergelyk 5.1.3.1.12, p. 69): 

FIGULIR 5.1 

OUOERDOI'1SGRUE:.PE EN DIE PERSEI\JTASIEGEBRUIK VAN DAME 

I 
7 n 16 28 37 27 42 43 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 

Uddr is twee opmerklike afwykings op die patroon naamlik by ouder~ 

domsgroep 6 en ouderdomsgroep 9. 

Geen verklaring kan gevind word vir die afwyking by die sesde 

ouderdomsgroep, dit wil s~ persone van 31 tot 35 jaar nie. Wat die 

Duderdomsgroep betref, kan daar natuurlik veronderstel word 

dat hierdie vorm nie in die betrokke groep se gebruik gevestig geraak 

het nie. en dat dit weI 'n jonger vorm is soos Odendal (1976 : 107) 

beweer. 

t'oewe I di t wi I voorkom asof hier 'n besondere tendens is, kon di t nie 

ujt dip onderhoude b8vestig word nie. Uit die onderhoude blyk dit 

eerder dat die swaartepunt vir die gebruik van dame by die jonger groepe 

Ie. (Opdrag 9, p. 94l. 

http:OUOERDOI'1SGRUE:.PE
http:5.1.3.2.11


Oit wil voorkom asof die ouderdom van persone min met die op= 

vatting oar wat die norm is, te doen het. 

5.3.3 Geslagte 

Beduidende verskille oor wat dis norm is, is tussen die twee 

gesl e gevind. Talle ondersoskers het hierdie verskynsel reeds 

1 (Romaine, 1978 : 155), Oit word hiermee vir die Afrikaanse 

aanspreekvorme beve 

FIGUUR 5.2 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN MENEER, MEVROU TEENOOR ONBEKENOE BLANKE 
PERSONE 

aa bb 

53 63 60 69 

Manlike respondente Vroulike respondente 

(a) Vraelyste (5.1.3.1, p.67, e.v.) 

(b) Onderhoude (5.2, p.94, e.v.l 

FIGUUR 5.3 

PERSENTAS IEGEBRU IK VAN MENEER TEENOCIR GESI ENE NIE - BLANKE IYJANS 

baba 

41 897533 

Manlike respondente Vroulike respondente 

(a) Vraelyste (5.1.7.1. p.88, e.v.) 

(b) Onderhoude (5.2. p.94, e.v.) 
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Flr;UUR 5.4 

PERSENTASIEGEt3RUIK VAN GGM EN TANTE TEENOOR OUER BLANKE PERSONE 

a b a b 

47 38 25 31 

Manlike respondente 

(al Vraelyste (5.1.3.1, p.67, e.v.) 

(bJ Onderhoude (5.2. p.94, e.v.) 

Vroulike 

In Interessante verskynsel by hierdie geval is dat daar by mans In 

afname in die gebruik van oom en tante is, terwyl daar by vrouens 

'n toename in hierdie gebruik is tussen die vraelyste en onderhoude. 

Oit kan op grand van die manlike parallel aangeneem word dat dieselfde 

verskynsel by vrouens van toepassing sou wees indien In groter aantal 

respondente ondervra is. 

FIGUUR 5.5 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN U TEENODR ONBEKENDE BLANKE PERSONE 

baba 

69 8962 72 

Manlike respondente Vroulike respondente 

(~l Vraelyste (5.1.3.2. p.70, e.v.) 

( b ] Onderhoude (5.2. p. 94, e. v. ) 



fIGUUR 5.6 
PERSENTASIEGEBRUIK VAN R-VORME TEENOOR DUER PERSONE 

a b a b 

32 2") 26 13I 
MAnlike respondente Vroulike respondente 

(a) Vraelyste (5.1.3.2, p.70, e.v.) 

(oJ Dnderhoude (5.2, p.94. a.v.) 

fIGUUR 5.7 

GESIENE SWARTMANS 

41', 13 
1 

a 

65 

b 

25 

Manlike respondents Vroulikerespondente 

(a) Vraslyste (5.1.7.2. p.89. e.v.) 

(b) Onderhouds (5.2, p.94, e.v.) 

By figuur 5.7 is daar 'n baie interessante tendens te bespeur, 

naamlik dat daar by beide geslagte teen die verwagting in 'n sterk 

afname in die gewaande gebruik van u van die vraelyste na die onderhoude 

is. Daar kan hier vermoed word dat persone nog nie bereid is am hulle 

gewilligheid tot u-gebruik teenoor Swartes in die apenbaar te bely nie. 

'n Vraelys is immers baie mear anoniem as 'n onderhoud. 

Oit is interessant dat verskeie van die persone wat op die vraelys 

het dat hulle weI u teenoor Swartmans gebruik. dit in die 

onderhoud ontken het. Enkele persone wat direk daaromtrent uitgevra is. 

het ten sterkste ant ken dat hulle ooit u teenoor 'n Swartmens sal 

gebruik. Dis gewilligheid tot u-gebruik is egter reeds duidelik te 

lees uit die antwoorde ap die vrae Hieruit kan voorspel word 

dAt u binne die afsienbare toekoms algemeen teenoor Swartmense uit die 

hoer beroepsgroepe gebruik sal word. 
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FIGUUf~ 5.tl 

PERr;F.NT ASIU ,LBRU IK DAME TEENOOR 'N WINKELASSISTENT 

a 

',rl 1550 

Mar, J il\(: n,sporldente Vroulike respondente 

(a) Vltlelyste (5.1.3.1.3, p.671 

(b) Onderhoude (5.2, p.94, e.v.) 

rJaar is by vroulike respondente In definitiewe afkeur te bespeur 

teenoor die gebruik van dame. By die vraelyste het die respondente 

In wyer keuse van aanspreekvorme as by die onderhoude, 

hulle by laasgenoemde verplig was om In eerste en tweede aanspraak te 

gebruik. [1ie toename in die k van dame deur vrouens tydens die 

onderhoude kan aan hierdie faktor gBWyt word. 

5.3.4 Beroepe 

5.3.4.1 Bespreking 

Hier i" In hele paar interessante verskynsels waargeneem wat in hoe 

mate deur die objektiewe waarneming (6.7.1. p.137J bevestig word. 

Oaar is drie opvallnnde tendense by In vergelyking van die beroeps= 

groep8. 5005 dit bJyk uit die diagramme hi Bronder (5.3.4.2) te bespeur. 

[1ie eerste is dat doar verskeie male 'n groter ooreenkoms tussen die 

1 en die hoogste beroepsgroepe is as met die groepe in die middel. 

ille tweede tendens wat hieruit vloei is dat dear dikwels In boogvorm 

in die patroon van die beroepsgroepverdeling is,byvoorbeeld: 

2 61 

of' so: 

1 2 3 4 5 6 

http:PERr;F.NT
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Waar Ilierdie boogvorm nie voorkom nie kry ons die derde tendens 

en dit is dat die tweede hoogste groep selfs maer na die norm 

(vergelyk figuur 5.17: p.106) neig as die hoogste of enige ander 

beroepsgroep. Hierdie neigings is ook deur Labov (1964 : 241) 

vasgestel ten opsigte van die p-gebruik in New York. 

Na sorgvuldige oorweging is op grond van veral die tweede en 

algemeenste tendcns (vergelyk onder andere figure 11, 12, 14, 15, 17, 

18, 1~ en 23 in hierdie afdeling) nagegaan om te sien of die ses 

beroepsgroepe nie tot drie verminder kan word nie. Die antwoord 

h1erop was dat so 'n verandering die boogtendens 100 persent onderskryf. 

Voorlop1g word egter met ses groepe gewerk. Oor hierdie kwessie word 

breedvoeriger ingegaan in hoofstuk 6 (6.7.1, p.137). 

5.3.4.2 Statist1ek 

FIGUUR 5.9 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN DAME TEENOOR 'N WINKELASSISTENT (VOLGENS 
DIE VRAELYSTE) 

40 27 38 23 22 71 

1 ::> 3 4 5 6 

Beroepsgroepe (5.1.3.1.3, p.67) 

fIGUUR 5.10 

PERSENTASIEGEBRlJIK VAN OOM TEENODR ONBEKENDE VOLWASSE MANS 
(VOLGENS DIE VRAELYSTE) 

13 25 11 15 8 28 

2 3 4 5 6 

Beroepsgroepe (5.1.3.1, p.67, e.v.) 
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FIGUUR 5.11 

f~ERSENTASIEGEBRUIK VAN MENEER TEENOOR ONBEKENDE BLANKE MANS 
(VOLGENS DIE VRAELYSTE) 

I 

67 42 53 75 47 64 

1 2 3 4 5 6 

Beroepsgroepe (5.1.3.1, p.67, e.v.l 

FIGUUR f~. 12 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN TANTE TEENOOR ONBEKENDE BLANKE VROUENS 
(VOLGEN~ DIE VRAELYSTE) 

3:, 32 26 21 f--20 34 

1 2 3 4 5 6 

(5.1.3.1, p.67, e.v.) 

FIGUUR ~J. '13 

f'[RSENTASIEGEBRUIK VAN MEVROU TEENOOR ONBEKENDE BLANKE VROUENS 
VOLGENS DIE VRAELYSTE) 

--" 
-

1 
I 

26 13 28 34 40 28 

1 :z 3 4 5 6 

(5.1.3.1, p.67, B.v.l 
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rIGUUR 5.14 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN MENEER TEENOOR 'N GESIENE SWARTMAN 
VOLGENS DIE VRAELYSTE) 

r 

40 7 29 38 44 57 

1 2 3 4 5 6 

(5.1.7.1, p.S8, e.v.l 

FIGUUR 5.15 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN OOM EN TANTE 
(VOLGENS DIE ONOERHOUDE) 

TEENOOR OUER BLANKE PERSONE 

_17~ 33 050 67 50 

53 4 61 2 

Beroepsgroepe (5.1.3.1, p.67, a.v.) 

FIGUUR 5.16 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN MENEER TEENOOR SWART MANS 
(VOLGENS OlE ONOERHOUDE) 

67 El7 50 33 50 25 

1 2 3 4 5 6 

(5.2. p.94. e.v.) 

FIGUUR 5.17 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN U TEENOOR ONBEKENDE BLANKES 
(VOLGENS DIE VRAELYSTEJ 

, 

60 59 68 71 68 41 

1 2 3 4 5 6 

Beroepsgroepe (5.1.3.2, p.70, e.v.) 
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FIGUUR ').18 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN R-VORME TEENOOR ONBEKENDE BLANKES 
(VOLGENS DIE VRAELYSTE) 

23 20 15 13 10 29 

1 2 3 4 5 6 

Beroepsgroepe (5.1.3.2. p.70, e.v.) 

FIGUUR 5.19 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN R-VORME TEENOOR OUER ONBEKENDE BLANKES 
(VOLGENS DIE VRAELYSTEl 

1----- . 

-
3') 32 24 23 15 43 

1 2 3 4 5 6 

Beroepsgroepe (5.1.3.2. p.70. e.v.) 

FIGUUR 5.20 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN JY TEENOOR ONBEKENDE BLANKES 
(VOLGENS DIE VRAELYSTE) 

7 11 12 10 

3 4 5 6 

Beroepsgroepe (5.1.3.2. p.70. e.v.) 

FIGULIR 5.21 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN U TEENOOR 'N GESIENE SWARTPERSOON 
(VOLGENS DIE VRAELYSTE) 

47 53 52 62 78 r--43

1 2 3 4 5 6 

tJeroepsgroepe (5.1.7.2. p.89, e.v.l 
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FIGUUR 5. 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN U TEENOOR ONBEKENOE BLANKES VAN OIESELFDE 
LEEFTYO OF TIEN JAAR VERSKIL (VOLGENS DIE ONDERHOUDE), 

100 

5 

78 

3 

78 

6 

67 

1 

67 

2 

67 

4 

Be (5.1.3.2, p.70, e.v.) 

FIGUUR 5.23 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN DIE R-VORME TEENOOR OUER BLANKES 
(VOLGENS DIE ONOERHOUOE) 

o33 25 o 5033 

5 631 2 4 

(5.1.7.2, p.89, e.v.) 

5.3.5 Taal 
~~£-~~ 

Die ontl volgens taalgroepe moet as voorlopig gesien word, 

aangesien so min respondente wat nie Afrikaans as moedertaal het nie, 

by die ondersoek betrek is. 'n Voorlopige ontleding dui egter daarop 

nat die andersta die aanspreekvorme wat deur Afrikaners in hulle 

se handel en wandel gebruik word as die norm beskou. Die 

werklike aanspreekvorrne wat deur Afrikaners gebruik word, korn in die 

volgende hoofstuk onder die soeklig en In vergelyking hiermee gee die 

indruk dat die voorgaande stelling korrek is. 

al 
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net tW8S dlar,ramme van 

vonrgetlOu: 

die anderstal1ges se gebruik word hie!' 

FIGUUR 5.24 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN R-VORME TEENOOR ONBEKENOE BLANKE PERSONE 
[VOLGENS DIE VRAELYSTEJ 


18 25 

1 2 

1. Afrikaners 

7. Anderstaliges (5.1.3.2, p.70, e.v.) 

F 5.25 

PERSENTASIEGEBRUIK VAN OOM EN TANTE (EN WISSELVORMEJ TEENOOR OUER 
BLANKES (VOLGENS DIE VRAELYSTE) 

35 47 

2 

1. Afrikaners 

2. Anderstaliges (5.1.3.1, p.67, e.v.) 

5.3.6 Totale en .•• die norm? 

Indien die totale gebruik van aanspreekvorme in die vraelyste en 

onderhoude nagegaQn word, word daar 'n beeld van die norm gevorm. 

5.1.5.1 Die norm vir eerste aansprak~ 


Uit die wye keuse wat enige Afrikaanssprekende per soon uit die 


eerste aanspreekvorme het, maak hy 'n betreklik klein keuse wat hy 


verhef tot die ideale en die korrekte vir 'n spesifieke situasie. 
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By die soort opname wat met die vraelys gedoen is, is die keuse 

skynbaar redelik vry, mdar indien die keuse wat die meeste aanhang 

~erli at, met die onderhoude vergelyk word, word gesien dat daar 

IliteinrlAlik net een of hoogstens twee vorme is, wat as korrek 

aanvaar word. 

Uy die onderhoudsituasie is hierdie keuse veel Kleiner en die norm 

soveel duideliker. Die aanvaarde norm en werklike gebruik is egter 

radikaal verskillend van mekaar, soos in hoofstuk 6, waar daar op 

werklike gebruik ingegaan sal word, gesien word. 

5.3.6.1.1 	 Die norm vir die eerste aanspraak teenoor onbekende 
Blanke vrouens 

Uit die resultate van die opdragte in die vraelys (opdragte 5, 6, 15, 

20 en 21) blyk dit dat mevrou die aanvaarde aanspreekvorm vir vrouens 

wat nie meer as 10 tot 15 jaar ouer as die spreker is nie en nie jonger 

0" 20 is nie. Vir persone jonger as 20, is dit of jUffrou of 'n vorm 

wat teenoor kindel's gebruik word, soos meisie. 

Hierdie vorme word in 'n mate in die onderhoude bekragtig. Mevrou 

woru in opdrag 2 deur die oorgrote meerderheid persone (89 persent) 

gekies vir 	vrouens bo 20 jaar. 

T88noor ouer vrouens wat 20 jaar of meer ouer as die spreker is~voer 

mcvrou 'rl ongelyke stryd teen tante (tannie). (Vergelyk opdragte 20 

en 21 in die vraelyste, p. 68). 4B persent van die respondente het 

tante of tannie gekies teenoor slegs 29 persent vir mevrou. 

Hierdie saak is egter byna omgedraai by die onderhoude (p.94, e.v.) 

waar die respondente 69 persent mevrou en slegs 31 persent tante 

(tannie) verkies het. 

Mevrou vi r getroude perc,one en dame vir twyfelgevalle blyk dus die 

norm teenoor vrouens te wees, terwyl die norm teenoor vrouens wat 

heelwat ouer as die spreker is, tante skyn te wees. Tante (tannie) 

word blykbaar reeds deur 'n groot groep sprekers as minder beskaafd 

beskou. 
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Hiert.eBnoor moet daar egter opgemerk word dat tante (tannie) nog 

steeds die hoogste aanhang onder sprekers uit die ho~r beroepsgroep 

het (vergely~ figuur 5.12, p.105) en as die beskouing dat die 

prestigegroDp leiding by taa bruik gee (Haugen, 1972 : 109) 

uS maatstaf Eeneem word, sal die gebruik van tante (tannie) eerder 

tooneem. Oit kan vermoed word dat hierdie gebruik reeds oor die 

afgolnpe dertig jaar geweldig het. Hierdie vermoede word 

gegron~ op verskillende gesprekke met ouer sprekers waarin daar beweer 

is dat tante (tannie) gedurende die jare veertig veel minder voorgekom 

h[~t a[~ vandag. 

~.3.6.1.2 	 Die norm vir die eerste aanspraak teenoor onbekende 
Blanke mans 

Teenoor Blanke mans is die k van aam vo die vraelyste 

heelwat laer (16 persent) as die gebruik van tante (21 persent) 

teenoor vrouens (vergelyk 5.1.3.1.11 en 5.1.3.1.12, p.69J. 

Hierdie opvatting word geloenstraf deur die resultate wat i;1 

die ondorhoude verkry is: hier is die gebruik van aam teenoor ouer 

mans veel hoer (43 persentJ as die gebruik van tante teenoor vrouens 

(31 persent) (vergelyk 6 en 7, p. 94) • 

Meneer is In gerieflike term wat teenoor getroude en ongetroude mans 

aangewend kan word en dit moet volgens die gegewens uit die onderhoude 

en vraelyste as die aanvaarde norm teenoor onbekende mans gesien word. 

Die opmerkings wat hierbo [5.3.6.1.1, p.111) ten opsigte van tante 

gemaak is, geld egter eweneens vir aom. 

S.3.6.1.3 	 Die norm vir die eerste aanspraak teenoor kinders onder 
die ouderdom van 14 aar 

Baetie (baet~ baetman) is vOlgens die resultate van opdrag 17 (5.1.6.1.2, 

p. BU) die 	norm vir die eerste aanspraak vir onbekende seuns. 

Meisie is volgens die resultate van 29 (5.1.6.1.3, p. 86) 

die aanvaarde norm vir onbekende dogters. 

liierdi>, gevolgtrekking word deur 11 en 13 (P.94 en 95) 

van die onderhoude gesteun. 

http:5.1.3.1.12
http:5.1.3.1.11
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5.3.G.1.4 	 Die norm vir die eerste aanspraak teenoor bekende 
Blanke mans 

fCBnuor beksnde Olanke mans van ongeveer dieselfde leeftyd as die 

spraker, is die eerste,aanspraak natuurlik die voornaam (5.1.4.1.7, 

p. 78). Hierbenewens kom daar ook weI vorme SODS ou maat en 

vY'iend voor. Die voorkoms van vY'iend,naamlik 3 persent ,moet 

waarskynlik gewyt word aan die manier waarop opdrag 17 gestel is 

(kyk aanhangsel C). Man en jong kom ook dikwels voor. 

Teenoor bekende manspersone wat van 15 jaar of meer ouer as die 

~preker is [vergelyk opdrag 24, 5.1.4.1.6, p. 78), is oom die 

waarskynlike norm. 

Waar die bekende persoon egter in 'n gesagsituasie teenoor die 

~preker is, is meneeY' die aanvaarde norm [opdrag 16, 5.1.4.1.4, p. 77). 

Met opdrag 11 (5.1.4.1.3, p. 77) word hierdie afleiding bevestig. 

Teenoor predikarlte en dokters is dit die aanvaarde norm om hierdie 

persone op hulls titels aan te spreek. (Vergelyk opdrag 9, 

5.1.4.1.2, p. 77; onderhoudsopdragte 4 en 8,5.2, p. 941. 

5.3.6.1.5 	 Die norm vir die eerste aanspraak teenoor bekende 
Blanke vrouens 

Teenoor bekende Blanke vrouens is die norm in ooreenstemming met wat 

hierbo oor bekende Blanke mans gese is: voorname teenoor bekendes 

van onr,eveer dieselfde ouderdom, maar tante (tannie) teenoor ouer 

persone [opdrag 27, 5.1.4.1.7, p. 78J. 

Geen ordrag is gegee om die aanspreekvorm teenoor vrouens in 'n 

gesagsituasie te bepaal nie, maar dit kan aangeneem word dat dit 

analoog behoort te wees aan die teenoor mans, dit wil se mevY'ou of 

juffY'ou. 
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~.3.6.1.6 Die invloed van emosie die eerste aans k 

Die normatiewe eerste aanspraak teenoor vreemde Blanke manspersone 

is volgens opdragte 10 en 30 (5.1.5.1.1 en 5.1.5.1.2) nog steeds 

meneer, maar dit is opmerklik dat die eerste aanspraak in sulke 

emosiebelaaide gevalle liefs heeltemal vermy word. Vergelyk die 

r8sultate vun opdrag 3 [5.1.3.1.1) byvoorbeeld met die van opdrag 10. 

In opdrag 3 word die aanspraak slegs in 25 persent van die gevalle 

vermy, terwyl dit in opdrag 10 vir 46 persent vermy word. In rag 

30 word dit vir 58 persent vermy. 

5.3.6.1.7 Die norm vir die eerste aanspraaK teenoor nie-Blankes 

Teenoor bekende Swartvrouens is dit waarskynlik normatief om slegs 

die voornaam (30 persent), ausie (10 persentl of au + naam (5 persentJ 

te gebruik. (Vergelyk opdrag 8~ 5.1.7.1.1, p. 88). 

Teenoor onbeKende Swartvrouens word verkieslik ausie (41 persent) 

of masadi (14 persentJ gebruik. Haai (10 persentl is besonder hoog 

as dit met enige ander opdrag vergelyk word. Hier moet er in 

gedagte gehou word dat die persoon volgens die opdrag nader geroep 

moet woro. Indien dit met opdrag 12 (5.1.6.1.2, p. 86) vergelyk word 

waar 'n seun nader geroep word, is dit egter nog steeds hoog. In 

hi8rdie geval kom haai slegs 5 persent keer v~~r. 

'n Mens kan met stelligheid aanneem dat die eerste aanspreekvorme 

teenoor vreemde en bekende Swartmans ongeveer dieselfde sal wees as 

die teennor Swartvrouens. Hierdie aanname word bevestig in opdrag in 

Vim die onderhoude (5.2, p. 94) waar manna of auta in 38 persent van 

die gevalle as aanspraak teenoor 'n vreemde Swartman gekies is en daar 

vir 31 persent van haai en ander vorme gebruik gemaak is. Hi moet 

natuurlik gevoeg word dat daar by die onderhoude nie die geleentheid 

WdS om die aanspraak te vermy soos in die geval van die opdragte by 

die vraelys nie. 

Tee~nor Swartmans van aansien is daar of by voorkeur van die titel 

{70 persentJ gebruik gemaak 5005 in opdrag 22 (5.1.7.1.3, p. 8A) 

:::t3S00or 'n dok ter, of van meneer (36 persent) 5005 in opdrag 28 
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(~.1.7.1.5, p. 89). In beide gevalle is die aanspraak redelik 

(jikwels vermy: 26 persent en 64 persent onderskeidelik. Hierdie 

gegewens word deur die onderhoud gesteun: in opdrag 12 (5.2, p. 95J 

is menee~ in 81 persent van die gevalle teenoor In welgestelde 

Swartman gebruik. 

5.3.6.2 Die norm vir die tweede aanspraak 

Hoewel die keuse by die tweede aanspraak nie so groot is as by die 


eerste nie, is die verskeidenheid wat in die vraelyste en in minder 


mate by die onderhoude gevind is, tog verbasend. 


Daar is agt verskillende vorme van die tweede aanspraak in die 


vraelys gevind. 


(aJ Die nulvorm 


('n Uiteensetting van hierdie patroon word in 7.1.2.4, p.183, gegee). 


In die volgende sin is daar van die nulvorm vir die eerste en tweede 


aanspraak gebruik gemaak. 


Kan die chauffeu~ nie die motor 'n bietjie vorentoe trek nie? 

(As In antwoord by opdrag 8) 

(b) 

(e) 

(d) 

Jy 

U 

R-vorm. dit wil 

sinne SODS: 

58 In herhaling van die eerste aanspraak in 

ftfu, kan ek ma help om ma se kamer skoon te maak? (Opdrag 5). 

(e) Julle teenoor In enkele persoon. 

Het julIe iets vir verkoue? (1eenoor die apteker in opdrag 3). 

[f) Ons 

Is ons mamma weg? (Teenoor die meisie in opdrag 29). 

Jan, kan ons nie op In ander dag kom kuier nie? (Teenoor In 

vriend in opdrag 29). 
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gk l;)ondeI' of ons nlJ:! betel' manieI's het nie? (Teenoor 'n 

vreemd8 man in opdrag 3D). 

(g) 	 peI'8oonVO1me 

Hoekom huiZ sy so? (T88noor die meisie in opdrag L9). 

Oit Zyk tog te fI'aai vandag! (Teenoor die vrou in 4), 

(h) 	 Gemengde VOI'me 

('n U1teensetting van hierdie roon word in 7.4, p,197), gegee. 

Meneel' kan meneer se chauffeur' u motoI' 'n bie"tjie VOl'entoe tI'ek? 

(Teenoor die Swartman in opdrag 28), 

Ek 8ien tannie dI'a so swaaP. Kan ek u heLp? 


(Teenoor die vrou in opdrag 20), 


Nieteenstaande die baie vorme wat in die antwoorde op die vraelys 

voorgeKom het, het die swaartepunt by enkeles gel~. Oit is in die 

onderhoude waar slegs drie vorme naamliK jy~ u en die 

R-vo1'm voorgekom het. 

S.J.D.2.1 	 Die norm vir die tweede aanspraaK teenoor onbekende 
BlanKe volwassenes 

Uie norm teenoor onbekendes is oorweldigend op u gestel (vergelyk 

opdragte 3,5,6,14,15,19,20,21 en 26 wat in 5.1.3.2.13, p.73, 

saamgevat is): 

Jy 10% 

U 62% 

R-vo1'm 19% 

As da~r na die vorm teenoor ouer persone (5.1.3.2.14, p. 73) gekyk 

word, word die R-'/)oY'77) 'n bietj ie hoer aangeslaan: 

Jy 2% 

U 59% 

R-voPm 29% 

Hierdie verskynsel word deur die onderhoude onderstreep. 

http:5.1.3.2.14
http:5.1.3.2.13
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leenoor vreemde persone van ongeveer dieselfde ouderdom as 

die spreker: 

u /5% 


Jy 22% (5.2.2.2, p. 9n 


Teenoor ouer' persone bly die toestand wat u bet ref onveranderd: 

u 78% 


R-vorm 22% ( 5.2 . 2 . 1, p. 96 ) 


5.3.6.7.2 	 Die norm vir die tweede aanspraak teenoor bekende 
volwasse Blanke persone 

Waar gesag enigsins 'n rol speel is ook die norm vir die tweeds 

aanspraak teenoor bekende persone (vergelyk opdragte 7, 11 en 16, 

5.1.4.2.1/3/4, p. 78, e.v.l waar u onderskeidelik in 61, 

75 en 74 van die gevalle gebruik is. 

Teanoor vriende is die gebruik of jy of R-vorme. Teenoor ouer 

persone word R-vorme in hierdie gevalle gebruik. Vergelyk in die 

verband opdragte 24 en 27 (5.1.4.2.6/7, p. 80) waar die gebruik
t500S volg is: 

27 

Jy 58% Jy 68% 

U 10% U 3% 

R-vorm 29% Ander 13% 

Oit is opvallend dat die u,gebruik in hierdie laaste twee gevalle nag 

voorkam. Oit bevestig onweerlegbaar die igewaarde van U. 

5.3.6.2.3 	 Die norm vir die tweede aanspraak van kinders teenoor 
hulle 

In 5.1.6.2.1 (p. 8/1 word die resultaat van opdrag 4 ten opsigte van 

die tweede aanspraak weergegee. 



l1ienJrlI[;en,; is dit die norm am teenoor 'n moeder 'n R-vorm te 

r;etJruik. In 84 persent van die gevalle is die R-vorm ver'kies, i.n 

lU persent jy en in 5 persent u. Hierdie gegewens word in opdrag 5 

(S. 2, fJ. 94) van die onderhoude bevestig. 

~.l.6.2.4 nie norm vir die tweede aanspraak teenoor kinders 

Hier bestaan daar min twyfel dat jy die norm is, hoewel ander vorme 

oak sporadies ik is. (Vergelyk opdragte 17 en 29, 5.1 . . 2.2/3, 

p. 87 ) waar jy onderskeidelik in 38 persent en 68 van 

die gevalle gebruik is. Die hoe voorkoms van gevalle waar geen 

aanspraak gebruik is nie, in opdrag 17, naamlik 63 persent, moet 

daaraan gewyt word dat die respondente hier versoek is am In 

clan die seun te gee. In opdragte kom daar normaalweg in Afrikaans 

geen tweede voor nie. 

5.3.6.2.5 Die norm vir die tweede aanspraak teenoor nie-Blankes 

Teenoor huisbediendes en nie-Blankes met In laer status is die 

normgebruik volgr,ns opdragte 8 en 25 (5.1.7.2.2/4, p.89, e.v.) 

jy, wat onderskeidelik 91 persent en 89 persent, voorkom. In die 

tweede geval word 'n onbekende persoon aangespreek. Oit word in 

opdrag 10 (5.2. p. 94) van die onderhoude bevestig. 

Teenoor nie Blaflkes met 'n ho~r status 5005 'n medikus en 'n 

welgestelde Swartman (opdragte 22 en 28, 5.1.7.2.3/5, p.84, e;v.J 

is u meer algemeen 

Opdrag 22 Opdrag 28 

Geen {Jom 25% Geen vorm 15% 

Jy 18% Jy 29% 

U 55% U 55% 

R-vorm 3% 
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Uit i~ opm~rklik dat die aanspreekvorm in beide gevalle so 

rJH.wrds venny is. In die e8rste geval teenoor die dokter is 

die vermyding ilo~r as die jy-gebruik. 

In die onderhoud (opdrag 12,5.2, p. 95J is u (18 persentJ aanmerklik 

minder gebruik as jy (81 persentJ. Oit wil voorkom asof die respon= 

dente liewer in die anonimiteit van die vraelys u teenoor 'n Swartpersoon 

sal gebruik. 
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H 0 n F STU K 6 

ONTLEDING VAN DIE OBJEKTIEWE SISTEMATIESE GEGEWENS 

6.1 Inleidend 

Reeds toe die eerste stel rekenaarverwerkte gegewens (vrae na die 

norm: hoofstuk 5) ontvang is, was dit duidelik dat die vind van In 

eenvoudige patroon u luit is. Hierdie feit het selfs nog duide= 

1iker geword by die verwerking van die sistematiese waarnemings. 

Vyftien kategoriee veranderlikes is nagegaan (aanhangsel B). Hierdie 

kategorie~ lewer 'n totaal van 82 subveranderlikes wat In totale 
5

kombinasietal van ongeveer 15 lewer. 

Sommige kombinasies skakel natuurlik ander kombinasies uit. Vergelyk 

byvoorbeeld die volgende: In persoon van 10 jaar kan tog nie met 

'n persoon wat 20 jaar jonger as hy i~ praat nie. In Situasie waarin 

In Blanke en In nie Blanke ouer en kind is, is onwaarskynlik. Net so 

is In feestelike toneel met 'n verskonende toonaard, hoewel nie 

onmoontlik nie, waarskynlik uitgesluit. 

Selfs a1 word die onmoontlike en onwaarskynlike situasies uitgeskakel 

bly daar nog 'n waarskynlike kombinasietal van 10 10 of 10 miljoen 

kombinasiemoontlikhede oar. Om slegs 10 verwerkbare gegewens vir 

elKe knmbinasie te verkry is natuurlik 'n onbegonne taak vir In enke1e 

ondersoeker. 

Oit. en die probleem wat voorsien is om 'n model a la Ervin-Tripp 

(10/3 : 305) en Odendal (1976 : 106) daar te stel met 15 basiese 

veranderlikes wat nie bloot 'n plus of min keuse laat nie. het dit 

nodig gemaak om die resultate wat uit die ondersoek verkry is, eerder 

weer te gee soos Brown en Ford (1964 : 238, e.v.) dit gedoen het, 

naamlik om elke veranderlike afsonderlik te besKou en die persenta= 

siegebruik daarvoor weer te gee. 
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~aar minder as 20 uitings vir 'n besondere veranderlike verkry is. 

word dit nie as voldoende gesien nie en ken geen definitiewe gevolg= 

trekking ten opsigte van die betrokke veranderlike gemaak word nie. 

In sulke gevalle sal dit duidelik as sodanig aangedui wor~ met 'n 

opmerking soos: te min gegewens is verkry of nie voldoende gegewens 

is verkry nie. 

Die met ode van versameling en verwerking van die gegewens in hierdie 

hoofstuk is in 4.3 (p. 57) en 4.4.2 (p. 60) uiteengesit. 

Die metode van weergawe word in 6.3 (P.124. e.v.) duideliker uit= 

eengesit. 

Vir spesifieke terme wat ten opsigte van die veranderlikes gebruik is. 

verwys na die komponentanalise in 3.6 (p.42. e.v.). 

G.2 	 VerEelykende belangrikheid van veranderlikes 

Dmdat die 1 842 uitings wat verkry en ontleed is (vergelyk aanhangsel E). 

heeltemal ontoereikend is om in baie gevalle In af te maak. 

is probeer vasstel watter veranderlike die belangrikste is. hierdie 

metode bestaan die probleem dat talle van die ver= 

anderlikes baie afhanklik is van ander veranderlikes. Relevante 

gegewens kon dus net verkry word indien In spesifieke gegewe konstant 

gehou is. Die volEende kan In voorbeeld wees: In onbekende persoon 

is per uefinlsie ook onbekend wat sy status betref. In Ander saak as 

ute st~tus van die aangesprokene sal hier dus die deurslag gee vir die 

spesifieke aanspreekvorm wat gebruik word. In sulke gevalle hang die 

vorm wat gebruik word eerder af van die status van die spreker 

en die sltuasie. 

Die volgenrle onderskeidings betreffende die status van die spraker 

is konstant gehou en hiervolgens is In verde ling van die belangrikheid. 

dit wil 58. die invloed van die ander komponente op die aanspreekvorm 

gemaak: 
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1. beroep 

2. huwelikstaat 

3. ras 

4. bekendheid 

5. Eesag 

6. gesondheid 

7. taal 

b. ouderdom 

9. geslag 


1() . emosie 


11- situasie. 


Statusverandering is nie ingesluit nie, aangesien dit in 'n hoe 

mate deur gesag oorvleuel word en daar boonop te min gegewens hieroor 

verkry is. Die onderskeidings of veranderlikes word telkens in die 

volgorde van belangrikheid weergegee terwyl een van die stat lers 

van die deelnemers konstant gehou is. 

6.2.1 Geslag 

Vir beide mans en vrouens is hierdie volgorde dieselfde, hoewel 

daar graadverskille waargeneem is: 

1. bekendheid 

2. ras van die aangesprokene 

3. sosiale groep waartoe die spreker behoort 

4. emosie 

5. situasie 

6. ouderdom van die aangesprokene 

7. gesag 

8. ouderdom van die spreker 

9. huwelikstaat van die aangesprokene 

10. gesondheid van die aangesprokene. 

6.2.2 Huwelikstaat 

~ie volgorde is hier dieselfde as by die voorgaande. maar by 

on~etroudes wil dit voorkom of die geslag van die spreker 'n er 
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rol gespeel het as by getroudes. (Vergelyk er 6.8, p.141). 

b.7.::1 r~as 

Uldnke spreKers DIy die patroon 5005 hierbo onveranderd, maar 

tlY ni n Ulan~,e spre~,ers is daar ingrypende veranderings: 

1 . ras van die aangesprokene 

? . gesag 

J. sosi~le groep waartoe die spreker behoort 

fl. emosie 

5. bekendheid 

(j • ouderdom van die aangesprokene 

7. ouderdom van die spreker 

B. ~ituasie 

9. geslag van die aangesprokene 

10. gesondheid van die aangesprokene 

1 ~, . huwelikstaat van die aangesprokene. 

6.2.4 E:l8kendheid 

01e belan2rikste verskil wat van die patroon in 6.2.1 word 

in soverre dit bekendes betref, is dat die ouderdom van die aange 

sprnkene opskuif na die Jerde plek. Onder bekendes word hier verstaan 

toevaUi:le kennis, goed bekend, be7)riend af huisgenote. Die sa~3iale 

grasp waartoe die spreker behoort skuif in hierdie gevalle af na die 

plek. 

6.2.5 

By die gesag van die spreker bly die basiese patroon konstant indien 

die gesag neutraal, normaal hoer of normaal laeT' is. 

By abnormale hoe!' en laer gesag van die spreker kom emosie in die 

eerste pleK, terwyl die ouderdom van die aangesprokene na die elfde 

pIek daal. Hierdie afleiding berus egter serder op vermoede as op 

empiriese gegewens, aangesien te min uitings verwerk is (vergelyk 

H.1" p.141). 

va 
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Wat dfhanklike gesag betref is daar te min gegewens versamel om 

'n waardevolle waarneming te maak. 

6.2.6 Gesondheid 

Oit blyk uit die gegewens dat die gesondheid van die spreker nie 

'n verandering aan die basiese patroon van die veranderlikes maak 

niB. 

G.2.7 Taal 

Indian dis spreker Afrikaans is, bly die basiase patroon onveranderd. 

uie patroon by sprekers van swart tale is dieselfde as die onderskeiding 

wet resds ten van nie-Blankes gemaak is. By s 

en van ander EUI'opese tale is die belang van die sosiaZe 

gpoep van die minder (nommer 9) terwyl gesag opskuif na die 

vyfde plek. (Vergelyk 6.6, p.135 en 6.9, p.141). 

6.2.8 Ouderdom 

Die ouderdom van die spreker het blykbaar geen noemenswaard 

invloed op die roon in 6.2.1 nie. (Vsrgelyk in hierdie verband 

oak 6.5, p.127 en 5.3.2, p.98). 

6.2.9 Beroep of sosiale grosp waartoe die spreker behoort 

Geen verskil is nd van die patroon in 6.2.1 nie. (Vergelyk ook 

b.7, p.137). 

6.2.10 Emosie 

Te min gegewens is verkry om 'n geldige resultaat te kan bekom. 

!Vergelyk 6.14, p.145). 
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6.3 	 Resultate van die wdarnemings indien elk8en van die veranderlikes 
~fsonderlik beskau wnrd 

In die volgende bespreking word die veranderlikes onder die 

loep geneem. In verskej8 gevalle was Jlt no orn of geen 

~evolgtrekking te maak nie weens 'n gebrek aan genoeg regewens, of 

om n181:s 'n opmerking oor moontlikhede te maak vanwe~ dieselfde reds. 

(Vergelyk oak 6.1, p.120). 

11.3.1 Die verhouding word in e gege8. 


Oit is 'n afgeronde syfer. 'n Verskil van tot 3 per honderd 


mag dus gevind word indien die lIe bymekaar getel word. 


G.~.7 Die gegewens wat hier gegee word, veronderstel natuurlik 

niB dat dit die werklike likse voorkoms w8erspieel nie, maar 

net die waarskynlik8 voorkoms as die situasi~en watter ander 

komponente oak al,konstant gehou word, soos dit in hierdie ondersoek 

gcdoen is. (Vergelyk oak 4.4.2.1, p. 60). 

0.1.3 In sommige gevalle word die opmerking gemaak dat daar 

toegegee is vir die verskil tussen twee of meer veranderlikes. 

Oit beteken dat die aantal gegewens wat verkry is met mekaar in 

ooreenstemming gebring is, minder of meer gegewens our een 

vdn die veranderlikes as vir die ander ingesamel is. Oit was natuurllk 

nodig om dit te doen aangesien 'n vergelyking andersins nie mcontlik 

sou wees nie. Aan elkeen van die nege situasiekombinasies (vergelyk 

aanhangsel 8) is dieselfde waarde toegeken, waarna die gegewens met 

mekaar in verband is. (Vergelyk 4.4.2.1, p. 60). 

0.3.4 Die bespreking wat volg, word onder hoofnommers 

(6.4, 6.5, ens.] om 'n te lampe numering te voorkom. 

O.,I.S Slegs die tweede aanspraak word op hierdie wyse behandel 

terwyl die eerste aanspraak afsonderlik in 6.20 (p.147, e.v. J en die 

kombinasies in 6.::'1 (p.161,e.v.J aan die beurt kom. 
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6.1.6 Oi8 volgend8 twe8d8 aanspreekvorme word ondersoek: 

(a J Jy 

rb ) u 

(t; ) R-vorrne (di t is I [I ilerhaJ ing van die eerste aanspraak) 

(d) anJeY' vOY'me. 

Waar die ~- of ander vorme in In ronde getal u k kan word, 

is d1t apart bereken. Onder die algemeen voorkomende andeY' VOY'me 

tel: 

die d,e}~depeY'BoonBvorrn, dit wil S8 By of hy en salfs hulle; 

Rnder, byvoorbeeld: ans, ek my; jutte vir een persoon. 

Na hierdie vorrns word vollediger gekyk in 7.1.2 (p.182). 

6.3.1 Die gugewens in verband met sprekers onder 14 jaar word slegs 

in riie IlS:jrre van oudeY'dom as veranderlike weergegee en is nie 

by die ander veranderlikes in berekening ng nie. (Vergelyk 6.5, 

P.127, a.v.). 

Die gatal waargenome uitings word telkens n~ die besondere ver= 

anderlike in die opskrif aangetoon: 3-5 jaar (10). 

G.l.8 El~e vsranderlike wat hier word. is konstant gehou. 

maar die ander onderskeidings mag wissel. So is die ouderdom van 

die konstant gehou waar dit handel oor hierdie fiske 

veranderlike. terwyl die ander veranderlikes soos bekendheid, toonaapd, 

of wat ook al, gewissel het. 

Hiecdie metode is nie die ideale nie, maar enige ander metoda sou 

onmoontlik gewees het omdat daar nie genoeg gegewens bakom is nie. 

lyk 6.1, P.119). 

6.3.9 Hoewel daar van die basis wat in 6.3.8 (hierbo) 

word. word spesifieke patrone wat duidelik uit die beskikbare 

g8ge\."er~~J getrek kan word, weI vermeld en ook, as daar genoegsame 

gegewens verkry is, as 'n persentasie weergegee. 
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6.3.10 Die getal verwerkte gegewens per veranderlike word tussen 

hakies by elke opskrif gegee. 

6.4 Geslag (marls: 915; vrouens: 520) 

[lflar i~3 '0 wBar'nsembaro, hoewel nie besonder groot verskil nie, 

gevind tus,jon manlihe en vl'oulike sprekers. 

(a) ..:!y 

Oit wil voorkom asof vrouens meer g is am JY as aanspreek~ 

vorm te gebruik as 	mans. 

Mans 75% 

Ilier moet egter in aanmerking geneem word dat daar mindel' gegewens 

uor vrouens in ho§r werksituasies verkry is as vir mans. Hoewel 

daar toegegee is vir die verskil. mag die aansienlik minder gegewens 

vir vrouens 'n invloed ap die gevolgtrekking h~. 

Oi twas opmerklik dat vrouens rnakliker jy teenoar ouer persone 

gebruik het. oit geld oak indien persone met 'n hoer status aange= 

spreek word. 

Tsenoor gGslagsg8rlote en lede van die teenaargestelde geslag is 

geen noemenswaardige verskil gevind ni~ haewel dit wil vaarkam asaf 

jy geredeliker teenoar persone van die teenoorgestelde geslag k 

word. Meer gegewens in hierdie verband is egter nodig om 'n uitspraak 

(jaaroor ts waag. 

fu) U 

Mans (6 persentJ is meer geneig om u te gebruik as vrouens 

(4 persent). 

(c) R-vorm 

MariS 	 gebruik die :~-vorm meer as vrauens. 


Man"" 17% 


Vrauens 12% 


Oi t is opmerklik dat mans mem' gene is om hierdie vorm teen oar 

0uer persone van beide geslagte te gebruik as vrouens. 
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JJ~Juens gebruik nierdie vorm makliker teenoor ouer mans as teenoor 

ouer vrouens. In Verskil van 11 persent is by die totale aantal 

waargenome gegew8ns ten van ouer mans gevind. By mans was 

daar s18gs 'n verskil van 2 persent meer teenoor ouer man as teenoor 

ouer vrouens. 

(d) Ander vorme 

L~en vcrskil kon tussen die ik by mans en vrouens gevind word 

nie. In beide gevalle was die gebruik effens minder as 1 persent. 

Vlouens gebruik vera 1 on8 meer teenoor kinders as wat dit mans 

(Jil~ geval is, terwyl mans liker on8 teenoor vriende jk 

as vrouens. 

In Voorbeeld van on8 as een persoon s§ aan 'n ander: 

Kan ens nie more kom nie? Sy bedoel is egter: Kan die aangesprokene 

nte more kom nie. 

b.5 Ouderdom 

6.5.1 Van spreker (1 592) 

h • 5 • 1 • 1 '1- ':J j a ij r 

~aie min waarnemings is ten van hierdie ouderomskategorie 

gemaak en wat hier verstrek word moet dus as voorlopig beskou word. 

Geen persentasies word gegee nie en dit die skyn van sekerheid 

mag wek. Slegs twas gevalle is waar kleuters u as aanspreekvorm 

gebruik hE:L. Een hiervan het in 'n roongebedjie voorgekom en sen 

keer teenoor In moeder in 'n spe ie met haar. Die kleuter hat 

waarsky!llik 'n ouer persoon nageboots toe hy haar kamtig gebel hat: 

Kcm u he lp, tannie? 

Jy tesnoor aIle aangesprokenes was die oorwsgende gebruik, hoswel 

'n herhaling van pappa, mamma en variasies daarvan waargsnsem is. 

By hierdie graep i5 enkele vaorbeelde nd waar die R-vorm 'n 

hsrhaling van die voornaam, troetelnams en 8ussie of boetie was. 

In Enkele voorbecld van hisrdie k word hier tel' opheldering gegee: 
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Die spraker is In dogte ie van drie jaar wat met haar vader 

praat tydens 'n besoeK aan 'n familielid. Sy verwys na haarself 

met hClLlr voornaam: 

,jan, dan, wanneer sal Jan vir Lindie vat? 

6.5.1.2 6-10 jaar 

Jy 43% 

U 1% 

R-vorm - 57% 

Die enkele gevaIIe waar u waargeneem is, is dit dikwels met of jy 

of 'n R-vorm VeITIBng. Teenoor ander kinders is s 5 JY waargeneem. 

In In spel waar volwassenes nageboots is} is u vermeng met jy weI 

teenoor ander kindel'S waargeneem. 

6.5.1.3 11-14 JABI' 

'n Toename in die gebruik van die R-vorm (68 persentJ teenoor 

volwassenes is gevind met 'n gapaa afname in die gebruik van 

jy (28 persent). U is meer gehoor (2 ). Ander vorme waaronder 

u saam met jy en R-vorme gebruik is} tel sowat 3 

Teenoor kinders en persone tot sowat 17 jaar was die gebruik van 

jy prakties gesproke 100 persent. Teenaor kleuters onder 5 jaar is In 

enkele keer In R-vorm gebruik. Teenoor onbekende persone van ongeveer 

1A of 1~ jaar was daar In duidelike verwarring by hierdie grosp te 

bespeur en is JY, u en R-vorme gebruik. Jy het ook in hierdie 

gevaIIe oorweeg. 

6. c:,.1 .4 15-17 jaer 

By hierdie graep was daar teen die verwagting in 'n verdere toename 

in die gebrllik van R-vorme teenoor ouer persone. Hierdie toename moet 

miskien gewyt word aan die feit dat slegs BB gevalle met uit 

hierdie groep aangeteken is en dit dus nie 'n verteenwoord 

steekproef is nie. In die tweede instansie is skoolverlaters} wet tot 

hierdie graep behoort, nie waargeneem nie. Oit bevoordeel waarskynIik 

oak die gebruik van R-vorme. 
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(a) Jy 24% 

( b) U 2% 

( c) R vurm 71% 

(d) Ander 

b. 5. 1 . ~) 18 20 aar 

( u) Jy 3'...)% 

I tl ) U 4% 

( e) R-vorm 58% 

l iJ ) i1 vorm 1% 

(e) Ander 1% 

In Byna dramatiess vermindering R-vorme is by hierdie groep gevind 

in hulle aan van ouer persone. Allerlei sake is hiervoor 

verantwoordelik: tuasie, gesag, nuwe status van die spreker. Ges 


het in belangrikheid toegeneem met In waarskynlike uitwerking op die 


aanspreekvorm. Hierdie verandering, hoewel nie so dramaties nie, is 


verwag. 


Jy word vir byna 100 persent teenoor jonger persone gebruik. 


U word vir die eerste keer in enkele gevalle teenoor tydgenote k. 


Oi8 i'l-vorm kom s by hierdie groep as In gereelde vorm v~~r. 


6.5.1. G 21 25 aar 

(a) Jy 63% 

(b) U po
"J~ 

(el r~-vorm ,1-1 % 

(d) Ander 1% 

niB drasties8 toename in die gebruik van jy moet deels gewyt word 

d(l,Jraan dat die meerLierheid waarnemings in hierdie ouderdomsgroep 

teenoor persone Vdn dieselfde ouderdom gedoen is, maar selfs a1 sou 

daar drasties hiervoor besnoei word, bly die toename tot 60 persent 

steeds geweldig. 
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6. 5. 1.7 25-30 jaar 

r d J Jy 71% 

(tJ) U 8% 

[ c) R- vorrn 2 [)% 

(d J Ander 1% 

Di8 g8bruik van jy deur hierdie grosp brei selfs uit tot persone 

wat rne8r as 15 jaar ouer as die spreker is. Die gebruik van u 

bereik by tlierdie groep 'n hoogtepunt. Di t moet miskien verklcJaI' 

word uit die feit dat persone in hierdie groep, meer as enige 

ander, met senior kollegas binne die werksituasie in aanraking kom . 

o. s. 1. 8 .31-35 erl 36-40 jaar 

Die verskille tussen hierdie twee groepe is so min dat hulle saam 

hanteer kan word. Die meeste persone in hierdie groep het reeds 

'n permanente loopbaan gekies, woon in hulle eie huis, is ouers. 

(ell Jy 77% 

[b) U 6% 

( c) R-vorm 17% 

ld) Ander 1% 

6. s. 1, 9 41-50 jaar 

ra) Jy 79% 

( b) u 5% 

( c1 R-vorm 15% 

ld) Ander 1% 

tJ. S. 1. 1 [) 51-60 jaar 

( i-j) Jy 81% 

lLJ) u 4% 

( c) R-vorm 14% 

(d) Ander 1% 
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!; • ~). 1 . 11 

(,! 1 Jy 7n 
(b J U 3% 

l c) H vorm 19% 

(d) Ander 1% 

Die afname in u en die gepaardgaande toename in R-vorme kan aan 

verskeie redes skryf word: die persone in hierdie groep 

behoort dikwels tot mense met mindere opvoedkundige kwalifikasies 

en persona wat in die platteland gewoon en opgegroei het. 

Oit is veral opmerklik dat die R-vorme dikwels deur hierdie groep 

teeno()r jongeres en selfs teenoor bekendes wat slegs 5 jaar DUel' 

is, gebruik word. 

6.5.2 Ouderdom van die ~angesprokene (1 438) 

;).5.2.1 0-2 jaar 

Die gegewens wat ten van hierdie groep versamel is, word 

nie in persentasies u nie. 

Twaalf van die varme wat waargeneem is, was jy. Die res word hie!' 

g8gee, 5005 dit eKen is: 

( iJ ) 	 My liefate kindjie~ mamma sal haar sommel' opeet. 

(b) 	 Mamma sal die oom vra om haar ou stouterd In nammie te gee. 

l cl 	 Kom nou Boemie. Kom ons trek maar Boemie se kleertjies vir 
mamma aan. 

(d) 	 Die oom sal ons nou-nou help. 

[ f? 1 	 En die ou honne wil hom sommer byte 

If) 	 Hoekom huil ons nou? 

Nic soseer ter sake by die ondersoek nie, maar tog interessant vanwee 

die vnrmende rol wat dit miskien by die aanleer van die R-vorme kan 

he, is die gebruik wat waargeneem is, am na toesKouers op die vo 

maniere te verwys: 



132 


lh) Die oom salons nou he 

(i) HisY'die trmnie sal jou nou-nou slaan. 

(j) Gee d18 ornie se s leute Ls. 

6.5.2.2 3-5 jedI' 

,}y is in ncgfmtien van die uit wat ek811 is, gebruik. 

! WLf" van diu oortJlywende vorme wat is) was van die derde'" 

/Jsr'soon:;tipe, tvJC8 In R-vorm en een In ons-voPl11. oemde ui til'g 

WCl I'd Iii 8I' weerge8: 

(a) ~/at sal gebeur as ons weer in UJater mors? 

Ei.5.2.3 6-10, 11-14 en 15-17 j"'l.ar 

Hierdie drie groeps is bymekaar gevoeg omdat daar duidelike onder= 

linge ooreenkomste was en daar bowendien te min gegewens vir elke 

groep anart beskikbaar was orn tot 'n redelike gtrekking te kon 

kom. Die persentasies wat hier gegee word, rnoet dus nie as verteen~ 

woordigend beskou word nie. 

Jy 90% 

Ander 1[J% 

U is '11 81lkele I"eer teenoor (jiB oudste persons in hierdio 

waarg8fleem, terwyl R-vorme deur jonger persone teenDDr ie Dueres 

gt:lbruil\. ib. Oit [let veral binn8 gesinne vDorgekom waar In jonger 

broer of suster In DUel' een aangespreek het, byvoorbeeld: 

(d) Panie s'll Fani8 nou kom? 

'II Besondsre denJepersoonsvorrn wat teenoor hierdie groep in die 

skoal waargensem is, was die volgende: 

[bJ Meyer UJeet altyd beter. Hy het nie nodig om te luister nie. 



Nor, In eienaardiG8 gebruik wat hier opgemerk is, was die wat deur 

In grootmosdsr teenoor In seun van 16 gebruik is: 

(e) Ja~ maar ek wit aUyd eerste wees. 

In Enkele voorbeeld van die ~-vorm is ook teenoor hierdie groep 

waargeneem. 

6.5.2.4 18 -20 j aar 

Net SODS wat daar by hierdie groep sprekers In dramatiese verandering 

in hulle aanspreekpatroon waargeneem is, is die verandering in die 

aanspreekpatroon teenoor hulle, as dit met die voorgaande groep 

vergelyk word, dramatiss: 

(a) Jy 89% 

(b) LJ 4% 

( e) R-vorm 2% 

(d) Ander 2% 

~-vorme het meer voorgekom terwyl daar 'n sterk toename was in u 

en R-vorme. 

[Juer persone het ook die R-vorm teenoor hierdie groep gebruik. 

6.5.2.5 21-25 jaar 

(a) Jy 87% 

(b) LJ 4% 

( c) R-vorm 8% 

(d) Ander 1% 

6.5.2.6 26-30 jaar 

(a) Jy 84% 

(b) U 5% 

(e) R-vorm 10% 

(d) Andsr 1% 
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f';.:J. L. 7 31 35 en 36-40 jaar 

Hierdie twe8 grosps lewer byna presies dieselfde resultatu en 

daarum word die gezewens hier saamgevoeg. Oit is lik dat 

liatlI' teenoor hisrdie groep min of meer diesel fde vorme 1<, 

word as wat hulle gebruik. (Vergelyk 6.5.1.8, p.130). 

( rl ) Jy 77% 

( tJ J U 7% 

(c) R-vorm 16% 

(d) Ander 1% 

Die ingrypendste verskynsel hier. is dat u teenoor hierdie groep 

'n hoogtepunt bereik,terwyl die ander vorme min of meer voorspelbaar 

in hulle toe- en afnarne was, 

6.5.2.8 41-50 jaar 

[a) Jy 75% 

(b) U 6% 

[c) R-vorm 18% 

fi.5.L'.9 51-60 jaar 

(a) Jy 74% 
co(bJ u ::3'\) 

(c) R-vorm 19% 

(d) Ander 1% 

6.5.2.ill 61 aar en ouer 

SODS verwag is. hat die R-vorme teenoor hierdie groep baie toegeneem 

ten Koste van u en jy. 

( a) Jy 69% 

U ,3 0 ~ 

(c) R vorm 27% 

(d) Ander 1% 
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6.6 Taal (1 438) 

Die t~al~roep waarLoe 'n spraKer behoart het 'n duldalike, haewel 

nie 'n dramatises invloed nis,op die aansprsekvorme wat tsenoor hulls 

un deur hu1l8 l'uik word. 

f ~ • 6 . 1 faal van die ker 

6.6.1.1 Afrikaners 


ra) Jy 77% 


(l1 ) U 5% 


( cJ R-vorm 17% 


r rl ) Ander 1% 


6.6.1.2 Engelsspreksfld 


(a J Jy H4% 


[b) U 4% 


( c) R-vorm 1H; 

6.6.1.3 Swart sprekers 


(aj Jy 40% 


(b) U 4% 

( c) R vorm 54% 


[d) Ander 2% 


Die 8nkels gevallu (2) van 'n Swart spreker wat u gebru1k het, 15 

dt"lngeteKen by twee sprekers tydens 'n dinee waarop swart en wit 

snKemanne teenwoordig was. 

6.6.1.4 Ander Europes8 tale 

Heultemal te min gegewens vir en1ge gevolgtrekk1ng is ten opsigts 

van sprakers van ander Europese tale ingewin. Geell bespreking 

word niervan gegee nie. 
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6.0.7 Taal van die 

I) .l;. 7 .1 Afrikaner!> 

( ,1 ) Jy 76% 

! I:J J U 6% 

(c J R-vorm 17% 

[ d) Ander 1% 

.6.2.2 Engelssprekend 

Id) Jy en 
[b J U 5~.; 

rcl R-vorm 12% 

[j- AncJer 2'\._ 0 

Tfl bykans die hslfte van die waargeno~e gevalle is Engelssprekendes 

in Enge Is tr~ruggeantwoord en hierdie gegewens is nie verwerk nie. 

[,. G. 2.3 Swart tale 

(a) Jy 92% 

(b) U 2% 

( c) R-vorm 4% 

(d J v-voI'm 2% 

[!ot een keel' is u waargeneem en we 1 ap diese 1fde dines as wat in 

6.6.1.3 genoem is. 

Ule ~ vorm is ook tydens h1erdie geleentheid teenoor In Swart sprekor 

gebru1k terwyl die R-vorm twes maal by klein kinders teenoor Swart= 

vrouens gehoor is. 

[, • tl • ;1 • 4 Ander Eur-opese tale 

Uieselfde opmerking wat in 6.6.1.4 gsmaak is, geld ook hisI'. 
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G.l Ueroep (sosiale groeps) (1 390) 

6.7.1 Beroep van die spraker 

Onve gegewens is by die ont van dis aanspreekvorme deur 

die vRrskillende beroepsgroepe gevind. Die beroep is gebruik om dis 

sosidle stiltus van die spreker en aangesprokene te bepaaL (Vergelyk 

3.6.1.4. p.53). Daar was aan die begin van die ondersoek geen 

vermoeoe dat die Afrikaanse aanspreekvorme as sosiale merkers 

[Jpereer nie. Daar is van die standpunt uitgegaan dat die beroep IIBn 

d:Le aang,:':sprokene in • n hoe mate die aanspreekvorm wat teenoor hom 

g sou word. sal bepaal. Hoewel hierdie vermoede in 'n mate 

bevRsti~ is. het die teenoorgestelde. namate die ondersoek gevorder het, 

duideliker geword: die beroep van die spraker. dit wil s§ die sosiale 

grosp waartoe die spreker behoort. is veral verantwoordelik vir die 

aanspreekvorm wat hy gebruik. (Vergelyk in hierdie verband ook 5.3.4. 

p.103J. 

llrie onderskeibare aanspreekpatrone is gevind. Hierdie drie patrone 

korreleer met drie verskillende sosiale groeperings in Vanderbijlpark 

[3.6.1.4. p.53). 

Die oorspronklike indeling volgens ses beroepsgroepe het plek gemaak 

vir In indeling in net drie beroepsgroepe. 

Hierdi;; drie grospe kon reeds, maar nie so duidelik nie. by die 

vasstelling van die norm waargeneem word. (Vergelyk 5.3. p.103). 

Nadat die gegewens in verband met persone met universiteitsopleiding 

wet klerklike werk (kategorie 2) gedoen het, na kategorie 3 verskuif 

is, was die patroon duideliker. 

Beroepskategorie 1 c;!l 2 vorm nou In nuwe groep. terwyl kategoriee 

3, 4 en 'n gedeslte van kategorie 5 In nuwe groep gevorm het. 

~ategorie 6 waarby enkele beroepe (professore en ingenieurs) uit 

kAtegorie 5 toegevoeg is. het ook In afsonderlike grosp gevorm: 

die patroon by professore en ingenieurs wat oorspronklik in kategorie 5 

geval ~let. kom nouer ooreen met groep 6. 
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Om enige verwarring met die vorige indeling te voorkom sal daar 

van nou af verwys word na: 

Sosiale groep 


Sosiale groep 2 


Sosiale groep 3. 


Die uit van Swart sprekers is nie by hierdie gegewens betrek 

nie. dit die resultate onnodig sou kompliseer. 

6.7.1.1 Sosiale 1 

Cal Jy 81% 

Die gebruik van jy onder hierdie groep is hoer as by en ander 

en kom, interessant genoeg, nouer ooreen met die derde groep 

as die tweede. Hierdie neiging is ook by die verwerking van die vraelyste 

waargeneem (5.3, p.103. e.v.). 

(b) u 2% 

Van al drie groepe word u die minste deur hierdie groep gebruik. 

( c) R-vorm 18% 

(d) Ander 

6.7.1.2 Sosiale graep 2 

(a) Jy 76% 

Die l<- van JY is by hierdie groep minder as die ander 

groepe. 

(bl U 7% 

( c) R vorm 16% 

Ook die R vorm kom by tlierdie groep minder as by die ander twee 

voor. 

(d) Ander 1% 
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6.7.1.3 Sosiale graep 3 

( a) Jy 79% 

(b) U 5% 

(c 1 R vorm 16% 

rd) Ander 0 

ilit is opvallslld dat, hoewel die van die R-vorme angevesr 

dioselfde is as die van die tweede graep, daar 'n verskil is ill die 

gebruik van jy en u. Hierdie graep staan wat die jy-gebruik bet ref 

nader aan dis eerste as aan die tweede groep. 

b.7.1.4 Kontro18gegewens 

Om die gelrligheid van hierdie gegewens te kontraleer, is 'n aparte 

eksDeriment uitgevaer. 

Op B Oktaber 1980 is stelling in 'n apteek ingeneem en ongeveer 
5 uur is daar deurgebring. Met die hulp van die eker is die 
besonderhede hieronder versamel. 

Van die 35 besoekers wat tydens hierdie periode inkope by die 

apteker gedoen het. het 4 tot die derde groep. 13 tot die eerste en 

18 tot die tweede graep behoort. Kinders en persone met wie die 

apteker min of meer bekend was, is nie by die ondersoek betrek nie. 

Die volgende gegewens word in reele syfers uitgedruk: 

(24 uitings) 

Jy 15 

U 1 

JulIe 5 

r;; \}IJrm - 3 

GI'..JtJo 2 (42 uitingsJ 

12 

LJ 25 

Julle 8 



140 

Grosp 3 [I uitingsJ 

lV 2 

U 3 

Jul1e 2 

JnrJian net rid dire u-- en j!l-gebruike gekyk word, is die verhoudin8 

(in rersentasie uitgsJrukJ tussen die groeps 5005 volg: 

iK u 

Groep 

Grosp 

C;roep 

2 

3 

94% 

68% 

BO% 

6% 

3r;; 

40% 

Hoewel daar besonder min gegewens oor die derde kategorie vsrkry 

is, ~orreleer hierdie gegewens baie goed met di~ wat in B.7.1.1 tot 

B.I.1.3, hierbo verkry is. 

1).7.2 Sosidle groep van die aangesprokene (1 438) 

In hierdie geval is weer van sosiale groeperings gebruik gemaak, 

sodat daar In betel' vergelyking met B.7.1 get ref kan word. 

r~ .7.2. 1 Sosiale groep 1 

(d) Jy 79% 

( LJ ) U 4% 

( c) R-vorm 1B% 

(eJ) Allder 1% 

6.7.2.2 Sosiale groee 2 

(a) Jy 7B% 

(b) U 6% 

( c) R-vorrn 17% 

( cJ ) Ander 1% 
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6.7.2.3 Sosiale groee 3 

(a) 	 Jy 74% 

(b) U 7% 


( cJ R-vorm 17% 


(d ) 	 Ander (]% 

6.B 	 Huwelikstaat 

Geen groot verskille is tussen getroudes en ongetroudes gevind nie. 


Die afwykings wat weI gevind is, moet waarskynlik aan ouderdomsver= 


skille eerder as die huwelikstatus toegeskryf word. Dit wil 


voorkom asof roudes meer geneig is om jy te gebruik as ongetroudes. 


Enige spesifieke aanduiding van hierdie verskil sal in die lig van 


die voorgaande opmerking misleidend wees. In Aparte ondersoek sal 


onderneem moet word as daar tot In betroubare slotsom geraak wil 


word. 


6.9 	 Ras 

Die gegewens wat ten van die taalgroep van die spreker en 

aangesprokene verkry is, oorvleuel met die gegewens wat ten opsigte van 

taal ingesamel is. Slegs 51 uitings waarin persone van verskillende 

rasse betrokke was, is waargeneem en die Dersentasies word nie 

weergegee nie. (Vergelyk oak 6.6.1, p.135). 

6.9.1 Die normale R-gebruiksvorm van Swartes teenoor Blankes is met 

'n 	lidwoord die baas, byvoorbeeld: 


Baas ek wil met die baas praat. 


6.9.2 Jy-gebruik word baie meer a onder Swartes teenoor 

blankes ref as wat verwag is, veral onder die jonger ouderdoms= 

groepe. Persone van jonger as 25 jaar. 
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L.R.3 Die enigste u k by Swartes is gevind by 'n uitgelGse 

groep sakemanne. lyk 6.6.1, p.135). 

fj .1. 4 R-vorme me L meneeY' en mevY'Ou is drie keel' geKry by Swarts 

wat onder die ouderdom van 25 was, tf"rwyl dit in die oorgrote 

meerderheid gevalle by ouer persone die enigste vorm was. 

0.9. Hierdie hele kwessie verdi en 'n vollediger ondersoeK, aange" 

sien daar in gevalle n~ die werklike ondersoek aanduidings gevind 1 

dat meer gE<goede Swartmense in forme Ie si tuasies voorkour u k, 

terwyl disselfde Swartmenss in informele situasies 'n R-vorm gebruik 

het. Hierdie feit korreleer met die gebruik onder Blankes. 

6.10 C;esondheid 

Benoor gestremde persone is jy (79) en R-vorme (18) effens meer 

gebruiklik as teenoor normale persone - jy (77J en R-vorme (16). 

s 13 ui waar gestremde persone betrokke was, is egter aange= 

teken en geen geld1ge uitspraak kan gemaak word nie. Oit wil 

voorkom of die spreker groter famillariteit teenoor gestremdes aan die 

l~. 'n Emosie van medelye mag natuurlik ook 'n rol speel by die 

keuse van die aanspreekvorme. 

6.11 BekendhE3Ld (143[3) 

Oat bekendheid een van die belangrikste veranderlikes by aansrreekvorme 

is, blyk uit die geweldige verskil wat daar in die gebruik van die 

aanspreekvorme tussen bekendes en Oflbekendes is. 

Sprekers en aangesprokenes word natuurlik saam behandel, aangesien die 

relatiew8 bekendheid tussen deelnemers aan die gesprek na weerskante sny. 

b. 11 • "I Onbekende persons 

( a) Jy 63% 

(b) r~-vorm 16% 


(c 1 u 20% 


(d) ~-vorm 0,5% 

(e) Ander 0,5% 
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6.11.2 Taevi)lli kennisse 

(d) .1 Y 7Ei% 

(b) U B% 

(c) R-vorrn 15% 

(d) Ander 1% 

6.11.3 Goed be koncJ 

(a) Jy 80% 

(b) R'vorm 16% 

( c) u 3% 


(dJ Ander 1% 


6.11.4 Bevritmd 

( (j) Jy 61% 


( tJ ) H-vorm 17% 


(c) U 1% 


(dj Ander 2% 


U is in werklikheid legs 0.5% kere gevind en weI in situasies 

waar status 'n bel ke ral speel. 5005 'n vergadering. 

6.11.5 Huisgenote 

(a) Jy 62% 

(b) F(-vorm 36% 

( c) Ander 2% 

(d) U 0 

U is weI In enkele maal in In vergadering gevind waar die vader 

as voorsitter opgetree het en die seun hom aangespreek het. 

6.12 Statusverandering 

Baie min gegewens is in hierdio verband verkry en geen geldige uitspraak 

kan gemaak word nie. Waar statusverandering wissel. moet dit skryf 

word dan die feit dat persone meer bekend raak met mekaar en dat onbe= 

kendes dus na die kategorie toevaZlige kennis oorgaan. ens. 
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.13 r;e (1 438)
--:=. 

Hierdie kwessie word in 'n meerdere of mind ere mate deur die vorige 

Em vrllr;encJe kategoriee oorvleuel. Indien gesag er,ter opnuut behandol 

f,rl ont.lsed word, is daar interessante veranderinge in die aansprcfc?~, 

VOrmfJ waarneembaar. 

Die groot probleem was am genoeg gegewens van die verskillende 


gesagsituasies te verkry en die ondersoek kan in hierdie opsig 


vertoon. 


Die meesta uitings was normaaZ hoer of Zaer ten opsigte van gesag (838), 

terwyl die neutrale tuasie die grootste gedeelte van die oor= 

blywende uitings bestryk (584). Slegs enkele abnormaZe 

is gevind, 11 in totaal, terwyl net ~ gevalle van afhank 

wi)argeneem is. [Vir die terminologie, vergelyk 3.6.1.10, p.4 

Rusul td,e in hierdie afdel van die ondersoek word dus net vir ~iu 

twes norfnF.lle gesnr;siLuflsies gegee en weI varluit die spreker se gspunt. 

[Jie neutrale ges uasie lewer resultate soortgelyk aan die wat 

gevind is ten ops van bekendheid. Tewens die geweldige rol wat 

bekendheid as 'n veranderlike by die keuse van aanspreekvorme speel, 

word hierdeur verse~l. 

l~. 11.1 Normaal hOBr 


raj Jy 95% 


rb; R-vorm 3% 


[ cl U 2% 


(d 1 Ander 1% 


li.13.2 Normaa 1 laer 


l a 1 Jy 61% 


( t- ~ R \form 27% 


( ) 

( (j 1 flrlder 1% (Die nulvorm is by vier geleenthede waargeneem). 

http:3.6.1.10
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b.14 Emosif) 

r- fTH 15 slaan. soos in 2.R.1.11 (p. 45) vermeld. net op die emos 

wat by die spreker aanwe is ten tya van die uiting. SODS te 

verwtlgte was die rnsllste ui funksioneel wat die emosie betref. 

[~een IJitsluitsel i,all gagee word uit die gegewens wat oor die ander 

kategorie~ beskikbaar was nie, aangesien te min gegewens verkry is. 

Uie volgende getalle uitings is by elke kategorie waargeneem: 

funksioneel 1 40~J 

KonfrontastD 4 

r1ede lye 18 

(ICHlgetrokken i18id 

Afkear 

R.14.1 Funksionale emosie 

( a) Jy 78% 

(b) U 5% 

[ c) R vorm 16% 

(d) Ander 1% 

6.14.2 Ander emosies 

Oat die invloed van die emosie deurslaggewend kan weBS vir die 

aanspreekvorm, het duidelik geblyk uit die enkele waargAnome geval 

asook by die verwerking van die vraelys (5.3.6.1.6, p.113). 

Jy het in al rlierdie gevalle as aanspreekvorm oorheers. U is .legs 

twee keer waargeneem: een keer is dit sarkasties gebruik en In tweede 

keel' om die afstand tussen die sprakers te beklemtoon. Albei gevalle 

is by In konfrontasiesituasie waargeneem. Om hierdie gebruik as 

weer te gee sal egter misleidend wees. Die R vo~m s net 

een keel' waargeneern en weI by aangetrokkenheid, terwyl ander vorme 

s~os die derdepersoonsvorm drie keer voorgekom het. 

as 'n funksie aanspreekvorme en wisselende status v8rdien 

beslis nadere ondersDek. So In o~dersoek kan hand aan hand met 'n 

http:2.R.1.11
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anllf;rsllek na die inv loed van ahnormaZe gesagsfW1.ksies op die 

dcHlspreekvorrn gaan, aang8sien hierdie tW8e kategoriee nOll verwant 

is. (Vergelyk 3.6.1.10. p.45 en 3.6.1.11. p. 45). 

6.15 SituLlsie 

Situa~iu het die basiese element van die ondersoek uitgemaak en dit 

k.an Ijl1:; nie as 'n bepalende invloed van aanspreekvorme weergegee word 

nie. Uit steek.pr08w8 wat gemaak is. het dit egtof' duidelik 

dat veral geZpentheid 'n besondere rol by aanspreekvorme mag speel. 

Net SODS in die gaval van emosie hierbo verdien hierdie aangeleentheid 

beslis 'n noukeurige ondersoek. 

Die leser word verwys na aanhangsel E vir 'n ontleding van (He 

getalle en kombinasies van situasies wat as basis vir die ontleding 

en het. 

,,,n daar baie min ui tings waargeneern is waar die si tuasie ni 

gepBs was nie. word geen definitiewe resultate oar hierdie veranderlike 

verstrek. (Vergelyk 7.3. p.194)' 

6.16 

Die ondersoek na die toonaard het dieselfde probleme gelewer as die 

oar emosie en daarom word geen re5ultate in verband hiermee gegee nie. 

6.17 Genre 

Die meerderheid van die gen il<. was neutraaZ (1 578) 

en die oorblywende 60 bied dus geen moontlikheid am 'n vergelykende 

antI te maak nie. 

6.18 Styl 

Slegs 3 van die waargenome uitings kan as deftig formeel beskOLl word. 

By a1 drie was u die enigste vorm wat ik is. 139 uitings kon 

as neutraa /'OY'meeZ geklassifiseer word. 

http:3.6.1.11
http:3.6.1.10
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Twaalf gevalle van babataal by volwassenes is d. In hierdie 

gevalle is of 'f] i'< vorm of In derdepersoonsvorm gsbruik. S eerl 

k8er 15 jy ik. maar dit is saam met In R-vorm gsbruik. 

Die styl van die 1 244 ui wat olltlsed is, most asinformeel 

geklassifiseer word. Die lyn tussen 'n formels en 'n informele styl 

i dikwels moeilik am te trek en WBdr daar twyfel bestaan hat, is die 

styl a,3 informeel beskou. Formeel moet hier nie met formele situasie 

of toneel (2.4.2.2. p. 24) verwar word nie, maar slaan op die besondere 

stylaard wat gebruik word (2.4.3.3, p. 25). 

In die formels uitings is slegs een geval van R-gebruik d. 

Twee gevalle waar 'n ci-vorm gebruik is, is gevind. 

U is in B4 persent van die gevalle gebruik en jy in 14 van die 

gevalle. 

Wat die informele k bet ref lyk die prentjie SODS volg: 

ra) Jy BO% 


[b j L: 3% 


( c) R vorrn 1B% 

(d) Ander 1% 

5.1 9 Vergelyking met lJie vraelyste 

Die vergelyking varl die gegewens in nierdie afdeling met die in die 

vrae ste word in hoofstuk 7 (p.164, e.v.) gedoen. 

6.20 Voorkoms en dard van die eerste aanspraak 

Die eerste aanspraak word nie op dieselfde gedetai eerde wyse as die 

tweeds aanspraak weergegee nie. Die bespreking van die resultate in 

verband met eerste aansprake word hier in sewe afdelings verdeel: 

die belangrikste vorme 


die belangrikste veranderlikes 


beti teling 


algemene vOrlne 


bekendheid 


ras 


ouderdom. 
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Uit rli~ aard van die eerste aanspraak is daar heelwat minder 

llitinr,s gevind waarin dit voorkom as die tweede. Uit die totale 

darltFll van 1 b45 ontlede situasies (vergelyk aanhangsel E), is die 

e~rste ddnspraak slegs 854 keer gebruik terwyl die tweede aanspraak 

in 1 438 gevalle gehoor is. Hierdie getal word tog besonder hoog geag, 

m,hJI' rli t moet toegeskryf word aarl die fei t dat slegs die eerste vyf 

uitings van enige gespreksituBsie aangeteken is [vergelyk 3.3.6, p. 3d). 

Die voorkoms van die eerste aanspraak in verhouding tot die tweede 

word hieronder gagee. 

Total~ 	aantal ontlede uitings waarin een of albei aansprake voorkom: 

1 64'; 	 (100 perserltl. 

Totalr: 	aantal ont lede ui tings waarin die eerste aanspraak voorkom: 

854 	 [50 persent). 

Totdle aantal uitings waarin sZegs die eerste aanspraak voorkom: 

)57 [1~ persent). 

rotale aantal uitings wBdrin die eerste en die tweede aanspraak voorkom: 

597 [35 persent). 

Totale aantal uitings waarin die tweede aanspraak voorkom: 

1 438 (84 peI'sent J • 

Totale aantal uitings waarin sZegs die tweede aanspraak voorkom: 

841 (50 persent). 

6.20.1 Die vernaamste gebruiksvorme van die eerste aanspraak 

Vorme van die eerste aanspraak word hier in volgorde van frekwensie 

volgens die onverwerkte gegewens gegee. 

[i) 	 Voornaam 


(Waarby byname ingesluit is). 


lii) 	 Dom 


(Waarby name met of sonder voornaam ingesluit is). 


(iii) 	 Meneer 

(Waarby net die titel sonder van of voornaam ingesluit isJ. 
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( i v) Mevy'ou en j uj'j'rou 

Minder uitings teenoor vrouens as teenoor mans is 

ant leed l!11 dus moet di.e vierde posi sie nie as van 

besondere be lang beskou word nie. 

(v) Pa 	 en die wisselvorme daarvan: pappa~ pappie. 

(vi) 	 'l'ante en die wisselvorme daarvan: tante~ tannie~ 

tantetjie~ tant + voornaam. 

(vii) Meneer + van en/of voornaarn. 

(viii) 	 Ma erl die ItJisselvorme daarvan: marrona~ mamrmc. 

Sons i.n die gev':'ll van pappa het marrona die meeste voorgekom 

by kinders. By volwassenes is pa en ma net so frekwent as 

pappa en marrona. 

(ix) 	 Arlder vorme wat aangeteken is, slui t die volgende in: 

dame~ boetie~ vrou~ vroutjie. Adjektiwiese vorme 5005 

ou man~ jou vark~ ou bees~ stommerik~ pampoen~ jou lekker 

ding~ my liewe Jan~ geagte dokter en naam. 

[x) Jitels met of sondeI' rlaam en/of van soos dominee~ p"l'ofessm'~ 

dokter. 

(xi) 	 Funksieverwante vorme soos meneer die voorsitter~ geagte 

meneer die voorsitter~ eerwaarde voorsitter~ ens. 

Ter wille van die gemak van die bespreking sal daar van die volgende 

agt kategoriee gebruik gemaak word. Tussen hakies na elke kategoric 

is die totale waargenome gevalle wesrgegee. In die volgende hoofstuk 

l7.1, p. J sal aan enkele kenmerkende verskynsels in verband met 

individuele vorme aandag gegee word. 

(a 1 voorname, vann8 en byname, sonder voorafgaande 

terme (225). 
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rb) oom en tante (en wisselvorme) met of sonder 


voornaam en/of van (186). 


( c] monser, mavrou. juffrou. dame. betitnling 


[met of sonder voornaam en/of van waar toepaslik (248J. 


(d] spesifieke vorme vir Swartes (5). 

(el spesifieke vorme vir Blankes deur SWart sprekers (12). 

(f J algemene vorme: jong. men. man. haai (56). 

rg J pal ma (en wisselvormeJ (60). 

(h 1 anller [62 J • 

t lierdie kat e~ sal onderskeidelik van (a) tot (g) gemerk word. 

Hierdie kodes word in 6.20.5 en 6.20.7 gebruik. 

6.20.2 Die be kste veranderlikes 
--------~~-------------------. 

Benewens die geslagsgebonde en huwelikstaatgebonde, beroepsgebonde, 

kwal ifi tell fun aanspreekvorme is die vernaamstn 

veranderlikes wat die uersts aan bet ref die volgende in 

van be kheid: 

bukendl,eid 

I'lJ S 

ouuerdomsverskil tussen die deelnemers 

situClsie 

emosie (te min gegewens is oor hierdie veranderlike verkry 
om 'n besliste uitspraak te maak). 

6.20.3 Uetiteling 

Geslagsgebonde, huweliks , beroepsgebonde. kwalifikasiegebonde 

I!n funksiegebonde aanspreekwyses kan onDer die versamelterm betiteling 

byeengebring word. Logies ge Illoet ook die verwFlnts sterme hy 

hierdie graep ingedeel word. 
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5.20.3.1 Geslag en huwelikstaat 

Die volgende is waargeneem in die ondersoek. Oit wnrd volgens 

8enderse funk"j r~s fJ,ekat.egoriseer: 

(al 

Mimlik 

merleer 

(b) oom 

ornie 

( L. ) bLwi.ie 

tJodietj is 

llOet 

seun 

seuntjie 

latjie (laaitie) 

[d) ou kerel 

swat:~r 

boet 

ou vriend 

my ou rnuat 

ou rnaat 

kerel 

(e) 

Vroulik. 

rnevrou 

juffrou 

darne (tj ie) (lleral teenoor personc van \.<Jie 

die huwelikstaat onbekend is) 

tante 

tannie 

tantetjie 

sussie 

sussiet.j ie 

nig 

j LJffie 

rneisie(tjie) 

dogtertjie 

juf 

darnetjie 

skat 

vrou 

vroutj j f~ 

sl\atjie 

Kategoriee (aJ en (bJ hierbo is met en sondeI' die voornaam en/of 

van aanvstref. In die meerderheid van die gevalle is die vorrn sondeI' 

rneer gebl'uik. 
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Uy meneer en die vroulike ekwivalente is die van saam gebruik, 

hm;wol twee gevalle met sowel die voornaam en die van aangeteken 

is. In slags een geval is net die voornaam saam met die titsl 

aangeteken. In hierdie geval is dit teenoor In persoon gebruik 

wat on~er aIle bekendes onder die betrokke vorm bekend staan, 

ni'1amlik JUffrou Ansa. Dit is dus te betwyfel of dit In outentieke 

f~eval is. 

Kate,:!oY'ie (c) word eintlik uitsluitlik teenoor onvolwassenes gebruik. 

'n [nr,HIe \/00rb8eld van • n smalende boetie teenoor 'n ander volwassene 

is weI aangetref. 

Kategor1:C (dJ word veral tussen volwassenes gebruik. Die manlike 

ekwivalente word teenoor bekendes en toevallige kennisse k, 

terwyl die vroulike vorme slegs gehoor is teenoor toevall 

kenni sse. 

Kategorie (eJ 

Die manlike vorrnu is hier dieselfde as vir kategorie (dJ. Oit is 

vorma wat te81100r onbekendes waargeneem is. Die vrouli ke groep is 

not in gebrujk rieur vrouens waargeneem. 

6.20.3.2 Kwalifikasie- en beroepsgebonde terme 

Die vo1gende vorme is aangeteken: doktor, dokter, dominee, professor, 

sersant, suster, nurse, jUffrou (vir roude en roude onderwy~ 

seresse, so aangespreek deur kinders, en in twee ekende gevalle 

deur die hoof van 'n skool in die aanwesigheid van kinders). 

Ddar bestaan natuurlik meer sodanige vorme, maar net die voorgaande 

is aangeteken. Net dokter, nurse en professor is saam met die van 

aangeteken. 
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lj.?(J.3.3 Funksi nde terms 
--------,~------------

Ede laabare em U L':clc 

Hi 8rdie twae VOrrn~] is t ydens besoeke Ban di e landdro~3hof aang8~ 

teken. Oit was egter interessant Jat In prokureur t s In 

verdaging erl bui tf'lkant die hofsaal, die landdros, wat hy skaars 

v yf minute \/T'DeeT' ede lagbare genoerTi het, met ,meneer aangespreek 

het. Of dit normals praktyk is, kon ek nie vasstel nie. 

Meneer die IJoorsitter en eerwaarde 7)oorsitter 

Beide vorme is tydens 'n kerkraad waargensem tesnoor 

die pred1kant. Uie tweede vorm het in die van die aand die 

rllr;emer,nste voorgekom. Uie eeT'st.} vorm is oak t ns ander verga= 

derings aangeteken. 

Dames en Here 

Hierdie vorm is slegs tydens ngs, formeel en informeel 

waargeneem en dit moet dUB oak Dy hierdie groep i 1 word. 

Streng gesproke vorm hierdie terme nie deel van die ondersoek nie. 

maar dit word tog volledigheidshalwe hier eken. In die enkel= 

voud is waargeneem: Dame en Meneer. 

Broer (broeder) en suster 

Hierd1e twas terms is slegs in situasies in verband met die kerk 

Bi·mr,eteken. Die broer-vorm is in die G.N. kerk gehoor terwyl die 

broeder-vorm ill die Gereformeerde kerk gehoor is. Hier is daar dus 

sprake van In gebruik wat met die kerkverband korreleer. 

Net in die geval Van broer (broeder en suster is vorme saam met 

Jie van of die VDOT'naam aangeteken. 

r; •• n. <l ,A. 1gemene vorme 

Onder hierdie kategorie sal daardie 300rt vorme wat aall die va ende 

drie vereistes voldoen, verstaan word: 
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(a) 	 LI it moet teEmoor al tWfc38 geslagte gebruik word; 

(i J 1 	 dit most te~;noor volwassenes en kindel's ik kan word; 

(, J 	 rJit rnoet niB getJonde wees aan beroep, funksie of kwali= 

fH.C1Siu ni8. 


VIFlr tenne is aangeteken: mens, man, jong 

[en meervoudige vorm ouens kom ook voor. Die enkelvoudsvornl ou 

is slegs teenoor manspersone gehaor. 

6.20.4.1 funksie en voorkoms 

By die ondersoeker heel's daar twyfel of hierdie vorme dieselfde 

funksie vervul as die ander aanspreekvorme (vergelyk 7.1.1.9, p.17GJ. 

Vyf ~G8r i~ twee van hierdie vorme in dieselfde uiting aangeteken 

Elf I by Ben uiting ~Iet al dri8 vorme sdam voorgekom: 

Jun:h man dit was In probleem, mens. 

In hierdi~ gebruik is dit te betwyfel of dit werklik aanspreekvorme 

is. 

Hierdie vorme is in k.ambinasie met meneer.. meVrou, juffrou, oom, 

tannie.. dominee .. professor, voorname en geslagsgebondevorme soos 

ou.. vrou en baet waargeneem. In sulke gekombineerde uitings is 

daar nie 'n aantakening van die algemene vorme gemaak nie en die 

gegewens oor die voorkoms daarvan is dus nie heeltemal betroubaar nie. 

Die gebruik daarvan in isolasie of saam met die tweede aanspreekvorme 

is weI noukeurig eken. 

5.~O.4.2 'n Verwante vorm 

'n Vorm wat aan die algemene groep verwant is, is boeta. Oit hat 

in kombinasie met mens .. man en jong. of aIleen voorgekom. 'n Voorbeeld 

van hierdie vorm is: 

En jy weet boeta~dit was die laaste keer. 
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6.20.4.3 Frekwensie 

.long 25 keer in totaal 

Man 18 keer in totaal 

Mens 5 keer in totaal 

Boeta 3 keer in totaal. 

Mens is slegs in uitings deur vrouens waargeneem. Oit is egter 

nie In bewys dat hierdie vorm nie deur mans gebruik word nie. 

Net een maal is een van hierdie vorme naamlik man by In uiting wat 

formeeZ gemerk is, waargeneem. In hierdie geval was daar ook In 

duidelike emosie van afkeer by die spreker. 

Hierdie vorme het in uitings voorgekom wat ten opsi van toneel~ 

styZ en genre 5005 volg gemerk is: 

ToneeZ 

Informeel 

Emosioneel 

Feestelik 

StyZ 

Informeel 

Babataal 

Genre 

Neutraal 

Vertelling 

Spreekwyses 

Propaganda 

Op grand van die enkele teenvoorbeeld hierbo kan vermoed word dat 

hierdie vorme ook elders sal voorkom indien die emosie hewig genoeg 

is. 
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6.20.5 BekendheiJ [BS4) 


(Vir die k()rjes VrJll rJi e ,1ml orms, vergelyk 0.20.'1, p.14::l1. 


6. 20. ') . 1 

( al IJ 

(bJ 1 c,) 

(el 73 

rcl ) 

( e I 2 

(f) 2 

(g) fj 

fh) fi 

fJ. /' J. Cj. L kennisse 

(a) 9 

( tJ ) i4 

( c; ) 5B 

(d) n 

(el 0 

(f) 6 

(g) n 

(h) 4 

6.20. .:1 Coeti bekend 

Lal 27 

(b) 29 

( c) 26 

(d J 1 

:el 

[f) 6 

(gl 0 

(h 1 n 
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[;.20.5.4 Bevriend 
% 

(a J 48 

(b 1 76 

( c) 2 (Dit het in twee uitings voorgekom maar in dieselfde 
verband as byvoorbeeld ou maatJ 

(d J 0 

(e) 0 

(f) 9 

( g ) [J 

(h) 14 

6.20.').'1 	 Huisgenote 
% 

(a) 39 

(b) 	 2 

( c) 	 [] 

(d) u 
cel 0 

(f) 7 

(g J 41 

(h) 10 

6.20. 6 F~as 

Slegs 24 gevalle van eerste aansprake wat deur persone van verskil18nde 

rasse teenoor mekaar ruik is, is waargeneem. Hier volg In onverwerkte 

ontleding. 

6.20.6.1 Meneer en 


Een geval met jong (die algemene vorm) is teenoor In Swarte gebruik. 


In twee gevalle hat In Swart spreker meneer teenoor In Blanke getJruik. 

(Albei hierdie gevalle is tydens In dinee vir sakemanne waargeneem). 

In een geval het 'n Blanke meneer teenoor 'n Swart persoon gebruik 

(tydens die genoemde dinee). In twee gevalle is die voorname teenoor 

Swartes gebruik. 
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1).20. c.;. 2 Spe~,i fieke tf:mm) teenoor Swartes 

lUEH1Dor Swartvrouens is ousie twee keer waargeneem en enn'l-e een 

keer. leenoor SWLlrtmans is een keer monna en een keer kaffeY' 

ItJi3i3rgro:n eem. 

G.20.fi.] H[lai 

Oit is in een geval teenoor In Swartman gebruik. 

6.20.5.4 Baas, miesies, nODi, my kroon 

Teenonr Blanke vrouens is 4 keer miesies en een maal nooi 

aangeteken. 

180f1OO1' Ulanke mans is een maal oubaas, ses maal baas en een maal 

my kroon aangeteken. 

5.20.7 Ouderdom (687) 

Die volgende gegewens is by die verwerking om klaarblyklike redes 

weggelaat: 

[a) Ll(cmspreekvorme tussen ouers en kinders; 

(b) ~anspreekvorme tussen die verskillende rasse. 

Die gegewens wat verkry is, is nie voldoende om in aIle gevalle tot In 

geldige gevolgtrekking te geraak nie. Waar die gegewens skraps is, 

is dit as sodanig aangedui. 

Om die probleem van die hoeveelheid gegewens te oorbrug, is daar van 

die normale patroon van aanbieding afgewyk. Groepe is bymekaar gevoeg 

en daar is eerder op die relatiewe ouderdomsverskil tussen die spreker 

en die aangesprokene gekonsentreer as om hierdie twee groepe afsonderlik 

to hantser. Hierdie metode hou die voordeel in dat die aansprRekvorme 

tussen generasies duideliker na vore kom. 
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Die volgende getalle gegewens vir die groepe SODS aangedui, is hier 

verwerk: 

Sprekers 15-20 ( 116) 

Sprekers 21 30 (165) 

Sprekers 31-40 ( 199 ) 

Sprskers 41 50 SDl 

Sprekers 51-60 69) 

~prekers 61+ 48) 
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I 
I 

I 

I, 

I 
I 

I 

I 

AANGESPROKENES VORlvlE 61+ 51-60 41-50 31-40 
JAAR JAAR JAAR JAAR 

15-20 jaar a 30* 20* 44 4B 

b 0 0 0 0 

c 40 40 36 32 

f 10 0 4 (] 

h 20 40 16 14 

21-30 j Eltlr a 45* 20* 38 49 

b 0 0 0 0 

c 30 40 41 27 

f 0 20 11 15 

h 25 20 10 9 

31-40 jaar a 18 38 46 46 

b 0 0 IJ i 0 

c 46 41 35 31 
, 

f 9 13 12 18 

h 27 8 8 5 

41-50 jaar a 35* 42 41 27 

b 0 0 0 15 

c 42 28 36 39 

f 14 18 16 15 

h 7 12 8 3 

51-60 jaar a 35* 40* 33 6 

b 0 i 0 10 45 
I 

! 

45 I 40 42 ]9c I 
I 

If 15 I 10 12 IJ 

I 

h 5 + 3 0 

F:i1+ jaar a 30* 35* 5* 0* 

b 10 25 45 61 

C 50 35 40 34 

f 10 5 10 4 

h 0 0 0 0 

21-30 15-20 
JAAR JAAR 

5rl 55 

0 3 

15 14 

15 ~J 

20 17 

48 45 

0 15 

21 

14 11 

16 !J 

52 ') 

4 64 

32 26 

9 6 

4 ~, 

L 

33 3 

21 60 

37 33 

6 3 
I 

3 0 

2 0 

59 70 

34 25 

2 5 

2 0 

0* Ul ~---1 

0 :3 rn 
0 OJ 

55 Ul OJ :3 
>-j f-'. 

< ::J 

40 f-'. Ul 
>-j T ()Q 

'< rn 
5 < ::J ()Q 

o IT rn 
'1 OJ :E: 

0 f-'. OJ rn 
()Q >-j ::J 
rn Ul 
~ 

* 	 Vir groepe wat so gemerk is. is onvoldoende gegewens verkry en die 
data hier moet dus as voorlopig beskou word. 

Vir 	die Kodes van die vorme, verwys na 6.20.1. p.149. 
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C.21 nasis van die 

1;1 hiRnlie lifL1eling sal daar slegb) na die kombinasie van die 

U8r~t8 8n tweede aanspreekvormR word. Vir hierrlie doel word 

'li8 Berste ~~nspreekvorme in 'n groep van 10 verdeel, so oak die 

tW8eJe aanspraak. Die volgende veranderlikes word ontleed: 

6.21.1 die drie sosiale groepe soos in hierdie hoofstuk 

(6.7. p .137l uiteengesit; 

6.21.2 bekendheid. 

D1f; voorname en Vi:lnne in kombinasie met die ander' vorme word nie 

dpart aangege8 rlie, maar met die kombinasie hanteer. 

(j [leon aanspreekvorm 

Voorname, vanne, byname 

2 Oom en tante en wisselvorme 

3 Meneer, mevrou, mejuffrou, dame en betitelings 
volgens beroep, kwalifikasie of funksie 

4 fieke vorme vir Swartes 

5 Varme vir kinders: seuntjie, meisie, boetie, ens. 

6 Algemene vorme: jong, mens, man, ens. 

7 Pa. ma en wisselvorme 

8 sifieke vorme vir Blankes deur Swart8s 

9 ,i\nder. 

e~ vir die tweede aans 

o Gsen vorm - nie die ~-vorme nie 

Jy 

2 U 

R-vorme (dit wil se die her/lelling van die eerste aanspraakJ 

4 t)-vorme 

5 Ander. 



162 


6.;;1.1 Kombifli3siogebruik volgens sosialo groepo 

Vir 'II Iliteensllttirll', ViJrl die groepe, verwys 6.7.L [p.137). Die 

gF~bruik word gegee volgens die groep waartoe die spreker behoorL. 

van Swartes word nie betrek nie, weI uitings teenoor 

Swart persone. Oi t \-Jord onder andel' verdiskonteer. Waar lede van 

dio kornbinasie minder frekwent as 1 persent is, word dit onder 

andel' (95) geklassifiseer. 

r--
KIJMBINAS I[;~ 

1 

GROEPE 

2 3 

I 

01 

0::1 
05 

40 
1 
9 
1 

38 
3 
8 
1 

39 
2 
8 
1 

10 
11 

4 
18 

5 
16 

5 
19 

20 
21 
22 
23 

3 
1 
0 
3 

2 
1 
1 
2 

2 
2 
0 
3 

30 
31 
32 
33 

4 
5 
1 

5 
1 
2 
0 

4 
2 
1 
0 

50 
51 
53 

1 
1 
1 

2 
0 
0 

2 
1 
0 

60 
61 
65 

1 
2 
0 

3 
2 
1 

4 
1 
0 

70 
73 

0 
1 

1 
1 

0 
1 

90 
91 
95 

1 
1 
1 

1 
0 
3 

1 
0 
2 
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fi.21.2 Kombindsiegebruik. volgens bek.endheid 

TOEVALLIGEKOMBl= ONBEKEN= GOED= 
KENNISSE BEKENDNASIES DES 

I 01 31I 1002
I 

03 8 
I05 1 

38 
4 
7 
0 

40 
1 
8 
1 

10 0 1 4 
11 0 2 21 
15 , 0 0 0 

I2n 3 
21 I 3 
22 0 
23 4 

30 8 
31 15 
32 5 
33 2 

60 1 
61 1 
63 0 
ti5 0 

070 
071 
072 

73 0 

3 
3 
0 
4 

8 
18 

3 
1 

50 1 0 0 
51 1 1 0 
SS [) 0 0 

1 
1 
1 
0 

0 
0 
[) 

0 

4 
2 
0 
5 

4 
3 
1 
1 

1 
2 
0 
0 

n 
0 
0 
[) 

_. , 
BEVRIEND HUISGENOTE 	 I 

i 

41 31 I 
0 0 
8 18 
1 1 

6 
23 

7 
14 

1 '2 

0 
1 
4 

0 
0 0 
5 0 

0 0 
0 0 I 

I[)(J 
I

0 0 
! 

1 ! 
I 

0 

0 
 1 
1 1 

11 
32 

0 0 
1 1 

6 
0 
0 

2 
0 

0 
0 

R 

90 1 0 0 1 0 
91 0 0 0 1 0 
92 0 0 0 0 0 
93 0 0 0 0 0 
85 1 2 3 2 3 
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I' U U F S 1 lJ K 7 

In hierdie gedeelte word die resultate wat in die ondersoek verkry is 

ilElf1 die doelwit (probleemstelling 1.7, p.12) getoets. 

Die voorhcelde wat in hierdie afdel k word, is. tensy dit anders 

vermeld word, gedurende die ondersoek versamel en kom uit die vraelyste 

en die sistemEltiese opname. 

7.1 Die uilnspreekvorme en wisselende status by die dangesprokene 

Ir1 1.6.4 (p. '12) word die bewering gemaak dat die keuse van 'n 

aanspreekvorm afhanklik is van In stel reels wat deur sosiale konven= 

sies bp-rerk word. 

In 2. '1 (p. 13) word dit gestel dat die doel van die studiB die 

va8stelling van verbande tussen aanspreekvoi~e en posisie of status 

Insluit. 

Hierdie twee verwante sake word vervolgens aan die resultate van 

die ondersoek getoets: watter redes is onderliggend aan die keuse 

van In spesifieke aanspreekvorm en wat is die statusfunksies van die 

betrokke aanspreekvorm ten aansien van die aangesprokene? 

Uit die ondersoek het dit duidelik lyk dat die eerste of tweede 

Banspraak aIleen, nie oie sosiale afstand tussen die spreker en die 

aangesprokene ken vergestalt nie. ook nie die relatiewe status tussen 

die deelnemers in 'n besondere situasie nie. Hoe kan normatiewe 

unomaliee soos die hieronder vertolk word as net die eerste aanspraak 

of tweede uitgesonder word?: 

(a) Oom, het jy hom gesien? 

(b) Jan, wat &8 hierop u antwoord? 
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Altwee a~nsprake seam is ook nie altyd voldoende om status en sosfale 

afstand uit te druk nie. Die tweede uiting (bl sal steeds na 'n 

onwaarskynlikheid lyk totdat die volle konteks herroep word. Dit 

is geuitor dour 'n predikant wat goed bekend is met die persoon voor 

hom. In die formulier vir die bevostiging van ouderlinge en diakens 

(Formulier, 1976 : 148) word vereis dat die betrokke broeder(s) op 

hulle naam on van aangespreek word en dat dit met u gevolg moet word. 

Omdat hierdie predikant die broeder persoonlik goed geken het, het 

hy dit blykbaar nie nodig geag om die van by te voeg nie. By die 

u-voorskrif het hy hom er gehou. 

Hierdie konteks is nodig om nie aIleen die situasie te herroep nie. 

maar om die volle verhouding tussen die deelnemers daar te stel. 

'n Oorvereenvoudigde aanname dat die aanspreekvorme volledig hierdie 

funksi8 kan vervul, sal nie deug nie. kook die vo 

uiting: 

(el Frans, wat soek jy al weer hier? 

Nee, dit is nie 'n vader en 'n seun wat deelnemers aan hierdie 

is nie, ook nie 'n ander volwasse persoon teenoor 'n kind 

nie, ook nie 'n werkgewer teenoor 'n werknemer nie. Hierdie uiting 

is in 'n landdroshof aangeteken. Na die normale hofformules het die 

landdros afgebuig na die beskuldigde voor hom, en dieselfde persoon 

wat hy 'n oomblik tevore formeel en volgens voorskrif indirek aangesoreek 

het met 

( d ) Hoe p lei t die besku ldigde? 

ewe informeel aengespreek. 

Hy het hierdie persoon blykbaar uit vorige sake onthou, selfs miskien 

persoonlik met hom kennis gemaak. Buite hierdie situasie sou die 

relatiewe status weI vergestalt wees, maar die sosiele afstand? 

Volgens die normgebruik, vergelyk 5.3.6.1 (p.112) word fn naam teenoor 

bekendes gebruik en so ook jy (5.3.6.2.2, p.116). Jy word ook teenoor 

minderes gebruik, maar nie as die situasie so formeel soos hierdie i 

nie. Oit is altans die verwagting. 
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As die funksie van die aanspreekvorme bepaal word. is dit allereers 

nodig dat die voorgaande steeds in gedagte gehou word: oorveral~e= 

menings lei altyd tot oorvereenvoudiging. Die taak van die taal= 

kundige kan dus nooit een van voorskryf en wette stel wees nie, hy 

kan slegs algemene kenmerke weergee. 

7.1.4 	 Die funksie van die eerste aanspraak en die wisselende status 
van die aangesprokene 

Die belHngrikste funksie van die eerste aanspraak is dat dit gebruik 

word am die sosiale afstand tussen die spreker en die aangesprokene 

uit te 	druk. Hierdie funksie sal uit die volgende gegewens blyk. 

7.1.1.1 Voorname 

Beter bekendes word op hulle naam aangespreek (6.20.5.3, p.156 en 

6.20.5.4, P.157) mits die ouderdomsverskil tussen die deelnemers dit 

toelaat [vergelyk 6.20.7, P.160J. ouers spreek kinders op hulle 

voornaam aan (6.20.5. p.156J. 

Senior persone in die werksituasie spreek hulle ondergeskiktes op 

hulle voorname aan. (Hierdie gegewens is n@rens afsonderlik verwerk 

nie. maar blyk tog uit 6.20,5.3 (p.156) waarin sodanige gegewens vervat 

is). 

Die Tunksies van die gebruik van die voornaam kan veralgemenend soos 

volg beskryf word: 

dit druk bekendheid uit; 


dit druk samehorigheid uit; 


dit druk onderhorigheid aan die spreker uit. 


Die uris funksies word seIde gelyk geaktiv8er; gewoonlik net twee 

op 'n keer. 

Die eerste tW8S funksies druk sosiale afstand uit terwyl die derde 

status uitdruk. Oit is opmerkltk dat die ik van voorname teenoor 

ouer persone uitbrei namate die spreker ouer is (6.20.7. p.160). 
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7.1.1.2 Dom, tante en wisselvorme 


[lie funksies van hierdie twee aanspreekvorme kom baie met die 


vorige Doreen en word dU5 hier behandel en nie in 7.1.1.4 waar 


hulle tuishoort nie. 


Uit word ~n die eerste plek teenoor bekendes gebruik, nie aIleen 

beter bekendes nie, maar ook toevallige kennisse (vergelyk 6.20.5.2/3/4, 

p.156 en 157). 

Oit word byna uitsluitlik teenoor persone gebruik wat tien jaar of 

meer ouer as die spreker is (6.20.7, P.160l. In Enkele geval is 

opgeteken waar dit selfs teenoor In jonger persoon aangeteken is. 

Die deelnemers was nie aan mekaar bekend nie. 

Oit word ook teenoor onbekende persone wat heelwat ouer is as die 

spreker gebruik (6.20.5.1, p.156l. 

Dit word nie deur ~inders teenoor broers, susters of ouers gebruik 

nie. Vier gevalle is egter aangeteken waar dit teenoor In stiefpa 

gebruik is (6.20.5.5, p.157l. 

Die funksies van hierdie aanspreekvorme kan veralgemenend soos volg 

saamgevat word: 

dit druk die ouer ouderdom van die aangesprokene uit; 


dit druk bekendheid uit; 


dit druk samehorigheid uit. 


Hier word daar nie 5005 in die geval van die vorige vorm onderhorigheid 

vergestalt nie. Hoewel die spreker onderhorig mag wees aan die aange~ 

sprokene, kan dit net so goed andersom ook wees. 

Hierdie vorme se funksie is dus by uitstek om sosiale afstand te 

vergestalt en nie status nie. Status word hiermee net vergestalt 

waar dit gebruik word o~ verwantskap uit te druk, maar ook hier 

word status deur sosiale afstand oorvleuel. 



168 


oikwe1s word a1 drie funksies saam uitgedruk. maar die eerste funksie 

kan soms aIleen geaktiveer word. terwyl die laaste twee gewoonlik 

saam iveer word. 

Die eerste funksie word dikwels aIleen geaktiveer as kinders met ouer 

persone Volgens 6.20.7 (p.160), is dit die normale ik 

deur persone van 15 tot 20 jaar teenoor byna aIle persone ouer as dert 

Djt is skynbaar so dat. namate die spreker ouer word. die ouderdoms= 

verskil wat daar moet bestaan vir die gebruik van hierdie term 

Vergelyk die volgende gegewens wat van 20.6.7 (p.160J geneem is: 

GEBRUIK SPREKER AANGESPROKENE 


64% 15-20 30-40 

21% 21-30 41-50 

45% 31-40 51-60 

Tannie word meer dikwe1s gebruik as tante. Tant sonder voornaam is 

nooit waargeneem nie. terwyl van auntie wat algemeen in my eie klein 

was, niks oorgebly het nie. 

7.1.1.3 Kwalifikasie- en beroepsgebonde vorme 

Hiernie groep sluit die volgende vorme in: doktop~ doktep~ dominee~ 

ppofe8S01', se1'sanl;, ['mstep, m{.pse, juff1'oU vir getroude en 

onderwyseresse en meneep vir onderwysers. Die laaste twee terme is 

homonieme van die vorme wat in In vo1gende deel (7.1.1.4. p.169) bespreek 

word. maar dit verskil in fUnksie. oaar bestaan meer van hierdie 

vorme. maar net die genoemdes is aangeteken (vergelyk 6.20.3.2, p.152 

en Ponelis. 1979 : 37, e.v.). 

Prof. Venter het eenmaal terloops opgemerk dat daar. toe hy 

jonk was. net twes menere en een mevrou in sy dorp gewoon hat. Hulle 

was die ikant. die onderwyser en die predikant se vrou. Die funksie 

van die kwalifikasie- en tJeroepsgebonde terme is vandag dikwels dieselfde 

as wat meneep en mevpou was: hulle druk die besondere status van die 
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aangesprokene ten opsigte van sy beroep of verwerfde kwalifikasie 

uit. Die funksies van hierdie terme is die volgende: 

dit druk kwalifikasie- of beroepstatus uitj 

dit druk In relatiewe groot sosiale afstand tussen die 

spreker en die aangesprokene uit. 


Hierdie vorme word seIde gebruik waar die d8elnemers is. 

of baie bekend is. As dit weI deur samehoriges gebruik word. is die 

situasie meestal formeet gemerk. Die funksie van die betrokke aan= 

spreekvorm is dan be ker as die samehorigheid van die deelnemers. 

Tussen bekendes maak hierdie vorm plek vir die voornaam of In term 

uit 7.1.1.2. (p.1671. 

Een belangrike uitsondering op hierdie laaste resl moet aangemerk word: 

by verskeie geleenthede is daar opgemerk dat die hoof van In instelling 

selfs in nie-formele situasies deur vriende volgens hulle titel aange= 

spreek word. 

Nog 'n opmerking moet in verband met die eerste funksie van hierdie 

kategorie gemaak word: die term status moet nie gesien word as van 

In hoar rang as die spreker nie (vergelyk 2.1. p.131. Dit dui bloat 

kwalifikasie- en beroepstatus aan. 

7.1.1.4 Geslagsgebonde vorme 

7.1.1.4.1 Meneer dame 
--------------~~------~-----

Hierdie vorme dui op relatiewe onbekendheid tussen die deelnemers 

(vergelyk 6.20.5, p.156). Teenoor bekendes word hierdie vorme min 

gebruik en die gebruik neem af namate die bekendheid toeneem en die 

sosiale afstand gevolglik Kleiner word. Hierdie vorm word in baie min 

gevalle teenoor persone onder die ouderdom van 18 gebruik (6.20.7. p.160J. 

Verder word hierdie terme ook gebruik deur junior personeel teenoor 

senior personeel in In bedryf of ander instansie. Waar dit so gebruik 
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word. kom die funksie daarvan Doreen met die vorme wat in 7.1.1.3 


bespreek word Iln word dit nie hier herhaal niB. 


Hierdie terme word ook gebruik in 'n formeel gemerkte situasie. 

Die gegewens in verband hiermee is oral in die resultate verwerk 

die situasie nie as In afsonderlike veranderlike hanteer 

is nie. (Vergelyk egter in hierdie verband 7.3.1, p.194). 

Die funksies van hierdie vorme is van uitee aard: 

dit druk volwassenheid uit; 

dit druk onbekendheid uit; 

dit druk 'n relatiewe groot sosiale afstand uit; 

dit druk formaliteit uit; 

dit druk geslagsonderskeiding uit: 

dit druk in die geval van juffrou en mevrou huwelikstatus uit: 

dit druk in die geval van dame onbekendheid van die huwelik 
status uit. 

Die eerste vyf funksies het op al vier vorme betrekking, terwyl die 

laaste twee k aan die genoemde vorme gekoppel is. 

Die eerste drie funksies word altyd saam met die laaste drie (waar 

van toepassing iveer) terwyl die vierde funksie s die 

situasie geaktiveer word en nie noodwendig met die eerste drie verband 

hou nie. 

Talle uitsonderings kan op hierdie reels aangemerk word. Oit 

byvoorbeeld dikwels dat vriende mekaar skertsend as meneer of dame 

aanspreek, sonder om daardeur die sosiale afstand te vergroot. Die 

teendeel is in sulke gevalle eerder waar. 

7.1.1.4.2 Vorme teenoor k 

Die vorige groep vorme (7.1.1.4.1) slaan besonderlik op volwassenes. 

Die groep waarna vervolgens gekyk word. is veral vorme wat teenoor 

onvolwassenes gebruik word (6.20.3, p.150l. Die gebruik van hierdie 
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graep aanspreekvorme is veral beperk teenoor persone onder die 

ouderdom van 18 jaar (6.20.7, p.160: kode h is hier van toepassingJ. 

In die verwerking van die vraelys, opdragte 17 en 19, is hierdie 

vorme dan ook die gebruiklikste eerste aansprake teenaor kinders 

( 5. 1 • 6 • 1, p. 86 ) • 

Die varme wat in die vraelys en tydens die sistematiese waarneming 

verkry is, is die volgende: 

Manlik Vroulik 

boetie sussie 

boetietjie 8ussietjie 

boet nig 

boetman jUffie 

seun meisie/tjie 

seuntjie dogter/tjie 

grootman poppie 

latjie (laaitie) nooi/entjie 

Die funksies van hierdie vorme is 5005 volg: 

dit druk geslag uit; 


dit druk onvolwassenheid uit. 


Daar mag vermoed word dat hierdie vorme ook noodwend nog same= 

horigheid en bekendheid uitdruk, maar daar is geen aanduidings in 

die gegewens dat dit die geval is nie. Hierdie vermoede berus waar= 

skynlik bloot op die feit dat In mens normaalweg minder formeel met 

kinders omgaan as met volwassenes. Hierdie vorme is in formele en 

informele situasies teenoor bekende en onbekende kinders 

Oor ander gebruike en funksies van hierdie varme, verwys na 

7.1.1.10 (p.1781. 

http:7.1.1.10


172 


7.1.1.4.3 Geslagsgebonde vorme wat informaliteit uitdruk 

Dadr is In groot groep vorme wat veral in informele situasies waar= 

geneem is. Die manlike groep is teenoor bekendes en onbekendes 

waargeneem, terwyl die vroulike groep 51egs teenoor onbekendes 

waargenBem is. Oit is moontlik dat die vroulike groep 

ook onder bekendes gebruik word. Sulke gevalle is egter nie aangeteken 

ni8. 

Die vroulike groep moet in twee groepe verdeel word. Die eerstB 

groep is veral by mans waargeneem, terwyl die tweede groep slegs by 

vrouens onderling gehoor is. Hierdie aspek word nie in hierdie af= 

de ling belig nie, maar weI in 7.2.1.2 (P.185). 

Hoewel daar baie min inligting oor hierdie vorme ingesamel is, wil 

dit voorkom asof hulle veral gebruik word om In bereidheid tot same= 

horigheid uit te druk (6.20.5.1 en 6.20.3.1, P.156 en 151). 

Die waargenome vorme is soos volg: 

Manlik Vroulik 

juf (groep 1) 

dametjie 

8~aer skat 

boet vrou (groep 2) 

ou vriend vroutjie 

my ou maat skatjie 

ou maat 

Die funksies wat dit ten opsigte van die aangesprokene uitdruk is 

soos volg: 

dit druk aanvaarding uit (dit wil S8 die aangesprokene 
word versoek om die sosiale afstand met die spreker te verklein); 

dit druk geslag uit; 

die vroulike vorme druk relatiewe onbekendheid uit; 

dit druk informaliteit uit (selfs al word hierdie vorme in 
In formele styl gebruik, wek dit die skyn van informaliteit). 
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Die vierde funksie word in 7.2.1.2 (p.185) bel Die eerste drie 

funksies word altyd gelyk geaktiveer. 

,/ 

7.1.1.S Rolgebonde varme 

In 6.20.3.3 (p.153) is na hierdie vorme as funksi vorme 

verwys, maar om verwarring met die onderwerp van hierdie afdeling 

te voorkom is die term hier gewysig. As algemene ksterm sal 

funksiegebonde vorme myns insiens die geskikste wees. 

Hierdie aanspreekvorme is beperk in hulle gebruik tot besondere 

situasies waarin die aangesprokene 'n spesifieke rol vervul wet hy 

nie buite die betrokke situasie vervul nie. Om hierdie rede is die 

gebruik van h5erdie vorme dan ook uiters beperk en is hulle funksie 

ook maklik ontleedbaar: 

dit druk die rol van die aangesprokene in 'n besondere 
situasie uit. 

Vorme wat en die persone teenoor wie dit ken is, sluit die 

volgende in: 

Edelagbare (landdros) 

U edele (landdros) 

Meneer die voopsitter (teenoor algemene voorsitters by 
vergaderings) 

Eepwaarde voorsitter (teenoor predikante) 

Dame en meneer (in 'n formele bestaande 
uit drie personel 

Broeder (tydens huisbesoeke aan Gereformeerde lidmatel 

Broer (tydens huisbesoeke aan Nederduits-Gerefor~ 
meerde lidmatel 

Suster (teenoor vroulike kerklidmate). 

Die meneer in meneer die voorsitter druk nie 'n volwassene 

uit nie; dit is ook op 'n vergadering waargeneem waar In seun van 15 
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jaar die voorsitterstoel beklee het. Die funksie van hierdie vorm 

WGt hierbo aangegee is, word hierdeur beklemtoon. 

naar bestaan verskeie ander sodanige vorme, maar net die genoemdes 

is aangeteken. (Ponelis, 1979 : 37, e.v.). 

1.1.1.C N1e-geslagsgebonde vorme teenoor kinders 

Benewens die geslagsgebonde vorme wat teenoor kinders gebruik word, 

is daar enkele algemene vorme aangeteken te wete: 

kind 


kindjie 


outjie 


Die eerste twee vorme impliseer natuurlik kindskap in die sin dat 

d1t die kind v~n die spreker is, maar dit is dikwels buite hierdie 

verband waargeneem. 

nie funksie van hierdie vorme is bloot die volgende: 

dit druk onvolwassenheid uit. 

Hierdie vorme word ook soms teenoor volwassenes gehoor, soos tewens 

ook die geval is ten o~sigte van die geslagsgebonde vorme teenoor 

kinders. Hieroor word in 7.1.1.10 (p.178) gehandel. 

7.1.1.7 Vorme wat teenoor ouers ik word 

Hoewel hierdie vorme ook geslagsgebonde is, is hulle funksie so anders 

dat hulle apart hanteer word. 

Volgens die vraelys (5.1.6, p. 86) en die sistematiese waarneming 

(6.20.1, p.148) kom mamma en pappa meer voor as 'n kind die spreker is, 

as en van die ander wisselvorme S'JOS vader, moeder, pa, ma, pappie en 

marmnie. Geen afsonderhke ontleding is egter gedoen nie. 

Hiel'die vonne is SODS te wagte net teenoor die DUel'S van die spreker 

aangeteKen hoewel daar na die ondersoek 'n enkele keer gehoor is dat 

http:7.1.1.10
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'n ie (vyf jaar Dud) ook die vorm mamma teenoor In Buster van 

sy moeder gebruik het. Oit moet egter as 'n uitsondering op In baie 

algemene reel in Afrikaans beskou word. 

Teenaar God gebruik Christene natuurlik oak die waard Vader. Hierap 

word nie ingegaan nie. 

Geen gevalle is aangeteken waar lidmate van spesifieke kerklike 

denominasies die predikant of priester met vader het nie. 

01t maet daaraan gewyt word dat daar nie Afrikaanse waar 

hierdie gebruik bestaan. in Vanderbijlpark voorkom nie. 

Die funksies van hierdie vorme is 5005 volg: 

dit dru~ ouerskap uit; 

,lit druk geslag uit. 

In die begrip ouerskap is natuurlik bekendheid, klein sasiale afstand 

en samehorigheid ingesluit. Oit behoef dus geen verdere betoog nie. 

7.1.1.0 Rasgebonde varme, 

7.1.1.8.1 Varme teenaar Blankes lyk aok 6.20.6, p.1571 

Die valgende vorme wat spesifiek deur Swartes teenoor Blankes gebruik 

word. is aangeteken: 

Manlik Vroulik 

baas miesies 

oubaas nooi 

my kroon 

B~ie me8r vorme is voor en na die ondersoek waargeneem. Oit sluit 

onder andere die in: kleinbaas, basie, grootbaas, morena, 

kleinmies, kleinmiesies, kZeinnooi, oumiesie, oumiesies en ounooi. 

Hoewel hierdie terme die indruk mag SkBP dat dit onderhorigheid en/of 

werknemerstatus van die spreker uitdruk, is dit nie noodwendig die 

geval nie. My kroon is aangeteken waar In Swartman vir 'n fooitjie 
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geskimp het, terwyl een van die baas-gebruike waargeneem is, waar 

die situasie omgekeerd was en die Blanke op In Swartman se eiendom 

was. 

Die funksies van hierdie vorme is: 

dit druk blankheid uitl 


dit druk geslag uit. 


7.1.1.8 Vorme teenoor Swartes 

Die volgende vorme is in die vraelys (5.1.7, p. 88) en sistematiese 

waarneming aangeteken (6.20.6, p.157): 

Manlik Vroulik 

monna ousie 

kaffel' ennie 


outa aia 


S1Jal'tman mosadi 


Die vorme druk nie noodwendig onderhorigheid van die aangesprokene 

uit nie, maar 

dit druk Swartmans uitl 


dit druk geslag uit. 


7.1.1.9 A vorme 
-~-----

Onder tlierdie hoof word twee kategoriee wat aan die vereistes 

voldoen, onderskei (6.20.4, p.153). 

7.1.1.9.1 e outentieke aan 


Vir die ondersKeiding tussen outentieKe en nie-outentieKe aanspreeK= 


varme verwys 2.8 (p.28). Onder die outentieKe vorme is die volgende 


tydens die onderhoud aangeteKen: 


j(mg~ man~ mens~ boeta. 
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Soos in 6.20.4.1 (p.154) verklaar, is die funksie van hierdie vorme 

nie di8selfde as die van die ander vorme nie. Hulle druk nie geslag, 

ouderdom, beroep, rol, ras of kwalifikasie uit nie. 

Die feit dat hulle ik word am die aangesprokenR se te 

t.rek en die verhouding tussen die deelnemers aan die gesprek te 

vergestalt (vergelyk 2.8, p.28) noop my am hulle weI as aanspreekvorms 

te hantser. 

Oat hulls gebruik word am die aandag van die aangesprokene te kry, 

is duidelik: 

(a) kyk hier~ man. 

Of hulle werklik die verhauding tussen gespreksgenote uitdruk, is 

nie so duidelik nie. As hierdie kwessie in verband word met 

sake soos situasie en formaZiteit (vergelyk 6.20.4.3, p.155), kan 

daar weI word dat dit 'n verhouding uitdruk. 

Hierdie vorme is nie waargeneem in formele situasies nie (t.a.p.), 

oak nie in Ie waar die rang (vergelyk 2.1, p. 13) van die aan= 

gesproK8ne baie ho§r as die van die spreker was nie. [Vergelyk egter 

7.3.2, p.195, oar die rol van emosie). 

Samevattend kan die volgende funksie aan hierdie varme toegeskryf 

word: 

dit druk 'n relatiewe klein sosiale afstand uit. 

Die grootste problesm met hierdie vorme is dat dit nie altyd van 

'n blote uitroep onderskeibaar is nie. By geleentheid moes eie 

diskresie sander stawende bewys gebruik word om te bepaal of dit 

'n uiting~ 'n uitroep of 'n aanspreekvorm was. As 'n uitroep word 

die aangesprokene se aandag weI getrek, maar verhouding word nie 

daardeur vergestalt nie. 

Oit is opmerklik dat mens in die ondersoek slegs by vrouens waargeneem 

is, hoewel dit nie as 'n bewys gesien moet word dat mans dit nie ook 

gebruik nie. 
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7.1.1.9.2 Algemene nie-outentieke aanspreekvorme 

Onder hierdie kategorie is die volgende vorme aangeteken: 

haai, en die segswyses 


hoar hierJ 


jy weet, 


8008 .iy weet. 


Al rlierdie vonne word gebruik om die aandag van die spreker te verkry. 

maar wat in 7.1.1.9.1 (p.177) van die algemene vorme gese is/oor die 

verwantskap met uitroepe en die algemene gebruik,geld nog in In hoer 

mate van hierdie vorme. Om In spesifieke statusfunksie aan hierdie 

vorme toe te skryf sal daarom voorbarig wees. Om hierdie rede moet 

hierdie vorme nie as aanspreekvorme beskou word nie. hoewel hulle 

dwarsdeur die ondersoek as sodanig behandel is. 

In Tweede rede om hulle nie as aanspreekvorme te beskou nie,le daarin 

opgesluit dat hulle nie bo aIle twyfel onder eerste of tweede aanspraak 

ingedeel kan word nie. Dit gaan hand aan hand met die feit dat hulle 

nie in sinne ge!ntegrssr kan word nis (vergelyk 2.8. p. 28). 

Op die oog af behoort hisrdis vorme tot die eerste aanspraak. maar 

omdat jy in die meests van die segswyses voorkom. plaas dit hierdie 

aanname ondsr verdenking. 

7.1.1.10 Ander vorms 

Onder hierdie hoof word In groot aantal vorme met uitesnlopende funk= 

sies ingesluit. Die meerderheid van hierdie vorme is egter adjektiwies 

van aard en word dikwels saam met In adjektief gebruik. 

Die volgends vorme is aangeteken: 

au meid 

jou meid 

vark 

bUffel 

jou au pampoen 

jou lekker ding 

my Z. iewe Jan 

http:7.1.1.10


179 

geagte dokter 

meneertjie 

oumatjie 

boetie, niggie, outjie, kindjie (teenoor volwassenes) 

sU'Jarie 

bliksem. 

~li8rdio vorma het vera] een funksie in gemeen naamlik am die momentane 

houding van die spreker teenoor die aangesprokene uit te druk ten 

opsigte Vdn die werklike status van die spreker word met hierdie vorme 

nie veel nie. Hierdie vorme druk dus 

mOlflentane status van die aangesprokene ui t die oogpunt 

van die sprBker uit. 

Die stdtiJS van die aangesprokene word I deur die adjektiwiese 

aard van hierdie vorme wat deur middel Van verkleining, metaforiek of 

'n adjektief tot stand gebring word. 

Die status hoef nie net negatief te wees nie, maar kan ook van 

vertedering. respek en afhanklikheid 

7.1.2 	 Die funksie van die tweede aanspreekvorme en wisselende 
status by die aangesprokene 

By die tweede aanspraak is die status van die aangesprokene nie altyd 

owe duidelik nie. Die eerste rede is omdat jy in die meerderheid ge= 

valle gebruik word en weI teenoor persone van elke denkbare status. 

'n Tweede rede vir hierdie aanname is dat die keusemoontlikhede by 

die tweede aan soveel kleiner is as by die eerste: geslag. 

lleroep. kwalifikasie. ras of ouderdom kan nie uit die vorm afgelees 

word soos in die geval van die eerste aansprake nie. Die gebruik van 

die tweede aanspreekvorme hang in 'n ho§ mate af van die spreker en 

die situasie en nie van die aangesprokene nie (vergelyk 7.2.2. p.178 

en 7.3.1. p. 194 J • 
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7.1.2.1 ~ 

HiGrdie aanspraak kan as die ongemerkte aanspreekvorm beskou word. 

Oit kom voor teenoor aangesprokenes wat in byna elke denkbare 

verhouding tot die spreker staan. Oit is ook die vorm wat gebruik 

word as emosie 'n belangrike rol by die uiting speel. 

Om 'n uitspraak te maak oor die spesifieke statusvergestalting van 

die aangesprokene deur middel van jy, is om al die gegewens wat verkry 

is te negeer. 

Op grond van die normatiewe gegewens (hoofstuk S, p.63, e.v.) kan die 

volgende funksies weI aan jy toegedig word: 

dit druk 'n relatiewe klein sosiale afstand uit; 


dit druk onderhorigheid uit; 


dit druk bekendheid uit; 


dit druk onvolwassenheid uit; 


dit druk misnoe8 uit. 


Die ondersoek het getoon dat twee of hoogstens drie van hierdie 

funksies gelyk geaktiveer kan word, maar dat dit nie die geval hoef 

te wees nie. 

7.1.2.2 U 

Die gebruik van U hang ten nouste met die situasie (7.3.1, P.194) 

saam. 

Oit kan die volgende normatiewe funksies ten opsigte van die status 

van die aangesprokene vervul. (Vergelyk 5. p.62, e.v.): 

dit druk relatiewe groot sosiale afstand uit; 


dit druk onbekendheid uit; 


dit druk 'n spesifieke rolfunksie uit; 


dit druk hoe rang uit. 




1B1 

Hierdie funksies moet net 5005 dii by jy (7.1.2.1. p.180) as 

normatief gesien word en nie as 'n reel volgens algemene gebruik 

nie. Vergelyk egter in di§ verband ook 6.13.2 (p.144) waar dit 

blyk dat hoar gesag duidelik 'n invloed op u-gebruik het. 

7.1.2.3 R-vorm 

Hierdie vorm bestaan basies uit In herhaling van die eerste aanspraak. 

maar dit mag ook In die insluit wat nie in die eerste aanspraak voorkom 

nie. 

(e) Baas kan die baas hier kom? 

(f) Ek sien die meneer soek hulp, toe kom ek gou. 

eeen voorbeeld is gevind waar die naam en van herhaal is nie. In 

al die gevalle behalwe by klein kinders (vergelyk 6.S.1.1. p.127) 

is dear altyd van In betiteling in die R-vorm gebruik gemaak 

(6.20.3. p.150). In enkele gevalle is oom saam met In voornaam 


herhaal. Vergelyk die volgende voorbeeld: 


(g) Oom Tos, het oom Tos die rekeninge byderhand? 

Geen geval is gevind waarin die naam en die van saam in In herhalings= 

aanspraak voorgekom het nie. weI enkele gevalle waar die van voorgekom 

het . 

. Van al die tweede aansprake het hierdie vorm miskien die duidelikste 

vergestalt van die aangesprokene. Die volgende funksies kan aan 

hierdie vorm kryf word. (Vergelyk 6.21.2. p.163 en 6.5.2.10. 

p.134J: 

dit druk hoar ouderdom uit (6.5.2.10, p.134): 


dit druk hoar rang uit (6.13.1/2, p.144); 


dit druk blankheid uit (6.9.4, p.141). 


Hierdie funksies hoef nie saam geaktiveer te word nie. Daar is baie 

uitsonderings op hierdie gegewe funksies. 

http:6.5.2.10
http:6.5.2.10
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7.1.2.4 Andor vorme 

Die ander vorme is van so 'n uiteenlopende aard dat hulle in der 

waarheid afsondsrljk bekyk behoort te word. Aan die andsr kant is 

hulls ik so min frekwent dat daar nie 'n behoorlike van 

hulle funksie gevorm kan word nie. 

[n die loop van die studis is die volgende vorme aangeteken: 


Ons 


Hierdie vorm word veral gebruik om samehorigheid met die aange= 


sprokene uit te druk. 


(g) 	 Kan ons dit nie mere maak nie J Piet? 

Die aangesprokene word hier versoek om liewer die volgende aand ts 

kom kuier. maar hy word met hierdie gebruik van samehorigheid verseker. 

JulIe 

Hierdie vorm word veral teenoor 'n individu gehoor wat met 'n 

organisasie of instansie verbind kan word, soos byvoorbseld 'n 

apteker. In winkelassistent. In ontvangsdame by In mediese praktisyn, 

In persoon wat sy gesin verteenwoordig, of In konstabel in 'n aanklag= 

tekantoor. Die bedoeling is duidelik. Oaar word met In individu 

gepraat, maar die groep wat hy verteenwoordig word ook as't ware 

bygeroep. 

(h) 	 Het julIe iets vir verkoue? 

Teenoor die apteker. wat heeltemal aIleen in die apteek is. 

Uie funksie hiervan is o~nskynlik om die aangesproksne se lidmaatskap 

tot In groep te beklemtoon. 

Oerdepersoonsvorme 

Die enigste outentieke gebruike van hierdie vorm is teenoor kinders 

gevind. in uitings 5005: 

(i) 	 Hoekom huil sy so? 

Tsenoor In meisie wat na haar mosder soek (5.1.6.2.3, p. 87). 
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D-vorme 

Hierdie vorm moet nin bloot as In weglating van die eerste en/of 

tweede aanspraak gesien word nie: dit is 'n manier om die aanspreek= 

vorma doelbewus te ontwyk. Oit het veral voorgekom in Ie waar 

die spreker onbewus is van die aangesprokene se status, of verseker 

was van die korrekte ik: teenoor die gesiene Swart persone 

in die vraelyste (5.1.7.2.5, p. 90) en by persone in 'n oorgangstadium 

van ontwikkeling (6.5.1.5, p.129). 

(j) 	 Kan die ahauffeur die motor nie 'n bietjie vorentoe trek nie? 


Teenoor 'n 
 Swartman. 

(k) 	 Kan die tafeZ teen die muur gesit word? 

'n Versoek van 'n persoon wat nie by magte is om bevels te gee nie. 

Hierdie vorm druk onsekere status van die aangesprokene en spreker 

uit. 

Gemengde vorme 

Hierdie gebruik word in 7.4 (p.196) ondersoek. 

Vorme 5005 pa-huZZe, meneer-huZZe ensovoorts. veronderstel 'n meervoud 

en word nie hier bespreek nie. Hoewel dit nie deel van die ondersoeK 

is nie. kan hier net gemeld word dat h1erdie vorme besonder min teen~ 

gekom is. 

Nog In meervoudsvorm naamlik u-huZZe het 'n effens hoar frekwensie as 

die vorige en dit word in dis verbygaan genoem. Oit wil voorkom asof 

dit 'n nuwe vorm is wat in frekwensie toeneem. 

7.1.3 Kombinasiegebruik en wisselende status by die aangesprokene 

Ten van die ~ombinasiegebruik van die aanspreekvorme word net 

enkele opmerkings gemaak. 

Die frekwensie van hierdie gebruik ten opsigte van bekendheid word 

in 6.7 1 .2 (p.163) en die ten opsigte van die sosiale groepe op p.162 

geges. 
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Die gesamentlike gebruik van die aanspreekvorme voeg min toe,wat 

die status van die aangesprokene betre~ wat nie reeds in 7.1.1 en 

7.1.2 ter sprake gekom het nie. oit wat onder hierdie afdelings 

genoem is, word verder bevestig deur die kombinas k. 

As In persoon met meneer en jy aangespreek word, kan dit byvQorbeeld 

beteken dat hy 

onbekend is; 


In hoer rang as die spreker het; 


'n spesifieke rolfunksie beklee; 


daar In relatief groat sosiale afstand tussen die deelnemers 

bestaan. 


Dit beteken volgens die gegewens wat ten van hierdie gebruik 

verkry is (6.21.2. p.163) nie noodwendig dat die spreker nie die 

noJige eerbied teenoor die persoon betoon nie. of dat die spreker sy 

emosie die botoon laat voer nie. 

Die kombinasies gee groter duidelikheid ten opsigte van die status 

van die aangesprokene, maar dit moet eerder gesien word as In 

somtotaal van die afsonderlike aanspreekvorme as wat dit In totaal 

nuwe moontlikheid sou impliseer. 

Kombinasievorme soos die vo sal vanwee hulle ongewoonheid 

weI iets meer kan weergee as wat met meer gewone kombinasies die 

geval sou wees: 

jong + u 

naam + In R-vorm 

naam + u 

7.2 Die aanspreekvorme en wisselende1 ____status by___die spreker___• ___ -.::. ...!

In 7.1 (p.165) is daar gewag gemaak van die relatiwiteit van sosio= 

linguistiese reels. Oieselfde wat hieroor in verband met die status 

van die aangesprokene gese is. geld ook die status van die spreker. 
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Indien iemand byvoorbeeld van u+van gebruik maak (vergelyk 5.7, p.138)~ 

beteken dit nie noodwend dat hy lid van die tweede sosiale groep 

is nis; dit is bloot 'n aanduiding in hierdie rigting. In hierdie 

lig moet die funksies wat volg dan oak gesien word. 

Waar daar in die eerste gedeelte (7.1., p.154, e.v,) breedvoerig 

uitgewy is oar elke kat e van die eerste en tweede aansorake, 

sal daar in hierdie gedeelte meer in die algemeen oar funksies van 

die aansprake uitgewy word. 

7.2.1 Uie eerste aansprake en die wisselende statu~ by die spreker
l , 

7.2.1.1 Ouderdom van die spreker 

Volgens die gegewens wat met die normondersoek (5.3, p. 98, e.v.l 

ingesamel is, is daar nie 'n besondere patroon wat ten opsi van 

die ouderdom van die spreker kan word nie. Dieselfde geld 

oak in hoe mate wat die sistematiese gegewens betref, behalwe dat 

daar natuurlik soos by die normatiewe gegewens 'n spesifieke manier 

van aanspreek teenoor ouer en jonger persone en persone van dieselfde 

ouderdom is. Hierdie kwessie kom ooreen met wat reeds in 7.1 hieroor 

gese is en word dus nie herhaal nie. 

7.2.1.2 Geslag 

Wat die geslag van die spreker betref, is daar by die eerste aansprake 

veral wat die gebruik van oom en tante (en wisseIvormeJ en meneep en 

mevpou betref, aanmerklike verskille wat nie aIleen in die normatiewe 

gegewens 5.3.3 (p.100) te vinde is ni~ maar ook, sy dit in mindere 

mate, by die sistematiese gegewens. 

Dame word byvoorbeeld baie minder teenoor vreemde persone deur 

vrouens gebruik as mans. Oit is waar ten opsigte van die normatiewe 

en die sistematiese gegewens. 
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FIGUUR 7.1 

GEBRUIK VAN DAM£' TEENOOR 'N WII\lKELASSISTENT 

(in persentasie uitgedrukl 

50 50 45 

a b c 

te Vroulike respondenteManlike 

Kodes: 

a onderhoude 

b vraelyste (p.103) 

c sistBmatiese gegewens (p.149) 

'n Opvallende vorm wet s by vrouens gehoor is (vergelyk 7.1.1.4.3, 

p.1 en nie in die vraelyste of onderhoude tesgekom is nie, is die 

terme vrou, vroutjie en skatjie. Die eerste twee is byna net so 

frekwent (8 persentJ as dame waargeneem waar winkelassistente vroulike 

kliente aangespreek het. Oit het ook voorgekom by semi-formele partytjies 

en samekomste. Aan hierdie terme kan die volgende funksies ten opsi 

van die spreker toegeskryf word: 

dit druk vroulike geslag uit; 


dit druk skynbare bekendheid uit; 


dit druk 'n behoefte om die sosiale afstand te verkJein uit. 


Die spreker verklaar met hierdie vorme blykbaar haar bereidheid om 

teenoor 'n persoon, wat sy nie ken nie, informeel te wees. 

Ander versk111e tussen manlike en vroulike sprekers word 1n 7.2.2.1 

(p.187J bel 

7.2.1.3 5051a1e groepe 

Ook by die verski11ende sosia1e groepe is daar verskil1e wat die 

eerste aanspraak betref waargenBem (vergelyk 5.3.4, p.103). Hierdie 

verski11e was nie so opmerklik by die sistematiese gegewens as by die 

normatiewe gegewens nie, maar dit kom in die bre8 daarmee ooreen. 
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Verdere inligting hieroor word in 7.5.1 (p.198) gegee. 

7.2.1.4 Ras 

Wat in verband hiermee in 7.1.1.8 (p.176, e.v.) is, geld ook 

hie~ maar in omgekeerde verhouding. 

7.2.1.5 Gesag 

Persone wat in 'n normale gesagsverhouding teenoor ander persone staan 

gebruik meer dikwels die voornaam van die aangesprokene as onder= 

horiges. Geen reel kan in hierdie verband gegee word nie, aangesien 

daar soveel wisselende faktore is wat in aanmerking geneem moet word. 

Waar meneer en ander titels deur die spreker gebruik word, kan dit 

gesien word as onderhorigheid aan die aangesprokene, maar dit hoef nie 

noodwendig die geval te wees nie. (Vergelyk in die verband 7.1.1.1 

(p.166: 7.1.1.3. p.168 en 7.1.1.4~ p.169J. 

7.2.2 Die tweede aanspreekvorm! en wisselende status by die spreker 

Waar die eerste aanspraak veral die status van die aangesprokene 

vergestalt, kan daar met behulp van die tweede aansprake 'n beeld 

gevorm word van die status van die spreker, mits die situasie en 

aangesprokene konstant gehou word. Hierdie statusvergestalting van 

die spreker is egter geensins so duidelik as die beeld wat met die 

eerste aanspreekvorme van die aangesprokene verkry kan word nie. 

Hier moet 'n mens liefs van neigings en tendense praat as van funksies. 

7.2.2.1 Jy 

Suiwer op grand van die normatiewe gegewens blyk dit dat manlike 

sprekers makliker jy gebruik as In vrou. 
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FIGLlLlR 1.2 

DIE GEBRUIK VAN JY: 'N VERGELYKING TLISSEN DIE GESLAGTE , 

31 46 75 

a b c 

r- ;~ B2 

b ca 

I 
Manlike respondente Vroulike respondente 

Kodes: 

a = onderhoude (vergelyk 5.2.2.2, p. 97) 

b vraelyste (vergelyk 5.1.3.2.4, p. 71) 

c sistematiese opname (vergelyk 6.4, p.126J. 

Sodra die sistematiese gegewens in berekening ng word, lyk die 

teenoorgestelde amper meer waar. Die verskil tussen mans en vrouens 

is dan so gering dat geen betroubare uitspraak oor gebruik gemaak kan 

word nie. 

Teenoor Swart aangesprokenes is dieselfde patroon gevind ten opsigte 

van die normatiewe gegewens (vergelyk 5.1.7.2.5 en 5.2.2.3, p.90, 97). 

Te min gegewens is egter in die sistematiese opname versamel om die 

vergelyking te kan deurvoer (6.9, p.141J. 

die verskillende sosiale groepe is daar In patroon wat beter 

deurgevoer kan word. By Figuur 7.3 moet daar in gedagte gehou word 

dat dieselfde aanpassings in die beroepsgroepe van 5.3.4, p.103, 

gemaak is as wat in 6.7.1, p.137, gemaak is, sodat In beter vergelyking 

kan word. 
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FIGUUR 7.3 

'N VERGELYKING TUSSEN SOSIALE GROEPE WAT JY-GEBRUIK BETREF 

.. ' 

90 

aD 

70 . 
/ 

10.0 / 

I50 , 

.0 
30 / 

1.0 / 

j() 

Q. bKades: c 

sosiale graep 3 a anderhaude 

- - - - sasiale graep 2 b vraelyste. . . . 
sasiale graep c kantrale-eksperiment. 

Hierdie vergelyking is gemaak ten opsigte van die apteker in die 

vraelys (opdrag 3. 5.1.3.2. p. 70J. Die apteker in die kontrole

eksperiment (6.7.1.4. p.139) en die aanspraak teenoor 'n vreemde persoon 

tien jaar ouer as die spreker (5.2, p. 94) volgens die onderhoude. 

Die gegewens volgens die onderhoude is natuurlik nie volkome vergelykbaar 

nie, maar is na genoeg om 'n beeld te kan vorm van die moontlike gegewens 

wat tydens so 'n onderhoud ten opsigte van 'n apteker verkry sou word. 

Die norm is onteenseglik dat jy nie teenoor 'n vreemde persoon gebruik 

word nie. maar die werklike gebruik gee In duidelik verskil hiervan 

weer. 
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VrJl~8ns hierdie gegewens sal 'n spreker waarskynlik jy in Hke 

situflsies gebruif\ as tly tot sasials grasp 1 behaart, terwyl In 

uit die ander sosiale grosps nis so seker van hierdie vorm k 

sal maak nie. 

7.2.2.2 U 

In aansluiling by die statistiek [figuur 7.3, p.189) hierbo ten 

opsigte van jy-gebruik, word dieselfde gegewens oak ten op van 

U gegee. (Vir 'n vergelyking verwys dieselfde bewysplase as hierbo). 

FIGUUF? 7.4 

DIE GfBRUIK VAN U VDLGENS SOSIALE GROEPE 

100 

90 

so 

70 

bO 

50 

. 
" 50 " " ,, , 

" ,,, , 
" " , 

40 ", 

o~-----~~----------------------------------------____________ 
b c 

Kodes: 

sosiale groep 3 a onderhoude 

.- . sosiale groep 2 b vraelyste 

sosiale graep c kontrole-eksperiment 
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Volgens figuur 7.4 hierbo sal 'n persoon uit sosiale groep 1 

~aarskynlik nie u teenoor In apteker gebruik nie, terwyl dit 

waarskynliker sal weBS as die persoon tot die eerste of tweede 

sosiale groepe behoort. (Meer besonderhede oor hierdie kwessie 

verskyn in 7.5 (p.192). 

Uuk wat die gebruik van u deur mans en vrouens betref. kan In 

~aar verskille aangetoon word: wat die norm betref (vergelyk 5.3. 

p.1D1. e.v.) gebruik vrouens liker u as mans. maar vo 

oie sistematiese opname (6.4. p.126) is die gebruik onder mans effens 

meer frekwent as onder vrouens. 

7.2.2.3 R-vorme 

Die gebruik van die R varme is volgens Odendal (1975 : 112) aan die 

dfJleem. Indirm ciie normatiewe gep,ewens as rnarlLstaf gebrlJik Itlord, is 

ciit inderdaad di8 geval. Hierdi8 vorm moet volgens die normatiewe 

l!,[~)3ewr:rls as gestigmatiseerd beskou word. 

In die volgende tW80 figure word die gebruik van hierdie vorme 

volg8ns die norm en die sistematiese opname weergegee. In figuur 7.5 

word na die voorkoms van die R-vorme onder mans en vrouens gekyk en 

in figuur 7.6 na ciie voorkoms daarvan by die verskillende sosiale 

kategoriee. 
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I J(,I fUR 7.5 

DIE VOORKOMS VAN DIE R-VORM SODS OIT TEENOOR OUER PERSONE 
AANGEWENO WORD DEUR MANS EN VROUENS 

/"0 

30 
-- - _.......... 
..... -_ .. ----

2.0 

10 

04-------------------------------------------------------
b 

Kodes: 

mans 

vrouens 

a 

b 

c 

vo s die onderhoude (5.2.2.1. p. 96} 

volgens die vraelyste (5.1.3.2.14, p. 73] 

sistematiese opnam~ nie afsonderlik w8erge= 
gee nie (vergelyk egter 6.4, p.126). 



10 

193 

r:rGUUR 1. L 

UIE vnORKOMS VAN DIE R-VDRM SODS oIT TEENOOR OUER PERSONE 
AANGEWEND WORD OEUR DIE VERSK~LLENOE SOSIALE GROEPE 

30 

70 ,., 

bO 

50 

30 

-
.... -

o~--------------------------------------------
a 	 b c 

Kodes: 

sosiale groep 3 a = volgens onderhaude (5.2.2.1, p. !J6) 

sosiale graep 2 b 	 valgens vraelyste [5.1.3.2.14, p. 73) 

sasiale graep 1 c = 	sistematiese apname
J 

nie afsonderlik 
weergegee nie (vergelyk er 6.7, P ·137 
en 6.21.1, p .162) • 

Vo s hierdie gegewens is vrouens minder geneig om die R-vorm te 

ik as mans. 

Persone uit sosiale groep 1 gebruik hierdie vorm redelik 

teenoor ouer personej terwyl persone uit sosiale groep 2 nie juis 

g is am hierdie vorm te gebruik nie. ('n Verdere rek 

van hierdie gegewens vind die leser in 7.5, p.19B, e.v.l. 

7.2.3 Ander tweede aan 

Wat die ik van ander tweede aansprake betref, kan geen beduidende 

korrelasies daarvan met sprekersgroepe gevind word nie. A ne 

opmer oor hierdie vorme word in 7.1.2.4 (p.182J gemaak. 

en 

http:5.1.3.2.14
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7.] Situasies en verwante invloede wisselende status 

s in verband met die situasie is nie afsonderlik verwerk 

nie, maar daar is tog genoegsame bewys uit die verwerkte gegewens om 

enkele opmerkings daaroor te kan maak. In hierdie afdeling word ook 

afsonderlik aandag gegee aan die rol van emosie en genre. Dol' nie 

sen von ~Iierdie aspekte is genoeg gegewens ingesamel om spesifieke 

afleidings te maak nie, maar algemene neigings is va 1. 

(Vergelyk 6.14, p.145; 6.15, p.146; 6.16, p.146; 6.17. P.1461. 

7.3.1 Situasie 

Odendal (1976 : 109) beskou situasie tereg as een van di be ke 

s by aanspreekvormgebruik. Hy haal Ervin Tripp (t.e.p.l 

aan om status-marked situations te definieer. 

Volgens die beskouing wat vir situasie in hierdie studie geld 

(2.4.2, p. 23. e.v.l is daar vier aspekte wat In rol sreel by die 

Sk8P van 'n ituas naamlik plek3 atmosfeer, geleentheid en 

gepastheid. As 01 drie van die eersgenoemde sake kongruent is. word 

In situasie as gepas beskou. In hierdie gedeelte word net aan 

gepaste situasies gegee. 

In aan 1 E wor~ In volledige lys van die waargenome situasies 

en die aantal uitings wat by elk ontleed is. gegee. 

Die vo situasies word hier van nader beskou: 

GELEENTHEILJ PLEK TONEEL GETAL UITINGS 


Vergadering Funksionele gebou Formeel 38 

Afspraak Kantoor Formeel 24 

Werkvergadering Werkplek Formeel 39 

TOTAAL 101 

Die gebruik van die 8erste aanspreekvorm was in hierdie gevalle volgens 

toepaslike betiteling of volgens rol (vergelyk 7.1.1.5, p.173; en 

7.1.1.3, p.1681. werkvergadering is oom + voornaam tweemaal waargeneem. 
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Wat die gebruik van die tweede aanspreekvorme betref, word hier In 

volledige uiteensetting van die waargenome ik in al drie 

situasies gesamentlik weergegee. Oit kan ook nagenoeg as In per a 

sentasieberekening gelees word. 

Jy 18 

P-vorm 21 

U 62 

Ook by die ander situasies met die kenmerk JormeeZ was die gebruik 

van U hoer as by die informele situasies. In informele en emosionele 

situasies soos die volgende het die gebruik van u byna volledig plek 

gernaak vir jy en R-voI'me: 

GELEENTHEID PLEK TONEEL GETAL UITINGS 


Byeenkoms oop plek Informeel 17 

ontmoeting oop plek Informeel 28 

Ontmoeting Kantoor Informeel 153 

Huislik Huis Informeel 129 

Samekoms Funksionele gebou Informeel 41 

Die eerste aansprake was volgens voornaam of betiteling. 

Die tweede aansprake is in hierdie gevalle dramaties anders as in die 

vorige geval. Die volgende uiteensetting is In weergawe van die gebruik 

van die tweede aanspreekvorme in persentasie uitgedruk: 

Jy 81 

R-vorm 18 

U O,B 

In situasies wat formeel gemerk is word u dus a k. terwyl 

u in informele situasies byna glad nie gebruik word niB. Die gebruik 

van die R-vorme wissel baie min volgens die formaliteit van die situasie. 

terwyl jy algemeen in informele situasies gebruik word. 
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7.3.2 Emosis en die aanspreekvorme 

Vo s 6.14.2, p.145, kan die afleiding worn dat sterk 

emosie by die spreker gewoonlik 'n jy as tweede aanspraak van die 

spreker ontlok. Die gegewens waarmee gewerk word, is er baie 

gering en slegs 'n a neiging word hiermee aangetoon. Die 

rHag van die emosie am .iy-gebruik te aktiveer; word oak in die 

vrRelyste waargeneem (5.1.5.2, p. 84. e.v.). 

In 'n v8rgelykin~ met die eerste aansprake by emosiebelaaide 

uitings en tweede aansprake wys op 'n opvallende kenmerk. naamlik 

dat die eerste aanspraak in ses van die sewe waargenome gevalle 

(6.14,. P.145~waar 'n emosie van konfrontasie of afkeer 'n rol 

gespeel het, weggelaat is. Hierdie verskynsel word oak in die 

vraelyste onrlepstr88p (5.1.5.1. p. 84. e.v.l. 

/ . 1. 1 IJen I'O 

f!oewel min gegewens oor ander genres as die neutrale (vergelyk 6.17. 

p.146; 3.6.5, p. 49) waargeneem is, word die volgende saak wat 

cpr'eekwyses aanbetref tog genoem: spreekwyses soos jy weet mos" 

8ien .iy" Vel'staan jy is blykbaar onafhanklik van die aangesprokene 

en is net in een geval met u waargeneem. 

7.4 sie 

In Uiteensetting van hierdie p word in 1.5 (p. 10J gegee. 

ilie :,tyl wat. gebruik worel. hang volgens die ormame ten nouste saam 

met die sitLJasie (6.18, P.146J. Onder styl moet die gesamentlike 

gebrui~ van sekere taalstrukture in 'n besondere uiting (2.4.3.3.3, 

p. 2S) verstaan word. 

Baie min gegewens is oar hierdie aapek van die aanspreekvormgebruik 

ingewin en slegs enkele oppervlakkige opmerkings kan dus in die verband 

gemaak word. 
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Die eerste aanspraak het in die meeste van die neutraal-formele 

uitings voorgekom en was sonder uitsondering volgens betiteling. 

Oam en tante en wisselvorme is nie in sulke uitings waargeneem nie. 

Vir die tweede aanspraak is u byna sonder uitsondering gebruik 

(vergelyk oak 6.18, p.1461. 

Uie formele styl in Afrikaans vereis dus blykbaar net soos formele 

situasies 'n u as tweede aanspraak, terwyl jy die algemene vorm is 

t-j y 'n i n forme 1esty I . 

Enkele gevalle van gemengde k het voorgekom. (VergeIyk 

byvoorbeeld 5.1.5.2, p. 841. In hierdie gevalle was daar b 

'n probleem vir die spreker om die aangesprokene en die korrekte 

styl saam te hanteer. Oit is juis om hierdie feit wat die voorkoms 

van die gemengde varme by die vraelyste gewyt moet word: die respondent 

wil sy weergawe van die norm weergee, maar die aangesprokene Iaat nie 

normgebruik toe nie. Die gevoig hiervan is dan 'n inkongruente 1. 

Net twee sulke gevalle is waargeneem in die objektiewe opname. Albei 

is tydens 'n partytjie waargeneem teenoor In persoon met 'n hoer rang 

as die spreker. Die vorm wat ik is was in albei gevalle 'n 

verwarring tussen u en R-vorme. Een voorbeeld word geges: 

1. Professor, laat ek vir u die glas voLmaak, prof se glasie ~s leeg. 

Die probleem vir hierdie spreker was blykbaar dat hy daaraan gewoond 

was om die aangesprokene baie formeel aan te spreek, maar die situasie 

het hier 'n konflik veroorsaak. 

Om 'n beter begrip van stylkongruensie te kry, sal die norm met die 

gebruik vergolyk moet word. Hoe meer die norm van die gebruik verskil, 

hoe groter behoort die moontlikheid van linkongruensie te wees) omdat 

daar dan groter ruimte vir konflik gelaat word. Sulke konflikte behoort 

veral voor te kom by groepe van wie die norm en die gebruik grootliks 

verskil. 'n VergeIyking met die vraelyste bevestig hierdie bewering. 

Gemengde k kom veral voor by persona uit die laer beroepsgroepe, 

dit wil s~ sosiale groep 1, (vergelyk byvoorbeald 5.1.4.2.6, p. A8; 

5.1.4.3.1, p. 81: 5.1.3.2.12, p. 73). 

http:5.1.3.2.12
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7.5 Die norm en die gebruik 

Net 5005 Labov en amJc:ra VOllI' hom (Gumperz en Hymes. 1[]72: 515) 

is di)ar nd dat fTisnSLJ nie bewus is van hulle eie gehruik van die 

tal'll nie. Hierdic saak word veral duidelik as 'n vergelyking tUcisen 

die vorma wat sprekers voorgee wat hulle gebruik. dit wi} s© die norm 

en werklike gebruik. get ref word. Een interessante gebeurlikheid 

verdjen 'n opmerking. By die voer van 'n onderhoud met 'n meisie) 

15 jaar en uit beroepsgroep 1, is terloops die vraag gestel of die 

respondent dan nooit persone jonger as 50 jaar met oom aanspreek nie. 

Sy het dit heftig ontken: NeeJoom. Die vraesteller was 37 jaar oud. 

F 7.3. 7.2 en I.B (p. 189. 188 en 193) i}lustreer duidelik die 

groot verskil tussen norm en gebruik. 

/.~.1 Sos1ale groepe en die norm 

In figuur 5.17 (p.1GB) is daar 'n besonder opvallende verskynsel in 

verband met die geGruik van u teenoor onbekende Blankes. Hierdie 

iK word vervolgens weergegee,maar met die aanpassing wat in B.7 

(p.137] uitsengesit is. 

FIGUUR 1.7 

DIE GEBRUIK VAN U TEENOOR ONBEKENoE BLANKE PERSONE VOLGENS DIE 
VRAELYSTE EN SOSIALE GROEPE 

'J !:l 

a 

Kodes: 

h 

sosiale groep 

sosiale groep 2 

sosiale groep 3 

Oieselfde patroon word herhaal in die u-gebruik 

persons (figuur 5.21. P.107) terwyl die gebruik 

teenoor gesiene Swart 

van R-vorme teenoor 

onbekende Blankes (figuur 5.18, p.107) en ouer persone Ifiguur 5.19. p.107) 
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'n t88nuorgestelde patroon gee. Figuur 5.19 word hier herhaal. 

maar met dieselfde aanpassings as by figuur 7.7 hierbo. 

FH;UUR !. 8 

DIE GEBRUIK VAN R-VORME TEENOOR OUER ONBEKENoE BLANKES VOLGENS DIE 
EN SOSIALE GROEPE 

a ~ 

23 4S 

b c 

Kodes: 

{1 s051ale groep 1 

tJ sosiale graep 2 

(' 50sia18 groep 3 

Vo]~en hierdie twee voorbeelde is dit duidelik dat die middelgroep 

u as norm sien [67 persentl. By die onderste groep is die gebruik van 

u 9 persent minder en by die hoogste groep is dit slegs 41 persent. 

In figuur 7.B is diu prentjie as't ware omgedraai. 

Op grnnd van 

uitspraak 

hierdie gegewens kan 'n mens Labov (1972 196) se 

. , . -i t scems poss-ib Ze to de fine a speech eommuni ty 

as a gY'OUp of speakeY's who shaY'e a set of sociaZ 

a.tti tudes towa.Y'ds Zanguage 

onderskryf. Oit was nie die groepe as sodanig wat die ondersoeker 

genoop het om die middelste sosiale kategorie as In eenheici te 

aanvaar nie, maar die identiese gebruik van die aanspreekvorme. 

By amper al die voorbeelde wat nagegaan is. kom dieselfde verde ling 

by die sprekersgroep voor (vergelyk 5.3.4, p.103, e.v.l. 

Ldtlov (1972 191) wys op die hiperkorrekte gebruik van die laer 
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middelklas in New York. Dieselfde verskynsel word by sosiale groep 3 

aangetref. Hulle gebruik van die norm styg ver bo die gebruik van 

s081a18 groRp 2 uit. 

Die parallel met Labov se waarneming eindig egter hier. Sprekers 

uit sosiale groep 1 se normgebruik is hier in die genoemde gevalle 

min of meor dieselfde as die van sprekers uit sosiale groep 3. 

In figLJur 7.4 word 'n vorgelyking tussen gebruik en die norm ten 

opsigtc van u volgens sosiale groepe getref. Hier blyk dit dat 

sprekers van groape 1 en 2 u minder gebruik as sprekers van groep 3, 

hoewel dit volgens die vraelyste andersom blyk te wees. Ook by groep 

is daar dus 'n ho§ mate van hiperkorreksie in die rigting van die norm. 

Parallolle van hierdie verskynsel kom ook by ander aanspreekvorme v~~r, 

rlyvrJurllseld die gebruik van tante (tannieJ teenoor ouer vrouens 

rfiguur S.12, p.105J. 

1.5.2 Vroulike sprekers en die norm 

In 7.2.1.2 (p.185) en 7.2.2 (p.187) is reeds volledig ingegaan op 

dje gebruik van manlike en vroulike sprakers. Hieruit het geblyk dat 

vrouens in '11 groter mate as mans na dio norm neig in die normatiewe 

onrlnrsoek, terwyl daar by die werklike gebruik 'n ho~r gebruik van 

jy voorkom as by mans (6.4, p.1261. 

Hiel'die verskynsel laat die vraag ontstaan of daar nie miskien 'n nuwe 

norm in die rigting van JY aan die ontwikkel is nie. Hierdie vraag 

word ook weerspie~l in die relatief hoe gebruik van jy deur sosiale 

groep 3 in die vraelyste (vergelyk figuur 5.20, p.107). 

Net soos in die vergelyking van die R-vorme by sosiale groep 2, word 

daar gevind dat die R-vorm deur vroulike sprekers afgewys word 

(1.2.2.3, p.1911. 
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7.5 GevDI~trekking 

ill hGflfstuk 3 (3.2, p. :l6) is genoem dat In ondersoek van hierdie 

~aI~ in teenstelling mut In ondersoek na k!ankverskynsel van In veel 

grot.ur korpus gebruik sal moet maak om berluidende gegewens te verkry. 

Oit il>!i. in In veel groter mate waar geblyk as wat vermoed is. Labov 

se eerste uitspraak wat hier aangehaal is [t.a.p.l kan dus nie as 

algeme8n geldend vir aIle sosiolinguistiese ondersueke gesien word n e. 

Hy het dit in elk geval binne In ondersoek na klankverskynsels gekon 

stateer. 

Die sis om In groter korpus l~ daarin opgesluit dat groot dele van 

hierdie ondersoeK [6.1, p.119; 6.9, p.141; 6.1J, p.144; 6.14, p.145; 

6.16, p.1461 nie na wense afgehandel kon word nie, omdat te min gegewens 

ir:gewin is. 

Labov se tweede uitspraak in die verhand (3.2, p. 36) nloet onderstreep 

word. oit het in sowel die normondersoek as in sistematiese gegewsfls 

waar geblyk. oaar k~n byvoorbeeld met s 80 respondente van die 

vraelys daarin geslaag word om drie duidelike sosiale kategoriee op grond 

van drie onderskeibare aanspreekpatrone waar te neem. 

Die grootst8 en~ele probleem wat ondervind is, was om 'n mod 1 op 

die basis van Ervin Tripp daar te stel. Hieruit moet daar gekonkluoesr 

word fjat Ervin-Tripp [1973 : 304, e. v.) suiwer van normatiewe gsgew8l1Ci 

gebruik~8maak het om haar model wat deur Odendaal :1976 : 105, e.v. I 

nagevol~ is, te struKtureer. Die geweld aantal kombinasies ver= 

anderlikes wat 'n rol by die keuGe VrlO In aanspreekvorm speel 

(vergelyk 6.1. p.119, e.v.) is eenvoudig nie hanteerbaar in die soort 

model wat Ervirl lripp voorstel nie. Haar ondersoek bet ref natuurli~ 

Amerikaanse Is, maar daar is geen rede am te aanvaar dat dieselfde 

veran~erlikes wat op Afrikaans van toepassing i_s, nie ook in daardie 

tdal werksaam is nie. 

Aan din eindB van die onderooek is teoretiese bevestiging vir wat in 

hiel'liie onderSOL~k vdsgestel is gevind. Pride (1979: 31, e.v.l wys 

ddarop ddt lrvin- fripp se gtmoemde ond8rsoek nie op objektiewe waarnfJming 

berus het nie en dat sy slegs van normatiewe gegewens geL1ruikgernaak het 

hoewel sy volgens haar eie navorsing en die van ander beter moes geweet 

het: 



... she knows (1972 : 222) what she has done is to 

,expand' the ana lysis of Brown and Ford (1961) to 


account fay' details in heY' own fOlms of addY'ess. 


1'reBwnah ly this works" but a good dea l of further 


informant ~esting must have been necessary to check 


that the system - AS a system~ as weZl as in its 


details - works also ror the wider speech community 


indicated. 


Pride stel dit dus onomwonde dat sy haar persoonlike gebruik op In 


groter groep sprekers van toepassing wil maak. sondeI' om empiriese 


steun daarvoor te verkry. 


Hy gaan voort deur verdere tekort in haar model t8 lys. 


Ten eerste wys hy op verskillende varme wat aangewend word 5005 


heh, Zook" ensovoorts wat dieselfde funksie as die aanspreekvorme 


vervul. Afrikaanse ekwivalente hiervan is in 7.1.1.9.2 (p.178) 


onder die soekl geplaas. 


Hy wys vervolgens op verskeie veranderlikes wat glad nie in haar 

model tel' sprake kom nie, 5005 die van bekendheid met aangesprokenes 

Dit kom in hierdie studie deeglik onder die soeklig (3.6.1.8. p. 44). 

In die derde plek wys Pride daarop dat so 'n plus of min benadering, 


wat deur Ervin Tripp Eevolg word, nie op taal van toepassing gema6k 


kan word nie: 


'Phil'd, there 'LS the awkward fact so many of 

the answers that matter in Y'eal life are of the form 

'yes in some respects but no in others' 01' else couched 

1:n terms of graded points on a scale 01' simply inde= 


terminate. TheT'efore the extent to which informants 


themse lves wit l WANT 01' be ABLE to see the pictures 


in terms of dichotorrries will ahJays matter a great deal. 


(Pride, a.w. : 37). 

Pride (a.w. : 46, e.v.) kom uiteindelik tot die slotsom dat styl= 

wissBling (dus oak die wisseling van aanspreekvorme) op 'n transaksie 

tussen die spreker en aangesprokene berus en uiteindelik op die 

wisselende status tussen deelnemers en nie ap In eenvoudige plus of 



203 


mirlu::; ~atrfJontjic ni 

Most oj' the !oPGg01:ng exampLes oj' codesun:tchlng 

(dit sluit aanspreekvorme in) can be in ted 

~n terms of the putting into effect~ or manipulation~ 

oj' status relationships. That is to say~ they are 

I transactional' in nature. (Pride, a. w. : 46 J. 

Ten slotte se Pride (a.w. 49): 

new (!enera of lingu-ists have come and gone, 

bu.t not many have been weaned OlJay from the secure 

concerns of their' parent discipline: its 'informal' 

passing Y'eferences to whatever is situationally 

meaningful~ its chaY'acteristic Y'eliance on clea.Y'cut 

binary alternatives, cits neglect of the natural langu.age 

behaviour and of informants, and all the rest 

Of 1:t. 

01t wat in hoofstuk 2 (7.J.4, p. 19) gese is oor 'n totale taal~ 

beskouing, word deur hierdie ondersoek en Pride se slotsom onderstreep. 

iaalkunde kan een van taal verabsoluteer sonder om uiteindelik 

'n gebrpkkige weergawe van die werklikheid te gee nie. Die verpligting 

le op die taalkundige am elke funksie van taal te ontlesd en vas te stel 

watter 50sia18, ruimtolike, historiese, individuele en f1siesB prosesse 

'n invloed op sy studieobjek het. 

'n Volledige ~n~lis8 van elke uit soortgelyk aan dit wat in 

2.4 (p. 22J voorgestel word, sal in 'n ho~ mate kan om 'n totale 

taalbeskouin~ te bewerkstellig. 

,.6.1 Slutsom 

In hierdie ondprsoek i daar nie in geslaag am aan die hand van die 

vaarbeeld van Ervin-Tripp (1973 : 104, B.v.l 'n model van aanspr88k= 

varme vir die Afrikaanssprekendes in Vanderbijlpark ts bepaal nie. 

Geen uitspraak kon ook gemaak word oor aspekte SODS die rol van emosie, 

toonaard en genre nie. 
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Hierdie tekortkoming in die studie het egter die voordeel dat dit 

die onwetenskaplikheid van 'n model 5005 die van Ervin-Tripp 

blootgele het. So 'n soort model kan hoogstens normatief wees. 

Oit kan nie 'n suiwer beeld van die aanspreekvorme van selfs 'n 

afgebakende groep sprekers weergee nie: daar is eenvoudig te veel 

veranderlikes wat In rol kan speel. 

Ook al sou die vrye wil van die buite rekeninge gelaat 

word, is daar nag steeds ts veel sake wat medebepalend van die 

aanspreekvorme is om 'n digotomiese model daar te stel. 

Indien hierdie studie oor aanspreekvorrne as voorbeeld geneem word, 

wi] dit ook voorkorn asof 'n digotomiese beresling van die taalgebruik 

van enige groep sprekers 'n onbegonne taak is. S tendense en 

neigings kan weergegee word, nie reels nie. 

Wat die ondersoek van Brown en Gilman (1.2, p. 3, e.v.l betref, 

kan daar gestel word dat hulle van 'n te smal basis gewerk het: 

indien die voornaamwoorde nie meer status aandui nie, sal hierdie 

funksie waarskynlik deur andere middele in die taal oorgeneem word. 

Aan die positiewe kant het die ondersoek die deurslaggewende invloed 

van status- en statusverwante faktore op die k van die Afrikaanse 

aanspreekvorme beklerntoon en uitgewys. 
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AANHANGSEL B 

1. OEELNEMERS 

1.1 Geslag 

Man 11K 1 

Vrou11K 2 


1.2 Ouderdom 

15-17 1 

18-20 2 

21- 25 3 

26-30 4 

31-35 5 

36-40 6 

41- 50 7 

51-60 8 

61 + 9 

0-2 10 

3- L 11 

7-10 12 


11 14 13 


1.3 Taal 

Afrikaanssprekende 
Engelssprekend 
Immigrantetaal 
Swart taal 

1.4 Beroep 

Operateurs, arbeiders 
Vakmanne. klerke 
Onderwysers, tegnici 
Afdelingshoofde, dosente 
Ingenieurs, prokureurs 
Predikante, medici 

1.5 Huwel1kstaat 

Ongetroud 
Getroud 

1.6 Ras 

Blank 

Nie-Blank 


1.7 Gesondheid 

Normaal 

Gestrem 


1.8 Bekendhe id 

Onbekend 
Toevallige kennis 
Goed bekend 
Bevriend 
Huisgenote 

1.9 Statusverandering 

Konstant 
Hoer 

Laer 


1.10 Gesag 

Neutraal 
Normaal ho!!r 
Normaal laer 
AbnoC'maal ho!!r 
Abnormaal laer 
Afhanklik 

1 

2 

3 

4 


2 

3 

4 

5 

6 


2 


1 

2 


1 

2 


1 

2 

3 

4 

5 


2 

3 


2 

3 

4 

5 

6 


1.11 Emos1e 

Funksioneel 1 

Konfrontas1e 2 


Medelye 3 

AangetroKkenhe1d 4 

Afkeer 5 


2. SITUASIE 

2.1 Plek 

Oop plek 1 

Sake-instelling 2 

Werkplek 3 

Hu1s 4 

Kantoor 5 

Funksionele gebou 6 


2.2 Toneel 

(a) Formeel en ernst1g 
(b) Informeel 2 

(el Emosioneel 3 

(d) Feestelik 4 


2.3 Geleentheid 

Ontmoeting 
Byeenkoms 2 

Vergadering 3 

Werksvergadering 4 

Afspraak 5 

Huislik 6 

SaaUik 7 

Amptel1k 8 

Samekoms 9 


1.4 Gepasthe1d 

Gepas 1 

Ongepas 2 


3. GESPREKKENMERKE 

3.1 Toonaard 

Neutraal 1 

Ernstig 2 

spot tend 3 

Beskuldigend 4 

Verskonend 5 

Oreigend 6 

Sme~end 7 


3.2 Genre 

Neutraal 1 

Gebed 2 

Lesing 3 

Verte1l1ng 4 

Spreekwyses 5 

Propoganda 6 


3.3 Styl 

Qeftig formesl 1 

Neutraal formeel 2 

Informsel 3 

Babataa" 4 
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MNHANGSEL C 

1. 	 PERSOONLIKE BESONOERHEOE 

1.1 	 GESLAG 
ManUk Vroul1k 

1.2 	 OUOEROOM 

2. 	 WOONPLEK 

2.1 	 Huidige adres: .~ ............. " ........... ~ .............. a •••••••• ~ ................. * •••••• ~ •••• a ............... ~. ~ ............... . 


2.2 	 Hoe lank woon u al in Vanderbijlpark? .................................................................................. .. 


2.3 	 Het u al in 'n ander dorp[e) gewoon? ........................................ Waar? .................................... . 


2.4 	 Waar het u die langste gewoon? .............................................. Hoe lank? ................................ .. 


2.5 	 Waar 1s u gebore? •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••.••••••.•••..•.••• ,.,', •••••••••• , ••. 

3. 	 BEROEP 

3.1 	 Wat is u huidige beroep? ••••••••••••••••••.•.••.•.•••••.•••.•••••••••••••••••••..••.••...•.••...•......•..•••••.•••...•.. 

3.2 	 Wat is die benam1ng van u pos? .......................................................................................... . 


3.3 	 Hoe lank beoefen u reeds u beroep? ...................................................................................... . 


3.4 	 het U OIl 'n ander beroep[e) beoefen? ........................................ Wat? ...................................... . 


3.5 	 Wat is u eggenoot/eggenote S9 beroep? •••••••••••••.•..••••••••••••••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••.•••••• 

4. 	 OUERS 

4.1 	 Waar woon u DUel'S? (Indian nog in die lewe) ........................................................................... .. 


4.2 	 Waar is u vader gebore? •••••••••••••••••••••••••.••.••••••••• , ••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••.•.•.•••.••••••••••••• 

4.3 	 Waar is u moeder gebore? .••.••.••••••••••••.•••...•••••••••.•••.••.•••••••••••••••••••••••••..•....•...••••••••.••.••.•.. 

4.4 	 Ouderdom van vader? (Indien nog lewend) ................................................................................ . 


4.5 	 Ouderdom van moeder? (Indien nog lewend) 

4.6 	 Wat is/was die beroep van u vader? ..................................................................................... .. 


4.7 	 Wat is/was die beroep van u moeder? .................................................................................... .. 


5. 	 TAAL 

5.1 	 Watter taal gebru1k u as spreektaal? .................................................................................... . 


5.2 	 Watter taal praat u vader? .............................................................................................. . 

Watter taal praat u moeder? 

5.4 	 Ind1en u getroud is, watter taal praat u eggenoot/eggenote? ............................................................. . 


5.5 	 As u eggenoot/eggenote nie dieselfde taal as u praat nie, watter taal word die meeste in u I-\uis gepraat? ................ . 


5.6 	 Hoe dikwels praat u Afrikaans? Gereeld/altyd 

01kwels 

Some 

SeIde 

5.7 	 Hoe dikwels praat u Engels? 
Gereeld/altyd 

01kwels 

Soms 

SeIde 

6. 	 OPLEIDING 

6.1 	 Waar het u die la,o ;te skool gegaan? •••••••••••••..••.••.••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.••••...•...••.•.•.•...•. 

6.2 	 Wat is die taalmecium van die sKool? .................................................................................... .. 


6.3 	 Wat is die hoogst. standerd wat IJ geslaag het? ........................................................................... . 


6.4 	 Wat is die hoogsts naskoolse kwa11f1kasie wat u verwerf het? •••..•.••.••••••.•••••••••.•••.••.•••••••..•....•....•••••••.• 
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7. 	 SKRYF HOE DIE VOLGENDE GESE WORD 

7.1 	 Vra 'n Engelssprekende man van ongeveer 30. waar die apteek is ..•••••••••••••••••••••••••••••.•..•••••......•••..••..••. 

................................... ........................................................................ ........ ...... . 


7.2 	 Vra die apteker of hy iets vir verkoue het •••••.•.•..•••....•.••..•••.•••..••••..•••..•..•••••............••.•.•.....•.. 


........................ .......................... .................... .............................. ... .... ........ ...... . 


7.3 	 Vra die apteker of hy iets vir verkoue het •••.•.••..•••..•..•••••..•••••••••.•.•...•••..••.•...•••....•....•............. 


................................................................................................ ........... .... .......... . 


7.4 	 'n Seun van 12 vra sy ma of hy haar kan help om haar Kamer skoon te maak •••••••••.••.•••••...•.•.••...•.••.••....•.•..•.. 

7.5 	 Vra 'n vrou van 10 jaar jonger. in 'n kafee waar sy haar mooi klere koop ................................................ . 


........................... ..... ........... ..... ............................. ........................ ......... .. , ........ . 


7.6 	 Vra die winkelassistent, 'n vrou van 35 jaar, of sy weet waar die speelgoedafdeling is •......•.••.......•....•.....•...•. 


7.7 	 'n Werknemer van 64 vra sy hoof, 'n jong man van 28 jaer oud, of hy die hoof met 'n probleem kan help ..•.•.•..•.......... 


7.8 	 'n Vrou van 20 s~ vir haar huisbediende. 'n Swartvrou van 30 jaar, dat sy haar sak in die bediendekamer moet los ....... . 


7.9 	 Vra die predikant of hy nie gister in die dorp was nie •.••••••••.••••.••..•.••.••.•..•...•....•...•...••.....•.•.•........ 


...... .......................... ....... ............ ..................., .................................................. '" 


7.10 	Vra 'n man van 20 jaar ~, hoekom hy sy baba met sy vuis slaan •••••••.••••••.•...••.•.•••.•.•••..•.•.••...•.....•....•.. 

7.11 	 'n Klerk vra sy hoof of hy nie vir hom R10 het om te leen nie •••...••.••.•.•.•.•••••••.•...•.••••......•.....•............ 


7.12 	Vra 'n man van 10 jaar~. hoekom hy so gou na sy huis teruggaan ••••.•.•.•••••.•.•••..•....•••.•.•.•.................... 


7.13 	Roep die Kelner ill 'n deftige restaurant en vra of hy 'n pakkie sigarette kan gaan haal. Hy is 'n Indierman van ongeveer 
50 jaar oud. 

7.14 	 'n Man van ongeve>lr 70 vra die pad na die poskantoor. Die poskantoor is twee blokke verder en dan links op die volgende 
hoek. Beduie hom hoe om te loop. 

7.15 	Vra 'n vrou van ongeveer 30 j aar ~. of sy 'n bediende nodig het ••.......•..•.......•.•....••........•.................. 


7.16 	 'n Junior klerk Vfm 25 in 'n fabriek vra die bestuurder of hy sy pen kan leen •••.........••.•.•.•........•................. 


7.17 	Roep 'n seun van ongeveer 12. en vra hom om 'n pakkie aan 'n man oorkant die straat te gee ••••..•......................... 


7.18 	S8 vir 'n man van ongeveer 30 tydens 'n belangrike skoolkomitee-vergadering dat sy plan nie uitvoerbaar is nie ......•..... 

, ......................................................................................................................... . 


7.19 	Vra 'n man van 20 jaar ouer op straat of hy weet waar die poskantoor is •••....•.•.•..•...••..••...•.•........•...•.•..•..• 


.............................................................................. ...... ......... ...... ..... ... '" ............ . 


7.20 	 'n Vrou van ongeveer 75 sukkel om haer tas in die trein te tel. Vra haar of sy hulp nodig het •.•..•...•..•.........••..... 


. ..... ......................... ..................... .... .......... .... ...... .... ..... ................... ....... ............ . 

7.21 	 Die vrou in die vorige geval [7.20) het blykbaar nie gehoor nie. Trek haar aandag en herhaal die vraag. maar op 'n ander 

manier 

........................................................................................................................... 
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7.22 Vra 'n Swert medikus ven ongeveer 35 om gou na 'n ongeluk weerin 'n Swdrts8un beseer 1s te kom •••••.•••.••.•••••.•••.••. 


7.23 	D1e bestuurder ven 'n febr1ek. 'n men van ongeveer 25. vra 'n w8rknemer. 'n vrou van ongev88r 70. of sy klear is met die 

wsrkstuk wet hy gister vir heer gegee het 


.. " .... " .......... 'Ii .. " ...... , ...... " " ........ _ " .... " , .......... " " ....... , ............................ ~ ........ " .... " ...................... " ...... " ...... , .......... " .. " ............................ " .................... " 


7.24 Vra 'n ou hu1svr1end. 'n man van ongeveer 55, wear sy motorkar is •••••••.•••.•••.••••••••••••••••••••....•..•...•••••.... 


7.25 Roep 'n Swartvrou wat oorkant die straat staan. sy is ongeveer 60. Vra vir haar of sy nie iemand Ken wat 'n hond soek nie 


7.26 Vra die kaartjiesondersoeker om 'n medereisiger te sa wanneer hy moet afk11m ••••••••..•••••••••••••.••••.•••••.••••.•...• 


7.27 	sa vir 'n vriend om llewsr op 'n ander dag te korn kuler. 51 dlt op 'n vriendelike manier. sodat hy nle afgehaal voel nie 


7.28 	Versoek 'n welgestelde Swartrnen wat uit 'n deft1ge motor kllm om aan sy chauffeur te vra om sy motor 'n bietjie vorentoe 

te trek 


7.29 	 'n Meisie van 6 soek hear moeder. sa vir haar dat sy nie bang hoef te wees nie en dat sy haar moeder nou-nou sal kry 


7.30 Vra 'n vreemde Blanke man van ongeveer 50 hoekom hy sy vul1 v1nger 1n u koffie druk •••••••••••••.••••.•••.••••••.••••.•.. 


.. .. .. .. " ........ " ................................... " .................................................................... " ...... J; .................... " ...... " .......................................... " ......... ~ ............... ~ .. " 
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AANHANGSEL 0 

MONOELINGE VRAELYS 

1. Gebruik 	die volgende sin teenoor die volgende persone: 

Voorbeeld: 	 TBenoor 'n goeie vriend wat net so oud soos u is -

Jan, kan jy my help? 

1.1 Teenoor 'n onbekende man van u ouderdom. 

1.2 Teenoor 'n onbekende vrou van u ouderdom. 

1.3 Teenoor 'n onbekende persoon 10 jaar j onger as u. 

1.4 Teenoor 'n onbekende per soon 10 jaar ouer as u. 

1.5 Teenoor u moeder. 

1.6 Teenoor 'n onbekende vrou van 20 jaar ouer as u. 

1.7 Teenoor 'n onbekende man van 20 jaar ouer as u. 

1.8 Teenoor die predikant. 

1. 9 Teenoor 'n winkelassistent. 

1.10 Teenoor 'n vreemde swart man. 

1 . 11 Teenoor 'n seuntjie van 10 jaar. 

1.12 Teenoor 'n welgeklede swart man van ongeveer 50 jaar. 

1.13 Teenoor 'n meisie van 5 jaar. 

1.14 Teenoor die dokter. 

1 . 15 Teanoor 'n boemelaar wat geld wil leen. 
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AANHANGSEL E 

LYS VAN SITUASIES EN DIE GETAL ONTLEOE UITINGS 

GELEENTHEID PLEK TONEEL GETAL UITINGS 

1.1 Vergadering Funkslonele gebou Formeel 38 

1.2 Vergaderlng Funkslonele gebou Informeel 34 

1.3 Vergadering Funkaionele gebou Emosioneel 3 

1.4 Vergaderlng Huls Formeel 2 

1.5 Vergadering Huh Informeel 17 

1.6 Vergaderlng Huh Emos1oneel 

1.7 Vergadering Oop plek Formeel 

1.8 Vergadering Oop plek I nfonnee I 5 

1.9 Vergadering Oop plek Emosioneel 

2.1 Byeenkoms Funksionele gebou Formeel 

2.2 Byeenkoms Funksionele gebou Infonneel 33 

2.3 Byeenkoms Funks10nele gebou Emos1oneel 2 

2.4 Byeenkoms Funks10nele gebou Feestelik 25 

2.5 Byeenkoms Oop plek Formeel 

2.6 Byeenkoms Oop plek Informeel 17 

2.7 Byeenkoms Oop plek Emosloneel 3 

2.e Byeenkoms Oop plek Feestel1k 28 

2.9 Byeenkoms Werkplek Formeel 

2.10 Byeenkoms Werkplek Informeel 19 

2.11 Byeenkoms Werkplek Emos1oneel 

2.12 Byeenkoms Werkplek Feestel1k 11 

2.13 Byeenkoms Huis Formeel 

2.14 Byeenkoms Huis Informeel 10 

2.15 Byeenkoms Huis Emosloneel 2 

2.16 Byeenkoms Huis Feestel1k 3 

2.17 Byeenkoms Kantoor Formeel 

2.18 Byeenkoms Kantoor Informeel 28 

2.19 Byeenkoms Kantoor Feestel1k 

2.20 Byeenkoms Kantoor Emosioneel 2 

3.1 Afspraak Oop plek Formeel 

3.2 Afspraak Oop plek Informeel 3 

3.3 Afspraak Oop plek Emos1oneel 

3.4 Afspraak Werkplek Formeel 

3.5 Afspraak Werkplek Informeel 

3.6 Afspraak Werkplek Emosloneel 

3.7 Afspraak Huis Formeel 

3.8 Afspraak Hu1s Informeel 37 

3.9 Afspraak Hu1s Emosioneel 

.10 Afspraak Kantoor Emosioneel 

3.11 Afspraak Kantoor Formeel 24 

3.12 Afspraak Kantoor Informeel 39 

3.13 Afspraak Funksionele gebou Emos1oneel 

3.14 Afspraak Funksionele gebou Formeel 

3.15 Afspraak Funksionele gebou Informeel 

4.1 OntmoeUng Oop plek Formeel 3 

4.2 Ontmoeting Oop plel<. Informeel 28 

4.3 Ontmoeting Oop plek Emosioneel 
4.4 Ontmoeting Oop plek Feestel1k 
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GElEENTHEID PlEK 	 TONEEl GETAl UITINGS 

4.5 Ontmoeting Sake-instelling Formesl 

4.6 Ontmoeting Sake-instelling Informeel 	 12 

4.7 Ontmoeting Sake-instelling Emosioneel 

4.8 Ontmoeting Sake-instelling Feestelik 	 3 

4.9 Ontmoeting Werkplek Formeel 	 2 

4.10 Ontmoeting Werkplek 	 Informeel 265 

4.11 Ontmoeting Werkplek 	 Emosioneel 55 

4.12 Ontmoeting Werkplek 	 Feeste 11k 9 

4.13 Ontmoeting Kantoor 	 Formeel 

4.14 Ontrooeting Kantoor 	 Informeel 153 

4.15 Ontrooeting Kantoor 	 Emos1oneel 

4.16 Ontmoeting Kantoor 	 Feestel1k 3 

4.17 Ontmoeting Funksionele gebou Formeel 

4.18 Ontmoeting Funksionele gebou Informeel 	 19 

4.19 Ontmoeting Funksionele gebou Feestelik 	 23 

4.20 Ontmoeting Funksionele gebou Emosioneel 

5.1 HUisHk Huis 	 Informeel 192 

5.2 Huislik Huis 	 Feestelik 3 

5.3 HuisHk Huis 	 Emosioneel 5 

6.1 Saakl1k Oop plek 	 Informeel 6 

6.2 Saaklik Oop plek Formeel 	 5 

6.3 Saaklik Oop plek 	 Emosioneel 

6.4 Saaklik Funksionele gebou Informeel 	 58 

6.5 Saaklik Funksionele gebou Formeel 	 3 

6.6 Saakl1k Funksionele gebou Emosioneel 

6.7 Saaklik Huis 	 Informeel 

6.8 Saaklik Huis 	 Formeel 18 

6.9 Saaklik Huis 	 Emosionesl 

7.1 Amptelik Werkplek Formesl 	 19 

7.2 Amptelik Werkplek 	 Informeel 36 

7.3 Amptelik Werkplek 	 Emosioneel 2 

7.4 Amptelik Kantoor Formeel 	 15 

7.5 Amptelik Kantoor 	 Infarmeel 12 

7.6 Amptelik Kantoor 	 Emos1oneel 

7.7 Amptelik Funksionele gebou Formes I 

7.8 Amptelik Funksionele gebou Informesl 	 12 

7.9 Amptel1k Funksionele gebou Emosioneel 

8.1 Samek oms Oop plek 	 Informeel 38 

8.2 Samekoms Oop plek 	 Emosioneel 3 

8.3 Samekoms Oop plek 	 Fesstelik 

B.4 Samekoms Funks10nele gebou Informeel 	 41 

8.5 Samekoms Funksionele gebou Emosioneel 

8.6 Samekoms Funksionele gebou Feestel1k 

8.7 Samekoms Sake-instelling Informeel 	 8 

8.8 Samekoms Sake-ins telling Emosioneel 

8.9 Samekoms Sake-instelling Feestel1k 

9.1 Werkvergadering Werkplek Formeel 	 39 

9.2 Werlwergaderi ng Werkplek 	 Informeel 58 

9.3 	 Werkvergadering Werkplek Emosioneel 2 

TOTAAL 1 645 

197 uitings is nie Ly bogenoemde in berekening gebring nie maar oak op enkele plekke in die gegeweos 
verwerk. Hierdie uitings sluit daardie in wat deur persone onder 14 £emBAk i~ 
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In chapter 1 the problem of the agreement between address and status is 

explained. Brown and Gilman's study (1970) on pronoun usage is taken to 

task and criticised because of its oversimplified presuppositions. 

The main aim of this study is given as determining a model similar to the 

one Ervin-Tripp (1972) determined for American English. 

In chapter 2 the terminology used in the study is explained. The value 

of a component analysis of each act is emphasized. The linguistic 

model which forms the basis of this study is a functional one and all other 

models in which only one aspect, for instance the social or the structural, 

is studied, are rejected: all such methods lead inevitably to a single aspect 

of language being fixed as absolute with the consequence that the realities 

of natural language are ignored. 

In chapter 3 the method of investigation and terms of reference of the 

study are explained. Vanderbijlpark is chosen as area of research. Each 

speech act is 	analysed by means of a specific analysis chart. 

Three methods of investigation are proposed j.e. interviews, questionnaires 

and objective systematic observation. 
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If) chapter 4 the way in which the data was obtained, is explained. 

In chapter 5 the results of the investigation into establishing the norm 

(interviews and questionnaires) are given. 

The results of the objective systematic observation are described in 

chapter 6. 

Chapter 7 is a conclusion in which each of the forms of address is 

analysed in terms of the status functions expressed therein. No attempt 

was made to present a model of the Afrikaans address-system as such 

a model would be far too complicated. It can be concluded that the model 

which Ervin-Tripp determined for American English could not have been based 

on natural speech and it is no more than an idealistic representation of her 

personal address system. 

The conclusion reached is in agreement with Pride's (1979) that codeswitching 

is transactional in nature and that natural language cannot be formalised 

in clear-cut binary alternatives. 


