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OPSOMMING 

Sleutelterme: kohesie, kohesiemerkers, verwysing, substitusie, ellips, konjunksie, leksikale 

kohesie, realiseringsmiddele van kohesiemerkers, Afrikaans Huistaal, Afrikaanssprekende 

graad 6- en graad 9-leerders, Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring, Jaarlikse 

Nasionale Assesseringsvraestelle, departementele graad 6-werkboeke 

Ten spyte van die belangrike rol wat kohesiemerkers met betrekking tot die strukturering van tekste 

speel, is die gebruik daarvan nog nie in die skryfwerk van Afrikaanssprekende leerders in die 

intermediêre (graad 4-6) en senior fase (graad 7-9) ondersoek nie.   

In hierdie verhandeling word die hantering van ál vyf kategorieë van kohesiemerkers in die skryfwerk 

van T1-sprekers van Afrikaans in graad 6 (einde van die intermediêre fase) en graad 9 (einde van 

die senior fase) ondersoek. 

Om kohesiemerkergebruik by graad 6- en graad 9-leerders te kon ondersoek, moes korpora van 

leerderskryfwerk gevind word.  Twee korpora bestaande uit 200 skryfstukke elk met onderskeidelik 

woordtellings van 20 723 en 22 171 is saamgestel.  Die navorser het ook ’n norm, waaraan die 

leerders se kohesiemerkergebruik in hierdie korpora gemeet kon word, nodig gehad.  Hierdie norm 

(of geïmplementeerde raamwerk) het voortgevloei uit ’n uitgebreide beskrywing van elkeen van die 

vyf kohesiemerkersoorte en die taalmiddele deur middel waarvan hulle in Afrikaans ter 

bewerkstelliging van kohesie gerealiseer word. 

Ten spyte daarvan dat ’n rykdom van realiseringsmiddele van die kohesiemerkers deur die leerders 

gebruik is om kohesie te bewerkstellig, is al vyf kohesiemerkersoorte steeds betreklik min in die 

korpora van leerderskryfwerk gebruik.  Nogtans het enkele tendense ten opsigte van 

kohesiemerkergebruik uit die korpora na vore gekom.  Omdat daar nie op grond van die 

leerderskryfwerk in die korpora vasgestel kon word watter realiseringsmiddele die leerders wel in 

staat is om te gebruik nie, is ’n bykomstige meetinstrument, naamlik kohesiemerker-klasopdragte, 

waarin die leerders “gelei” word om bepaalde realiseringsmiddele van die kohesiemerkers te 

gebruik, opgestel.  Die geïmplementeerde raamwerk is gebruik om in hierdie klasopdragte vir die 

assessering van die leerders se gebruiksvaardighede ten opsigte van realiseringsmiddele van 

elkeen van die vyf kohesiemerkersoorte voorsiening te maak.  Uit die bevindings van die 

klasopdragte het dit geblyk dat die graad 6- en graad 9-leerders kohesiemerkers in ’n redelike mate 

kon gebruik en dat hierdie klasopdragte met vrug as voorspellers van die leerders se prestasie in 

die vak Afrikaans Huistaal gebruik kan word. 

 

Buiten die ontleding van kohesiemerkergebruik in leerderskryfwerk wou die navorser bepaal watter 

mate van prominensie in bepaalde, relevante onderwysdepartementele dokumente aan die onderrig 

van die effektiewe gebruik van kohesiemerkers op huistaalvlak aan Afrikaanssprekende graad 6- en 

graad 9-leerders verleen word.  Die kernbevindings waartoe die navorser in hierdie verband gekom 

het, is dat daar slegs in die departementele graad 6-werkboeke en die Jaarlikse Nasionale 
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Assesseringsvraestel (JNAV) van graad 6 in ’n redelik hoë mate vir die onderrig of assessering van 

kohesiemerkergebruik voorsiening gemaak word. Daarteenoor word in die Kurrikulum- en 

Assesseringsbeleidsverklarings van Afrikaans Huistaal (KABV’s) van beide hierdie grade en in die 

graad 9-JNAV slegs ’n geringe mate van prominensie aan die onderrig of assessering van 

kohesiemerkergebruik verleen.  Verwysing na die direkte onderrig van kohesiemerkergebruik kom 

veral by onderrigriglyne ten opsigte van langer skryftake, waar die onderrig van effektiewe 

kohesiegebruik logieserwys juis benut behoort te word, min voor. 

 

Hierdie studie ressorteer nie suiwer binne die beskrywende Afrikaanse taalkunde nie, maar is ook 

onderwyskundig van aard. Om hierdie rede het die navorser die bevindings ten opsigte van 

kohesiemerkergebruik in leerderskryfwerk (d.i. in die korpora en in die kohesiemerker-klasopdragte) 

en dié van die dokumentanalise geïntegreer en op grond daarvan (binne die huidige taal-kurrikulum) 

onderrig-en-leeraktiwiteite ter potensiële verbetering van die leerders se gebruik van 

kohesiemerkers voorgestel.  

 

Uit hierdie studie het dit duidelik geword dat die Departement van Basiese Onderwys groter 

prominensie aan die onderrig van effektiewe kohesiemerkergebruik behoort te verleen – onder  

andere deur die insluiting van eksplisiete aantekeninge oor kohesiemerkergebruik en onderrig-en-

leeraktiwiteite soos dié wat in hierdie studie voorgestel word, in hand- en werkboeke. Die navorser 

beveel verder aan dat taalonderwysers hulle leerders doelbewus meer onderriggeleenthede moet 

skep waarby op kohesiemerkers en die gebruik daarvan gefokus word. 
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ABSTRACT 

Key terms: cohesion, cohesive devices, reference, substitution, ellipsis, conjunction, lexical 

cohesion, manifestations of cohesive devices, Afrikaans Home Language, Afrikaans-

speaking grade 6 and grade 9 learners, Curriculum and Assessment Policy Statements, 

Annual National Assessment, grade 6 workbooks issued by the Department of Basic 

Education 

Despite the important role of cohesive devices with respect to the structuring of texts, its use has still 

not been investigated in the writing of Afrikaans learners in the intermediate (grades 4-6) and senior 

phases (grades 7-9). 

In this dissertation all five categories of cohesive devices are investigated in the writing of L1 

speakers of Afrikaans in grade 6 (end of the intermediate phase) and grade 9 (end of the senior 

phase). 

To investigate the use of cohesive devices by grade 6 and grade 9 learners, corpora of learner 

writing had to be established. Two corpora, consisting of 200 pieces of writing each, with word counts 

of 20 723 and 22 171 respectively, were compiled. The researcher also needed a standard against 

which the learners’ use of cohesive devices in these corpora could be measured. This standard (or 

implemented framework) resulted from an extensive description of each of the five types of cohesive 

devices and language means through which they were realized in Afrikaans to establish cohesion.  

Despite the fact that a wide range of manifestations of cohesive devices were used by the learners 

to establish cohesion, the five types of cohesive devices were still relatively little used in the corpora 

of learner writing. Yet, some trends in the use of cohesive devices still emerged from the corpora. 

Because it could not be established which manifestations of cohesive devices learners were able to 

use, on the basis of learner writing in the corpora, an additional measurement instrument, namely 

cohesion marker class assignments, was compiled. This instrument guided the learners to use 

certain manifestations of cohesive devices. These class assignments were compiled according to 

the implemented framework in order to make provision for the assessment of learners’ skills with 

regard to the manifestations of each of the five types of cohesive devices. From the findings of the 

class assignments, it appeared that the grade 6 and grade 9 learners could, to a reasonable extent, 

make use of cohesive devices and that these class assignments could be successfully used as 

predictors of learners' performance in the subject Afrikaans Home Language. 

Apart from analysing the use of cohesive devices in learner writing, the researcher also wanted to 

determine the extent of prominence given in specific, relevant documents issued by the Department 

of Basic Education, for the teaching of the effective use of cohesive devices at home language level 

of Afrikaans-speaking grade 6 and grade 9 learners. The key findings in this regard, were that some 
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prominence was given to the teaching or assessment of the use of cohesive devices in the grade 6 

workbooks and the ANA of grade 6.  In contrast, the teaching or assessment of the use of cohesive 

devices received even less prominence in the Curriculum and Assessment Policy Statements 

(CAPS) of Afrikaans Home Language of both these grades as well as in the grade 9 ANA.  Very 

limited reference is made to the direct teaching of the use of cohesive devices especially in teaching 

guidelines regarding longer writing assignments, where the use of cohesive devices is logically 

expected. 

This study does not only fall within the field of descriptive Afrikaans linguistics, but also within the 

field of education. Therefore, the researcher integrated the findings regarding the use of cohesive 

devices in learner writing (i.e. in the corpora and the cohesion marker class assignments) and those 

of document analysis. Based on this the researcher proposes (within the current language 

curriculum) teaching and learning activities for potential improvement of learners' use of cohesive 

devices. 

It became clear that the Department of Basic Education should give greater prominence to the 

teaching of the effective use of cohesive devices. This can be done through, amongst other things, 

the inclusion in text- and workbooks of explicit notes on the use of cohesive devices and teaching 

and learning activities as proposed in this study. The researcher also recommends that language 

teachers consciously create more teaching opportunities where the focus is on cohesive devices 

and the use thereof. 
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HOOFSTUK 1: KONTEKSTUALISERING, RASIONAAL EN PROBLEEMSTELLING 

1.1 Kontekstualisering en rasionaal 

“[W]elgevormde tekste wat fokus op ’n geïntegreerde onderwerp, met goed-aangeduide interne 

oorgange”, “groter tekseffektiwiteit” (Carstens, 1997:114), verhoogde verstaanbaarheid (Donnelly, 

1994:96), “lewendiger” en “meer gevarieerd” (Lourens & Bedeker, 2004:51) is voorbeelde van frases 

wat ter beskrywing van tekste waarvan kohesie ’n integrale deel uitmaak, gebruik word. 

Tekste wat deur kohesie gekenmerk word, is tekste waarvan die oppervlakskomponente van sinne 

wat in tekste voorkom (d.i. die onderskeie woorde wat ’n mens kan sien en hoor), “onderling verwant” 

aan mekaar is (Carstens, 1987:21; Carstens, 2000:6; Carstens, 1997:116; Carstens & Van de Poel, 

2012:106).  Hierdie onderlinge verwantskap ontstaan, omdat die interpretasie van ’n bepaalde 

taalelement afhanklik is van ’n assosiasie met die een of ander taalelement in dieselfde teksgedeelte 

(Carstens & Van de Poel, 2012:106; Cornelius, 2012:104; Crystal, 2010:123; Halliday & Hasan, 

1976:4,8, 27; Jackson, 1990:252; Renkema, 2004:49; Schiffrin, 1987:9). 

Die volgende kohesiemerkers of -middele is dekades gelede reeds deur Halliday en Hasan (1976:4) 

geïdentifiseer waardeur hierdie betekenisverbande in die oppervlakteks tot uitdrukking gebring word: 

verwysing (die verhouding tussen naamwoorde en onder andere voornaamwoorde), substitusie 

(woorde wat ander woorde in ŉ teks vervang), ellips (die weglating van bepaalde woorde in ŉ 

daaropvolgende sin), konjunksie (die verbinding van sinne met voegwoorde) en leksikale kohesie 

(die herhaling van dieselfde woord, sinonieme of antonieme in ŉ daaropvolgende of voorafgaande 

sin). 

Gegewe die feit dat die gebruik van kohesiemerkers aandui hoe die verskillende dele van ’n teks by 

mekaar pas (vergelyk De Beaugrande & Dressler, 1981:113), en die feit dat die gebruik 

kohesiemerkers aan effektiewe skrywers gekoppel word (vergelyk Butler, 2006:38; Lourens & 

Bedeker, 2004:50), is dit geensins verbasend nie dat omvangryke teoretiese besinning oor 

kohesiemerkers wêreldwyd, sowel as in Suid-Afrika (ook spesifiek in en oor Afrikaans) bestaan.  

Buite Suid-Afrika, in die Engelstalige vakliteratuur, kan in hierdie verband verwys word na die werk 

van onder andere Alarcon en Morales (2011), Cook (1989), Crystal (2010), Christiansen (2011), De 

Beaugrande en Dressler (1980; 1981), Donnelly (1994), Dirven en Van Spoor (1999), Eksi (2011), 

Eggins (2004), Gleason (1965), Halliday (1985), Halliday en Hasan (1976), Halliday en Matthiesen 

(2004), Hasan (1984), Hatch (1992), Hoey (1991, 2001), Jackson (1990), McCarthy (1991), Nunan 

(1993), Paltridge (2000), Phillips (1985), Quirk et al. (1972, 1985), Renkema (1987, 1993, 2004), 

Rudolph (1988), Salkie (1995), Sanders en Pander Maat (2006), Sanford (2006), Schiffrin (1987), 

Stotsky (1983, 1986), Tanskanen (2006), Thompson (2014), Van Dijk (1977), Waller (2015), Winter 

(1979) en Brown en Yule (1983). 
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Binne Suid-Afrika (spesifiek met betrekking tot Afrikaans) lewer navorsers soos Bosch (1979, 1984, 

1997, 1998, 1999a, 1999b), Du Plessis en Bosch (1999), Carstens (1976, 1986, 1987, 1996, 1997, 

1998, 2000, 2011), Carstens en Van de Poel (2012), Carstens en Van Schalkwyk (1994), Combrink 

(1995), Cornelius (2012), De Stadler (1989), Du Plessis (1997), Du Toit en Smith-Müller (2003), 

Esterhuizen (2002), Esterhuizen en Wybenga (2000), Jordaan (2014, 2016?), Kotzé (1997), Kruger 

(2000), Lourens en Bedeker (2004), Meintjes (2015), Naicker (1996), Pienaar (2009, 2014), Ponelis 

(1979), Prinsloo (1994, 1999, 2002), Steenberg (1986), Taljaard (1992), Van den Berg (2002), Van 

der Merwe (1996), Van Rooy en Esterhuizen (2011), Van Schoor (1983) en Wybenga (1988, 1989) 

’n bydrae tot hierdie veld. 

Te oordeel aan die groot omvang van literatuur oor kohesiemerkergebruik, blyk die onvermoë om 

kohesiemerkers funksioneel te gebruik, ’n verskynsel te wees wat algemeen by sprekers van 

verskillende tale voorkom.  Vergelyk onder andere Bae (2001) oor moedertaalsprekers van 

Amerikaanse Engels, Eksi (2011) oor moedertaalsprekers van Turks, Hubbard (1989) oor 

moedertaalsprekers van Suid-Afrikaanse Engels en Mauranen (1992) ten opsigte van Finse 

moedertaalsprekers.  

Verreweg die meeste navorsing oor probleme ten opsigte van kohesiemerkergebruik in die skryfwerk 

van leerders, wat in die Engelstalige vakliteratuur aangetref word, handel oor sprekers van 

verskillende tale wat Engels as ’n tweede of  vreemde taal aanleer.  Vergelyk in dié verband die 

navorsing van onder andere Hubbard (1989) oor moedertaalsprekers van Afrikaans, Noord-Sotho, 

Tswana, Xhosa en Zulu wat Engels as ’n tweede taal aanleer; Liu en Braine (2005) oor Sjinese 

moedertaalsprekers wat vreemdetaalsprekers van Engels is; Maringa (1995) oor 

moedertaalsprekers van Tswana wat Engels as ’n tweede taal aanleer; Sadighi en Heydari (2012) 

oor Iranse moedertaalsprekers wat vreemdetaalsprekers van Engels is; Sanczyk (2010) ten opsigte 

van Poolse moedertaalsprekers wat vreemdetaalsprekers van Engels is en Wahby (2014) ten 

opsigte van Arabiese moedertaalsprekers wat Engels as ’n vreemde taal aanleer. 

Soos uit die bespreking hieronder sal blyk, is daar veral drie kohesiemerkers wat vry algemeen deur 

navorsers in verskillende dele van die wêreld geïdentifiseer word, waarmee moedertaal-, 

tweedetaal- en vreemdetaalsprekers van Engels probleme ondervind, naamlik (i) konjunksie, (ii) 

leksikale kohesie en (iii) verwysing. 

i. Konjunksie 

Leerders maak merendeels van tydsaanduidende en aaneenskakelende konjunksiemerkers gebruik 

wat semanties minder komplekse funksies is, terwyl die meer komplekse konjunksiemerkers (d.i. 

teenstellende en redegewende konjunksiemerkers) selde gebruik word.  Vergelyk buite Suid-Afrika 

die navorsing van onder andere Fitzgerald en Spiegel (1986:273) ten opsigte van Amerikaanse 
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graad 3- en graad 6-leerders en Bae (2001:74) ten opsigte van Amerikaanse graad 1- en graad 2-

leerders, wat moedertaalsprekers van Engels is; Bae (2001:74) ten opsigte van tweetalige leerders 

(Engels-Spaans, Engels-Koreaans, Engels-Japannees, ensovoorts); en Bae (2001:74), Lui en 

Braine (2005:654) en Kargozari et al. (2012:33), en ten opsigte van die voorkoms van hierdie leemte 

by Koreaanse graad 1- en graad 2-leerders, Sjinese voorgraadse studente en Iranse 

universiteitstudente wat vreemdetaalsprekers van Engels onderskeidelik is.  Ook binne Suid-Afrika 

wys navorsers soos Naicker (1996:60-64) ten opsigte van graad 12-leerders wat tweedetaalsprekers 

van Afrikaans is, en Van Rooy en Esterhuizen (2011:77) ten opsigte van honneursstudente wat 

moedertaalsprekers van Afrikaans is, op hierdie tendens. 

Dieselfde konjunksiemerkers word herhaaldelik aangewend vir die verbinding van sinne, naamlik 

“and”, “but”, “so” en “then” (kenmerkend van moedertaalsprekers van Engels) en en, maar, want en 

en toe (kenmerkend van moedertaalsprekers van Afrikaans).  Vergelyk buite Suid-Afrika die 

navorsing van onder andere Crowhurst (1987:194) en Bae (2001:74) ten opsigte van die voorkoms 

van hierdie leemte by onderskeidelik Kanadese graad 6-leerders en Amerikaanse graad 1- en graad 

2-leerders wat moedertaalsprekers van Engels is; Bae (2001:74) ten opsigte van tweetalige leerders 

(Engels-Spaans, Engels-Koreaans, Engels-Japannees), sowel as Bae (2001:74), ten opsigte van 

Koreaanse moedertaalsprekers wat aanleerders van Engels is en Lui en Braine (2005:654) ten 

opsigte van Sjinese voorgraadse studente wat vreemdetaalsprekers van Engels is.  Die stereotipe 

oorgebruik van en, maar en want word binne Suid-Afrika in die skryfwerk van matrikulante, wat 

moedertaalsprekers van Afrikaans is, opgemerk (vergelyk WKOD1, 2008, 2009, 2010).  Selfs op 

tersiêre vlak word en en maar herhaaldelik aangewend vir die verbinding van sinne (vergelyk 

Jordaan, 2014:155, 169; Van Rooy & Esterhuizen, 2011:67, 81-83). 

Die skryfwerk van leerders word ook gekenmerk deur die verskynsel van die aaneenryging van 

enkelvoudige sinne.  Dit ontstaan weens die oorgebruik van die neweskikkende voegwoord en wat 

aangewend word om aaneenskakelende verbande aan te dui.  Vergelyk WKOD (2008, 2009, 2010) 

ten opsigte van die voorkoms van hierdie verskynsel by graad 12-leerders wat moedertaalsprekers 

van Afrikaans is; en Jordaan (2014:40-42) ten opsigte van eerstejaarstudente wat 

moedertaalsprekers van Afrikaans is. Hierdie verskynsel is ook (buite Suid-Afrika) by die 

studiepopulasie van Bae (2001:71) wat bestaan uit moedertaalsprekers van Engels, tweetalige 

leerders (Engels-Spaans, Engels-Koreaans, Engels-Japannees) en vreemdetaalsprekers van 

Engels, opgemerk. 

                                                
1 Wes-Kaapse Departement van Onderwys (WKOD) 
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ii. Leksikale kohesie 

Dieselfde woord word (kenmerkend van ŉ onderontwikkelde woordeskat) oor en oor in 

opeenvolgende sinne gebruik, in plaas daarvan om leksikale kohesie op ’n stilisties eleganter manier 

deur middel van sinonieme, superordinate of subordinate te realiseer.  Hierdie tendens is deur onder 

andere Witte en Faigley (1981:197) en Crowhurst (1987:193, 194) ten opsigte van Kanadese graad 

6-leerders en Amerikaanse universiteitstudente wat moedertaalsprekers van Engels is; Patricio 

(1993:64-66) ten opsigte van Suid-Afrikaanse matrikulante wat tweedetaalsprekers van Engels is; 

sowel as Lui en Braine (2005:654) en Sanczyk (2010:57) ten opsigte van Sjinese voorgraadse 

studente en Poolse voorgraadse studente onderskeidelik wat vreemdetaalsprekers van Engels is, 

opgemerk.  

Omdat leksikale kohesie na my beste wete nie in die skryfwerk van moedertaalsprekers van 

Afrikaans ondersoek is nie, word slegs studies oor moedertaalsprekers, tweedetaalsprekers en 

vreemdetaalsprekers van Engels deur die navorser in hierdie kontekstualisering gemeld.  

iii. Verwysing 

Wanneer voornaamwoorde gebruik word om verwysing in ’n teks te realiseer, stem die 

voornaamwoord en die naamwoord nie wat betref geslag, getal of persoon ooreen nie; met ander 

woorde die voorwaarde van grammatikale kongruensie (vergelyk Carstens, 1997:164-165) word nie 

nagekom nie.  Hierdie leemte is deur onder andere Bae (2001:71) ten opsigte van Amerikaanse 

graad 1- en graad 2-leerders wat moedertaalsprekers van Engels is; Hubbard (1989:276) ten opsigte 

van moedertaalsprekers van Afrikaans, Noord-Sotho, Tswana, Xhosa en Zulu wat Engels as ’n 

tweede taal aanleer; en Prinsloo (2002:120) ten opsigte van tweedetaalsprekers van Afrikaans, 

bevind.  

Hubbard (1989:276) wys ook op die dubbelsinnige gebruik van voornaamwoorde deur deelnemers 

aan sy navorsing (moedertaalsprekers van Engels, en moedertaalsprekers van Afrikaans, Noord-

Sotho, Tswana, Xhosa en Zulu wat Engels as ’n tweede taal aanleer. Die dubbelsinnige gebruik van 

voornaamwoorde beteken dat ’n voornaamwoord ’n betekenisverband met meer as een naamwoord 

toon, byvoorbeeld “Simon was the prophet and he told Ralph that he might not survive” (waar he na 

die persoon Simon of Ralph kan verwys).  Weereens het geen navorsers tot dusver verwysing in die 

skryfwerk van moedertaalsprekers van Afrikaans ondersoek nie. 

Uit die voorafgaande kontekstualisering het dit duidelik geword dat leerders op verskillende vlakke 

(primêre, sekondêre en tersiêre vlak) se vermoë tot kohesieskepping deur middel van effektiewe 

kohesiemerkergebruik (verwysing, leksikale kohesie en konjunksiemerkergebruik) wêreldwyd die 

onderwerp van talle studies is, juis omdat dit ’n relevante probleemarea is. Die gebruik van 

kohesiemerkers in skryfwerk is inderdaad ŉ navorsingswaardige onderwerp. 
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1.2 Probleemstelling 

Min studies is beskikbaar oor moedertaalsprekers van Afrikaans se vermoë om kohesie deur middel 

van die effektiewe gebruik van kohesiemerkers te bewerkstellig (vergelyk Esterhuizen & Wybenga, 

2000; Jordaan, 2014; Meintjes, 2015; Van Rooy & Esterhuizen, 2001).  Trouens, daar is in Suid-

Afrika ook net enkele navorsinguitsette oor moedertaalsprekers van Engels se vermoë om kohesie 

te bewerkstellig (vergelyk Hubbard, 1989; Henning, 2006).  In die meeste voorgenoemde studies 

word net op studente se gebruik van konjunksiemerkers gefokus, maar oor moedertaalsprekers van 

Afrikaans in graad 6 en graad 9 is tot dusver geen navorsing nog gedoen nie.   

Aangesien graad 6- en graad 9-leerders gemiddeld slegs 66% en 50% vir Skryf en aanbied in die 

Jaarlikse Nasionale Assesseringsvraestelle (beter bekend as die ANAs), wat in 2014 afgeneem is, 

behaal het (DBE2, 2015:77, 89), is dit duidelik dat navorsing  oor skryfvaardighede en die onderrig 

daarvan noodsaaklik geword het. 

1.3 Navorsingsvrae 

Uit die voorafgaande kontekstualisering en probleemstelling kan ŉ hele aantal navorsingsvrae 

afgelei word.  Vir die doeleindes van hierdie studie word op die beantwoording van een primêre en 

twee sekondêre navorsingsvrae gefokus.  Omdat dit nie haalbaar is om al die grade se skryfwerk 

binne één studie te ondersoek nie, is twee grade3 gekies.  

Die primêre navorsingsvraag word  soos volg geformuleer:  

 In watter mate kan Afrikaanssprekende4 graad 6- en graad 9-leerders kohesiemerkers in 

gerigte5 kohesiemerker-klasopdragte en in hul selfstandige skryfwerk effektief6 gebruik? 

Die sekondêre navorsingsvrae is: 

 Watter mate van prominensie word in bepaalde, relevante onderwysdepartementele 

dokumente van graad 6 en graad 9 onderskeidelik aan die onderrig van die gebruik van 

kohesiemerkers verleen? 

                                                
2 Department of Basic Education (DBE) 
3 Die keuse van graad 6 en graad 9 word in par. 1.5.3.1.1.1 verduidelik. 
4 Vir die doeleindes van hierdie studie verwys die begrip Afrikaanssprekende na moedertaalsprekers van Afrikaans. 
5 Die leerders word in situasies gestel waar hulle kohesiemerkers moet gebruik.  Die begrip gerigte dui dus daarop dat 
die leerders in die opdrag “gelei” word om kohesiemerkers te gebruik. 
6 Die effektiewe gebruik van ’n realiseringsmiddel van ’n kohesiemerker beteken dat die realiseringsmiddel sinvol 
gebruik is om kohesie deur middel van ’n bepaalde kohesiemerker te bewerkstellig (vergelyk par. 4.5.2.2 vir meer 
besonderhede hieroor). 
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 Is daar verbande tussen die punte wat die betrokke graad 6- en graad 9-leerders vir die vak 

Afrikaans Huistaal behaal het en hierdie leerders se punte vir die kohesiemerker-klasopdragte, 

deur middel waarvan effektiewe gebruik van kohesiemerkers geassesseer is? 

1.4 Navorsingsdoelwitte 

Die primêre navorsingsdoelwit van hierdie studie is: 

 Die bepaling van die mate waarin graad 6- en graad 9-leerders kohesiemerkers in gerigte 

kohesiemerker-klasopdragte en in selfstandige skryfwerk effektief kan gebruik. 

In ooreenstemming met die sekondêre navorsingsvrae het hierdie studie ook twee sekondêre 

navorsingsdoelwitte: 

 Om vas te stel watter mate van prominensie in bepaalde relevante onderwysdepartementele 

dokumente van graad 6 en graad 9 onderskeidelik aan die onderrig van die gebruik van 

kohesiemerkers  verleen word. 

 Om moontlike verbande tussen die punte wat graad 6- en graad 9-leerders vir die vak 

Afrikaans Huistaal behaal het en hierdie leerders se punte vir die kohesiemerker-klasopdragte, 

deur middel waarvan die effektiewe gebruik van kohesiemerkers geassesseer is, te 

ondersoek. 

1.5 Navorsingsmetodologie 

1.5.1 Navorsingsbenadering en -paradigma 

Aangesien die navorser ’n bepaalde fenomeen of verskynsel (d.i. effektiewe gebruik van 

kohesiemerkers) van ’n bepaalde groep leerders gaan ondersoek, word ’n fenomenologiese 

benadering gevolg. 

Omdat die navorser deurentyd die kwalitatiewe en kwantitatiewe data gaan interpreteer om 

sodoende tot insig te kom rakende die gebruik van kohesiemerkers (die verskynsel), en 

interpretasies gaan maak soos “meer as die helfte van die tyd word ’n bepaalde kohesiemerker 

gebruik” of “by elke tweede woord word ’n sekere kohesiemerker gebruik”, word die navorsing binne 

’n interpretivistiese paradigma geplaas.  Alhoewel kwantiteite ’n onlosmaaklike deel van die studie 

uitmaak, verteenwoordig hierdie kwantiteite nie absolute waardes nie.  Selfs Mackenzie en Knipe 

(2006:6) wys tereg daarop dat kwalitatiewe én kwantitatiewe tegnieke deel kan uitmaak van ’n 

interpretivistiese paradigma. 

Hierdie studie het egter ook ’n pragmatiese kleur omdat die navorser navorsingsmiddele en -

metodes kies wat die geskikste is om die navorsingsvrae te beantwoord. 
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1.5.2 Literatuurstudie 

’n Literatuurstudie sal onderneem word waartydens daar gefokus word op (i) die integrasie en 

byeenbrenging van ŉ groot hoeveelheid inligting uit ŉ verskeidenheid bronne oor ál vyf 

kohesiemerkersoorte en hulle realiseringsmiddele in Afrikaans en (ii) op ŉ uiteensetting van  

bestaande navorsing rakende die gebruik van kohesiemerkers in die skryfwerk van leerders en 

studente – veral dié van Afrikaanssprekende leerders. 

Met hierdie literatuurstudie beoog die navorser om die volgende doelwitte te bereik: 

 Om elkeen van die vyf kohesiemerkersoorte (d.i. verwysing, substitusie, ellips, konjunksie en 

leksikale kohesie) en hulle realiseringsmiddele afsonderlik uitvoerig te beskryf, sodat 

onderwysers en taalkundiges in één bron toegang het tot ’n groot hoeveelheid 

gesistematiseerde inligting oor al vyf die kategorieë van kohesiemerkers en die taalmiddele 

deur middel waarvan  hulle in Afrikaans gerealiseer word. 

 Om uit hierdie gedetailleerde beskrywing ’n gekondenseerde raamwerk oor al vyf die 

verskillende tipes kohesiemerkers en hulle realiseringsmiddele in Afrikaans saam te stel, wat 

in hierdie studie as basis gebruik gaan word waaraan effektiewe kohesiemerkergebruik in 

leerderskryfwerk gemeet gaan word (vergelyk par. 2.4.2 vir ’n beskrywing van die 

saamgestelde raamwerk). 

 Om die huidige stand van navorsing rakende die gebruik van kohesiemerkers in leerder- 

skryfwerk ten opsigte van Engels en ander moedertale waaroor in Engels gepubliseer is, en 

veral ten opsigte van Afrikaanssprekende leerders (d.i. moedertaalsprekers van Afrikaans), te 

analiseer. 

Ten einde relevante bronne vir die literatuurstudie te bekom, sal die navorser van onder meer die 

volgende sleutelterme en hulle Engelse ekwivalente gebruik maak, en ook die bronnelyste van 

toonaangewende publikasies oor die gebruik van kohesiemerkers nagaan: kohesie, tekstuele 

kohesie, binding, kohesiemerkers, kohesiemiddele, verwysingskohesie, verwysing, ellips, 

sametrekking, kontinuering, delesie, skrapping, substitusie, vervanging, konjunktiewe kohesie, 

konjunksie, konjunksiemerkers, bindwoorde, verbandsmerkers, leksikale kohesie, beginsels van 

tekstualiteit, “leerders, kohesiemerkers en skryfwerk” (in kombinasie).  

1.5.3 Empiriese ondersoek 

Omdat die navorser eenmalig en op ’n bepaalde tydstip (i) die vermoë van die betrokke graad 6- en 

graad 9-leerders om kohesiemerkers effektief te gebruik, en (ii) hulle spontane effektiewe gebruik 

van kohesiemerkers in hulle selfstandige skryfwerk, wil  bepaal, word ’n eenmalige, tweeledige 

dwarsdeursnitopname-ontwerp gebruik (vergelyk Creswell, 2014:403; Gray, 2014:35).  Hierdie 

ontwerp is vir die ontwerp van die hoofondersoek van die studie gebruik (vergelyk par. 1.5.3.1, par. 

4.2, par. 4.5.1 en par. 4.5.2).   



8 
 

Benewens die ondersoek na die skryfwerk van die betrokke graad 6- en graad 9-leerders, gaan die 

navorser ook ondersoek instel na die mate van prominensie wat in relevante 

onderwysdepartementele dokumente verleen word aan die onderrig van die effektiewe gebruik van 

kohesiemerkers op huistaalvlak van Afrikaans aan leerders in graad 6 en graad 9.  ’n 

Dokumentanalise maak gevolglik ook deel uit van die studie (vergelyk par. 1.5.3.2, par. 4.2 en par. 

4.5.3). 

Omdat hierdie studie nie primêr binne die veld van die  suiwer beskrywende taalkunde ressorteer 

nie, maar sterk onderwyskundig van aard is en op die Afrikaanse taalonderwys fokus, gaan die 

navorser nie net effektiewe en taalkundig korrekte kohesiemerkergebruik kodeer en kwantifiseer nie, 

maar afsonderlik ook voorbeelde van effektiewe kohesiebewerkstelliging deur middel van  

realiseringsmiddele van kohesiemerkers wat taalkundig nie korrek gebruik word nie, of wat stilisties 

minder elegant gebruik  word, aanteken, asook die oneffektiewe gebruik van kohesiemerkers (d.i. 

kohesie is nie bewerkstellig nie), sodat hierdie bevindinge gebruik kan word om onderrig-en-

leeraktiwiteite saam te stel wat kan bydra tot die verbetering van leerders se vermoë tot 

kohesiemerkergebruik. 

1.5.3.1 Eenmalige, tweeledige dwarsdeursnitopname-ontwerp 

Omdat die navorser die leerders se vermoë om kohesiemerkers effektief te gebruik en hulle 

selfstandige effektiewe gebruik van kohesiemerkers wil bepaal, word twee meetinstrumente 

benodig: ’n klasopdrag oor die gebruik van kohesiemerkers vir onderskeidelik graad 6- en graad 9-

leerders (vergelyk par. 1.5.3.1.1 en par. 4.5.1), ’n korpus van graad 6-skryfwerk sowel as ’n korpus 

van graad 9-skryfwerk (vergelyk par. 1.5.3.1.2 en par. 4.5.2). 

Al die leerders in graad 6 of graad 9 van die betrokke skole se punte vir die vak Afrikaans Huistaal 

sal ook bekom word vir die bepaling van moontlike verbande tussen die punte wat al die betrokke 

graad 6- en graad 9-leerders onderskeidelik vir die vak Afrikaans Huistaal behaal en die punte wat 

hulle behaal vir hulle vermoë om kohesiemerkers effektief in die gerigte klasopdragte te gebruik 

(vergelyk par. 1.5.3.3). 

Die klasopdragte word só opgestel dat elkeen van die vyf tipes kohesiemerkers (verwysing, 

substitusie, ellips, konjunksie en leksikale kohesie) deur middel van bepaalde realiseringsmiddele 

gemeet word, en realiseringsmiddele uit slegs een subkategorie van ’n bepaalde kohesiemerker by 

elke item moontlik is.   

Eksploratiewe ondersoeke sal ook uitgevoer word om die klasopdragte te toets ten opsigte van 

die volgende aspekte: of antwoorde uit meer as een subkategorie van ’n bepaalde kohesiemerker 

steeds moontlik is, of die deelnemers al die opdragte en vrae in die onderskeie afdelings verstaan, 
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of daar fasette van die opdrag is waarmee in die algemeen probleme ondervind word en of die 

saamgestelde raamwerk, waarna in par. 1.5.2 verwys is, bruikbaar is (vergelyk par. 4.5.1.2.4). 

1.5.3.1.1 Meetinstrument 1: Klasopdrag oor die gebruik van kohesiemerkers vir graad 6- 
 en graad 9-leerders onderskeidelik 

Die klasopdrag oor kohesiemerkergebruik word só opgestel dat dit voorsiening maak vir al vyf 

kategorieë van kohesiemerkers.  Die saamgestelde raamwerk (vergelyk par. 2.4.2), waarin 

aangetoon word watter realiseringsmiddele die gebruik van ’n bepaalde kohesiemerker vasmaak of 

aandui, word hiervoor gebruik. 

Afdeling 1 van die klasopdrag behels ’n sluitingsoefening waarin voornaamwoorde, lidwoorde, 

bywoorde, voegwoorde en vergelykende woorde weggelaat is (ter assessering van leerders se 

vermoë om realiseringsmiddele van verwysing en konjunksie effektief te gebruik).  Afdeling 2 

assesseer die leerders se gebruikskennis van ellips en hulle werklike gebruiksvaardigheid van ellips.  

Afdeling 3 meet die leerders se vermoë om substitusie effektief te gebruik, en afdeling 4 assesseer 

die leerders se vermoë om sinonieme en antonieme as realiseringsmiddele van leksikale kohesie te 

gebruik om sodoende kohesie op ’n stilisties eleganter manier as die blote herhaling van dieselfde 

woord(e) te bewerkstellig.  (Vergelyk par. 4.5.1.2.2 waarin die struktuur van die betrokke 

klasopdragte in fyner besonderhede bespreek word.) 

Tekste word gebruik om aan die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) se beginsel 

van teksgebaseerdheid te voldoen (vergelyk par. 4.5.1 en par. 4.5.1.2.1). Die kurrikulumaspekte 

Lees en kyk, Taalstrukture en -konvensies en Skryf en aanbied word binne die klasopdragte 

geïntegreer om aan die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring, van die Nasionale 

Departement van Basiese Onderwys, se beginsel van geïntegreerde leer te voldoen (vergelyk par. 

4.5.1).   

Gemeet aan bepaalde leesbaarheidsindekse is die tekste waarop die klasopdragte gebaseer is, 

makliker leesbaar as tekste waarvan die leesbaarheidsvlak pas by die graad waarin die betrokke 

leerders is, en die inhoud van hierdie tekste sluit by die leesvoorkeure van graad 6- en graad 9-

leerders aan (vergelyk par. 4.5.1.2.1). 

Die navorser sal die klasopdragte fotostateer voordat dit aan die deelnemers teruggegee word.  Dit 

stel die navorser in staat om die data sewe jaar lank te berg om aan die etiekvereistes van die 

Noordwes-Universiteit te voldoen, en dit stel die betrokke onderwysers in staat om die punte wat die 

leerders vir hierdie klasopdragte behaal, te rekordeer7 en as formatiewe assessering te gebruik.  

                                                
7 Die term rekordeer word in die onderwys gebruik om te dui op die optekening en sistematisering van die punte wat 
leerders vir verskillende onderrig-en-leeraktiwiteite behaal het.  Stawende dokumente moet vir alle gerekordeerde 
punte beskikbaar wees. 
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Terselfdertyd kry al die betrokke leerders ŉ leergeleentheid ten opsigte van kohesiemerkergebruik 

in ŉ bepaalde konteks, en die opdragte kan vir toekomstige terugverwysing in die leerders se boeke 

geplak word. 

1.5.3.1.1.1  Studiepopulasie vir meetinstrument 1 

Die studiepopulasie bestaan uit ses laerskole se graad 6-leerders en ses hoërskole se graad 9-

leerders.  Hierdie twaalf skole, wat almal Afrikaans Huistaal as vak vir graad 6- of graad 9-leerders 

aanbied, is doelgerig uit ’n betrokke skooldistrik van die Noordwes-Provinsie geselekteer (vergelyk 

par. 4.4). 

Die hele studiepopulasie, dit wil sê al die leerders in graad 6 en graad 9 van die ses laerskole en 

ses hoërskole, sal die klasopdragte voltooi (vergelyk par. 4.5.1.1). 

Omdat navorsing tot dusver nog net op Afrikaanssprekende universiteitsstudente gefokus het 

(vergelyk par. 3.1), en graad 6 en graad 9 die einde van bepaalde skoolfases8 verteenwoordig, is op 

graad 6- en graad 9-leerders besluit.  Graad 6 is die einde van die intermediêre fase (grade 4-6) en 

graad 9 is die einde van die senior fase (grade 7-9). 

’n Verdere oorweging op grond waarvan die navorser op leerders in graad 6 en graad 9 besluit het, 

is die feit dat dieselfde onderwysdepartementele dokumente vir beide hierdie grade bestaan, naamlik 

die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring vir die vak Afrikaans Huistaal (KABV) en Jaarlikse 

Nasionale Assesseringsvraestelle vir die vak Afrikaans Huistaal (JNAV’e).  Gevolglik kan dieselfde 

tipe dokumente vir graad 6 en graad 9 tydens die dokumentanalise ondersoek word (vergelyk par. 

1.5.3.2 en par. 4.5.3). 

1.5.3.1.1.2 Ontleding van die data ten opsigte van meetinstrument 1 

Die klasopdragte sal deur die navorser self per hand nagesien en bepunt word.  Die klasopdragte 

sal  gefotostateer word sodat die Statistiese Konsultasiediens (SKD) van die Noordwes-Universiteit 

(Potchefstroomkampus) die data kan insleutel (vergelyk par. 1.5.3.4). 

1.5.3.1.2 Meetinstrument 2: Selfstandige skryfwerk van graad 6- en graad 9-leerders 

Twee korpora, wat elk uit onderskeidelik 20 723 en 22 171 woorde bestaan, sal as meetinstrumente 

gebruik word om die betrokke leerders se selfstandige effektiewe gebruik van kohesiemerkers te 

meet (vergelyk par. 4.5.2.1 vir ’n beskrywing van die tipe tekste waaruit die twee korpora bestaan).    

                                                
8 Tans word in Suid-Afrika tussen vier skoolfases onderskei, naamlik die grondslagfase (grade R-3), die intermediêre fase 
(grade 4-6), die senior fase (grade 7-9) en verdere onderwys en opleidingsfase (grade 10-12). 
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Om twee korpora van onderskeidelik 20 723 en 22 171 woorde saam te stel sal 200 graad 6- en 200 

graad 9-leerders se skryfstukke bekom word.  Hierdie steekproef (steekproef 2) sal uit die 

studiepopulasie (vergelyk par. 1.5.3.1.1.1) saamgestel word.  Net een geskikte skryfstuk, wat so 

naby as moontlik aan 100 woorde in lengte is, sal van elkeen van die 200 graad 6- en 200 graad 9-

leerders gebruik word.   

Bestaande skryfstukke sal gebruik word.  Daar sal nie van die leerders verwag word om nuwes te 

skryf nie, omdat die Kurrikulum- en Assesseringbeleidsverklaring duidelik spesifiseer wat binne elke 

siklus van twee weke onderrig behoort te word, en daar gevolglik nie verdere eise aan leerders 

gestel sal kan word nie. Die navorser sal elkeen van die skryfstukke woord vir woord lees om te 

bepaal watter realiseringsmiddele van kohesiemerkers, soos gemeet aan die saamgestelde 

raamwerk (vergelyk par. 2.4.2), die leerders selfstandig effektief gebruik, en hierdie 

realiseringsmiddele sal met behulp van ATLAS.ti (weergawe 7) gekodeer en gesistematiseer word.  

Die navorser sal gedurende die ontleding van die korpora onderskei tussen realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers deur middel waarvan kohesie effektief bewerkstellig word, en dié wat 

kohesiebenadelend gebruik word (d.i. kohesie word nie bewerkstellig nie). Sommige 

realiseringsmiddele word effektief vir die bewerkstelliging van kohesie gebruik, maar die gebruik 

daarvan gaan gepaard met  ŉ taalafwyking (byvoorbeeld op wat in plaas van waarop), en ander kere 

word realiseringsmiddele effektief vir die bewerkstelliging van kohesie gebruik, maar op ŉ stilisties 

minder gawe manier (byvoorbeeld die herhaling van dieselfde woord(e) in plaas daarvan om stilisties 

eleganter realiseringsmiddele soos sinonieme en antonieme te gebruik).  

Sodanige minder geslaagde kohesiemerkergebruik sal met die oog op die samestelling van gepaste 

onderrig-en-leeraktiwiteite daaromtrent, afsonderlik aangeteken word. Dit is moontlik om hierdie 

onderskeide te tref omdat die navorser self die kodering van die realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers behartig en die data slegs deur middel van ATLAS.ti gesistematiseer en 

gekwantifiseer word.  Ook realiseringsmiddele wat verkeerd gespel is, maar steeds effektief kohesie 

bewerkstellig, en vorme soos dié (wat ter realisering van verwysing of substitusie gebruik kan word), 

kan gekodeer word. 

ATLAS.ti word aan die einde van die ontledingsproses gebruik vir die saamstel van ’n 

gesintetiseerde verslag rakende die frekwensie van verskillende tipes kohesiemerkers per 1 000 

woorde.  Hierdie ontleding van die gebruik van bepaalde realiseringsmiddele van kohesiemerkers 

met die saamgestelde raamwerk as norm sal met behulp van WordSmith Tools 5 (Scott, 2008) se 

konkordansiefunksie gekontroleer word. 

Alhoewel korpora gebruik word, is dit nie ’n tipiese korpuslinguistiese studie nie omdat die data nie 

op ŉ tipies korpuslinguistiese wyse ontleed word nie. Dit is eerder ’n teksstudie omdat nie alleen 
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tendense ten opsigte van kohesiemerkergebruik vasgestel word nie, maar ook individuele 

voorkomste van realiseringsmiddele van kohesiemerkers deur middel waarvan kohesie 

bewerkstellig word, geanaliseer en gesistematiseer word.   

1.5.3.2 Analise van onderwysdepartementele dokumente 

Ritchie (2003:35) verwys na dokumentanalise as die studie van dokumente om die onafhanklike 

inhoud te verstaan of om dieper betekenis, verskuil in die inhoud, te identifiseer.  Vir doeleindes van 

hierdie studie is die inhoud van onderwysdepartementele dokumente, naamlik die Kurrikulum- en 

Assesseringsbeleidsverklarings (KABV’s) van graad 6 en graad 9 vir die vak Afrikaans Huistaal en 

die Jaarlikse Nasionale Assesseringsvraestelle (JNAV’e)9 van graad 6 en graad 9 vir die vak 

Afrikaans Huistaal, ontleed ten opsigte van die mate van prominensie wat daarin verleen word aan 

die onderrig van die gebruik van kohesiemerkers op huistaalvlak van Afrikaans. 

Die Afrikaans T1-werkboeke van graad 6 sal ook ontleed word.  Hierdie werkboeke is deur die 

Departement van Basiese Onderwys (DBO) saamgestel en bestaan uit altesaam 128 onderrig-en-

leeraktiwiteite, waarin die leerders onder andere luister-, lees- en skryfvaardighede moet toepas.  

Die werkboeke dien as operasionalisering van die voorskrifte wat in die Kurrikulum- en 

Assesseringsbeleidsverklaring vervat is.   

Twee werkboeke word jaarliks deur die Departement van Onderwys landswyd aan elke leerder 

uitgereik: werkboek 1 word gedurende die eerste twee kwartale (Januarie tot Junie) gebruik en 

werkboek 2 gedurende die laaste twee kwartale (Julie tot Desember).  Werkboeke word net tot en 

met graad 6-vlak uitgereik. (Die werkboeke word afsonderlik genoem, omdat werkboeke nie ook aan 

graad 9-leerders deur die Departement van Basiese Onderwys uitgereik word nie.) 

1.5.3.2.1 Motivering vir die keuse van die dokumente 

Hierdie dokumente is gekies omdat die navorser al die relevante dokumente van die huidige 

kurrikulumstelsel (KABV) wat deur alle skole gebruik word, by die analise wil betrek.  Die insluiting 

van handboeke vir graad 6 en graad 9 is oorweeg, maar vanweë die feit dat skole verskillende 

geakkrediteerde handboeke kan gebruik, wat saamgestel is ter uitvoering van die voorskrifte en 

riglyne wat in die KABV vervat is, en ál hierdie handboeke in die ondersoek ingesluit sou moes word, 

is daarteen besluit.  ŉ Kritiese analise van ŉ verskeidenheid handboeke behels opsigself reeds ŉ 

omvattende studie. 

 

  

                                                
9JNAV’e is algemeen in die media as die “ANAs” (Annual National Assessments) bekend.   
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1.5.3.2.2 Ontleding van die dokumente 

Hierdie dokumente sal ontleed en geïnterpreteer word ten opsigte van twee aspekte: (i) die aard van 

die onderrig van die gebruik van kohesiemerkers en (ii) die frekwensie van die onderrig van die 

gebruik van kohesiemerkers.  Die navorser sal die dokumente ontleed volgens die vyf tipes 

kohesiemerkers (verwysing, substitusie, ellips, konjunksie en leksikale kohesie). 

ATLAS.ti sal tydens die ontledingsproses om die volgende redes gebruik word: (i) ATLAS.ti bied die 

geleentheid vir ŉ interaktiewe en gedetailleerde ondersoek van die dokumente ten opsigte van die 

aard van die onderrig van die gebruik van kohesiemerkers, (ii) ATLAS.ti bied ’n funksie vir die 

kwantifisering van die toegekende kodes aan fasette van die aard van die onderrig van die gebruik 

van kohesiemerkers, en (iii) deur middel van ATLAS.ti kan binne ŉ korter tydsbestek as per hand ’n 

gesintetiseerde verslag oor die navorser se ontleding van die betrokke onderwysdepartementele 

dokumente saamgestel word. 

1.5.3.3 Respondente se punte vir die vak Afrikaans Huistaal as veranderlike 

Al die leerders in graad 6 of graad 9 van die betrokke twaalf skole se punte vir die vak Afrikaans 

Huistaal sal ook bekom word (vergelyk par. 4.5.4).  Die navorser wil moontlike verbande bepaal 

tussen die punte wat al die betrokke graad 6- en graad 9-leerders vir die vak Afrikaans Huistaal 

behaal het en hulle punte vir die kohesiemerker-klasopdragte, deur middel waarvan die effektiewe 

gebruik van kohesiemerkers geassesseer is, ondersoek. 

1.5.3.4 Betrokkenheid van Statistiese Konsultasiedienste 

Die kundigheid en leiding van die Statistiese Konsultasiedienste (SKD) van die Noordwes-

Universiteit (Potchefstroomkampus) is sedert die eerste konseptualisering van hierdie studie 

deurgaans in die beplanning gebruik.  Die hulp van die SKD sal ook benut word rakende die analise 

en interpretasie van die ingesamelde data/resultate. 

1.6 Etiese oorwegings 

Navorsingsetiek verwys na morele aspekte wat verband hou met die uitvoering van navorsing – in 

besonder navorsing wat die deelname van mense behels (Strydom, 2011:114).  Omdat die navorser 

menslike deelnemers vir hierdie studie gebruik, sal wetlike vereistes soos die ingeligte deelname 

van deelnemers, vertroulikheid, eerlikheid in die verhouding met deelnemers, sensitiwiteit, 

deursigtigheid van die navorsing en anonimiteit nagekom word.   

Vir die doel van hierdie studie sal toestemming van die  Direkteur van die betrokke skooldistrik 

(vergelyk bylaag B) en die betrokke skoolhoofde van die gekose skole (vergelyk bylaag C) verkry 

word. Toestemming, en nog belangriker, die samewerking van die Afrikaansonderwysers van die 
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gekose skole (wat Afrikaans aan graad 6- en graad 9-leerders onderrig), sal ook verkry word 

(vergelyk bylaag D). 

Ingeligte toestemming van al die graad 6- en graad 9-leerders wat aan die navorsingsprojek 

deelneem, is nodig.  Toestemmingsbriewe sal deur die leerders (vergelyk bylaag E) en hulle ouers 

(vergelyk bylaag F) onderteken moet word alvorens met die data-insamelingsproses begin kan word.  

Die volgende etiese kwessies sal in hierdie briewe in verstaanbare taal vervat en verduidelik word: 

(i) die aard en die doel van die navorsing, (ii) die feit dat die deelname aan die navorsing vrywillig is, 

(iii) die feit dat die deelnemer hom/haar te enige tyd aan die navorsing mag onttrek, sonder dat hulle 

daardeur te na gekom sal word en (iii) die versekering dat vertroulikheid ten alle tye eerbiedig sal 

word en dat alle verslagdoening anoniem sal geskied. 

1.7 Hoofstukindeling 

In die eerste hoofstuk word die leser ingelei ten opsigte van die navorsingsonderwerp, wys die 

navorser op die relevansie van die uitvoering van hierdie studie en word die navorsingsprobleem, 

die navorsingsvrae en die navorsingsmetodologie oorsigtelik beskryf.  

In die tweede hoofstuk word die beskrywings van verskillende kundiges ten opsigte van die vyf 

kohesiemerkersoorte en die taalmiddele deur middel waarvan hulle in Afrikaans gerealiseer word, 

krities geanaliseer, geïntegreer en nuut gesistematiseer en met voorbeelde geïllustreer.  Uit hierdie 

beskrywing  word ’n raamwerk van al vyf tipes kohesiemerkers en hulle realiseringsmiddele in 

Afrikaans saamgestel. 

In hoofstuk 3 word ’n oorsig gegee van relevante navorsing binne en buite Suid-Afrika ten opsigte 

van leerders se effektiewe gebruik van kohesiemerkers in skryfwerk.  

In hoofstuk 4 word die metodologie beskryf wat gevolg is om die navorsingsvrae te beantwoord.  

Die resultate ten opsigte van die betrokke leerders se vermoë om kohesiemerkers effektief in die 

gerigte klasopdragte te gebruik, hulle selfstandige effektiewe gebruik van kohesiemerkers in die 

korpora, sowel as die resultate ten opsigte van die ontleding van relevante onderwysdepartementele 

dokumente, word ter beantwoording van die navorsingsvrae weergegee en geïnterpreteer. 

In die vyfde hoofstuk word tendense ten opsigte van kohesiemerkergebruik-leemtes 

gesistematiseer. Op grond van die geïdentifiseerde leemtes word geskikte onderrig-en-

leeraktiwiteite ontwikkel wat deur taalonderwysers gebruik kan word om die leerders te stimuleer en 

te begelei om kohesiemerkers effektiewer, taalkundig korrekter én op ’n stilisties eleganter manier 

te kan gebruik. 
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Die slothoofstuk (hoofstuk 6) bevat ’n opsomming van die hoofbevindinge van hierdie studie, 

beskryf die bydrae sowel as die leemtes van hierdie studie en dui op verdere 

navorsingsmoontlikhede wat uit die studie kan voortspruit.  
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HOOFSTUK 2: KOHESIEMERKERGEBRUIK: ALGEMEEN EN TAALSPESIFIEK 

2.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk word ondersoek ingestel na kohesie, koherensie en kohesiemerkers. ŉ Groot 

hoeveelheid inligting uit ’n verskeidenheid bronne word geïntegreer en byeengebring oor ál vyf 

kohesiemerkersoorte en hulle realiseringsmiddele in Afrikaans. 

Die doel hiermee is (i) om ’n groot hoeveelheid inligting op een plek saam te trek sodat 

Afrikaansonderwysers en taalkundiges ’n oorsig van én die moontlikheid tot insig oor al vyf 

kategorieë van kohesiemerkers en hulle realiseringsmiddele kan bekom, en (ii) om uit hierdie 

gedetailleerde beskrywing ’n gekondenseerde raamwerk oor al vyf die verskillende tipes 

kohesiemerkers en hulle realiseringsmiddele in Afrikaans saam te stel, wat in hierdie studie as basis 

gebruik gaan word waaraan effektiewe kohesiemerkergebruik in leerderskryfwerk gemeet gaan 

word. 

2.2 Kohesie en koherensie 

Bosch (1999b:125) wys tereg daarop dat “[in] enige stuk taalgebruik sinne, sinsdele en uitinge 

mekaar nie bloot arbitrêr [volg] nie: hulle is op ’n sinvolle manier aan mekaar gekoppel”.  In hierdie 

verband noem Bosch (1999b:125-126) anafore en antesedente as middele om “opeenvolgende 

stukke taal op 'n logies-aanvaarbare wyse te verbind”.  Bosch (1999b:125-126) verwys dus na 

verwantskappe tussen sinsdele in die vorm van kohesie.  Anders as Bosch (1999b:125), wys Waller 

(2015:31) ook op betekenisvolle verwantskappe tussen teksdele in die vorm van koherensie.  Hieruit 

kan afgelei word dat sowel kohesie as koherensie bydra tot gekonnekteerdheid en eenheid in tekste 

(vgl. Weideman, 2011:73). 

Benewens gekonnekteerdheid bepaal kohesie en koherensie ook die verstaanbaarheid en die 

gehalte van tekste (Du Toit & Smith-Müller, 2003:7); daarom maak dit sin dat De Beaugrande en 

Dressler (1981:3) daarop wys dat kohesie en koherensie twee van die beginsels is wat tekste 

kommunikatief maak.  Du Plessis en Bosch (1999:16, 26) het selfs De Beaugrande en Dressler 

(1981:3-12) se sewe standaarde van tekstualiteit (d.i. kohesie, koherensie, intensionaliteit, 

aanvaarbaarheid, informatiwiteit, kontekstualiteit en intertekstualiteit), wat die kwaliteit van tekste 

bepaal, tot “twee superstandaarde/beginsels van tekstualiteit”, naamlik kohesie en koherensie, 

gereduseer het. 

Soos blyk uit die voorafgaande bespreking, speel kohesie en koherensie ’n belangrike rol gedurende 

teksproduksie en -interpretasie.  Die probleem is dat, aangesien dit moeilik is om tekste te vind wat 

nie tegelykertyd kohesief en koherent is nie (Weideman, 2011:73-74), die twee konsepte kohesie en 

koherensie dikwels verwar word (McCarthy, 1991:168; Meintjes, 2015:80).  Om hierdie 

onduidelikheid op te klaar word kohesie en koherensie gedefinieer (vergelyk par. 2.2.1), verskille 
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tussen hierdie twee verskynsels uitgelig (vergelyk par. 2.2.2), en die verhouding tussen koherensie 

en kohesie beskryf (vergelyk par. 2.2.3). 

2.2.1 ’n Begripsverklaring van kohesie en koherensie 

Wanneer daar oor koherensie gepraat word, is die “onderliggende konseptuele skakeling” 

(Carstens, 1997:116, 475), of “inhoudelike samehang” (Carstens, 1987:27; Lourens & Bedeker, 

2004:50) van die hele teks ter sprake.  ’n Teks wat koherent is, is een waarvan die “opeenvolgende 

sinne en paragrawe sinvol by mekaar ineenskakel sodat daar nie gapings in die ontwikkelingslyn 

van die gedagtegang is nie” (Carstens & Van de Poel, 2012:123).  ’n Teks wat vir die leser ’n 

koherente geheel uitmaak, is een waarvan die inhoud vir die leser sin maak (Bae, 2001:51; Carstens 

& Van de Poel, 2012:123; McCarthy, 1991:26) of duidelik is (Du Toit & Smith-Müller, 2003:7) en dit 

word deur samehang gekenmerk (Carstens & Van de Poel, 2012:123; McCarthy, 1991:24; Hubbard, 

1989;16).  Lourens en Bedeker (2004:50) gaan selfs sover as om te sê dat “sonder samehangende 

idees geen sinvolle geskrif tot stand gebring [kan] word nie”. 

Daarenteen verwys kohesie nie na die “onderliggende konseptuele skakeling” van ’n teks nie, maar 

na die strukturele/linguistiese/sintaktiese samehang van ’n teks (vgl. Carstens, 1987:19, 20, 27; 

Carstens, 1998:37; Carstens & Van Schalkwyk, 1994:45); dit wil sê verwantskappe tussen die 

leksikogrammatiese elemente van die taal (Carstens, 1987:20; Carstens, 1997:116; De Beaugrande 

& Dressler, 1981:3).  Hierdie onderlinge verwantskap ontstaan omdat die interpretasie van ’n 

bepaalde taalelement afhanklik is van ’n assosiasie met die een of ander taalelement in dieselfde 

teksgedeelte (Carstens & Van de Poel, 2012:106; Cornelius, 2012:104; Crystal, 2010:123; Halliday 

& Hasan, 1976:4,8, 27; Jackson, 1990:252; Renkema, 2004:49; Schiffrin, 1987:9).  Dit maak daarom 

sin dat Shea (2011:16) kohesie definieer as ’n reeks vervlegde verwysingskettings, wat verder 

aangevul word deur konjunksieverhoudinge, omdat die proses van kohesiebewerkstelliging 

betrekking het op taalelemente wat weliswaar vir hulle interpretasie na 'n ander element binne die 

teks verwys. 

Kohesie behels eksplisiete skakels (Meintjes, 2015:82), sigbare skakels (Du Toit & Smith-Müller, 

2003:8) of bindingspatrone (Du Plessis & Bosch, 1999:25) tussen woorde en sinne binne in ’n teks.  

Dit is “die wyse waarop die oppervlakstruktuur van 'n gegewe teks tot stand kom, m.a.w. die wyse 

waarop woorde volgens die struktuurpatrone van 'n besondere taal gekombineer word om effektiewe 

sinne te vorm wat weer tot die oordrag van effektiewe kommunikasie kan lei” (Carstens, 2000:11). 

2.2.2 Verskille tussen kohesie en koherensie 

Die kern van die verskil tussen kohesie en koherensie is daarin geleë dat kohesie betrekking het op 

samehang in vorm, terwyl koherensie slaan op samehang in betekenis (Renkema, 1987:295). 
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’n Verdere verskil tussen kohesie en koherensie is dat kohesie geïdentifiseer en gekwantifiseer kan 

word (Thompson, 2014:215) maar koherensie nie.  In die voorbeeld “Marie is swanger en sy het 

getrou” kan een betekenisverband tussen die woorde waaruit die teks bestaan, geïdentifiseer word, 

naamlik Marie en sy, wat na dieselfde persoon in die buitetalige werklikheid verwys.  Uit hierdie 

voorbeeld is dit duidelik dat kohesie objektief is en outomaties herken word.  Die interpretasie dat 

Marie se troue plaasgevind het omdat sy swanger geraak het, dui op koherensie.  As ’n persoon 

hierdie teks lees, en dit nie deel van sy kennis van die buitetekstuele wêreld vorm dat sommige 

paartjies trou wanneer ’n buite-egtelike kind verwag word nie, sal hierdie teks nie verstaanbaar wees 

nie.  Die vraag, of oordeel, of ’n teks koherent is, is subjektief en nie soos kohesie outomaties 

herkenbaar nie, omdat dit van leser tot leser afhang of ’n betrokke teks vir hom sin maak (Hoey, 

1991:12). 

Die verskil tussen kohesie en koherensie word aan die hand van die beeld van ’n baksteenmuur 

verduidelik (vgl. illustrasie 2.1 hier onder).  As ’n mens na die muur (die teks) hier onder kyk, maak 

dit vir jou sin; met ander woorde ’n mens kyk hierna en jy weet dat dit ’n muur is.  Dit wil sê die muur 

(die teks) word deur koherensie gekenmerk.  Die bakstene van die muur (dit wil sê die 

leksikogrammatiese elemente van die teks) is duidelik ook gekonnekteerd (d.i. kohesief) omdat hulle 

met mekaar geskakel is. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasie 2.1: Baksteenmuur om koherensie, kohesie en kohesiemerkers te verteenwoordig (Die 
bron van die afbeelding is http://designreflect.com/brick-wall-textures/) 

2.2.3 Verhouding tussen kohesie en koherensie 

Soos sal blyk uit die onderstaande bespreking (i tot iii) is daar nie eenstemmigheid rakende die 

verhouding tussen kohesie en koherensie in die literatuur nie.  

 

                                                
10 Hierdie verduidelikende beeld is uit Christiansen (2011:17) geneem en aangepas.  Hy vergelyk ’n muur met ’n teks 
(net soos die navorser – NF), die bakstene met sinne (terwyl NF verwys na leksikogrammatiese elemente) en die 
messelklei met kohesie (terwyl NF in par. 2.2.4 na kohesiemerkers as die messelklei gaan verwys).   
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(i) Kohesie skep koherensie 

Sommige kundiges is van mening dat kohesie koherensie in ’n teks skep; met ander woorde 

linguistiese skakeling dra daartoe by dat die teks vir die leser sin maak (vgl. Crystal, 2010:123; 

Degand et al., 1999:39; Du Toit & Smith-Müller, 2003:8; Hatch, 1992:223; Kargozari et al., 2012:26; 

McNamara et al., 2010:60; Sanford, 2006:585, 590; Thompson, 2014:215).   

Kohesie skep semantiese kontinuïteit tussen verskillende dele van ’n teks (Halliday & Hasan, 

1976:299); met ander woorde daar word aangetoon dat ’n idee voortgesit word van een punt in die 

diskoers na ’n volgende.  Dit is hierdie semantiese kontinuïteit wat die hoorder of leser in staat stel 

om, soos met ’n onvoltooide legkaart, die legkaartstukkies wat ontbreek, te voorsien, sodat ’n 

geheelbeeld verkry kan word en die teks optimaal geïnterpreteer kan word (Halliday & Hasan, 

1976:299).  Du Toit en Smith-Müller (2003:8) wys ook tereg daarop dat die kontinuïteit wat deur 

middel van die skakeling van oppervlakkomponente geskep word, koherensie bewerkstellig.   

Die navorser is dit met Du Toit en Smith-Müller eens dat die skakeling van die oppervlakkomponente 

(d.i. kohesie) vir die leser wys hoe die dele van ’n teks inmekaar pas en die teks vir die leser sin laat 

maak (d.i. koherensie skep), maar dan moet ook verreken word dat sommige tekste kohesief kan 

wees, sonder om koherent te wees (vgl. Carstens, 1997:118-120; Cook, 1989:21; Crystal, 2010:123; 

Enkvist, 1978:110; Renkema, 1987:296; Sanford, 2006:586; Tanskanen, 2006:17; Witte & Faigley, 

1981:200-201).   

(ii) Kohesiewe tekste is nie noodwendig koherent nie 

’n Hoogs kohesiewe teks vorm nie noodwendig ’n betekenisvolle geheel nie.  In die onderstaande 

voorbeeld (vertaal uit Sanford, 2006:586) herhaal kernwoorde soos piesang, bruin en hare van sin 

tot sin en dit dui op die teenwoordigheid van kohesie, maar die skrywer gee irrelevante inligting wat 

nie verband hou met John wat ’n piesang eet nie, en daar is nie ’n spesifieke doel met die teks of ’n 

duidelike teikengroep nie (vgl. Waller, 2015:32 wat dieselfde kommentaar lewer ten opsigte van ’n 

soortgelyke teks). 

 Voorbeeld 2.1: John het ’n piesang geëet.  Die piesang wat op die bord was, was bruin en 

bruin is ’n goeie kleur vir jou hare.  Die hare van ’n hond is ’n goeie kuur vir ’n babelaas” 

(vertaal uit Sanford, 2006:586).  

(iii) Koherente tekste hoef nie kohesief te wees nie  

Tekste kan ook koherent wees sonder dat verwantskappe tussen die leksikogrammatiese elemente 

van die teks voorkom (vgl. Carstens 1997:117; Carstens, 1998:38; Dirven en Van Spoor, 1999:222; 

Du Toit & Smith-Müller, 2003:10; Enkvist, 1979:111; Koshik, 1999:11; Renkema, 1987:296; Sanford, 
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2006:586; Tanskanen, 2006:17; Waller, 2015:31; Widdowson, 1978:29; Brown & Yule, 1983:197).  

Vergelyk die onderstaande voorbeelde (uit Du Toit & Smith-Müller, 2003:10): 

 Voorbeeld. 2.2: 

Man: “Die telefoon lui!” 

Vrou: “Ek was my hare!” 

Man: “Ek sal antwoord.” (Du Toit & Smith-Müller, 2003:10) 

By voorbeeld 2.2 van Du Toit en Smith-Müller (2003:10) ontbreek die gebruik van kohesiemerkers.  

Nietemin is hierdie teks vir die leser begryplik, omdat relevante kontekste geïdentifiseer kan word 

waarin hierdie uiting sin behoort te maak (Du Toit & Smith-Müller, 2003:10).  Die taaluiting by 

voorbeeld 2.2 kan binne die volgende konteks geplaas word om sin te maak: ’n Man hoor die telefoon 

lui en vra vir sy vrou om dit te beantwoord, moontlik omdat hy self besig is met iets wat hom verhoed 

om dit te doen.  Die vrou kan egter die telefoon nie beantwoord nie aangesien sy besig is om haar 

hare te was, en die feit dat sy sê “Ek was my hare!” dui vir die man daarop dat sy nie aan sy versoek 

kan voldoen nie en dat hy die telefoon self sal moet beantwoord.  

Tanskanen (2006:17) wys egter daarop dat tekste, soos die een by voorbeeld 2.2, beperk is, omdat 

dieselfde voorbeelde oor en oor in verskillende studies gebruik word om die afwesigheid van 

betekenisverbande in die oppervlakteks in ’n koherente teks te illustreer.  Die navorser stem hiermee 

saam, want kundiges soos Carstens (1997:117) en Du Toit en Smith-Müller (2003:10) het albei (in 

Afrikaans) aangepaste weergawes van dieselfde gekonstrueerde teks gebruik, naamlik die een van 

Widdowson (1978:29), om koherensie sonder kohesie te illustreer.   

Koherensie sonder kohesie is dus heeltemal moontlik, veral in kort tekste soos die een by 

voorbeeld2.2; hoewel dit in outentieke tekste waarskynlik minder voorkom, want outentieke tekste is 

selde tot ’n paar sinne beperk, en namate die lengte van tekste toeneem, hoe groter is die 

waarskynlikheid dat betekenisverbande in die oppervlakteks gaan voorkom (Tanskanen, 2006:17).  

(iv) Gevolgtrekking rakende die verhouding tussen kohesie en koherensie 

Wanneer ’n teks deur kohesie gekenmerk word, word die koherensie van die teks wel versterk 

(Carstens, 1987:27; Carstens, 1997:118), of die koherensie deur middel van die kohesie gereflekteer 

(Hoey, 2001:51) omdat kohesie gedagtes in tekste, as dit nie duidelik genoeg is nie, eksplisiet merk 

(Hatch, 1992:109).  Ook Donnelly (1994:96) sluit by voorgenoemde idee aan en sê “[c]ohesion 

makes textual connections explicit to a listener or reader...if we wish to communicate our ideas to 
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someone else, we must consider how best to make the text comprehensible; we must consider 

cohesion”. (Gekursiveer deur NF.)   

Die teenwoordigheid van kohesie maak ’n teks egter nie outomaties koherent nie, soos blyk uit die 

volgende voorbeeld (vertaal uit McCarthy, 1991:26): “Clare hou van aartappels.  Sy is in Ierland 

gebore”.  Struktureel gesproke skakel die twee sinne, omdat daar ’n betekenisverband tussen die 

woorde Clare en sy is, maar as dit nie deel van die leser se verwysingsraamwerk vorm dat Iere van 

aartappels hou nie, sal die verband tussen hierdie twee, ten spyte van die eksplisiete 

betekenisverband, nie begryp word nie (vgl. Carrell, 1982:485 wat ook na die rol van sowel kohesie 

as die verwysingsraamwerk van die leser verwys tydens die konstruering van ’n koherente teks). 

Die verwagtings en die agtergrondskennis van die leser speel daarom ook ’n rol wanneer ’n oordeel 

gevel word oor die mate waarin ’n teks koherent is.  Sommige tekste sal vir party taalgebruikers sin 

maak, terwyl dit vir ander onbegryplik is, juis omdat hulle nie oor voldoende agtergrondkennis beskik 

om ’n konteks te selekteer waarbinne die teks saamhang en suksesvol geïnterpreteer kan word nie 

(Du Toit & Smith-Müller, 2003:10; Hubbard, 1989:37).  Ook Carrell (1982:485), Dirven en Van Spoor 

(1999:222), McNamara et al. (2010:60), Renkema (1987:296), Sanford (2006:590) en Tanskanen 

(2006:20) verwys na die kennis van die taalgebruiker wat ’n rol speel in die konstruering van ’n 

koherente verstandelike voorstelling van enige teks. 

Koherensie (of samehang) berus dus op die totale bindingseffek (of kohesiemerkergebruik) én die 

verwagtings en agtergrondkennis van die leser (Esterhuizen, 2002:58; Weideman, 2011:74; 

Wybenga, 1988:36, 52; Zhang, 2000:64).  Ook Halliday en Hasan (1976:20) verwys na sowel interne 

as eksterne aspekte wat van belang is wanneer ’n leser (of hoorder) die status van ’n teks bepaal: 

“[H]e uses not only linguistic clues but also situational ones.  Linguistically he responds to specific 

features which bind the passage together, the patterns of connection, independent of structure, that 

we are referring to as cohesion. Situationally, he takes into account all he knows of the environment: 

what is going on, what part the language is playing, and who are involved.  

2.2.4 Kohesiemerkers en kohesiekettings 

Kohesie kom nie “eensklaps” in ’n teks tot stand nie, maar “is eintlik die resultaat van ’n proses wat 

met behulp van ’n aantal metodes in die taal gerealiseer word” (Carstens, 1997:121). (Gekursiveer 

deur NF.)  Hierdie “metodes” verwys na die gebruik van kohesiemerkers wat kohesiekettings vorm 

(Carstens & Van de Poel, 2012:107).  Vyf tipes kohesiemerkers is dekades gelede al deur Halliday 

en Hasan (1976:4) geïdentifiseer, naamlik verwysing, substitusie, ellips, konjunksie en leksikale 

kohesie, wat gebruik word om kohesiekettings; dit wil sê skakels tussen woorde (vgl. Cornelius, 

2012:105) te vorm om sodoende kohesie te bewerkstellig. 
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Die gebruik van die vyf kategorieë van kohesiemerkers word deur middel van bepaalde 

realiseringsmiddele11 binne ’n teks aangedui (vgl. Carstens, 1998:40 wat na “woordsoorte” verwys 

wat die gebruik van ’n bepaalde kohesiemerker “merk”, en Halliday & Hasan, 1976:6 wat na 

“particular features” verwys).  Voornaamwoorde, bywoorde en lidwoorde word onder andere gebruik 

om die gebruik van verwysing aan te dui, nulanafore om ellips te merk, woorde soos so en een vir 

die realisering van substitusie, voegwoorde en bywoorde om die gebruik van konjunksie aan te dui, 

en woordeskat soos die herhaling van woorde of superordinate en subordinate om die gebruik van 

leksikale kohesie in ’n teks aan te dui (vgl. Carstens, 1998:40-41 wat ook hieroor skryf).  Kohesie 

word dus bewerkstellig deur middel van die gebruik van kohesiemerkers en kohesiemerkers word 

weer deur bepaalde taalmiddele gerealiseer,   

Die vyf kategorieë van kohesiemerkers kan soos volg beskryf word: 

 Verwysing is gebaseer op die beginsel dat twee (of meer) elemente wat in dieselfde 

teksgedeelte voorkom semanties met mekaar geassosieer word, omdat beide na dieselfde 

referent12 verwys (Carstens, 1986:109; Carstens, 1987:22; Carstens, 1997:126; Carstens, 

1998:40; Carstens & Van de Poel, 2012:107). 

 Substitusie: Een taalelement word vervang deur ’n plaasvervangende woord of uitdrukking 

sonder dat die betekenis van die sin beïnvloed word (Carstens, 1987:22; Carstens, 1997:126; 

Carstens, 1998:40; Carstens & Van de Poel, 2012:109). 

 Ellips dui op die weglating van sommige taalelemente uit ’n teksgedeelte, omdat die 

weggelate woorde steeds binne konteks (d.i. die teksinterne konteks13) bepaal en 

geïnterpreteer kan word (Carstens, 1987:22; Carstens, 1997:126; Carstens, 1998:40; 

Carstens & Van de Poel, 2012:110). 

 Konjunksie: Die semantiese verband (d.i. aaneenskakelende, teenstellende, redegewende, 

of temporele verbande) tussen sinne word eksplisiet gemerk (Carstens, 1987:22; Carstens, 

1997:126; Carstens, 1998:40; Sanders & Pander Maat, 2006:591). 

 Leksikale kohesie: Dit is ’n kohesiemerker wat saamhang met die keuse van leksikon of 

woordeskat van ’n taal (Halliday & Hasan, 1976:274; Sanders & Pander Maat, 2006:591).  

Leksikaal-semantiese begrippe, soos hiponimie, sinonimie en antonimie, speel ’n rol 

(Carstens, 1987:22; Carstens, 1997:126; Carstens, 1998:40). 

 

                                                
11 In hierdie studie word die term “realiseringsmiddele” van kohesiemerkers gebruik, na aanleiding van Carstens 
(1997:121) se term “gerealiseer”.   
12 Die begrip referent word deur Bosman en Pienaar (2014:252) gedefinieer as “’n bepaalde saak in die buitetalige 
werklikheid”. 
13 Hierdie term van Wybenga (1988:37) word gebruik om te onderskei tussen die konteks (deikties) en die teksinterne 
konteks (die taalomgewing). 
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Hierdie vyf tipes kohesiemerkers word aan die hand van die volgende voorbeeld geïllustreer:  

 Voorbeeld 2.3: (1) Figuur 2.2 bestaan uit vier vorms. (2) Een is ’n vierkant, een is ’n driehoek 

en die ander twee is sirkels. (3) Die vierkant en een sirkel is swart, terwyl die driehoek en die 

ander sirkel wit is. (4) Die wit sirkel is bo-op die swart vierkant. (5) Aan hulle regterkant is die 

wit driehoek, waarin die ander klein sirkel is. (6) Die swart sirkel binne die driehoek is heelwat 

kleiner as die wit een (aangepas en vertaal uit Christiansen, 2011:20). 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasie 2.2: Illustrasie vir voorbeeld 2.3 (Christiansen, 2011:20) 

 Verwysing: Omdat verwysing ’n paar keer in die teks by voorbeeld 2.3 gebruik word, sal 

slegs enkele voorbeelde ter toeligting gegee word. (i) Die hulle in die vyfde sin word gebruik 

om op ’n korter wyse na die saak “sirkel bo-op die vierkant” te verwys. (ii) Die gebruik van 

die betreklike voornaamwoord waarin in die vyfde sin word gebruik om aan te toon dat 

dieselfde driehoek, wat vroeër in die sin genoem is, ter sprake is. (iii) Die gebruik van die 

bepaalde lidwoord in die vierkant en die driehoek (in die derde sin) en die sirkel (in die vierde 

sin) dui aan dat ’n spesifieke vierkant, driehoek en sirkel(s) ter sprake is – dié wat alreeds 

aan die leser vroeër in die teks bekendgestel is. 

 Substitusie: Die woord een in die sesde sin vervang die woord sirkel in dieselfde sin. 

 Ellips is gebruik waar woorde weggelaat is.  In die tweede sin word die woord vorm na een 

een en die ander twee weggelaat, omdat die betekenis van een en die ander twee steeds 

bepaal kan word na aanleiding van die woord vorms in die eerste sin. 

 Konjunksie: En (in die tweede sin) en terwyl (in die derde sin) merk onderskeidelik eksplisiet 

’n aaneenskakelende en ’n teenstellende verband tussen die betrokke sinne. 

 Leksikale kohesie: Die herhaaldelike gebruik van vierkant, driehoek, sirkel(s), swart en wit 

in die tweede tot die sesde sin merk betekenisverbande in opeenvolgende sinne.  Die gebruik 

van vierkant, driehoek en sirkel(s) (in die tweede sin) toon ’n betekenisverband met die woord 

vorms (in die eerste sin), omdat hierdie woord die superordinaat van die eersgenoemde paar 

woorde is.  

Uit bostaande illustrasie is twee aspekte duidelik, naamlik dat die verskillende kohesiemerkers, 

buiten konjunksie, in wese ook verwysend is (Steenberg, 1986:37) of verwysingswaarde het, omdat 
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hulle weliswaar vir hulle interpretasie na 'n ander element in of buite die teks verwys, en dat die 

gebruik van kohesiemerkers kohesiekettings vorm; dit wil sê skakels tussen woorde (vgl. Cornelius, 

2012:105).  Hierdie kohesiekettings bring die verhoudings tussen sinne of sinsdele in die 

oppervlakteks aan die lig (Prinsloo, 1994:150).  Kohesiekettings kan binne ’n sin (ŉ strukturele 

eenheid wat strek van ’n hoofletter tot ’n punt)14 voorkom of oor sinsgrense heen strek (vgl. Carstens, 

1997:123; Christiansen, 2011:25; Eksi, 2011:893; Halliday & Hasan, 1976:8-9; Prinsloo, 1994:150).  

 Voorbeeld 2.4 (kohesieketting binne ’n sin): Die swart sirkel binne die driehoek is heelwat 

kleiner as die wit een (sirkel). 

 Voorbeeld 2.5 (kohesieketting oor sinsgrense heen): Figuur 2.1 bestaan uit vier vorms.  

Een is ’n vierkant, een is ’n driehoek en die ander twee is sirkels.  Die interpretasie van een en 

die ander twee dui op die woord vorms in die vorige sin.   

Halliday en Hasan (1976:9) ag kohesiekettings oor sinsgrense heen as meer opvallend: “cohesive 

ties between sentences stands out more clearly because they are the ONLY source of texture, 

whereas within the sentence there are the structural relations as well” (woordeliks aangehaal).  Wat 

Halliday en Hasan (1976:8) hiermee bedoel, is dat binne ’n sin soos: “If you happen to meet the 

admiral, don’t tell him his ship’s gone down” die kohesieketting “admiralhim” nie bydra tot die 

koherensie van die sin nie, omdat die sin alreeds saamhang.   

Volgens hulle is hierdie kohesieketting (“admiralhim”) ’n strukturele verband, omdat die struktuur 

van die sin bepaal dat dit onnatuurlik sou wees om “If you happen to meet the admiral, don’t tell the 

admiral the admiral’s ship’s gone down” te skryf.  Aan die ander kant redeneer Halliday en Hasan 

(1976:8) dat kohesie steeds bewerkstellig is, omdat die “him” in die tweede deel van die sin 

geïnterpreteer word as verwysend na “the admiral” vroeër, en dat die aard van die betekenisverband 

tussen “him” en “admiral” nie anders is omdat hulle binne dieselfde sin voorkom nie.  

Die skakels tussen woorde en sinne is dus nie “afstandsgebonde” nie (Carstens, 1997:123) en nie 

minder kohesief as dié wat oor sinsgrense heen strek nie.  As dit die geval was, sou Ponelis (1979), 

wat Carstens (1997:159) tereg as die belangrikste bron oor anaforiek in en oor Afrikaans beskryf, in 

sy hoofstuk oor Anaforiek nie na beide “sinsinterne anaforiese kettings” en “sinseksterne anaforiese 

kettings” (vgl. Ponelis, 1979:576) verwys het nie.   

Vir doeleindes van hierdie studie is kohesiekettings binne ’n sin sowel as kohesiekettings wat oor 

sinsgrense heen strek ter sprake (vergelyk par. 1.5.3.1.2.2 en par. 4.5.2.2).  Die navorser gebruik in 

hierdie studie sinsinterne en sinseksterne kohesiemerkergebruik na aanleiding van Carstens 

                                                
14 Hierdie definisie van ’n sin is geneem uit Halliday en Hasan (1976:233).  Dié definisie van Halliday en Hasan (1976) is 
in hierdie studie ook ter sprake wanneer daar na die begrip sin verwys word. 
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(1997:123) se “sinsinterne en sinseksterne verhoudinge” en Ponelis (1979:576) se “sinsinterne en 

sinseksterne anaforiese kettings”. 

Elkeen van die vyf tipes kohesiemerkers (verwysing, substitusie, ellips, konjunksie en leksikale 

kohesie) soos aanvanklik deur Halliday en Hasan (1976:4) geïdentifiseer, én die realiseringsmiddele 

deur middel waarvan die gebruik van hierdie kohesiemerkers in Afrikaanse tekste gerealiseer word 

om kohesie te bewerkstellig, word in par. 2.3.1 tot par. 2.3.5 in besonderhede beskryf.  Hoewel 

Engelse bronne gebruik word wat op Afrikaans van toepassing is, val die fokus steeds op Afrikaans. 

2.3 Die vyf kategorieë van kohesiemerkers in besonderhede 

Kohesiemerkers (substitusie, verwysing, ellips, konjunksiemerkers en leksikale kohesie) word 

volgens Halliday en Hasan (1976:303) in twee breë kategorieë ingedeel, naamlik grammatikale 

kohesie en leksikale kohesie.  Verwysing, ellips en substitusie kan geklassifiseer word as 

grammatikale kohesie, omdat dit werk met geslote sisteme: “simple options such as those of person, 

number, proximity and degree of comparison”. 

Leksikale kohesie, soos die naam impliseer, is leksikaal; met ander woorde dit behels ’n keuse van 

’n leksikale item wat soortgelyk is aan ’n voorafgaande leksikale item.  Hierdie keuse is oop-einde.  

Konjunksie lê op die grens tussen leksikale en grammatikale kohesie (Halliday & Hasan, 1976:6).  

Konjunksiemerkers het merendeels betrekking op die grammatika in dié sin dat konjunksiemerkers 

’n effek op die woordorde van ’n sin uitoefen (vergelyk par. 2.3.4.2 waar die sintaktiese funksie van 

konjunksiemerkers beskryf word), maar dit is ook leksikaal in dié opsig dat die skryfwerk ’n keuse 

uitoefen tussen die gebruik van bepaalde konjunksiemerkers (byvoorbeeld die keuse tussen want of 

omdat). 

2.3.1 Verwysing 

Verwysing verwys na die proses om ’n referent (persoon, plek, dinge in die buitetalige werklikheid) 

in die teks bekend te stel en dan weer daarna te verwys (Eggins, 2004:33).  Referensiële kontinuïteit 

is hier ter sprake: dieselfde referent word vir ’n tweede keer genoem (Halliday & Hasan, 1976:31).  

In die sin “Jan bly naby die park.  Hy gaan gereeld daarnatoe” (aangepas en vertaal uit Sanders en 

Pander Maat, 2006:591) verwys die hy en daarnatoe nie bloot na enige persoon of plek nie, maar 

na dieselfde persoon en plek waarna in die eerste sin, met behulp van Jan en die park, verwys is.  

Dit is hierdie referensiële kontinuïteit wat kohesie bewerkstellig. 

Hieruit is dit duidelik dat verwysing gebaseer is op die beginsel dat twee (of meer) elemente wat in 

dieselfde teksgedeelte voorkom semanties met mekaar geassosieer word, omdat beide na dieselfde 

referent verwys (Carstens, 1986:109; Carstens, 1987:22; Carstens, 1997:126; Carstens, 1998:40; 
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Carstens & Van de Poel, 2012:107).  Verwysing dui dus op die semantiese skakeling tussen twee 

talige elemente – albei verwys na dieselfde nietalige saak (Carstens, 1997:167). 

Halliday en Hasan (1976:37), wie se vyf kategorieë van kohesiemerkers as vertrekpunt geneem is, 

redeneer dat “[e]xophoric reference contributes to the CREATION of text, in that it links the language 

with the context of the situation; but it does not contribute to the INTEGRATION of one passage with 

another so that the two together form part of the SAME TEXT” (woordeliks aangehaal).  Wat Halliday 

en Hasan (1976:37) hiermee bedoel, is dat wanneer verwysing as kohesiemerker gebruik word, 

word binnetekstuele verwysing, dit wil sê skakels tussen talige elemente binne die teksinterne 

konteks of die taalomgewing, gebruik om kohesie te bewerkstellig (byvoorbeeld, “Moenie met die 

hond speel nie; hy sal byt!”)15, omdat dit teksgedeeltes integreer.  Daarenteen lei deiktiese verwysing 

nie tot die integrasie van teksgedeeltes nie, want ’n talige element binne die teks verwys slegs na 

iets of iemand buite die teks, maar binne die konteks of gespreksituasie (byvoorbeeld, “Oppas, hy 

sal jou byt!”)16. 

In navolging van Halliday en Hasan (1976:37) se beskouing, en die feit dat die navorser jong leerders 

se effektiewe gebruik van kohesiemerkers in skryfwerk ondersoek, word in hierdie studie slegs op 

binnetekstuele verwysing gefokus (vergelyk par. 4.5.2.2 in hierdie verband).  Die navorser sal steeds 

die term “verwysing” gebruik; hoewel slegs binnetekstuele verwysing vir die doeleindes van hierdie 

studie ter sprake is.   

Die beskrywing van die aard van verwysing word soos volg in hierdie afdeling (par. 2.3.1) benader: 

(i) Die twee begrippe, anafoor en antesedent, wat ter sprake is wanneer ’n gesprek oor verwysing 

gevoer word, word gedefinieer (vergelyk par. 2.3.1.1), en verskillende fasette rakende die 

verhouding daartussen word beskryf (vergelyk par. 2.3.1.1 en par. 2.3.1.2).  Hierna gee die navorser 

haar eie opsommende samevatting van Halliday en Hasan (1976:37-87) se raamwerk van 

verwysing.   

Halliday en Hasan (1976:37-87) verdeel verwysing in drie subkategorieë en gee bepaalde 

taalmiddele wat die gebruik van elkeen van die subkategorieë van verwysing realiseer (vergelyk par. 

2.3.1.3).  Vervolgens word hierdie indeling van hulle op Afrikaans van toepassing gemaak (vergelyk 

par. 2.3.1.4.1 tot par. 2.3.1.4.3) én uitgebrei met addisionele realiseringsmiddele uit die Afrikaans- 

en Engelstalige vakliteratuur waardeur die gebruik van verwysing, in Afrikaans, binne ’n teks 

aangetoon word (vergelyk par. 2.3.1.4.4).  Voorbeeldsinne waardeur kohesiebewerkstelliging deur 

middel van verwysing geïllustreer word, word telkens gekursiveer en die antesedent en die anafoor 

word onderskeidelik onderstreep en in vetgedrukte letters aangetoon.  Waar uittreksels uit gedigte 

                                                
15 Carstens (1986:109) gee hierdie voorbeeld om binnetekstuele verwysing te illustreer.  
16 Carstens (1986:109) gee hierdie voorbeeld om deiktiese verwysing te illustreer. 
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of boeke gegee word, is dit die navorser se eie vonds.  Hierdie uittreksels is nie uit ander outeurs se 

werk bekom nie.  

2.3.1.1 Aard van die antesedent-anafoor-verhouding 

Twee begrippe, naamlik antesedent en anafoor, is ter sprake wanneer ’n diskoers oor verwysing 

gevoer word.  Hierdie begrippe word verduidelik aan die hand van illustrasie 2.3 hier onder.   

 

 

 

Voorbeeld 2.7: ’n Aantal mense het nader gestaan.  Hulle het kwaad gelyk (vertaal uit Crystal, 2010:123). 

 

Illustrasie 2.3: Gebruik van verwysing gedurende die skryfproses 

In illustrasie 2.3 hier bo verteenwoordig ’n aantal mense die antesedent en hulle die anafoor.  Gesien 

vanuit die skrywer se oogpunt is dit die funksie van die antesedent (d.i. ’n aantal mense) om die 

referent (in hierdie geval ’n groep mense in die buitetalige werklikheid) in die teks bekend te stel (vgl. 

Botha, 1987:222; Ponelis, 1979:55, 566-577).  Die anafoor hulle se inligtingsinhoud is te laag om 

hierdie funksie van individualisasie en identifikasie van ’n referent te vervul (vgl. Prinsloo, 2002:109).   

Die funksie van die anafoor is om via die antesedent na die reeds geïdentifiseerde referent (De 

Stadler, 1989:423) op ’n taalekonomiese wyse te verwys (Carstens, 1997:185; Cook, 1989:18), dit 

wil sê met minder woorde “te hervat”, ten einde die herhaling van die naamwoordstuk17 (’n aantal 

mense) te vermy (vgl. Ponelis, 1979:55; Taljaard, 1992:13).  In aansluiting hierby sê Eksi (2011:893) 

dat die gebruik van verwysing aangedui word “by using another word, group of words, or suffix with 

the same meaning in the same sentence or a subsequent sentence, instead of a word denoting a 

concept, entity, or situation which is used earlier in the same text”. (Gekursiveer deur NF.)  Die 

gebruik van anafore kan dus as ’n soort “reduksieverskynsel” (Ponelis, 1979:565) geag word. 

’n Belangrike opmerking rakende die funksie van anafore is dat hulle nié die betekenis van hulle 

antesedente herhaal nie (De Stadler, 1989:425-426).  Soos reeds genoem, word anafore as 

taalekonomiese middele in ’n teks gebruik.  Om te sê dat die anafoor die antesedent se betekenis 

herhaal, weerspieël nie hierdie eienskap van anafore nie.  Die navorser stem met De Stadler 

(1989:425) saam dat anafore en antesedente hoogstens bepaalde ooreenkomste in betekenis het, 

                                                
17 Ponelis (1979:6) definieer ’n naamwoordstuk as “’n konstruksie met ’n naamwoord as kern” byvoorbeeld “PIET skiet 
die KAT in die MIDDEL van sy blad”. 

Konteks 

antesedent anafoor 
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byvoorbeeld in daardie gevalle waar die anafoor gemerk is vir ’n bepaalde geslag en ’n bepaalde 

getal wat ooreenstem met dié van die antesedent. 

Gesien vanuit die leser se oogpunt, kan die aard van die verhouding tussen die antesedent en die 

anafoor beskryf word as een wat deur afhanklikheid gekenmerk word: vir die korrekte interpretasie 

van die anafoor is die leser aangewese op die antesedent (Carstens, 1997:160), omdat die 

antesedent vir die leser spesifiseer hoe die anafoor geïnterpreteer moet word (Carstens, 1986:109).  

Die anafoor se betekenis word bepaal via die antesedent wat na ’n bepaalde referent in die 

werklikheid verwys (vgl. illustrasie 2.3 hier bo).  Anafore is dus “afhanklike woorde” (Carstens, 

1997:185) wat op hul eie geen waarde of referent het nie (Hatch, 1992:223).  

’n Verdere term kan gebruik word om die verhouding tussen die antesedent en die anafoor te beskryf, 

naamlik tekenanaforiek.  Ponelis (1979:566) gebruik die term tekenanaforiek om die verhouding 

tussen antesedente en anafore te beskryf.  Tekenanaforiek beteken dat die lede van die ketting 

koreferensieel is; met ander woorde hulle het betrekking op dieselfde eksemplaar van ’n saak.  Die 

man en hy (vgl. voorbeeld 2.7 hier onder) verwys nie albei slegs na dieselfde saak (d.i. ’n bepaalde 

man) in die buitetalige werklikheid nie, maar ook na dieselfde eksemplaar van hierdie saak; dit wil 

sê ’n spesifieke man wat besig is om te slaap. 

 Voorbeeld 2.7: Die man slaap, want hy is moeg (Wybenga, 1988:40). 

Uit bostaande bespreking is dit duidelik dat die anafoor nie terugverwys na die antesedent-

naamwoordstuk Die man nie, maar wel via die antesedent-naamwoordstuk na dieselfde referent 

verwys.  Hierdie selfde standpunt word deur onder andere Carstens (1997:167), Lyons (1977:660), 

Morgan en Sellner (1980:180), Renkema (1987:87) en Webber (1980:144) gehuldig.   

In een van Halliday en Hasan (1976:2) se voorbeelde “Wash and core six cooking apples.  Put them 

into a fireproof dish” sê hulle dat “them” in die tweede sin na die woorde of die frase “six cooking 

apples” in die eerste sin terugverwys.  Morgan en Sellner (1980:180) verskil hiervan: 

Them does not refer back to something that has gone before.  It refers (more 

accurately stated, the writer uses it to refer) to six cooking apples, not the noun 

phrase six cooking apples.  The sentence is an instruction to put apples, not words, 

into a dish.  It is not the apples that have ‘gone before’, but the act of referring to 

the apples by using certain words. 

Die tradisionele standpunt ten opsigte van die verhouding tussen die anafoor en die antesedent (d.i. 

die anafoor verwys wel na die antesedent) word nie slegs in die werk van Halliday en Hasan (1976) 

– die seminale werk oor kohesie in en oor Engels – opgemerk nie, maar ook in dié van De Stadler 

(1989:411), Donnelly (1994:100), Du Plessis (1997:80), Pienaar (2009:31), Renkema (2004:106), 
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Taljaard (1992:14) en Van Schoor (1983:289), om slegs enkeles te noem.  Selfs Ponelis (1979) 

maak teenstrydige stellings ten opsigte van die aard van die anafoor-antesedent-verhouding.  

Ponelis (1979:15) gee die voorbeeld “Jan was hier.  Ek het hom gesien” en verduidelik dan dat hom 

na Jan terugverwys.   

Op ’n ander plek se Ponelis (1979:577) weer die volgende: “Nou kan die funksie van antesedente 

en anafore gepresiseer word: in referensiële anaforiese kettings verwys sowel antesedent as 

anafoor na ’n referent (en wel na dieselfde referent).  Die antesedent identifiseer/individualiseer ook 

die referent en die anafoor verwys dan terug na dié referent.”   

Vir die doeleindes van hierdie studie geld slegs die tweede standpunt van Ponelis (1979:577), 

naamlik dat die anafoor na dieselfde referent as die antesedent verwys, omdat dit die moderne 

siening van verwysing is (vgl. Carstens, 1997:167). 

2.3.1.2 Rigting van die antesedent-anafoor-verhouding 

Verwysing binne die teks kan twee rigtings aanneem: terugwerkend (anafories) of vooruitwerkend 

(katafories) (Carstens, 1997:201-204; Eggins, 2004:34; Halliday & Hasan, 1976:33; Halliday & 

Matthiessen, 2004:552-553; Paltridge, 2000:132; Renkema, 2004:106; Taljaard, 1992:16; 

Thompson, 2014:217-218). 

Carstens (1997:139) beskryf terugwerkende verwysing as verwysing waar die element wat die 

interpretasie van ’n ander element moontlik maak (dit wil sê die antesedent wat die interpretasie van 

die anafoor moontlik maak), vroeër in die teks gevind kan word (vgl. voorbeeld 2.8 hier onder).   

 Voorbeeld 2.8: Terugwerkende verwysing: Jaco het 60 seëls.  Dertig daarvan het prente 

van mense op (Du Plessis, 1997:80).  

Carstens (1997:202) wys daarop dat dit in ’n sekere mate die plig van die spreker (en skrywer) is 

om so gou moontlik die referent in die teks bekend te stel, sodat sy gespreksgenote (en lesers) 

presies kan weet waaroor hy praat.  Al stel die skrywer die referent vroegtydig binne die teks bekend, 

verseker dit nie dat terugwerkende verwysing nie steeds problematies kan wees nie.  De 

Beaugrande en Dressler (1981:60) wys tereg daarop dat “anaphora can still be troublesome if there 

is a lengthy stretch of text before the pro-form appears [...] By then, the original elements could have 

been displaced from active storage and other candidates may be mistakenly called”.  Die implikasie 

hiervan is dat, as die anafoor eers veel later in ’n teks gebruik word, en daar reeds verskillende 

verwysingskettings binne die teks vervleg is, die skrywer die antesedentvorm dalk moet herhaal om 

na die referent te verwys en daarna eers die anafoor gebruik. 
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Vooruitwerkende verwysing (vgl. voorbeeld 2.9 hier onder) kan weer verklaar word as verwysing 

waar ’n element nie geïnterpreteer word op grond van sy assosiasie met ’n voorafgaande element 

nie, maar wel op grond van die voorkoms van ’n element verderaan in die teks (Carstens, 1997:125, 

139).  Die anafoor “antisipeer” die antesedent wat nog aangebied moet word (De Stadler, 1989:427). 

 Voorbeeld 2.9: Op sy agterpote staan hy vyf verdiepings hoog.  In die stad se neonligte blink 

sy koue oog.  Sy pote trap motors en speelgoed plat.  Sy stert vee lastige helikopters uit die 

pad.  Skares vlug verskrik, mense skree en gil.  Oor die wolkekrabbers dreun sy woedende 

brul.  Die weermag en wetenskaplikes wat hom nou probeer keer, het al jare lank op hom 

geëksperimenteer.  Hy saai chaos en verwoesting so ver as wat hy gaan.  Gee pad voor 

Veranus die Monsterlikkewaan! (Uit Middernagfees van Jaco Jacobs, 2009:55) 

Die gebruik van vooruitwerkende verwysing, waarskynlik om stilistiese oorwegings, blyk bepaalde 

voordele vir die leser in te hou.  Dit skep onder andere ’n atmosfeer van afwagting en misterie 

(Carstens, 1997:203) en wek twyfel by die leser wat sy belangstelling intensiveer (De Beaugrande 

& Dressler, 1981:61; McCarthy, 1991:36).  Die gebruik hiervan is egter aan bepaalde beperkings 

onderhewig.   

Wanneer vooruitwerkende verwysing gebruik word, moet die sinne waarin die anafoor en sy 

antesedent onderskeidelik voorkom van ’n hoë mate van semantiese kohesie getuig; met ander 

woorde die relevansie van die sinne waarin die anafoor en sy antesedent onderskeidelik gebruik 

word, ten opsigte van mekaar, moet baie duidelik wees (De Stadler, 1989:427).  ’n Verdere 

beperking behels die afstand tussen die anafoor en die antesedent.  Die anafoor en die antesedent 

moet verkieslik binne dieselfde sin voorkom (De Beaugrande & Dressler, 1981:60; De Stadler, 

1989:428); hoewel die groot afstand tussen die anafoor en die antesedent by voorbeeld 2.9 hier bo 

nie die leser se taak bemoeilik om ’n referent vir die anafore (aangedui in vetdruk) te identifiseer nie. 

2.3.1.3 Halliday en Hasan (1976:37-87) se indeling van verwysing 

Halliday en Hasan (1976:37-87) verdeel verwysing (ten opsigte van Engels) in drie subkategorieë, 

naamlik persoonlike18 (“personal reference”), aantonende (“demonstrative reference”) en 

vergelykende verwysing (“comparative reference”) en ken bepaalde realiseringsmiddele aan elkeen 

van hierdie subkategorieë toe (vgl. tabel 2.1 op die volgende bladsy). 

Persoonlike verwysing (“personal reference”) dui op die rol wat die persoon in die gespreksituasie 

vervul, naamlik dié van spreker, aangesprokene of ’n ander rol.  Persoonlike verwysing verwys dus 

na die kategorie mens (Halliday & Hasan, 1976:44).  Persoonlike verwysing sluit egter ook 

                                                
18 Die Afrikaanse benamings van Steenberg (1986:38) word gebruik.  
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niemenslike verwysing in soos die gebruik van “it” (dit), wat hierdie subkategorie se naam effens 

misleidend maak.   

Halliday en Hasan (1976:45) verdedig hulle keuse van die term “personal reference” deur te sê dat, 

alhoewel niemenslike verwysing by hierdie subkategorie ingesluit word, die subkategorie se naam 

enersyds op die primêre betekenis daarvan (in hierdie geval is mens die kernbetekenis van die 

subkategorie) dui en andersyds ’n maklik onthoubare term is. 

Aantonende verwysing (“demonstrative reference”) word beskryf as “verbal pointing”.  Woorde 

soos “here” en “there” word gebruik om aan te toon of die referent naby of ver is (vgl. Halliday & 

Hasan, 1976:57).  

Vergelykende verwysing (“comparative reference”) kan beskou word as indirekte verwysing 

(Halliday & Hasan, 1976:37), want iets kan nie net “soos” wees nie; dit moet “soos iets anders” wees 

(Halliday & Hasan (1976:78). 

Die navorser het ’n samevatting van Halliday en Hasan (1976:37-87) se indeling van verwysing 

geformuleer (vgl. tabel 2.1 hierna).   

Tabel 2.1: ’n Sintese van Halliday en Hasan (1976:37-87) se raamwerk van verwysing ten opsigte van 
Engels 
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Tabel 2.1: ’n Sintese van Halliday en Hasan (1976:37-87) se raamwerk van verwysing ten opsigte van 
Engels (vervolg) 
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2.3.1.4 Toepassing van Halliday en Hasan (1976:37-87) se indeling op Afrikaans 

Elkeen van die drie subkategorieë van verwysing van Halliday en Hasan (1976:37-87), en die 

realiseringsmiddele wat hulle aan die betrokke subkategorieë toegeken het, word in par. 2.3.1.4.1 

tot par. 2.3.1.4.3 op Afrikaans van toepassing gemaak.   

2.3.1.4.1 Persoonlike verwysing 

Die onderstaande voorbeelde illustreer hoedat persoonlike, attributiewe en selfstandige besitlike 

voornaamwoorde, wat Halliday en Hasan (1976:43) aan die subkategorie persoonlike verwysing in 

Engels toeken (vgl. tabel 2.1), ook in Afrikaans gebruik kan word om die gebruik van persoonlike 

verwysing aan te dui en sodoende kohesie te bewerkstellig. Vergelyk die volgende uittreksel om die 

gebruik van die voorgenoemde drie realiseringsmiddele van persoonlike verwysing te illustreer 

(woorde wat met dieselfde boskrif gemerk is, verwys na dieselfde referent in die buitetalige 

werklikheid): 

Die kabouteri met die rooi-rooi pet 

die kabouter met die geel hemp aan 

het syi hart gistraand vir my gegee 

synei behoort nou net aan my 

en syi hemp is vir die maan. 

Die hoepelronde blou-blou lugii 

het kadoemps op die grond geval 

hy’ti ditii blink-blou in syi hand gerol 

toe speel ons daarmeeii bal.   

(Aangepaste uittreksel uit Kabouterliefde van Ingrid Jonker)19 

In par. 2.3.1.4.1.1 tot par. 2.3.1.4.1.3 word die gebruik van persoonlike voornaamwoorde, besitlike 

voornaamwoorde en selfstandige besitlike voornaamwoorde in besonderhede beskryf.  

2.3.1.4.1.1  Persoonlike voornaamwoorde 

Die persoonlike voornaamwoord dit (vgl. Ponelis, 1979:68) is sekerlik die persoonlike 

voornaamwoord met die grootste verskeidenheid gebruike.  Dit word gebruik om na telbare konkrete 

referente, telbare abstrakte referente en na getalsongespesifiseerde abstrakte referente te verwys.  

Hierdie voornaamwoord word ook gebruik om ’n bepaalde “affektiewe effek” te verkry.  Dit tree selfs 

sinsanafories op of kan ’n hele teks as antesedent hê.  In sommige gevalle word dit ook met 

                                                
19 Hierdie gedig is vanaf die Internet verkry.  Die bron hiervan is Woorde.co.za (2012), en word in die bronnelys 
aangetoon.  
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voorsetsels gekombineer.  Al hierdie gebruike van dit word in par. 2.3.1.4.1.1.i tot par. 2.3.1.4.1.1.iv 

beskryf. 

(i) Verskillende sake waarna dit verwys 

Soos reeds genoem, word dit gebruik om na telbare konkrete referente, telbare abstrakte referente 

en getalsongespesifiseerde abstrakte referente te verwys.  Die skrywer het egter die keuse om dit 

of ’n ander persoonlike voornaamwoord te gebruik om na die voorgenoemde sake te verwys.  

Inligting verkry uit Carstens (1997:194-195) en Ponelis (1979:69-72) is deur die navorser geïntegreer 

en in tabelformaat aangebied (vgl. tabel 2.2 hier onder) ten einde aan te toon wanneer dit gebruiklik 

is om dit of ander voornaamwoorde te gebruik om na telbare, konkrete referente, telbare abstrakte 

referente en na getalsongespesifiseerde abstrakte referente te verwys. 

Tabel 2.2: Riglyne vir die gebruik van dit, hy en hulle 

Saak/referent waarna 

verwys word 

Gebruiklike 

realiseringsmiddel 

van verwysing 

Voorbeelde 

Telbare konkrete referente 

(bv. konsertina, rivier, diere, 

lewelose voorwerpe, ens.) 

Dit/hy/sy/hulle  Dit/hy (= die konsertina) wikkel in sy 

hande soos wat hy dit speel (Ponelis, 

1979:69). 

 Eers moes ons dit/hy (= boom) afkap 

(Ponelis, 1979:71). 

 Toe sy die wurm sien, het sy dit/hy 

eenkant toe gestoot (Carstens, 

1997:194)  

 Wagter is my beste vriend en dit/hy is 

altyd bly om my te sien (Carstens, 

1997:194).  

 Kietsie is die fraaiste ou katjie op 

aarde.  Dit is tog te lekker as sy/dit so 

op my skoot opkrul (Carstens, 

1997:194). 

 Toe die polisie die radiohorlosie, die 

video-opnemer en die televisiestel aan 

hom uitgewys het, het hy dit/hulle 

dadelik uitgeken as sy eiendom 

(Carstens, 1997:195). 

 Daar lê ’n potlood.  Sal jy dit/hom 

aangee, asseblief? (Carstens, 

1997:194) 
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Telbare abstrakte referente 

(bv. teken, plan, ens.) 

dit of hy  Hulle het dit/hom (= teken) nie begryp 

nie (Ponelis, 1979:69). 

 Ek moes dit/hom (= die rympie) toe 

opsê (Ponelis, 1979:71). 

Getalsongespesifiseerde 

konkrete referent (bv. melk, 

vleis, sand, brood, ens.) 

dit of hy  Proe hom/dit (= die melk) net (Ponelis, 

1979:69). 

 Ek bring dit (= koffie) nou (Ponelis, 

1979:71). 

 Hier is die 2-3-2.  Strooi dit egalig oor 

jou grasperk (Ponelis, 1979:58). 

Getalsongespesifiseerde 

abstrakte referent (bv. 

onderwys, liefde ensovoorts. 

dit  Dit (= die nuus) het gister bekend 

geword (Ponelis, 1979:71). 

(ii) Dit kan ’n affektiewe effek hê 

Carstens (1997:195) wys daarop dat geslagskongruensie tussen die voornaamwoord en die saak 

waarna dit verwys, gehandhaaf moet word.  Dit beteken dat die voornaamwoord en die referent 

ooreen moet stem met betrekking tot geslagsaanduiding: ’n manlike saak (byvoorbeeld “Jan”) 

behoort geskakel te word met ’n voornaamwoord wat manlikheid uitdruk (bv. hy).   

Daar is egter uitsonderings op die reël, soos blyk uit Carstens (1997:195) en Ponelis (1979:72).  

Ponelis (1979:58) verwys na “affektiewe dit” en sê dan dat geslagskongruensie opgehef kan word 

indien dit gebruik word om ’n affektiewe waarde uit te druk, soos terglus, spot en sarkasme.  By 

voorbeeld 2.10 (a) hier onder word dit gebruik om ’n bepaalde houding (een van ergenis) uit te druk 

teenoor ’n bepaalde persoon.  Deur middel van die gebruik van dit is die houding teenoor die persoon 

sterker as by voorbeeld 2.10 (b) waarin hy gebruik word.   

 Voorbeeld 2.10:  

(a) Dit is mos altyd nukkerig op ’n Maandagmôre. (Ponelis, 1979:72). 

(b) Hy is mos altyd nukkerig op ’n Maandagmôre (Ponelis, 1979:72). 

(iii) Dit tree sins- en teksanafories op 

Die persoonlike voornaamwoord dit tree sinsanafories op (vgl. voorbeeld 2.11 op die volgende 

bladsy); met ander woorde die voornaamwoord het ’n hele sin as antesedent (Botha, 1987:226-227; 

De Stadler, 1989:422; Ponelis, 1979:70-71; Wybenga, 1989:220-221).  Wybenga (1989:221) meld 

dat die persoonlike voornaamwoord dit ook teksanafories gebruik word, maar gee nie ’n voorbeeld 

nie.  Die navorser gebruik een van die skryfstukke wat ’n graad 7-leerder tydens die eksploratiewe 
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ondersoek geskryf het, om hierdie funksie van dit te illustreer (vgl. voorbeeld 2.12 hier onder).  

Hierdie teks word verbatim weergegee.  Die enigste aanpassings is die gebruik van vetdruk en 

onderstreping om tussen die realiseringsmiddel van verwysing en die antesedent te onderskei. 

 Voorbeeld 2.11: Niemand is volmaak nie.  Jy moet dit altyd onthou (Botha, 1987:226). 

 Voorbeeld 2.12: Ek het ’n voet in die deur gekry toe ek my heel eerste keer by die see was.  

Ek was toe in Waterfront in Kaapstad waar dit ’n lekker sonnige dag was.  Ek het geswem, 

rekenaarspeletjies en vlugbal gespeel, foto’s geneem en ek het gekamp.  Maar die beste van 

alles was om boot te ry en om vis te vang.  Ek en my ma en pa het foto’s geneem en op dolfyne 

gery waar ’n haai ons gejaag het.  Dit het alles gebeur toe ek ses jaar oud was.  Dit was die 

wonderlikste ervaring. 

(iv) Dit gekombineer met voorsetsels 

Wanneer dit met voorsetsels verbind word, behoort ’n vormverandering in te tree, wat as die 

“voorsetselvorm van dit” bekend staan, byvoorbeeld op + dit word daarop (vgl. Ponelis, 1979:63; 

Wybenga, 1989:220-221).  Albei hierdie vorme word gebruik, maar die konteks bepaal in ’n groot 

mate watter vorm meer geskik is: in informele taalgebruik sal voorkeur aan vorme soos aan dit gegee 

word, terwyl daaraan in formeler taal verkies word (Feinauer, 1998:86; vergelyk par. 4.5.2.2 waar 

daar aangetoon word dat vorme soos op dit deur die navorser aangeteken is as voorbeelde van 

verwysing wat effektief gebruik is, maar nie so taalkundig korrek nie).  Vergelyk as voorbeeld: 

 Voorbeeld 2.13:  

(a)  “Het iemand al in die nuwe Ford Focus gery?” 

(b) “Ja, ek het daarin gery” (Carstens, 1998:40). 

2.3.1.4.1.2  Attributiewe besitlike voornaamwoorde 

Die attributiewe besitlike voornaamwoord verwys na ’n besitter wat reeds in ’n teks bekendgestel is 

(Halliday & Hasan, 1976:55).  Vergelyk die volgende voorbeeld:  

 Voorbeeld 2.14: Johan het sy motor verkoop en toe vir hom ’n bakkie gekoop (De Stadler, 

1989:405).  

Die besitter in die buitetalige werklikheid (d.i. Johan) word geleksikaliseer; dit wil sê Jan word in die 

teks ingevoer in die vorm van ’n antesedent (Johan)20.  In plaas daarvan om die antesedent Johan 

te herhaal (“Johan het Johan se motor verkoop”), word ’n attributiewe besitlike voornaamwoord sy 

                                                
20Woorde wat nie geleksikaliseer word nie is woorde wat uit ’n sin of konstruksie weggelaat word (Carstens, 1997:179).  
Woorde wat “geleksikaliseer” is, is woorde wat in ’n teks bekendgestel is. 
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gebruik om herhaling van Johan uit te skakel en steeds verwysing na die besitter, Johan, in die 

buitetalige werklikheid voort te sit. 

2.3.1.4.1.3  Selfstandige besitlike voornaamwoorde 

Selfstandige besitlike voornaamwoorde (byvoorbeeld hare, syne) word ook ingespan om die gebruik 

van verwysing aan te dui.  Die selfstandige besitlike voornaamwoord verwys na twee sake 

gesamentlik in die buitetalige werklikheid op ’n korter wyse, te wete ’n besitter en ’n 

besitting/voorwerp (Van Schoor, 1983:295).  

 Voorbeeld 2.15: Kan jy vir Mary ’n program gee?  Hare het verlore geraak (vertaal uit Halliday 

& Hasan, 1976:55). 

Hier verwys die selfstandige besitlike voornaamwoord hare op ’n korter manier gesamentlik na twéé 

sake: (i) die besitter, Annerie, en (ii) die besitting/voorwerp, program.) 

2.3.1.4.2 Aantonende verwysing 

Die onderstaande voorbeelde is uit die Afrikaanstalige literatuur bekom.  Dit word gebruik om te toon 

hoedat die bepaalde lidwoord, aanwysende voornaamwoorde en bywoorde van tyd en plek, wat 

Halliday en Hasan (1976:57) aan die subkategorie aantonende verwysing toegeken het, ook in 

Afrikaans gebruik kan word om die gebruik van aantonende verwysing te merk. 

 Voorbeeld 2.16 (bepaalde lidwoord die): By Rietfontein se leidam, as die reier staan en 

droom/ en gepluimde peerboomtakke bloeisels sprinkel oor die stroom,/ word op maanverligte 

nagte nog ŉ sombere tafereel/ van haat en lus en liefde deur gestorwenes afgespeel [...] ŉ 

Honderd jaar gelede het die buurt se mooiste blom/ so in die helder maanlig na die 

peerboomlaan gekom;/ maar terwyl sy en haar minnaar in confettie-bloeisels staan,/ het ŉ 

ander in die skaduwee langs die dam se wal gegaan (uit Rietfontein van ID Du Plessis)21. 

 Voorbeeld 2.17 (aanwysende voornaamwoorde): Van sulke gedrag het ek 'n afkeer.  

Niemand behoort so slordig te wees nie (Steenberg, 1986:40). 

 Voorbeeld 2.18 (aanwysende voornaamwoorde): Daar is wel net agt rolle in die stuk, maar 

tot dusver was 190 akteurs en aktrises al nodig om die stuk op die planke te hou.  Maar dat 

daardie 190 hulle oor die jare besonder goed van hulle taak gekwyt het, word weerspieël in 

die bywoningsyfers (Carstens, 1997:177). 

 Voorbeeld 2.19 (bywoord van plek): Die klompie kinders, wat die hele middag op die gras 

sokker gespeel het, het uiteindelik huiswaarts gekeer.  Hulle was dors en hulle was 

                                                
21 Die bron van hierdie gedig is Woorde.co.za (2012). 
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iesegrimmig, want hulle het almal gejeuk van die spelery op die gras.  ’n Mens sou sweer ons 

het gesê hulle moet daar gaan speel (Carstens & Van de Poel, 2012:108). 

 Voorbeeld 2.20 (bywoord van tyd): Eergister, toe ek hom laas gesien het, was hy nog baie 

gesond (Carstens, 1997:181). 

(i) Aanwysende voornaamwoorde en die bepaalde lidwoord 

In ’n sin soos die volgende “Daar het op ’n dag ’n man in ’n dorp langs ’n groot rivier gewoon” word 

die onbepaalde lidwoord (’n) gebruik om vir die leser/luisteraar aan te dui dat daar oor ’n nuwe of 

onbekende saak gepraat word.  As die taalgebruiker oor dieselfde saak wil praat, moet ’n woord 

gebruik word wat sal aandui dat die saak reeds aan ons bekend is (Wybenga, 1989:222), 

byvoorbeeld aanwysende voornaamwoorde (hierdie/dié, daardie of daai, doerdie, sulke) en die 

bepaalde lidwoord (die) in ’n attributiewe posisie.   

Alarcon en Morales (2011:124-125) wys tereg daarop dat aanwysende voornaamwoorde ’n sterker 

spesifiserende funksie as die bepaalde lidwoord het, omdat aanwysende voornaamwoorde die saak 

waarna verwys word, in die teks kan identifiseer, terwyl die bepaalde lidwoord slegs aandui dat daar 

oor ’n bekende saak gepraat word.  In aansluiting hierby sê Halliday en Hasan (1976:71) dat 

aanwysende voornaamwoorde oor ’n spesifieke referensiële element beskik: hulle dui die afstand 

van die referent aan.   

Hierdie en dié druk nabyheid uit, terwyl daardie (en daai) verwyderdheid ten opsigte van plek uitdruk 

(vgl. Ponelis, 1979:125).  Hierdie kan ook gebruik word om aan te toon dat die hoorder of die leser 

hom vereenselwig met die wêreld van die skrywer of spreker (Ponelis, 1979:125), byvoorbeeld 

“Glenerlg het ’n klomp aanbevelings gedoen.  Baie boere het begryplik nie veel simpatie met hierdie 

aanbevelings gehad nie” (verkort uit Ponelis, 1979:125).  Wybenga (1989:223) wys daarop dat die 

nabyheid wat hierdie en daardie onderskeidelik uitdruk, ook nabyheid of verwyderheid kan aandui 

wat tyd betref: hierdie is onlangs en daardie behels iets wat lank gelede gebeur het.  

Anders as in Engels, word aanwysende voornaamwoorde in Afrikaans nie selfstandig gebruik nie 

(vgl. voorbeeld 2.22), maar oorwegend attributief (vgl. voorbeeld 2.23 hier onder); dit wil sê in die 

lidwoordparadigma (vgl. Ponelis, 1979:90; Van Schoor, 1983:311). 

 Voorbeeld 2.21 (Engels): I like the lions, and I like the polar bears.  These are my favourites. 

 (Halliday & Hasan, 1976:60) 

 Voorbeeld 2.22 (Afrikaans): Lank gelede was daar ’n ou heks.  Hierdie het in ’n klein huisie 

in die bos gewoon (aangepas uit Botha, 1987:224).  

 Voorbeeld 2.23 (Afrikaans): Lank gelede was daar ’n ou heks.  Hierdie ou heks het in ’n 

klein huisie in die bos gewoon (Botha, 1987:224).  
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Daar is egter ’n geval wanneer ’n aanwysende voornaamwoord alleenstaande gebruik kan word.  

Van Schoor (1983:311) verduidelik dat, as twee aanwysende voornaamwoorde binne dieselfde 

konteks (d.i. die teksinterne konteks) gebruik word om sake teenoor mekaar te stel, die een 

aanwysende voornaamwoord sonder die onderhawige selfstandige naamwoord gebruik kan word.  

Vergelyk as voorbeeld hiervan: 

 Voorbeeld 2.24: Hierdie skape is vet; daardie is swakker (Van Schoor, 1983:311).   

In so ’n geval is die tweede daardie nie die substantiwies gebruikte “this” en “that” soos in Engels 

nie, maar staan dit steeds in die lidwoordparadigma. 

Anders as hierdie en daardie (en daai) kan dié (die variant van die aanwysende voornaamwoord 

hierdie) wel attributief (d.i. in die lidwoordparadigma) gebruik word wanneer daar verwys word na ’n 

bekende saak (vgl. voorbeeld 2.25 hier onder), asook selfstandig ingespan word wanneer dit op ’n 

korter wyse ’n bekende saak hervat (vgl. voorbeeld 2.26 hier onder).   

 Voorbeeld 2.25 (attributief): WASHINGTON – Die kriminele verhoor van die burgemeester 

van dié stad, mnr. Marion Barry, begin vandag en dit het al die elemente van ’n groot riller: 

dwelms, vroue, politiek (Carstens, 1997:178). 

 Voorbeeld 2.26 (selfstandig): Opgrawings is by Brits gedoen, maar dié was nie eintlik 

dramaties nie (Ponelis, 1979:91). 

(ii) Bywoorde 

Wybenga (1989:226) is van mening dat, wanneer daar oor dieselfde tyd of plek gepraat wil word wat 

reeds genoem is, bywoorde wat tyd- en plekeenheid aandui, gebruik kan word.  Ponelis (1979:583) 

wys daarop dat woorde soos hier, daar, dan en toe in Afrikaans anafories aangewend word.   

Omdat sommige van die bywoorde, deur middel waarvan die gebruik van aantonende verwysing 

aangedui word, ook met konjunksie geassosieer word, word ’n onderskeid getref.  Die verskil tussen 

die gebruik van toe en dan (en ook ander bywoorde) as anaforiese bywoorde (vgl. voorbeelde 2.27 

en 2.28 hier onder) en toe en dan as konjunksiemerkers (vgl. voorbeelde 2.29 en 2.30 op die 

volgende bladsy), is dat toe en dan as anaforiese bywoorde na 'n spesifieke moment in die teks 

heenwys (vgl. Wybenga, 1988:40).  By voorbeeld 2.27 toon daardie aand en toe ’n betekenisverband 

en by voorbeeld 2.28 skakel dan met voor dagbreek.  

 Voorbeeld 2.27: Daardie aand, toe sit hy en koerant lees. Dis toe dat die vreeslike ding gebeur 

(Van der Merwe, 1996:96). 

 Voorbeeld 2.28: Voor dagbreek, dan klop hy aan die deur (Ponelis, 1979:583). 
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 Voorbeeld 2.29: Dit is faktore wat moontlik nie in ag geneem is toe daar besluit is om die 

vakansie met ŉ paar weke te verleng nie (Jordaan, 2016?22:40). 

 Voorbeeld 2.30: Die dogtertjie word in die omgekeerde perspektief afgeneem waar sy opkyk 

na die hemel. Daarna/dan/voorts fokus die kamera deur ’n ekstra nabyskoot op die oog van 

die dogtertjie (Jordaan, 2016?:39). 

Toe en dan as konjunksiemerkers verwys egter nie (vgl. Bosman & Pienaar, 2014:252; Halliday en 

Hasan, 1976:226; McCarthy, 1991:46), maar druk ’n verband tussen sinne uit.  In voorbeelde 2.29 

en 2.30 hier bo druk beide toe en dan ’n tydsaanduidende verband tussen die betrokke sinne uit. 

2.3.1.4.3 Vergelykende verwysing 

Anders as die realiseringsmiddele van persoonlike en aantonende verwysing word dié van 

vergelykende verwysing nie gebruik om referensiële kontinuïteit te bewerkstellig nie; met ander 

woorde realiseringsmiddele van vergelykende verwysing word nie gebruik om by herhaling na 

dieselfde referent in die buitetalige werklikheid te verwys nie.  Vergelykende verwysing berus nie op 

koreferensialiteit nie (Halliday & Matthiessen, 2004:560). 

Thompson (2014:219) wys op die kohesiewe rol van vergelykende woorde: “[it brings back] into the 

text the meaning of a previously mentioned entity or concept that is now being compared with 

something else”.  Vergelyk as voorbeeld: “Piet roei vinniger as Koos” (Steenberg, 1986:41).  Die 

gebruik van die vergelykende woord vinniger skep kohesie, omdat vinniger aan een saak (Piet in die 

buitetalige werklikheid geleksikaleer as Piet) gekoppel is, impliseer dit die teenwoordigheid van ’n 

ander saak (Koos geleksikaliseer as Koos).  Vergelyking behels altyd twee sake. 

Wybenga (1988:40) identifiseer die volgende vergelykende woorde in Afrikaans: dieselfde, sodanig, 

soortgelyk, dienooreenkomstig, asook die vergrotende en oortreffende trappe van adjektiewe, 

(byvoorbeeld groter, grootste, vinniger, stadiger ensovoorts).  Hierdie vergelykende woorde word 

volgens Halliday en Hasan (1976:76 e.v.) in twee subkategorieë verdeel; naamlik algemene 

vergelyking23 (“general comparison”) en besondere vergelyking (“particular comparison”) (vgl. tabel 

2.1 wat vroeër in par. 2.3.1.3 voorgekom het). 

Ook Steenberg (1986:40) en Carstens (1997:182-184) maak hierdie twee subkategorieë van 

toepassing op Afrikaans.  Carstens (1997:183) wys daarop dat algemene vergelykingswoorde 

(“algemene vergelyking”) gebruik word om ’n vergelyking uit te druk in terme van ooreenstemming, 

                                                
22 Jordaan (2016?) is ’n verfyning en uitbreiding van die inligting wat in Jordaan se 2014-MA-verhandeling voorkom.  
Hierdie inligting is belangrik vir hierdie studie aangesien dit nêrens anders beskikbaar is nie.  Jordaan (2016?) sal 
waarskynlik gepubliseer wees voordat finale kopieë van hierdie verhandeling ingelewer moet word.  
23 Carstens (1997:183) gebruik die terme algemene en besondere vergelyking.  Omdat die navorser verslag doen oor 
realiseringsmiddele kohesie deur middel van vergelykende verwysing bewerkstellig, gebruik sy die terme algemene en 
besondere vergelykingswoorde. 
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gelyksoortigheid en verskil.  Vorme soos dieselfde en soortgelyk en bywoorde soos sodanig en 

dienooreenkomstig word in hierdie verband gebruik (Steenberg, 1986:40).  In die volgende uittreksel 

uit Middernagfees (Jacobs, 2009:23) word die algemene vergelykingswoord dieselfde gebruik om 

aan te dui dat die twee persone dieselfde kos wil eet.  Die referent vir die interpretasie van dieselfde 

is geleë in “Een sooibrand Surprise en ’n blikkie Coke”.   

Ons gaan staan in die ry by die snoepie.  Ek smoor ’n hengse gaap.  Dit voel of ek 

eeue laas geslaap het.  “Een sooibrand Surprise en ’n blikkie Coke, asseblief,” vra 

Bakkies vir die tannie agter die snoepietoonbank.  Sy rol haar oë en gee vir hom 

’n vleispasteitjie en ’n blikkie koeldrank aan.  Ek bestel dieselfde. (Uit 

Middernagfees van Jaco Jacobs, 2009:23.) 

Carstens (1997:183) definieer besondere vergelykingswoorde (“besondere vergelyking”) as 

woorde wat gebruik word om ’n vergelyking uit te druk tussen twee dinge ten opsigte van ’n 

besondere eienskap wat in kwaliteit of kwantiteit verskil.  Steenberg (1986:40) wys onder andere op 

woorde soos groter, die grootste, uiters moeilik, baie maklik, vinniger en stadiger wat hierdie funksie 

kan vervul. In die sin “Jan weet gewoonlik meer as die res” (Steenberg, 1986:41) dui die besondere 

vergelykingswoord meer as aan dat die kennis (’n eienskap) van Jan en die ander leerders in terme 

van kwantiteit verskil. 

2.3.1.4.4 Ander realiseringsmiddele om die gebruik van verwysing aan te dui 

Omdat Halliday en Hasan (1976) op kohesiemerkergebruik tussen sinne fokus (vergelyk par. 2.2.3), 

vorm realiseringsmiddele soos betreklike, wederkerende en wederkerige voornaamwoorde – 

realiseringsmiddele wat met antesedente in dieselfde sin skakel – nie deel van hulle raamwerk van 

verwysing nie. 

Anders as Halliday en Hasan (1976) fokus hierdie studie op sinsinterne én sinseksterne 

kohesiemerkergebruik (vergelyk par. 1.5.3.1.2.2, par. 2.2.3 en par. 4.5.2.2) en daarom is 

wederkerende, wederkerige en betreklike voornaamwoorde relevant wanneer ’n beskrywing van die 

realiseringsmiddele van verwysing gegee word. 

(i) Wederkerende voornaamwoorde 

Carstens (1976:15) wys daarop dat sommige linguiste “refleksiewe voornaamwoorde” 

(wederkerende voornaamwoorde) nie as anafore geag word nie.  Hy verskil van hulle en gee die 

volgende voorbeeld ter aanduiding van die anaforiese funksie van die wederkerende 

voornaamwoord haarself: “Marie sien haarself in die spieël”.  Carstens (1976:15) wys dan daarop 

dat haarself en Marie na dieselfde referent in die buitetalige werklikheid verwys.   
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Ook Steenberg (1986:39) illustreer, met behulp van die volgende voorbeeld uit haar korpus, dat 

wederkerende voornaamwoorde in Afrikaans ingespan word om die gebruik van persoonlike 

verwysing aan te dui, omdat dit betrekking het op die kategorie mens: “Toe dit stil bly binne, het hulle 

die deur oopgesluit met die sleutel wat die huiseienares aan hulle gegee het, en mnr. Breton 

slapeloos in sy leuningstoel gevind.  Na hy sy wit linnebaadjie aangetrek het, het hy beleefd gebuig 

en homself bereid verklaar om hulle te volg”.   

Ponelis (1979:87, 88) sê dat wederkerende voornaamwoorde (soos my, jou, haar, hom, haar, ons, 

julle, hulle, u) persoonlike voornaamwoorde in die voorwerpsvorm is en beskryf dit as “eksklusief 

anafories”.  Die rede hiervoor is eenvoudig: die wederkerende voornaamwoord en die antesedent 

verwys altyd na dieselfde persoon (vgl. Van Schoor, 1983:297-298).   

Wederkerende voornaamwoorde hoef nie net enkelvoudig te wees nie.  Ponelis (1979:87) wys tereg 

daarop dat julle en hulle as wederkerende voornaamwoorde kan optree.  Wederkerende en 

wederkerige voornaamwoorde word dus nie onderskei op grond van enkel- en meervoud nie.  Die 

eienskap van bitransitiwiteit onderskei hierdie twee voornaamwoorde van mekaar.  Wederkerige 

voornaamwoorde is “betrokke [...] by die semantiese betrekking van BITRANSITIWITEIT” 

(woordeliks aangehaal uit Ponelis, 1979:85).  Bitransitiwiteit dui op die verhouding tussen twee 

referente a en b, waar a teenoor b staan soos b teenoor a (Ponelis, 1979, 85). 

(ii) Wederkerige voornaamwoorde 

Wederkerige voornaamwoorde skakel met ’n meervoudige antesedent vroeër in dieselfde sin en 

hierdie antesedent en albei verwys gewoonlik na ’n groep persone in die buitetalige werklikheid.  

Vergelyk as voorbeelde: “Sarie en Jan is lief vir mekaar” en “Die twee kêrels het kwaai met mekaar 

baklei” (Ponelis, 1979:85).  Omdat wederkerige voornaamwoorde met die kategorie van “persoon” 

saamhang, kan dit in Afrikaans aan die subkategorie persoonlike verwysing toegeken word.24   

(iii) Betreklike voornaamwoorde 

Hoewel Steenberg (1986:39) nie verwys na die gebruik van betreklike voornaamwoorde om die 

gebruik van verwysing in Afrikaans te merk nie, verwys Wybenga (1988:40) wel hierna as 

“verwysingsmiddele”. 

Hubbard (1989:147; 1994:65) verwys ook na die insluiting van betreklike voornaamwoorde binne die 

subkategorie persoonlike verwysing ten opsigte van Engels.  Hubbard (1989:147; 1994:65) 

redeneer dat betreklike voornaamwoorde wat betekenisverbande met ’n bepaalde naamwoord(stuk) 

                                                
24 Steenberg (1986:39) verwys nie na die kohesiewe waarde van wederkerige voornaamwoorde in Afrikaans nie, 
waarskynlik omdat sy nie sy nie enige voorbeelde daarvan in haar korpus geïdentifiseer het nie. 
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toon, byvoorbeeld “there is a beast which they have seen coming from the sea” (Hubbard, 1989:305) 

persoonlike verwysing realiseer.  

Hubbard (1989:147; 1994:65) verwys egter ook na die realisering van aantonende verwysing deur 

middel van betreklike voornaamwoorde.  Die aard van hierdie betreklike voornaamwoorde verskil 

van dié wat persoonlike verwysing realiseer.  Betreklike voornaamwoorde binne die subkategorie 

aantonende verwysing toon nié ’n betekenisverband met ’n bepaalde naamwoord(stuk) vroeër in 

dieselfde sin nie (byvoorbeeld, “the little children were frightened, which bothered the older boys)25.  

De Stadler (1989:417) gee ’n soortgelyke voorbeeld ten opsigte van Afrikaans: “Staatsamptenare se 

salarisse styg in Januarie, wat weer sal lei tot ’n verdere versnelling van die inflasiekoers”.  Hy wys 

daarop die betreklike voornaamwoord wat ’n hele sin, en nie ’n spesifieke naamwoord nie, as 

antesedent het. 

Net soos die persoonlike voornaamwoord dit (vergelyk par. 2.3.1.4.1.1.iii), word die betreklike 

voornaamwoord wat ook met voorsetsels gekombineer.  Hoewel Carstens (2011:67) kombinasies 

soos vir wat en in wat as deel van die gebruikspatrone van (onversorgde) spreektaal beskou, en 

Feinauer (1998:86) in wat as kenmerkend van informeler taal ag, wys Van Schoor (1983:308) daarop 

dat sinne soos “Dit is die dorp wat hy in woon” nie as verkeerd beskou kan word nie, maar dat die 

skool die konserwatiewe weg moet volg en die tradisionele manier (d.i. waarin) moet onderrig.  

Hieruit kan afgelei word dat selfs normeringsbronne verskil.  Vir doeleindes van hierdie studie sal 

vorme soos op wat en met wat, net soos in dit en op dit (vergelyk par. 2.3.1.4.1.1.iv) as voorbeelde 

van effektiewe kohesiebewerkstelliging deur middel van verwysing geag en gekodeer word, maar 

ook as voorbeelde van taalafwykings (vergelyk par. 2.3.1.4.1.1.iv, par. 4.5.2.2). 

(iv) Self as realiseringsmiddel van verwysing 

Self word nie net as agtersetsel gebruik by wederkerende voornaamwoorde nie (byvoorbeeld 

homself).  De Stadler (1989:416) wys daarop dat self ’n voornaamwoord in eie reg is en dat dit as ’n 

nadruksmiddel gebruik word.  Dit beteken dat self gebruik word om die saak waarna die antesedent-

naamwoordstuk verwys, te beklemtoon.  Self vorm dus ’n betekenisverband met die antesedent; 

daarom word kohesie verwesenlik.  Die verhouding is koreferensieel omdat beide na dieselfde saak 

in die buitetalige werklikheid verwys en om hierdie rede word die gebruik van verwysing aangedui 

wat weer kohesie bewerkstellig.  Vergelyk die onderstaande voorbeelde. 

                                                
25 Hubbard (1994:65) gee hierdie voorbeeldsin om die gebruik van betreklike voornaamwoorde in die subkategorie 
aantonende verwysing te illustreer.  



44 
 

 Voorbeeld 2.31:Anita sal self die hond was (aangepas uit De Stadler, 1989:416). (Hierdie 

voornaamwoord is nie wederkerend nie, maar eerder ’n middel wat sy antesedent 

beklemtoon.) 

 Voorbeeld 2.32: Janike het dit self gekoop (aangepas uit De Stadler, 1989:417). (Self tree 

hier in oorganklike konstruksies op as versterking van die onderwerp, Janike, daar waar 

wederkerende voornaamwoorde nie kan optree nie, byvoorbeeld “Ek dit my/myself gekoop.”) 

2.3.1.4.5 Eerste-, tweede- en derdepersoonsvoornaamwoorde 

Hoewel derdepersoonsvoornaamwoorde hoofsaaklik ter sprake is wanneer na persoonlike 

verwysing verwys word (vgl. Halliday & Hasan, 1976:48, 51; Ponelis, 1979:68), kan 

eerstepersoonsvoornaamwoorde ook anafories gebruik kan word, indien hulle in ’n stuk direkte rede 

voorkom en die saak waarna daardie eerstepersoonsvoornaamwoord verwys, duidelik in die teks 

bekendgestel is (Carstens, 1997:191).  Tweedepersoonsvoornaamwoorde kan ook anafories 

gebruik word indien hulle “as aansprekings in die enger sinstruktuur gebruik word saam met ’n 

aanspreking wat in die sinsrand staan” (De Stadler, 1989:412). Vergelyk die onderstaande twee 

voorbeelde: 

 Voorbeeld 2.33: Liefste Tannie, ons bring rosies, rosies/ blink met moredou;/ mooie 

kleurtjies, soete geurtjies, en dis/ alles net vir jou! (Uit Met ’n mandjie rose van AG Visser.)26 

 Voorbeeld 2.34: Die beskuldigde het toe gesê: “Ek was nie op die toneel van die moord op 

die tydstip waarna die advokaat verwys nie” (De Stadler, 1989:412). 

In hierdie afdeling het die navorser tot die gevolgtrekking gekom dat die volgende middele in 

Afrikaans gebruik word om die aanwending van die verskillende tipes verwysing (d.i. persoonlike, 

aantonende en vergelykende verwysing) aan te dui en sodoende kohesie te bewerkstellig:  

 Persoonlike verwysing: persoonlike, attributiewe besitlike, selfstandige besitlike, 

wederkerende, wederkerige en betreklike voornaamwoorde sowel as die voornaamwoord self. 

 Aantonende verwysing: die bepaalde lidwoord (die), aanwysende voornaamwoorde, 

bywoorde en betreklike voornaamwoorde. 

 Vergelykende verwysing: algemene vergelykingswoorde wat ’n vergelyking uitdruk met 

betrekking tot ooreenstemming, gelyksoortigheid en verskil (byvoorbeeld dieselfde, soortgelyk, 

sodanig en dienooreenkomstig) en besondere vergelykingswoorde wat gebruik word om ’n 

vergelyking uit te druk tussen twee dinge ten opsigte van ’n besondere eienskap wat in kwaliteit 

                                                
26 Hierdie gedig is vanaf die Internet verkry.  Die bron hiervan is Woorde.co.za (2012).  
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of kwantiteit verskil (byvoorbeeld groter, die grootste, uiters moeilik, baie maklik, meer as 

ensovoorts).  

Al ag Carstens (1986:117) verwysing as “die bekendste en eenvoudigste vorm van teksbinding”, 

impliseer dit nie dat die gebruik daarvan binne teksverband foutloos plaasvind nie.  Verwysing kan 

steeds “slordig” gebruik word.  Carstens (1976:30) gee die volgende voorbeeld ter illustrasie van 

“slordige verwysing”: “Hy is ’n skaapboer omdat hy van hulle reuk hou”.  In hierdie sin word die 

antesedent van hulle (d.i. skape) nie eksplisiet gegee nie; die leser moet dit aflei na aanleiding van 

skaapboer.  Hoewel die antesedent skaapboer “iemand wat met skape boer” beteken, kan dit nie 

die antesedent van die realiseringsmiddel hulle wees nie. Carstens (1976:31) wys daarop dat die 

antesedent wel gerealiseer word in die “parafrase van die aanwesige konstituente, maar ontbreek 

in die sintaktiese struktuur”.  Dus moet skrywers let op “slordige taalgebruik” wat “slordige verwysing” 

meebring (vgl. Carstens, 1976:33). 

Die volgende kohesiemerker waaroor inligting uit verskillende bronne saamgestel gaan word, is 

substitusie.    

2.3.2 Substitusie 

In hierdie afdeling word soveel inligting moontlik saamgetrek om die eienskappe van substitusie te 

beskryf, en om aan te dui in watter opsigte substitusie van verwysing verskil (vergelyk par. 2.3.2.i tot 

par. 2.3.2.v).  In par. 2.3.2.1 gee die navorser haar eie sintese van Halliday en Hasan (1976:91-141) 

se raamwerk van substitusie en die realiseringsmiddele waardeur die gebruik van substitusie in 

Engels aangedui word.  Hierna word Carstens (1997:237) se raamwerk van substitusie, wat uit 

Halliday en Hasan (1976:91-141) se raamwerk ontwikkel het, uiteengesit.   

Vervolgens word elkeen van die realiseringsmiddele van substitusie in Carstens (1997:237) se 

Afrikaansspesifieke raamwerk een vir een beskryf (vergelyk par. 2.3.2.1.1 tot par. 2.3.2.1.3) en met 

behulp van voorbeelde toegelig.  Hierdie afdeling word met addisionele realiseringsmiddele, 

waardeur die gebruik van substitusie in Afrikaans aangedui word, afgesluit (vergelyk par. 2.3.2.1.4).  

In elke voorbeeld wat in hierdie afdeling gegee word, word die realiseringsmiddele van substitusie 

(wat hierna “ruilelemente” genoem gaan word) in vetdruk aangedui, en die vervangde woorde na ’n 

betrokke ruilelement tussen hakies aangetoon.  

(i) ’n Begripsverklaring van substitusie 

Dit gebeur dikwels dat ’n skrywer ’n woord(e) wat herhaal, met ’n ander woord(e) vervang, 

byvoorbeeld “Sorteer asseblief hierdie klomp appels vir my uit.  Die vrottes (= vrot appels) kan jy 
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maar weggooi” (Carstens & Van de Poel, 2012:109)27. (Beklemtoon deur NF.)  In so ’n geval word 

kohesie deur middel van substitusie bewerkstellig. 

Daar word met verskillende terme na ’n woord soos vrottes verwys.  Carstens (1997:225) verwys na 

“ruilelemente”, “substitute” of “plaasvervangende elemente”, Renkema (1993:37; 2004:103) na ’n 

“dummy” woord, Halliday en Hasan (1976:89) ’n “counter” (ruilelement) en De Beaugrande en 

Dressler (1981:60) na “PRO-vorme” – ekonomiese, kort woorde waarvan die inhoudsvlak laag is en 

wat in die oppervlak-teks in die plek van meer bepaalbare, inhoudsgeaktiveerde uitdrukkings kan 

staan.  Vir doeleindes van hierdie studie sal die term ruilelement gebruik word. 

Die linguistiese kontinuïteit wat die gebruik van substitusie teweeg bring, werk kohesie in die hand.  

Halliday en Hasan (1976:307) verklaar hierdie tipe kontinuïteit soos volg: “Here the implication is 

that the continuity is essentially a linguistic continuity, that lies in the words themselves: the meaning 

of substitution is ‘this is the same word that we had before’. (Gekursiveer deur NF.) 

Die navorser stem met Carstens (1997:223) saam dat die gebruik van substitusie voordele vir 

teksproduseerders inhou.  Substitusie verkort ’n teks en bring ekonomiese taalgebruik mee, omdat 

dieselfde boodskap met minder woorde oorgedra word (Carstens, 1997:223).  Die gebruik van 

substitusie bring ook mee dat “afwisselende woorde” gebruik word in plaas van die herhaaldelike 

gebruik van dieselfde woord(e); sodoende word stilistiese variasie geskep (Carstens, 1997:223).   

(ii) Substitusie dui ’n verband op die leksikogrammatiese vlak aan 

Anders as verwysing lê substitusie nie ’n betekenisverband op suiwer betekenisvlak nie.  Die 

betekenis van die ruilelement word wel vir interpretasiedoeleindes geassosieer met ’n woord(e) 

vroeër in ’n teks, maar die ruilelement en die vervangde woord(e) verwys nie na dieselfde referent 

in die buitetalige werklikheid nie (vgl. Carstens & Van de Poel, 2012:109; Halliday & Hasan, 

1976:315; Quirk et al., 1985:863).   

Die verband tussen die ruilelement en die vervangende woord(e) is eerder ’n verband op die 

leksikogrammatiese vlak (vgl. Halliday & Hasan, 1976:89, 145, 314; Halliday & Matthiessen, 

2004:535); met ander woorde as die taalelement wat vervang word ’n naamwoord is, moet dit deur 

’n alternatiewe naamwoord vervang word en indien dit ’n werkwoord/werkwoordstuk28 is, moet dit 

deur ’n alternatiewe werkwoord vervang word (Carstens, 1997:220).  De Beaugrande en Dressler 

(1981:63) wys egter daarop dat dit verkeerd is om die aanname te maak dat ruilelemente altyd 

struktureel-gelyksoortig moet wees aan die woorde wat dit vervang.  “Such correspondences are at 

                                                
27 In elke voorbeeld ten opsigte van die gebruik van substitusie word die ruilelement in vetdruk aangedui, en die woorde 
wat dit vervang, agterna tussen hakies aangetoon. 
28 Ponelis (1979:5) verklaar ’n werkwoordstuk as “’n konstruksie wat om ’n hoofwerkwoord gebou is”, byvoorbeeld “Piet 
SKIET die kat in die middel van sy blad”.  
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best PREFERENCES which have the advantage of making already parsed grammatical frameworks 

re-usable.  The pro-forms must also fit into the grammatical settings where they are needed” 

(woordeliks aangehaal uit De Beaugrande & Dressler, 1981:63). 

Substitusie behels juis “die vervanging van ’n element deur ’n ander element (’n plaasvervangende 

woord of uitdrukking) sonder dat die betekenis van die sin as sodanig geraak word” (Carstens & Van 

de Poel, 2012:109).  Hierdie eienskap onderskei substitusie nóg verder van verwysing.  Verwysing 

het nie betrekking op die vervanging van woorde nie, omdat dit op ’n semantiese en nie ’n vormlike 

verwantskap nie, berus (Halliday en Hasan, 1976:304).   

In aansluiting hierby sê Halliday en Hasan (1976:145) “[a] reference item signals that the meaning 

is recoverable, though not necessarily in the form of the actual word or words required.  For this 

reason a reference item cannot necessarily be replaced by what it presupposes; even if the reference 

item is present in the text”. (Gekursiveer deur NF.)  By voorbeeld 2.35 (b) hier onder word aangetoon 

dat, wanneer verwysing gebruik word, die antesedent nie in die plek van die realiseringsmiddel van 

verwysing geskryf kan word sonder om die betekenis van die sin te verander nie.   

 Voorbeeld 2.35: 

(a) Twee spelers het hulleself tydens ’n wedstryd beseer (vertaal uit Quirk et al., 1985:863). 

(b) Twee spelers het twee spelers tydens ’n wedstryd beseer (vertaal uit Quirk et al., 1985:863). 

(iii) Substitusie word hoofsaaklik binne die teksinterne konteks gebruik 

’n Verdere eienskap van substitusie, wat saamhang met die feit dat dit betekenisverbande op die 

leksikogrammatiese vlak uitdruk, behels die gebruik daarvan hoofsaaklik binne die teksinterne 

konteks (vgl. Halliday & Hasan, 1976:90; Quirk et al., 1985:864).  As ’n visserman sien dat ’n ander 

persoon die vis wat hy gevang het, bewonder, en hy sê “Jy moes die een (= die vis) gesien het wat 

weggekom het!” is daar ’n gedeelde veronderstelling dat hierdie vis, waarna verwys word, alreeds 

die onderwerp van ’n gesprek was.  Buite konteks sal uitings soos die volgende nie verstaanbaar 

wees nie: “Ek het nog nooit een ontmoet nie”, “Agnes het so gesê”, “Ek hoop nie so nie” ensovoorts 

(vertaal uit Quirk et al., 1985:864). 

(iv) Substitusie word hoofsaaklik terugwerkend gebruik 

Halliday en Hasan (1976:90) en Quirk et al. (1985:867) is van mening dat substitusie meestal 

terugwerkend gebruik word, maar dat daar tog gevalle is waar dit sinvol in ’n vooruitwerkende 

hoedanigheid gebruik word (vgl. voorbeelde 2.36 en 2.37 op die volgende bladsy): 
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 Voorbeeld 2.36 (terugwerkend): Ouma verkies die kappertjies wat oranje is bo dié (= 

kappertjies) wat geel is (Botha, 1987:216).  

 Voorbeeld 2.37 (vooruitwerkend): As jy een (= ’n handdoek) nodig het, is daar skoon 

handdoeke in die kas (vertaal uit Quirk et al., 1985:867).  

(v) Substitusie identifiseer nie ’n bepaalde referent nie 

Halliday en Hasan (1976:314) wys daarop dat die gebruik van substitusie, anders as verwysing, nie 

die uitkenning van ’n referent impliseer nie – dit is neutraal in hierdie verband.  Vergelyk die 

onderstaande twee sinne (vertaal uit Halliday & Hasan, 1976:146) om hierdie verskil tussen 

substitusie en verwysing te illustreer: 

 Voorbeeld 2.38:  

(a): Dit is ’n mooi lesinglokaal hierdie wat julle het.  Ek sal daarvan hou om eendag daarin klas 

te gee. (verwysing) 

(b): Dit is ’n mooi lesinglokaal hierdie wat julle het.  Ek glo nie dat ek al ooit in ’n beter een (= 

lesinglokaal) klas gegee het nie. (substitusie) 

By voorbeeld 2.38 (a) weet die leser presies waarna die realiseringsmiddel van verwysing (daarin) 

verwys, omdat die realiseringsmiddel en die antesedent (lesinglokaal) na dieselfde saak in die 

werklikheid verwys (’n spesifieke lesinglokaal) – hulle is koreferensieel. 

By voorbeeld 2.38 (b) vervang een die naamwoord lesinglokaal.  Die ruilelement een en die 

naamwoordstuk ’n mooi lesinglokaal wat daardeur vervang word, verwys beide na dieselfde tipe 

saak, naamlik “’n lesinglokaal”, maar nie na dieselfde lesinglokaal nie.  Een is ’n ongespesifiseerde 

lid van die saak “lesinglokaal” (vgl. Beaugrande & Dressler, 1981:66); dit wil sê dat een op enige 

lesinglokaal kan dui.  Ook Hatch (1992:224) wys daarop dat ruilelemente op ’n “klas items” dui, maar 

nie ’n spesifieke eksemplaar van ’n saak nie.  Om hierdie rede word ruilelemente as vaag beskou.  

Die tipe verhouding tussen die ruilelement en die vervangde element staan as tipe-anaforiek bekend 

(vgl. Carstens, 1997:222; Ponelis, 1979:566).   

2.3.2.1 Indelings van substitusie in Engels en Afrikaans 

Halliday en Hasan (1976:91-141) onderskei tussen drie subkategorieë van substitusie, te wete 

naamwoordelike (“nominal”), werkwoordelike (“verbal”) en klousale (“clausal”) substitusie en ken die 

volgende ruilelemente aan elke subkategorie toe: 
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 Naamwoordelik: one, ones, same 

- Voorbeeld 2.39: My axe is too blunt.  I must get a sharper one (= axe) (Halliday & Hasan, 

1976:89). 

- Voorbeeld 2.40: I shoot the hippopotamus with bullets made of platinum because if I use 

leaden ones (= bullets) his hide is sure to flatten ‘em (Halliday & Hasan, 1976:91) 

- Voorbeeld 2.41: A: I’ll have two poached eggs on toast, please.   

                               B: I’ll have the same (two poached eggs on toast) (Halliday & Hasan,  

      1976:105). 

 Werkwoordelik: do 

- Voorbeeld 2.42: John is smoking more now than ge used to do (= smoke) (Halliday & Hasan, 

1976:115). 

 Klousaal: so (positief), not (negatief) 

- Voorbeeld 2.43: “Is there going to be an earthquake?” – “It says so” (= that there is going to 

be an earthquake) (Halliday & Hasan, 1976:130). 

- Voorbeeld 2.44: “Not like cats!” cried the Mouse, in a shrill, passionate voice.  “Would you like 

cats if you were me?”  “Well, perhaps not (= I would not like cats if I were you),” said Alice in 

a soothing tone (verkort uit Halliday & Hasan, 1976:134). 

Carstens (1997:225-236) maak ook hierdie drie subkategorieë van substitusie op Afrikaans van 

toepassing en ken bepaalde Afrikaanse ruilelemente aan elkeen van hierdie drie subkategorieë toe.  

Carstens (1997:237) se raamwerk van substitusie word in tabel 2.3 hierna weergegee. 

Tabel 2.3: Carstens (1997:237) se Afrikaanse verteenwoordigers van die drie subkategorieë van 
substitusie 

Subkategorieë van substitusie Afrikaanse verteenwoordigers (“ruilelemente” 

in hierdie studie) 

Naamwoordelike substitusie  lidwoord + een/ene/enetjie (bv. die een) 

 demonstratief/vraagwoord + een (bv. 

hierdie/watter een) 

 rangtelwoord + een (bv. die sesde een) 

 adjektief + een (bv. die mooi een) 

 s’n 

 gesubstantiveerde adjektiewe (bv. die 

rooie) 
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 (die) ander 

 dieselfde 

Werkwoordelike substitusie  Doen/maak ensovoorts (+ dit/so/dieselfde) 

Klousale substitusie  so 

 nie 

 so + nie 

 

’n Enkele punt van kritiek teen Carstens (1997:237) se indeling is die hantering van (die) ander as 

’n ruilelement binne die subkategorie naamwoordelike substitusie.  In die voorbeeld “Twee 

boemelaars is enkele weke gelede wreed aangerand in die park: die een het aan sy beserings 

beswyk terwyl die ander een/die ander nog steeds in die hospitaal is” (uit Carstens, 1997:231) is 

die gebruik van een na die ander substitusie, omdat die ruilelement een boemelaar vervang.  Die 

gebruik van slegs die ander word nie deur die navorser as substitusie geag nie, omdat dit die funksie 

van ’n voorbepaling vervul en die woord boemelaar daarna weggelaat is; met ander woorde ellips is 

ná die voorbepaling die ander gebruik.   

Ponelis (1979:569), ten opsigte van Afrikaans, en Hoey (1991:74) en Thompson (2014:224), ten 

opsigte van Engels, assosieer die gebruik van die ander met ellips as daar nie ’n naamwoord saam 

met die ander gebruik word nie.  Ponelis (1979:567, 569) wys tereg daarop dat konstruksies met die 

ander as ’n vorm van “ellips van die tipe-anafoor sonder PRO-substantivering” (woordeliks 

aangehaal) is.  Vergelyk die volgende voorbeelde waarin die plek van weglating met ’n -simbool 

aangedui word: 

 Voorbeeld 2.45 

(a): Die een kandidaat het stry gekry met die ander kandidaat. 

(b): Die een kandidaat het stry gekry met die ander  (Ponelis, 1979:569). 

( = kandidaat.) 

 Voorbeeld 2.46 

I didn’t know you’d written a novel.  I hope you’ll write another  

(Thompson, 2014:224). ( = novel.) 

Elkeen van die Afrikaanse ruilelemente wat deur Carstens (1997:237) geïdentifiseer is (vgl. tabel 2.3 

hier bo), word in par. 2.3.2.1.1 tot par. 2.3.2.1.3 beskryf en aan die hand van voorbeelde toegelig.   
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2.3.2.1.1 Naamwoordelike substitusie 

Naamwoordelike substitusie vind plaas wanneer ’n ruilelement wat as ’n naamwoord funksioneer ’n 

ander naamwoord(stuk) vervang.  

(i) Een/enetjie/ene 

Carstens (1997:225) wys daarop dat een as die belangrikste en mees frekwente naamwoordelike 

substituut bestempel word.  Wanneer ’n naamwoord saam met ’n onbepaalde lidwoord gebruik word, 

word die hele naamwoordstuk deur een/ene/enetjie vervang (vgl. voorbeeld 2.47 hier onder).  

Naamwoorde wat voorafgegaan word deur ’n bepaalde lidwoord, aanwysende voornaamwoorde, 

vraagwoorde, byvoeglike naamwoorde of rangtelwoorde, word anders hanteer: die voorbepaling 

word behou, terwyl slegs die naamwoord deur een vervang word (vgl. voorbeelde 2.48 tot 2.52 hier 

onder asook Carstens, 1997:227-229). 

 Voorbeeld 2.47: Ek het ’n potlood.  Het jy een (= ’n potlood) (vertaal uit Crystal, 2010:123). 

 Voorbeeld 2.48: My kinders ken die storie van Dawid en Goliat, maar nie die een/ene (= storie) 

oor Dawid en Jonathan nie (Carstens, 1997:226). 

 Voorbeeld 2.49: Ek gebruik hierdie spyker en jy daardie een (= spyker) (Wybenga, 1989:228). 

 Voorbeeld 2.50: Dis een van die skool se legendes – hoe meneer Marx en juffrou Pienaar 

een aand gesoen het toe hulle moes toesig hou by ’n skoolsokkie.  Daar is al soveel 

weergawes dat niemand meer weet watter een (= weergawe) die waarheid is nie. (Aangepas 

uit Suurlemoen van Jaco Jacobs, 2008:5.) 

 Voorbeeld 2.51: Van al hierdie handdoeke verkies ek die oranje een (= handdoek) (Botha, 

1987:220). 

 Voorbeeld 2.52: Daar was ’n paar voorstelle.  Die tweede een (= voorstel) is toe aanvaar 

(Ponelis, 1979:571). 

(ii) Selfstandige besitlike voornaamwoorde 

Selfstandige besitlike voornaamwoorde soos (myne, joune, syne, hare ensovoorts) kan as middele 

gebruik word waardeur naamwoordelike substitusie aangewend word.  Carstens (1997:229-230) 

wys op hulle gebruik as ruilelemente in die plek van die verbinding van my/jou/sy/haar (enkelvoudige 

besitlike voornaamwoorde) en ’n naamwoord.  

 Voorbeeld 2.53: Wenen bly vir my ’n wonderwerk.  Die argitektuur en die kunsmuseums 

bekoor my.  En ek sê ‘my’, want soos julle kan dink deel julle pa nie my belangstellings nie.  

Syne (= sy belangstellings) is die bier en die Schweinfleisch in die kroeë. (Aangepas uit 

Skilpoppe van Barry Hough, 1998:34.) 
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In plaas daarvan om die enkelvoudige besitlike voornaamwoord sy en die naamwoord 

belangstellings te herhaal, word sy en belangstellings gesamentlik deur die selfstandige besitlike 

voornaamwoord syne vervang. 

Die verskil tussen selfstandige besitlike voornaamwoorde as ruilelemente en as realiseringsmiddele 

van verwysing (vergelyk par. 2.3.1.4.1.iii) is dat die antesedent en die ruilelement by substitusie nie 

na dieselfde eksemplaar van ’n saak in die buitetalige werklikheid verwys nie.  In voorbeeld 2.53 hier 

bo verwys die ruilelement syne en die antesedent belangstellings nie na dieselfde belangstellings 

nie, omdat die vrou oor haar belangstellings praat en daarna oor haar man s’n.   

Anders as by substitusie, dui die gebruik van selfstandige besitlike voornaamwoorde as 

realiseringsmiddele van verwysing op koreferensialiteit.  In die voorbeeld “Johan het ’n mooi huis.  

Dit is syne” (vertaal uit Halliday & Hasan, 1976:55) verwys Johan en syne na dieselfde persoon in 

die buitetalige werklikheid.   

(iii) Die voornaamwoord s’n 

S’n as voornaamwoord word gebruik om sowel meervoudige (vgl. voorbeeld 2.54 hier onder) as 

enkelvoudige besittings (vgl. voorbeeld 2.55) te vervang (Carstens, 1997:230).  Ponelis (1979:572) 

stel dit dat s’n as ruilelement gewoonlik saam met meervoudige besitlike voornaamwoorde 

(hulle/julle/ons) gebruik word. 

 Voorbeeld 2.54: Sy aanbod het geslaag, maar ons/hulle/julle s’n (= aanbod) is van die hand 

gewys (Ponelis, 1979:572). 

 Voorbeeld 2.55: Ons atlete is hier, maar waar is julle s’n (= atlete) (Carstens, 1997:230). 

In plaas daarvan om die meervoudige besitlike voornaamwoord ons/hulle/julle en die naamwoord 

aanbod (vgl. voorbeeld 2.54), en julle en atlete (vgl. voorbeeld 2.55) vir ’n tweede keer in dieselfde 

teks te gebruik, word aanbod in voorbeeld 2.54 en atlete in voorbeeld 2.55 in die tweede konjunk 

deur s’n vervang. 

(iv) Gesubstantiveerde adjektiewe 

Adjektiewe (of byvoeglike naamwoorde) kan selfstandig as ruilelemente gebruik word.  Ponelis 

(1979:573) wys daarop dat adjektiewe gesubstantiveer word; dit wil sê ’n selfstandige funksie verkry 

deur die toevoeging van -e (in die enkelvoud) en -(e)s (in die meervoud). 

 Voorbeeld 2.56: Daardie bakkie poeding kan jy maar gee, want Leon wil seker ’n grote (= 

groot bakkie poeding) hê (De Stadler, 1989:407). 
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 Voorbeeld 2.57: Sorteer asseblief hierdie klomp appels vir my uit.  Die vrottes (= vrot appels) 

kan jy maar weggooi (Carstens & Van de Poel, 2012:109).  

As ’n mens die naamwoordkombinasie bakkie poeding in voorbeeld 2.56 nie wil herhaal nie, is daar 

twee opsies, naamlik (1) vervang bakkie poeding met een sodat die sin lui “Daardie bakkie poeding 

kan jy maar gee, want Leon wil seker ’n groot een hê” of (2) gebruik die adjektief groot as ’n 

selfstandige ruilelement (vgl. voorbeeld 2.56 hier bo waar hierdie opsie geïllustreer word). Wanneer 

die adjektief groot gesubstantiveer word; met ander woorde ’n selfstandige funksie kry, word pen 

weggelaat en kom daar nog kohesiemerker aan bod, te wete ellips.   

Omdat ellips slegs ’n middel tot ’n doel is; dit wil sê ellips help om die byvoeglike naamwoord te 

substantiveer, word vorme soos grote, mooies, vrottes, bruines ensovoorts hoofsaaklik as 

ruilelemente, om die gebruik van substitusie aan te dui, en nie ellips nie, geag. 

(v) Dieselfde 

Dieselfde word in Afrikaans as ’n vergelykende woord (vergelyk par. 2.3.1.4.3), sowel as ’n 

ruilelement gebruik (vgl. Carstens, 1997:183, 232-233); trouens dit word volgens Halliday en Hasan 

(1976:105) gereeld as ’n ruilelement gebruik: “We saw...that the item same occurs as a cohesive 

element of the comparative type.  There is another cohesive use of same, this time as a nominal 

substitute accompanied by the”.  

 Voorbeeld 2.58: 

(a) Kan ek asseblief twee gebakte eiers op ’n snytjie roosterbrood kry? (vertaal en aangepas uit 

Halliday & Hasan, 1976:105). 

(b) Ek wil dieselfde (= twee gebakte eiers op ’n snytjie roosterbrood) hê, dankie (vertaal uit 

Halliday & Hasan, 1976:105). 

Die woord dieselfde vervang twee gebakte eiers op ’n snytjie roosterbrood sodat dit nie herhaal nie.  

Dieselfde verwys nie na dieselfde twee gebakte eiers en snytjie roosterbrood as dié wat spreker A 

wil hê nie, maar na ’n ander snytjie roosterbrood met twee gebakte eiers daarop.  

(vi) Dié 

Meervoudige soortnaamwoorde en massanaamwoorde word deur dié vervang (Botha, 1987:219; 

Carstens, 1997:226).  Vergelyk die volgende voorbeeld: 

 Voorbeeld 2.59: Watter soort teesakkies wiI jy he?  Dié (= teesakkies) met die Iyntjies of dié 

(= teesakkies) sonder Iyntjies (Steenberg, 1986:42). 
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In voorbeeld 2.59 hier bo vervang dié die meervoudige soortnaamwoord teesakkies.  In par. 

2.3.1.4.2.i (voorbeeld 2.31) is die gebruik van dié as realiseringsmiddel van verwysing beskryf, maar 

in voorgenoemde voorbeeld is dié as ’n ruilelement vir die bewerkstelliging van kohesie deur middel 

van substitusie gebruik.  Elke keer word verskillende teesakkies genoem: teesakkies met lyntjies en 

teesakkies daarsonder.  Die verhouding tussen die antesedent teesakkies en die ruilelement dié 

berus op ’n tipe-anaforiese verhouding; met ander woorde dieselfde saak is ter sprake (d.i. 

teesakkies), maar verskillende eksemplare; daarom word dié hier deur die navorser as ’n ruilelement 

geag.   

In die sin “Die nuwe hoof, dié het ons nog nie ontmoet nie” (Ponelis, 1979:91) verwys dié en die 

nuwe hoof na dieselfde hoof in die werklikheid wat by die skool aangestel is.  Die verhouding tussen 

die antesedent skoolhoof en die realiseringsmiddel dié berus op koreferensialiteit en daarom is die 

gebruik van dié in hierdie sin ’n voorbeeld van verwysing en nie substitusie nie. (Vergelyk ook par. 

2.3.3.1.iii ten opsigte van ellips wat met die voorbepaling dié geassosieer word.) 

2.3.2.1.2 Werkwoordelike substitusie 

Werkwoordelike substitusie is die proses waartydens ’n werkwoordstuk of gedeelte van ’n 

werkwoordstuk deur ’n werkwoordelike ruilelement vervang word.  Vergelyk as voorbeelde hiervan: 

 Voorbeeld 2.60: Lani sal nog skottelgoed was as sy moet, maar Ihan sal dit glad nie doen 

nie (Carstens & Van de Poel, 2012:109). 

 Voorbeeld 2.61: My bankbestuurder het sy goudaandele verkoop.  Waarom doen jy nie 

dieselfde nie? (Carstens, 1997:234.) 

 Voorbeeld 2.62: Die dokter gaan elke dag swem en sy pasiënte maak ook so (Wybenga, 

1989:228). 

In die voorgenoemde voorbeelde vervang: 

 dit doen die werkwoordstuk skottelgoed was; 

 doen dieselfde die werkwoordstuk het sy goudaandele verkoop; en  

 maak ook so vervang die werkwoordstuk gaan elke dag swem. 

Uit voorbeelde 2.60 tot 2.62 is dit eerstens duidelik dat doen in Afrikaans nooit alleen as ’n 

ruilelement gebruik word nie.  Al het Wybenga (1988:41) bykans 30 jaar gelede, en Carstens 

(1997:233-234)  agtien jaar gelede daarop gewys dat doen saam met so, dit of dieselfde in Afrikaans 
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gebruik moet word, lyk dit of hierdie norm vandag steeds geld, soos blyk uit voorbeeld 2.60 van 

Carstens en Van de Poel (2012:109) waarin doen saam met dit as ruilelement optree.29   

Doen en dit/so/dieselfde skep nie twee verskillende kohesiekettings nie; met ander woorde dit 

verwys nie op ’n korter wyse na dieselfde referent as ’n antesedent vroeër in die teks, terwyl doen 

’n werkwoord vervang nie.  Halliday en Hasan (1976:126) sê in hierdie verband: “The mechanism of 

cohesion, in such instances, is through the use of the reference items it and that, but it is really the 

verbal group as a whole that refers back, so that we could regard do it and do that as compound 

reference verbs.  An occurence of do that constitutes a single cohesive tie, not two.” (Gekursiveer 

deur NF.)  

2.3.2.1.3 Klousale substitusie 

Steenberg (1986:43) verwys na klousale substitusie as die vervanging van ’n hele klous of sin, en 

nie nét een woord nie.  Ponelis (1979:3) definieer ’n klous as “’n konstruksie wat ’n (hoof)werkwoord 

bevat, afgesien daarvan of die konstruksie onafhanklik of afhanklik is, of dit ’n stelsin, vraagsin of 

bevelsin is”.  Klousale ruilelemente se funksie is om die inhoud van ’n hele klous te behou, maar nie 

noodwendig die oppervlakvorm nie (De Beaugrande & Dressler, 1981:64). 

Enkele voorbeelde van klousale substitusie is: 

 Voorbeeld 2.63: Benodig jy ’n saamrygeleentheid? As dit wel so is (= dat jy ’n 

saamrygeleentheid soek), wag vir my; indien nie (= jy soek nie ’n rygeleentheid nie), sien ek 

jou daar (vertaal uit McCarthy, 1991:45) 

 Voorbeeld 2.64: Ons sal beslis almal daar wees, al dink jy nie so nie (= ons sal nie almal daar 

wees nie). 

In par. 2.3.2.1.4 hierna word Carstens (1997:237) se raamwerk van substitusie met ander 

ruilelemente aangevul wat ook substitusie in Afrikaans realiseer. 

2.3.2.1.4 Ander ruilelemente 

Uit ’n kritiese analise van die literatuur blyk dit dat die ruilelement so (buiten om klouse te vervang) 

ingespan word om die gebruik van naamwoordelike substitusie (vgl. voorbeeld 2.65 op die volgende 

bladsy) binne ’n teks aan te dui.  So word ook gebruik om ’n byvoeglike naamwoord te vervang, wat 

nie op die gebruik van een van die drie subkategorieë van substitusie (d.i. naamwoordelike, 

werkwoordelike of klousale substitusie) dui nie (vgl. voorbeeld 2.66 op die volgende bladsy).  Nie 

Carstens (1997:225-237), Ponelis (1979:570-575), Steenberg (1986:41-43), Wybenga (1988:41) of 

                                                
29 In Engels kan do of done wel alleenstaande gebruik word, byvoorbeeld “I haven’t even met Mrs. McCaffrey, I suppose 
I ought to have done” (Thompson, 2014:223).    
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Wybenga (1989:228) meld in hulle bespreking van substitusie hierdie gebruik van so om 

naamwoorde en byvoeglike naamwoorde te vervang nie. 

 Naamwoordelike ruilelement so (vgl. Quirk et al., 1985:879). 

- Voorbeeld 2.65: As hy ’n krimineel is, is dit sy ouers wat hom so (= krimineel) gemaak het 

(vertaal uit Quirk et al., 1985:879). 

 So wat ’n byvoeglike naamwoord vervang:  

- Voorbeeld 2.66: Pryse is op die oomblik stabiel, en dit sal seker so (= stabiel) bly (vertaal uit 

Quirk et al., 1985:879). 

Quirk et al. (1985:865, 867, 879) wys ook op die gebruik van die bywoord van graad so gekombineer 

met ander bywoorde vir die vervanging van bywoorde (vgl. voorbeeld 2.67 hier onder).  Nie een van 

die voorgenoemde Afrikaanse bronne verwys hierna nie.   

 Voorbeeld 2.67: Alhoewel Baristow ’n motor ontwerp het wat vinniger as 250 km per uur kan 

ry, het min mense geglo dat dit so vinnig (= vinniger as 250 km per uur) kan ry (vertaal uit 

Quirk et al., 1985:867).  

Soos wat so vinnig in die voorafgaande voorbeeld (voorbeeld 2.67 hier bo) gebruik word, vervang 

dit nie ’n naamwoord(stuk), werkwoord(stuk) of klous nie en kan dit daarom nie aan een van die drie 

tipes subkategorieë van substitusie (d.i. naamwoordelike, werkwoordelike of klousale substitusie) 

toegeken word nie.  Die betekenis hiervan is ook vaag.  Dit slaan terug op die antesedent vinniger 

as 250 km per uur, maar die ruilelement so vinnig kan enige iets beteken: 251 of 300 km per uur.  

Quirk et al. (1985:867) sê dat ruilelemente soos so vinnig abstrak is en nie so spesifiek is soos hier 

en daar wat op die gebruik van verwysing dui nie.  Daar is dus ’n tipe “vaagheid” gekoppel aan die 

gebruik van ruilelemente soos die bywoord van graad so gekombineer met ander bywoorde, en soos 

reeds genoem, is hierdie onbepaalheid een van die kenmerke wat substitusie van verwysing 

onderskei. 

In par 2.3.3 hierna word verskillende fasette van die kohesiemerker ellips beskryf.  Ellips verskil van 

substitusie in dié opsig dat substitusie die eksplisiete vervanging van woorde met behulp van 

ruilelemente behels, terwyl ellips ’n gaping in ’n teks laat ontstaan (Halliday & Hasan, 1976:88-89).   

2.3.3 Ellips 

In hierdie afdeling word soveel inligting as moontlik saamgetrek om die eienskappe van ellips te 

beskryf (vergelyk par. 2.3.3.i tot par. 2.3.3.vi).  Die navorser beskryf ook verskillende situasies waarin 
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ellips gebruik word deur van bronne soos Bosch (1979:58), Carstens (1997:180, 252-258), Feinauer 

(1989:32) en Ponelis (1979:567-569) gebruik te maak.   

(i) ’n Begripsverklaring van ellips 

Bekende, identieke elemente word weggelaat, omdat dit binne die konteks deur die leser "ingevul" 

kan word (Carstens & Van Schalkwyk, 1994:47; Thompson, 2014:220).  Vergelyk die volgende 

voorbeeld (uit Carstens & Van de Poel, 2012:110) wat die gebruik van ellips illustreer: 

 Voorbeeld 2.68:  

(a) Die vergaderingsreëls geld vir ons, maar die vergaderingsreëls geld ook vir julle. 

(b) Die vergaderingsreëls geld vir ons, maar  ook vir julle ( = die vergaderingsreëls geld). 

Hieruit is dit duidelik dat ellips ’n saambindende effek in ’n teks bewerkstellig, want die gebruik 

daarvan beteken “êrens in die teks is ’n element wat my sal help om die weggelate /ongesegde een 

te verstaan” (Carstens, 1997:249-250).  Ellips, soos die ander kohesiemerkers (buiten konjunksie) 

tree verwysend op (vergelyk par. 2.2.3), want om vas te stel watter woorde weggelaat is, word 

verwys na taalelement(e) vroeër of verderaan in die teks.  

(ii) Ellips dui ’n betekenisverband op die leksikogrammatiese vlak aan 

Die verband tussen die weggelate taalelemente en die taalelemente waarop hulle vir hulle 

interpretasie aangewese is, word net soos by substitusie op die leksikogrammatiese vlak voltrek 

(vergelyk par. 2.3.2; Halliday & Hasan, 1976:89, 145, 314; Halliday & Matthiessen, 2004:562).  

Carstens (1997:244) is ook duidelik hiervan bewus wanneer hy wys op die weglating van ’n 

naamwoordelike taalelement wat ’n gelyksoortige naamwoordelike taalelement, wat nie weggelaat 

is nie, veronderstel.  Vergelyk die volgende voorbeeld: “Hansie stap versigtig nader en  vryf die 

groot hond liggies op die kop” (Carstens, 1997:244).  In hierdie voorbeeld is die weggelate 

taalelement Hansie of hy (naamwoord of voornaamwoord) en die veronderstelde taalelement Hansie 

(naamwoord) struktureel-gelyksoortig. 

(iii) Ellips dui ’n teksinterne verhouding aan 

Omdat ellips ’n verband tussen woorde en sinne behels, word dit net soos substitusie hoofsaaklik 

binne teksverband gebruik (vgl. Halliday & Hasan, 1976:144).  Enkele kere word ellips ook 

buitetekstueel gebruik, byvoorbeeld as ’n huisvrou die melkman sien en “Twee asseblief!” skree 

(Halliday & Hasan, 1976:144).   
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(iv) Ellips word hoofsaaklik terugwerkend gebruik 

Die vooruitwerkende gebruik van ellips, soos die vooruitwerkende gebruik van substitusie, kom selde 

voor (vgl. Halliday & Hasan, 1976:144; Quirk et al., 1985:895).  In die voorbeeld “Die mense wat dit 

verkies , kan binne bly” (vertaal uit Quirk et al., 1985:895) is die weggelate woorde vir hulle 

interpretasie aangewese op om binne te bly verderaan in die sin.  

(v) Die gebruik van ellips is opsioneel 

’n Verdere eienskap van ellips, is dat dit ’n opsionele proses is wat om onder meer stilistiese redes 

toegepas word – daar is dus geen grammatiese noodwendigheid in die toepassing van ellips nie” 

(Carstens, 1997:145).  Omdat ellips as ’n tipe substitusie beskou word (substitusie met ’n nulanafoor) 

is hierdie uitspraak ewe relevant ten opsigte van die gebruik van substitusie.   

Die navorser stem met Carstens (1997:245) saam dat die gebruik van ellips (en substitusie) ellips 

(en ook dan substitusie) die taalgebruiker se keuse is, en nie ’n verpligte middel om “binding” of 

kohesie te bewerkstellig nie.  In bostaande sin “Die mense wat dit verkies, kan binne bly” is die 

gebruik van ellips as kohesiemerker aangetoon, maar die sin sou net so kohesief wees as herhaling 

gebruik sou word om betekenisverbande in die oppervlakteks eksplisiet uit te lig: “Die mense wat dit 

verkies om binne te bly kan binne bly”.  

Ellips (en substitusie) kan dus as ’n opsionele kohesiemerker beskou word en nie as ’n voorwaarde 

vir die bewerkstelliging van kohesie nie.  Ook McCarthy (1991:43) redeneer dat die keuse om ellips 

te gebruik by die skrywer lê: “Another way of saying this is, of course, that structures are only fully 

realised when they need to be, and that ellipsis is a speaker choice made on a pragmatic assessment 

of the situation; not a compulsory feature when two clauses are joined together.” (Gekursiveer deur 

NF.)   

Buiten dat ellips ’n opsionele kohesiemerker is, kan dit ook net soos substitusie as ’n stilisties-

eleganter kohesiemerker geag word, omdat die gebruik daarvan verkorting in ’n teks meebring en 

tot ekonomieser taalgebruik lei (Carstens, 1997:248).  Aangesien ellips ’n “sentrale meganisme vir 

die voorkoming van herhaling” is (Ponelis, 1979:566), skep die gebruik daarvan ’n stilisties-eleganter 

teks (vgl. Carstens, 1997:249).  Wanneer ellips wel gebruik word, bring dit ’n sterker kohesiewe band 

of betekenisintegrasie as konjunksie of selfs verwysing mee (Van Rooy & Esterhuizen, 2011:73).   

(vi) Die beperkte voorkoms van ellips in geskrewe tekste 

Carstens en Van de Poel (2012:110) wys op die beperkte voorkoms van ellips in geskrewe tekste. 

(Hulle verwys nie na ’n taalgebruiker met ’n spesifieke taalagtergrond nie, maar praat oor die gebruik 

van ellips in die algemeen.).  Ook Thompson (2014:220) huldig die mening dat ellips meer in 
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gesproke taalgebruik voorkom: “[ellipsis] reflects the negotiation and cooperation that is an explicit 

feature of face-to-face interaction”.   

2.3.3.1 Verskillende omstandighede binne teksverband waarbinne ellips in 

 Afrikaans gebruik word 

Carstens (1997:251, 256) identifiseer twee tipes omstandighede binne teksverband waarbinne ellips 

in Afrikaans gebruik word, naamlik by sinsneweskikking (Carstens, 1997:251 e.v.) en in dialoog- en 

vraag-en-antwoordsituasies (Carstens, 1997:256). 

(i) Ellips by sinsneweskikking 

Carstens (1997:251) wys tereg daarop dat sinsneweskikking ’n belangrike rol speel in die tot stand 

bring van ’n kohesiewe teks, nie alleen as gevolg van die skakelende waarde van neweskikkende 

voegwoorde nie, maar ook omdat ellips dikwels met sinsneweskikking geassosieer word. 

Wanneer sinne met neweskikkende voegwoorde soos en, maar of want verbind word, en 

gelyksoortige taalelemente in die eerste en tweede sin voorkom, kan hierdie gelyksoortige 

taalelemente óf in die eerste óf tweede sin weggelaat word.  By voorbeelde 2.69 tot 2.71 hier onder 

word neweskikkingsreduksie gebruik.  Neweskikkingsreduksie behels die weglating van 

gelyksoortige naamwoordelike taalelemente in die eerste of tweede sin.  Die taalelemente is 

gewoonlik (i) die subjek, (ii) objek, (iii) bywoordelike bepaling, (iv) beide die subjek en objek en (v) 

die subjek en een (of meer) bywoordelike bepalings (vgl. Carstens, 1997:252-253).   

 Voorbeeld 2.69 (onderwerp): Yvonne skryf ’n brief of  lê en slaap (Botha, 1987:142). ( = 

Yvonne) 

 Voorbeeld 2.70 (voorwerp): Ek bewonder , maar my pa haat popmusiek (Carstens, 

1997:252) ( = popmusiek). 

 Voorbeeld 2.71 (voorwerp, hulpwerkwoord, voorwerp): Die aanvaller het hom met ’n 

knuppel oor die kop geslaan en  van sy beursie en motorsleutels beroof (Carstens & Van de 

Poel, 2012:110). ( = die aanvaller het hom) 

Wanneer gelyksoortige werkwoordelike elemente in die eerste en tweede sin voorkom, kan hierdie 

werkwoordelike elemente in een van die sinne, soos blyk uit voorbeelde 2.72 tot 2.74 op die volgende 

bladsy, weggelaat word.  Carstens (1997:254) noem hierdie tipe ellips werkwoordellips.  

Werkwoordellips word gebruik wanneer die volgende taalelemente weggelaat word: (i) 

hulpwerkwoord, (ii) hoofwerkwoord, (iii) hoofwerkwoord plus meegaande medewerkwoorde, (iv) 

hulpwerkwoord en naamwoordelike taalelemente, en (v) hoofwerkwoord en een (of meer) 

bywoordelike bepalings (Carstens, 1997:254-255). 
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 Voorbeeld 2.72 (hoofwerkwoord): Ek koop graag boeke, maar Wilma  weer net klere 

(Carstens & Van de Poel, 2012:110). ( = koop) 

 Voorbeeld 2.73 (hulpwerkwoord): Kobie moet die bruidegom ontvoer en Jan  die bruid 

probeer besig hou (Botha, 1987:142) ( = moet) 

 Voorbeeld 2.74 (hoofwerkwoord en bywoordelike bepaling): Pieter werk met groot ywer 

Saterdae in die tuin, en Irene  in die huis (Carstens, 1997:255) (= werk Saterdae met groot 

ywer). 

Die weglating van werkwoordelike taalelemente word aan bepaalde volgordebeginsels onderwerp.  

Ponelis (1979:532-533) gee die volgende riglyne in hierdie verband: 

 Aangesien Afrikaans ’n V2-taal is, moet die spil in die tweede sinsposisie in sinne verskyn.  In 

daaropvolgende sinne kan die spil wel weggelaat word, byvoorbeeld “Ivan drink vodka, Sam 

 bourbon en Jan  brandewyn”, waar die weggelate woord telkens drink is.  

 As het, word en wees sonder die hoofwerkwoord ellips ondergaan, kan dit slegs in die eerste 

sin gebeur, byvoorbeeld “dat Ivan koring gekoop  en Sam vrede gemaak het”.  Ellips van het 

in die laaste sin soos in “dat Ivan koring gekoop het en Sam vrede gemaak ” is verkeerd. 

 Die hoofwerkwoord gekombineer met geassosieerde medewerkwoorde kan in die eerste sin 

gebruik word en in daaropvolgende sinne weggelaat word (byvoorbeeld “terwyl Ivan vodka sal 

drink, Sam bourbon , Jack bier  en Jan whiskey ”), of die hoofwerkwoord en 

geassosieerde medewerkwoorde kan in die eerste paar sinne weggelaat word en in die laaste 

sin gebruik word (byvoorbeeld “terwyl Ivan vodka , Sam bourbon  en Jan whiskey sal 

drink”). 

Die weglating van voegwoorde word oor die algemeen nie as die gebruik van ellips beskou nie (vgl. 

Quirk et al., 1985:888-889).  Quirk et al. (1985:888-889) gee die voorbeeld “The door opened and 

Mary entered” en redeneer dan dat die weglating van die voegwoord “then” na “and” nie ellips is nie, 

maar semantiese veronderstelling.  Die leser lei af dat “then”, wat opeenvolging in tyd uitdruk, 

veronderstel word tussen die twee sinne.   

Daar is egter uitsonderings op die reël.  Wanneer bysinne met dieselfde onderskikkende voegwoord 

ingelei word (soos as by voorbeeld 2.75 op die volgende bladsy) en hierdie bysinne met ’n 

neweskikkende voegwoord soos en verbind word, kan die onderskikkende voegwoord aan die begin 

van die tweede bysin, weggelaat word en word ellips wel gebruik (vgl. Prinsloo, 1999:134; Quirk et 

al., 1985:946).  Die voegwoord wat herhaal, word in vetdruk aangetoon en die plek van weglating 

met ’n  aangedui. 
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 Voorbeeld 2.75:  

(a) As jy die eksamen slaag, en as niemand anders aansoek doen nie, is die werk joune 

(vertaal en aangepas uit Quirk et al., 1985:946). 

(b) As jy die eksamen slaag, en   niemand anders aansoek doen nie, is die werk joune 

vertaal en aangepas uit Quirk et al., 1985:946). 

 Voorbeeld 2.76:  

(a) Die Minister glo dat die ekonomie kan verbeter en dat werkloosheidsyfers binnekort sal 

verlaag (vertaal en aangepas uit Quirk et al., 1985:946). 

(a) Die Minister glo dat die ekonomie kan verbeter en  werkloosheidsyfers binnekort sal 

verlaag (vertaal en aangepas uit Quirk et al., 1985:946). 

Ellips word ook gebruik wanneer infinitiefsinne aan mekaar geskakel word (vgl. Quirk et al., 

1985:946).  Die gebruik van ellips in voorbeeld 2.77 hier onder is op dieselfde beginsel as voorbeelde 

2.75 en 2.76 hier bo gebaseer.  

 Voorbeeld 2.77: 

(a) Ek het hom gevra om vanaand te kom of om ons môre te bel (vertaal en aangepas uit 

Quirk et al., 1985:946). 

(b) Ek het hom gevra om vanaand te kom of  ons môre te bel (vertaal en aangepas uit 

Quirk et al., 1985:946). 

(ii) Ellips in dialoog- en vraag-en-antwoordsituasies 

Dit gebeur dikwels dat ’n tweede spreker wat ’n antwoord op ’n vraag of ’n reaksie op ’n stelling gee, 

bepaalde inligting nie herhaal nie, omdat hierdie inligting reeds veronderstel word in die vraag of die 

stelling van die eerste spreker.  Op hierdie manier word die herhaling van bekende inligting voorkom 

en nuwe inligting beklemtoon (Quirk et al., 1985:709).  Carstens (1997:258) is ook hiervan bewus 

as hy wys op die voorkoms van ellips in dialoog-, asook in vraag-en-antwoordsituasies wat nie buite 

berekening gelaat kan word wanneer kohesiebewerkstelliging deur middel van ellips aan bod kom 

nie.  

Ellips word veral gebruik waar response op “Ja”- of “Nee”-vrae gegee word of response op vrae wat 

met vraagwoorde begin (vgl. Halliday & Hasan, 1976:317; Halliday & Matthiessen, 2004:563-567; 

Thompson, 2014:221-222). 
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 Voorbeeld 2.78: 

(a) “Is jy besig om te tik?” 

(b) “Nee, ek is nie .” (Vertaal uit Hatch, 1992:225) ( =  besig om te tik nie.) 

 Voorbeeld 2.79: 

(a) “Is jy nou kwaad?” 

(b) “Ja,  baie .” (Carstens, 1997:257) ( = ek is nou;  = kwaad.) 

 Voorbeeld 2.80: 

(a) “Het Jane geëet?” 

(b) “Nee , maar Mary het .” (Vertaal uit Halliday & Hasan, 1976:171) ( = Jane het nie 

geëet nie;  = geëet.) 

Soos blyk uit bostaande voorbeelde, word ellips onder die volgende voorwaardes in dialoog- en 

antwoord-en-vraag-situasies gebruik: (i) wanneer die tweede spreker herhaal wat die eerste spreker 

gesê het (vgl. voorbeeld 2.78), (ii) die tweede spreker uitbrei op dít wat die eerste spreker gesê het 

(vgl. voorbeeld 2.79) en (iii) die tweede spreker dít wat die eerste spreker gesê het met nuwe 

materiaal vervang (vgl. voorbeeld 2.80) (vgl. Quirk et al., 1972:708). 

(iii) Ellips ná voorbepalings 

Ponelis (1979:567-569) wys op die gebruik van ellips na voorbepalings soos dié, die ander na 

telwoorde, deelkonstruksies en naamwoord-naamwoord-konstruksies.  Enkele selfverduidelikende 

voorbeelde in hierdie verband is:  

 Voorbeeld 2.81:  

(a) Die bul wat in die veld grootgeword het, stof toe dié bulle uit wat op stal was (aangepas 

uit Ponelis, 1979:568). 

(b) Die bul wat in die veld grootgeword het, stof toe dié  uit wat op stal was (Ponelis, 

1979:568) ( = bulle). 

Ellips van die tipe-anafoor by dié word by voorkeur op meervoudige selfstandige naamwoorde van 

toepassing gemaak (Ponelis, 1979:568). (Vergelyk ook par. 2.3.2.1.1.vi ten opsigte van dié wat as 

’n ruilelement gebruik word.) 
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 Voorbeeld 2.82: 

(a) Die een hand hou hy in sy sak en met die ander hand beduie hy (Ponelis, 1979:569). 

(b) Die een hand hou hy in sy sak en met die ander  beduie hy (Ponelis, 1979:569). 

( = hand) 

 Voorbeeld 2.83: 

(a) Die koekies is klein.  Neem asseblief twee koekies (vertaal en aangepas uit Hatch, 

1992:225). 

(b) Die koekies is klein.  Neem asseblief twee  (vertaal uit Hatch, 1992:225). ( = koekies) 

 Voorbeeld 2.84:  

(a) Stan het ’n gedeelte van sy geld bestee, maar hy het die res van sy geld gespaar (vertaal 

en aangepas uit Quirk et al., 1985:902). 

(b) Stan het ’n gedeelte van sy geld bestee, maar hy het die res  gespaar (vertaal uit Quirk 

et al., 1985:902). ( = van sy geld) 

 Voorbeeld 2.85: 

(a) Die brood sal genoeg wees.  Daar is nog ’n baksel brood in die oond (Ponelis, 1979:569). 

(b) Die brood sal genoeg wees.  Daar is nog ’n baksel  in die oond (Ponelis, 1979:569) ( 

= brood). 

(iv) Ellips onder ander tipe omstandighede binne teksverband gebruik 

Carstens (1997:252-258) verwys in sy bespreking van ellips slegs na die gebruik van ellips by 

sinsneweskikking.  Feinauer (1989:32) wys egter op die gebruik van werkwoordellips wat in sowel 

neweskikkende as onderskikkende sinne kan voorkom.  Sy gee die volgende voorbeeld ter 

illustrasie: “As hy hier eet, kan jy seker ook ”, waar  aandui dat die woorde hier eet weggelaat 

is. 

Bosch (1979:58) en Carstens (1997:180-181) gee ook ander voorbeeldsinne waarin ellips gebruik 

word:  

 Voorbeeld 2.86: Die kêrel is ’n gawe man,  gesels lekker met jou en  is maar te bereid 

om vir ’n foto te poseer (Bosch, 1979:58) ( = die kêrel of hy). 

 Voorbeeld 2.87: Rikus stap na sy motor,  klim in en  trek weg met ’n vaart (Carstens, 

1997:180). ( = Rikus of hy) 
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Dit is belangrik om daarop te let dat alles wat ongesê bly, nie ellips is nie.  In die sin “Amper niemand 

het die land verlaat voor die oorlog nie” (vertaal uit Halliday & Hasan, 1976:142) is ’n paar 

onbeantwoorde vrae, soos na watter oorlog word verwys, watter land is ter sprake ensovoorts.  

Hierdie inligting word nie eksplisiet gegee nie, maar daar is niks in die struktuur van die sin wat 

veronderstel dat inligting weggelaat is nie.   

Ellips behels dus (i) grammatiese weglating; dit wil sê die weglating van woorde, en nie die weglating 

van vokale (byvoorbeeld jy het wat as jy’t uitgespreek word) nie, asook (ii) die verbatim herwinning 

van weggelate woorde; met ander woorde die woordelikse herwinning van woorde vroeër (of 

verderaan) in dieselfde teksgedeelte (Quirk et al., 1985:884). 

Die volgende konjunksiemerker waarop gefokus gaan word, naamlik konjunksie, verskil van die 

ander kohesiemerkers deurdat dit nie in ’n werklike anaforiese verhouding betrokke is nie. 

2.3.4 Konjunksie 

Konjunksie is ’n verskynsel wat betrekking het op eksplisiete semantiese skakeling van proposisies 

(d.i. inhoud of gedagtes) in twee of meer sinne (Meintjes, 2015:85) en konjunksiemerkers is die talige 

elemente wat gebruik word om verbande tussen die betrokke sinne eksplisiet aan te toon (Carstens, 

1997:309).   

Hoewel Christiansen (2011:161) en Cook (1989:21) konjunksiemerkers as die mees eksplisiete 

kohesiemerkers ag, het konjunksiemerkers nie soos verwysing, substitusie, ellips en leksikale 

kohesie op sigself skakelende waarde nie.  Wat hiermee bedoel word, is dat konjunksiemerkers nie 

soos die voorgenoemde tipes kohesiemerkers in ’n werklike anaforiese verhouding betrokke is nie 

(vgl. Carstens, 1996:62; Halliday & Hasan, 1976:226; McCarthy, 1991:42; Nunan, 1993:26).  Die 

kohesie wat konjunksiemerkers bewerkstellig, is dus nie semantiese of strukturele verhoudings 

tussen spesifieke individuele items in ’n teks nie (vgl. Carstens, 1996:62; Prinsloo, 2002:110), maar 

het die funksie om eksplisiet aan te toon hoe een gedeelte van ’n teks met ’n ander gedeelte verband 

hou (Christiansen, 2011:238).   

Die gebruik van konjunksiemerkers het verskillende funksies.  Die eerste funksie van 

konjunksiemerkers hou verband met die inherente semantiese waarde van konjunksiemerkers, wat 

linguistiese elemente skakel wat op mekaar volg, maar wat nie verwant aan mekaar is nie (Carstens, 

1997:261).  Sodoende bind die gebruik van kohesiemerkers ’n teks tot ’n hegter eenheid om kohesie 

en koherensie te bewerkstellig (Jordaan, 2016?:11). 

’n Tweede funksie van konjunksiemerkers behels die verbinding van sinsdele en sinne van ’n 

verskeidenheid sintaktiese tipes met mekaar (Carstens, 1997:274).  ’n Derde funksie van 

konjunksiemerkers is om ’n teks meer vloeiend te maak; met ander woorde konjunksiemerkergebruik 



65 
 

bring ’n “vlot leespatroon” in die teks tot stand (Wybenga, 1989:189).  Voorbeeld 2.88 hier onder (uit 

Wybenga, 1989:189) illustreer hoedat ’n gebrek aan konjunksiemerkers ’n teks gefragmenteerd kan 

laat voorkom.  Voorbeeld 2.89, daarenteen, toon aan dat die gebruik van konjunksiemerkers 

vloeiendheid meebring. 

 Voorbeeld 2.88: Hy het die plaas vroeg verlaat.  Hy wou op die dorp wees.  Die son kom op.  

Hy het sy buurman teëgekom.  Hulle het lanklaas gesels.  Hulle het mekaar lanklaas gesien.  

Hy het laat op die dorp aangekom.  Die son was al op.   

 Voorbeeld 2.89: Hy het die plaas vroeg verlaat, omdat hy op die dorp wou wees voordat die 

son opkom.  Terwyl hy in die pad afgery het, het hy sy buurman teëgekom.  Hulle het lanklaas 

gesels, omdat hulle mekaar lanklaas gesien het.  Hy het gevolglik laat op die dorp aangekom 

en die son was al op. 

Vierdens dra effektiewe konjunksiemerkergebruik daartoe by om die semantiese verbande tussen 

sinne duideliker te maak (vgl. Jordaan, 2016?:12; Wybenga, 1989:189).  Die teenwoordigheid 

daarvan lei dus die leser of hoorder (vgl. Pienaar, 2014:319) om die teks te interpreteer soos die 

skrywer beoog het.  Omdat konjunksiemerkers die tipe betekenisrelasie of verband aandui wat die 

produseerder (d.i. skrywer/spreker) beoog het, bring dit effektiewe kommunikasie mee (Carstens, 

1997:270-271).  Konjunksiemerkergebruik het daarom ’n merkbare impak op die leesbaarheid en 

interpretasie-moontlikheid van ’n teks (Jordaan, 2014:33).   

By voorbeeld 2.90 (verkort uit Venter, 2014:71) word die konjunksiemerkers beklemtoon en die 

hoofgedagtes gemerk en genommer van a tot g en diagram 2.1 is ’n diagrammatiese voorstelling 

van die inligting ten opsigte van voorbeeld 2.90.  Op hierdie manier word aangetoon hoe effektiewe 

konjunksiemerkergebruik hoofgedagtes uitlig en die verloop van ’n argument aandui (Venter, 

2014:71; vgl. diagram 2.1 op die volgende bladsy). 

 Voorbeeld 2.90: Die besit van ’n televisie is eintlik ’n luukse en ek gaan nou uitbrei oor hierdie 

saak. (a) ŉ TV-stel kos sowat R2 000. Dan moet jy nog jou (b) TV-lisensie betaal. As jy (c) 

M.Net wil kyk, moet jy ’n (d) dekodeerder koop én ’n (e) maandelikse heffing betaal. En hier 

hou die uitgawes nie op nie, want as jy in ’n gebied woon waar die ontvangs nie te goed is nie, 

moet jy boonop ’n (f) antenna laat installeer.  
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Diagram 2.1: Diagrammatiese voorstelling van voorbeeld 2.90 (aangepas uit Venter, 2014:73) 

2.3.4.1 Semantiese klassifikasie van konjunksiemerkers 

Carstens (1997:292) het baanbrekerswerk gedoen met sy samestelling van ’n indeling van 

konjunksieverhoudinge spesifiek vir Afrikaans.  Hy verdeel konjunksiemerkers in vier subkategorieë 

na aanleiding van die betekenisverhouding wat dit uitdruk, naamlik aaneenskakelende, 

teenstellende, redegewende en tydsaanduidende konjunksieverhoudinge. 

Tabel 2.4: Carstens (1997:292) se indeling van konjunksieverhoudinge vir Afrikaans 

Subkategorie Onderafdelings Voorbeeldwoorde 

1. Aaneenskakelend 
(“additive”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Analiserend  naamlik 

1.2 Beoordelend egter 

1.3 Herbewoordend eerder, met ander woorde 

1.4 Oorsaak en gevolg en, gevolglik 

1.5 Ordenend ten laaste, ook 

1.6 Rangskikkend voorts, vervolgens, verder 

1.7 Ruimtelik tussenin 

1.8 Toevoegend bygesê, addisioneel  

1.9 Verklarend eerder, soos gesê, ten minste 

1.10 Versterkend tog, ook, buitendien 

1.11 Vervattend anders gestel, dit wil sê 

1.12 Voortgang en, plus 

1.13 Voorwaardelik naamlik, te wete, op die voorwaarde dat 

2. Teenstellend 
(“adversative”) 

2.1 Alternerend  Of, óf...óf, hetsy, mits 

2.2 Kontrasterend inteendeel, egter, dus, maar 
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2.3 Korrektief in plaas van, in teenstelling met 

2.4 Ooreenstemmend dieselfde, dienooreenkomstig 

2.5 Toegewend al, ten spyte van 

2.6 Vergelykend as, soos, vergeleke met 

2.7 Vervangend meer, alternatiewelik 

2.8 Voorwaardelik as, met dien verstande 

2.9 Wyse dus, asof 

3. Redegewend (“causal”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Afleidend  met ander woorde 

3.2 Doel sodat 

3.3 Illustrerend byvoorbeeld, te wete 

3.4 Konstrasterend anders, andersins, afgesien hiervan 

3.5 Oorsaaklik want, omdat 

3.6 Opsommend op die ou end 

3.7 Plek waar 

3.8 Resulterend as gevolg van, gevolglik 

3.9 Toegewend in elk geval, nogtans 

3.10 Verontagsamend hoe dit ook al sy, wat ook al 

3.11 Voorwaardelik as, mits, tensy 

4. Tydsaanduidend 
(“temporal”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Herhalend  die vorige keer, ’n volgende keer 

4.2 Hervattend om te hervat, vervolgens, hieropvolgend 

4.3 Kontrasterend terwyl 

4.4 Onderbroke tans, later, ’n kort rukkie tevore 

4.5 Oorsaaklik dan, toe 

4.6 Opeenvolgend dan, vandat, volgende 

4.7 Opsommend ten slotte, laastens 

4.8 Ordenend eerstens, verder, vervolgens 

4.9 Ruimtelik daar 

4.10 Spesifiserend die volgende dag, vyf minute vroeër 

4.11 Stiptelik op daardie oomblik, toe 

4.12 Voorafgaande voordat, alvorens 

4.13 Voortgang intussen, onderwyl, die hele tyd 

4.14 Voorwaardelik behalwe, indien, wanneer 

Hoewel Carstens (1997:292) nie hierdie subkategorieë definieer nie, kan die volgende definisies aan 

elkeen toegeken word: 

 Aaneenskakelende konjunksiemerkers dui aan dat dieselfde idee of gedagte voortgesit word 

van een sin af na die volgende; met ander woorde dit dui op die opeenvolging of 

aaneenskakeling van gedagtes (vgl. Wybenga, 1989:203 wat die term “voortgangmerkers” 

gebruik). Aaneenskakelende konjunksiemerkers is “die mins komplekse 
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konjunksieverhouding”, omdat dit vanselfsprekend is dat die inhoud van een sin die 

voortsetting van die inhoud van ’n vorige sin is, tensy die skrywer eksplisiet anders aandui. 

 Die betekenis van teenstellende konjunksiemerkers is selfverduidelikend.  Teenstellende 

konjunksiemerkers druk ’n verband van “in teenstelling met die verwagting” tussen sinne uit 

(vgl. Halliday & Hasan, 1976:250). 

 Redegewende konjunksiemerkers toon besonder spesifieke semantiese relasies tussen sinne 

aan, soos redenering of bewysvoering (vgl. Ponelis, 1979:315 wat na “verbinders van 

rede/gevolgtrekking” verwys).  Omdat redegewende konjunksiemerkers ’n redenerende of 

bewysvoerende verband tussen sinne uitdruk, vervul hulle ’n verklarende funksie (vgl. 

Jordaan, 2014:54). 

 Tydsaanduidende konjunksiemerkers verwys weer na die volgorde waarop idees gerangskik 

word (vgl. Jordaan, 2014:61 wat na “tydsaanduidende verbandsmerkers” verwys).  Jordaan 

(2014:206) tereg daarop dat tydsaanduidende konjunksiemerkers (“tydsaanduidende 

verbandsmerkers”) ’n belangrike rol waar sinne verbind word, want daarsonder word die teks 

deur onspesifiekheid gekenmerk, omdat dit dan nie duidelik is wanneer watter handeling 

plaasvind of wat die volgorde van idees is nie.  Sy verwys waarskynlik na die gebruik van 

tydsaanduidende konjunksiemerkers “wat sterk semanties gemarkeer is” (vgl. Bosman & Otto, 

2012:74 in hierdie verband), soos voordat, nadat of terwyl wat nie weggelaat kan word nie, 

maar wel geleksikaleer moet word.  Die tydsaanduidende konjunksiemerker toe is waarskynlik 

nie hier ter sprake nie, want selfs al word toe nie geleksikaliseer nie, is die leser steeds in staat 

om af te lei dat een gebeurtenis op ’n ander een volg. 

In hierdie studie word op Carstens (1997:292) se indeling gesteun.  Hierdie indeling is om twee redes 

geselekteer.  Die eerste rede is dat Carstens (1997:292) se indeling op Halliday en Hasan 

(1976:242-243) se vier kategorieë van konjunksieverhoudinge (“additive”, “adversative”, “causal”, en 

“temporal”) gebaseer is.  Die tweede rede is dat Carstens (1997:292) se indeling op dié van ander 

kundiges, soos De Beaugrande en Dressler (1980; 1981); Halliday (1985); Halliday en Hasan (1976); 

Gleason (1965); Quirk et al. (1989); Rudolph (1988) en Van Dijk (1977), ten opsigte van Engels, en 

op dié van Combrink (1995), Naicker (1996) en Wybenga (1989), ten opsigte van Afrikaans, 

gebaseer is.  

Vir die eerste keer in agtien jaar word kritiek gelewer teen Carstens (1997:292) se raamwerk. In 

par. 2.3.4.1.1 word verwys na die kritiek van Jordaan (2014:39-40; 2016?:21-26) en in par. 2.3.4.1.2 

na dié van die navorser (NF). 
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2.3.4.1.1 Jordaan (2014:39-40; 2016?:21-26) se kritiek teen Carstens (1997:292) se 
 raamwerk 

Jordaan (2014:39) wys tereg  daarop dat Carstens (1997:292) se indeling nie “klakkeloos” in haar 

studie nagevolg word nie, aangesien bepaalde “voorbeeldbeelde” (“konjunksiemerkers” in hierdie 

studie) in sy indeling ook in ander verbande gebruik word as waarin hy dit aantoon.  ’n Moontlike 

rede hiervoor is dat, toe indelings vroeërjare saamgestel is, “voorbeeldwoorde verkry [is] en 

voorbeeldsinne daaraan gekoppel [is], deur óf van ŉ woordeboek gebruik te maak, óf te dink aan 

hoe die woord gebruik behoort te word.  Hierdie werkswyse het egter nie altyd die gewenste resultate 

meegebring nie, omdat woorde in die algemeen (en spesifiek in ŉ akademiese konteks) dikwels 

verskillende gebruiksmoontlikhede het”.  In par. 2.3.4.1.1.i tot par. 2.3.4.1.1.vii hierna word ’n 

beskrywing gegee van die gebruiksmoontlikhede wat Jordaan (2014:39-40; 2016?:21-26), en 

waarmee die navorser (NF) saamstem, aan bepaalde konjunksiemerkers koppel. 

(i) Egter 

Die navorser is dit met Jordaan (2014:39; 2016?:21-22) eens dat egter nie ’n aaneenskakelende 

verband uitdruk, soos Carstens (1997:292) in sy indeling aantoon nie (vgl. 1.2 en tabel 2.4 vir 

Carstens, 1997:292 se indeling), maar wel ’n teenstellende verband.  Die navorser (NF) het ook 

addisionele bronne geïdentifiseer om aan te toon waarom sy saam met Jordaan stem: Combrink 

(1995:36), Ponelis (1979:315) en Wybenga (1989:205), ten opsigte van Afrikaans, en Halliday en 

Hasan (1976:242), ten opsigte van Engels, ag egter (of “however”) onderskeidelik as ’n 

“kontrasterende bindwoord”, “teenstellende verbinder”, “kontrasmerkers” en “adversative”.   

Omdat Ponelis (1976:315) egter as die meer formele variant van die teenstellende verbinder maar 

klassifiseer, en maar in Carstens (1997:292) se indeling onder die subkategorie “teenstellende 

konjunksieverhoudinge” gegroepeer word (vgl. 2.2 in tabel 2.4), is die navorser (NF) van mening dat 

egter ook saam met maar gegroepeer behoort te word.  

(ii) Eerder 

Jordaan (2014:39; 2016?:21-22) wys tereg daarop dat, hoewel Carstens (1997:292) eerder as ’n 

aaneenskakelende konjunksiemerker klassifiseer (vgl. 1.3 en 1.9 in tabel 2.4), hierdie 

konjunksiemerker gebruik word wanneer twee of meer aspekte teenoor mekaar geplaas word.  Sy 

sê dat hierdie funksie een van die funksies van teenstellende konjunksiemerkers (“teenstellende 

verbandsmerkers”) is.  Sy gee die volgende voorbeeldsin ter illustrasie: “Die term “oorspronklike 

inwoners” word eerder gebruik, aangesien die term “inboorlinge” negatiewe konnotasies inhou.”  

In hierdie bostaande sin beteken eerder “liewer” (vgl. HAT, 2005:202), wat vir die navorser op die 

teenstellende aard van eerder dui: die gebruik van eerder dui ’n wending of verandering aan.  Ook 
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die standaardwerk oor kohesie, Halliday en Hasan (1976:242), kategoriseer “rather” (eerder) as ’n 

konjunksiemerker wat ’n teenstellende verband eksplisiet merk. 

(iii) Gevolglik  

’n Derde konjunksiemerker wat Jordaan (2014:39; 2016?:21-23) herkategoriseer, is die 

konjunksiemerker gevolglik.  Die navorser stem met Jordaan (2016?:22) saam dat Carstens 

(1997:292) gevolglik korrek aan die onderafdeling “oorsaak en gevolg” toegeken het (vgl. 1.4 in tabel 

2.4), maar dat hy dit aan die subkategorie redegewende konjunksiemerkers, en nie 

aaneenskakelende konjunksiemerkers nie, moes toeken.   

In die volgende voorbeeld (uit Jordaan, 2016?:22) “Die studente voltooi nie hulle studiekursus nie, 

gevolglik styg die werkloosheidsyfer weer” is daar duidelik ’n redegewende verhouding tussen die 

betrokke sinne: die onvoltooide studiekursus is die rede waarom daar ŉ hoër werkloosheidsyfer is.   

Buiten Jordaan (2014:39) en Jordaan (2016?:21-23) wat gevolglik aan die redegewende 

subkategorie toeken, ag ook Halliday en Hasan (1976:243) “consequently”, die Engelse ekwivalent 

van gevolglik, dit as redegewend.  

(iv) Tensy 

Die woord tensy is ŉ sesde voorbeeld wat Jordaan (2016?:21, 25) herkategoriseer.  Jordaan 

(2016?:25) is van mening dat tensy nie redegewend is soos deur Carstens (1997:292) geklassifiseer 

nie (vgl. 3.11 in tabel 2.4), maar wel teenstellend.  Die navorser stem met Jordaan (2016?:25) saam 

oor hierdie klassifikasie van tensy.  In die voorbeeld “Ek gaan saam tensy dit reën” (HAT, 2005:1172) 

word duidelik aangetoon dat tensy ’n teenstellende verband uitdruk: die persoon gaan saam, maar 

as dit reën, gaan hy nie saam nie.  Die teenstellende aard van tensy word ook in die HAT 

(2005:1172), wat tensy as “behalwe nie” of indien nie” definieer, aangetoon.  Tensy is die negatiewe 

teenhanger van mits; daarom is dit sinvol om tensy eerder aan die teenstellende subkategorie toe 

te ken.   

(v) Dieselfde 

Die sewende woord wat Jordaan (2014:39; 2016?:21, 25, 26) anders as Carstens (1997:292) 

klassifiseer, is dieselfde.  Jordaan (2016?:25) klassifiseer dieselfde as ’n aaneenskakelende 

konjunksiemerker “aaneenskakelende verbandsmerker”) en nie as ’n teenstellende 

konjunksiemerker soos Carstens (1997:292) nie (vgl. 2.4 in tabel 2.4).   

Die navorser (NF) redeneer net soos Jordaan (2014:39; 2016?:21, 25, 26).  Vergelyk die volgende 

selfgegenereerde voorbeeld: “Die voegwoord want druk ’n redegewende verband tussen sinne uit.  
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Dieselfde kan gesê word van die voegwoord omdat.”  Uit hierdie voorbeeld is dit duidelik dat die 

gedagte van redegewende verbande tussen vanaf die eerste sin na die tweede sin voortgesit word, 

en dit is juis wat aaneenskakelende konjunksiemerkers doen: hulle dui aan dat dieselfde idee of 

gedagte voortgesit word vanaf een sin na die volgende; met ander woorde dit dui op die 

opeenvolging of aaneenskakeling van gedagtes.  Dit maak daarom sin dat Jordaan (2014:39; 

2016?:21, 25, 26) dieselfde as aaneenskakelend kategoriseer. 

(vi) Indien 

Die laaste konjunksiemerker wat Jordaan (2014:40; 2016?:26) herkategoriseer, is indien.  Anders 

as Carstens (1997:292) wat indien as ’n tydsaanduidende konjunksiemerker klassifiseer (vgl. 4.14 

in tabel 2.4), wys Jordaan (2016?:26) tereg daarop dat indien ’n redegewende konjunksiemerker is.  

Die navorser stem saam met hierdie herkategorisering van Jordaan (2014:40; 2016?:26), omdat 

indien primêr ’n oorsaak-gevolg-verhouding uitdruk.   

In die volgende sin “Indien hulle môre sou kom, sou dit my erg ontwrig” (HAT, 2005:447).  Die 

gebruik van indien dui hier aan dat die mense vir die spreker moet gaan kuier (oorsaak), vir die 

spreker om ontwrig te voel (gevolg).  Hier is dus nie sprake van ’n tydsaanduidende verband nie; 

daarom is dit sinvol dat Jordaan (2014:40; 2016?:26) indien skuif vanuit die subkategorie 

tydsaanduidende konjunksiemerkers na die subkategorie redegewende konjunksiemerkers.  

(vii) Tussenin 

Die vyfde woord in Carstens (1997:292) se indeling, waarteen Jordaan (2014:39-40; 2016?:21, 24-

25) kritiek lewer, is tussenin (vgl. 1.7 in tabel 2.4).  Die navorser stem saam met Jordaan (2016?:24) 

dat tussenin nie ’n verbandsfunksie het nie, omdat dit nie sinne of teksgedeeltes aan mekaar skakel 

nie.  Vergelyk die volgende voorbeeld (uit Jordaan, 2016?:25): “Wanneer Piet op die drumpel van 

die deur staan, bevind hy homself in ŉ ruimte wat tussenin sy lewe in die kothuis (met Susan en sy 

lewe met Elsa (in die stad) is.”  Hier gaan dit bloot oor die ruimte waarbinne iets of iemand hulle 

bevind (Jordaan, 2016?:24).  Jordaan (2016?:25) gee wel erkenning vir Carstens (1997:292) se 

klassifisering van tussenin as “ruimtelik”; hoewel hierdie woord nie ’n verbindende funksie vervul nie. 

2.3.4.1.2 Die navorser (NF) se beoordeling van Carstens (1997:292) se raamwerk 

Benewens voorgenoemde wysigings waarop Jordaan (2014:39-40; 2016?:21-26) wys, het die 

navorser (NF) sélf bepaalde leemtes in Carstens (1997:292) se raamwerk geïdentifiseer.  Hierdie 

leemtes word in die onderstaande kolpunte uiteengesit en  daarna in fyner besonderhede beskryf. 

 Die herkategorisering van konjunksiemerkers soos in elk geval, nogtans, behalwe, dus, op die 

voorwaarde dat en met dien verstande (vergelyk par. 2.3.4.1.2.i); 
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 Een van die onderafdelings in Carstens (1997:292) se raamwerk se naam word gewysig 

(vergelyk par. 2.3.4.1.2.ii). 

 Sommige onderafdelings word geïntegreer (vergelyk par. 2.3.4.1.2.iii); 

 Nuwe onderafdelings word tot onderskeidelik die aaneenskakelende en tydsaanduidende 

subkategorie van Carstens (1997:292) gevoeg (vergelyk par. 2.3.4.1.2.iv); 

 ’n Nuwe subkategorie word tot die raamwerk gevoeg (vergelyk par. 2.3.4.1.2.v); en 

 Carstens (1997:292) se raamwerk is aangevul met addisionele konjunksiemerkers, omdat 

hulle nie oorspronklik deel van Carstens (1997:292) se raamwerk vorm nie, of omdat hulle 

meer funksies vervul as die een wat Carstens (1997:292) aandui (vergelyk par. 2.3.4.1.2.vi). 

(i) Die herkategorisering van konjunksiemerkers 

Die navorser is van mening dat in elk geval, nogtans, behalwe, dus, op die voorwaarde dat en met 

dien verstande ander semantiese verbande uitdruk as dié wat Carstens (1997:292) in sy raamwerk 

aan hierdie konjunksiemerkers toeken. 

 In elk geval en nogtans 

Die eerste leemte behels die kategorisering van in elk geval en nogtans (vgl. 3.9 in tabel 2.4 hier bo) 

as redegewend, terwyl hierdie woorde duidelik ’n teenstellende betekenisverband uitdruk.  In die sin 

“Hy is siek.  Hy kom nogtans werk toe” (Wybenga, 1989:203) of “Hy is siek.  Hy kom in elk geval 

werk toe” (aangepas uit Wybenga, 1989:203) word ’n verband uitgedruk van “in teenstelling met die 

verwagting”.  Die leser verwag dat, omdat die man siek is, hy by die huis gaan bly, maar nogtans en 

in elk geval dui ’n ommekeer in die gebeure aan.  Om hierdie rede is dit meer sinvol dat nogtans en 

in elk geval as teenstellende konjunksiemerkers geklassifiseer word.  Die feit dat die man werk toe 

gaan, is nie die gevolg van sy siekte nie; daarom kan nogtans en in elk geval nie as redegewende 

konjunksiemerkers geklassifiseer word nie.  Die teenstellende toegewende konjunksiemerker al (vgl. 

2.5 in tabel 2.4) kon net sowel in die plek van hierdie twee konjunksiemerkers gebruik word: “Al is 

hy siek, kom hy werk toe.”  

Combrink (1995:36), Ponelis (1979:315) en Wybenga (1989:205) klassifiseer nogtans 

onderskeidelik as ’n “kontrasterende bindwoord”, “teenstellende verbinder” en “kontrasmerker”.  Uit 

die literatuur is geen eksplisiete verwysing na in elk geval as konjunksiemerker gevind nie, maar 

bostaande voorbeeld laat geen twyfel nie dat in elk geval nie ’n teenstellende konjunksiemerker is 

nie.  

 Op die voorwaarde dat en met dien verstande 

In die sin “Ek het die boek gestuur, met dien verstande dat hy dit sal nodig kry” (uit Wybenga, 

1989:207), word ’n rede gegee waarom die boek vir die seun gegee is: die spreker het gedink dat 
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hy dit sou nodig.  Op die voorwaarde dat en met dien verstande dat druk beide dus ’n redegewende 

verband uit en behoort nie aan onderskeidelik die aaneenskakelende en teenstellende subkategorie 

soos wat Carstens (1997:292) aandui nie (vgl. 1.13 en 2.8 onderskeidelik). 

 Behalwe 

Carstens (1997:292) klassifiseer behalwe as ’n tydsaanduidende konjunksiemerker (vgl. 4.14 in 

tabel 2.4); hoewel hierdie konjunksiemerker ’n teenstellende verband tussen sinne uitdruk (vgl. 

Jordaan, 2014:48; Jordaan, 2016?:34; Combrink, 1995:36).  Vergelyk die volgende voorbeeld (uit 

Jordaan, 2016?:35) wat duidelik aantoon dat behalwe ’n teenstelling in die inhoud teweeg bring: 

“Buiten/benewens/behalwe vir die arbeid wat beïnvloed word, beïnvloed MIV/VIGS ook die 

onderneming se wins.” 

 Dus 

Dus word in Carstens (1997:292) se indeling as ’n teenstellende konjunksiemerker geklassifiseer 

(vgl. 2.9 in tabel 2.4), terwyl dit ’n redegewende verband tussen sinne merk (vgl. Jordaan, 2014:58; 

Jordaan, 2016?:38, Ponelis, 1979:316; Wybenga, 1989:206).  Vergelyk die volgende sin (uit 

Carstens, 2011:47) in hierdie verband: “Eben speel môre in ’n rugbywedstryd; dus wil hy eerder 

vanaand studeer.”  Dus dui in hierdie sin aan dat ’n rede gegee word waarom die Suid-Afrikaanse 

arbeidsmark geletterde mense verloor.  

(ii) Verandering van die naam van ’n onderafdeling 

Carstens (1997:292) verwys na die onderafdeling “kontrasterend” binne die subkategorie 

tydsaanduidende konjunksiemerkers (vgl. 4.3 in tabel 2.4).  Hy is nie verkeerd om te sê dat 

gebeurtenisse kontrasterend kan wees nie.  In die voorbeeld “Terwyl hy versigtig geloop het, het hy 

oor ’n tou geval” (selfgegenereerde voorbeeld), is twee gebeure kontrasterend, maar is wel gevalle 

wat dit nie so is nie, byvoorbeeld “Terwyl hy slaap, het die ongeluk gebeur” (HAT, 2005:1177).  In 

albei hierdie voorbeelde gaan dit eintlik oor die gelyktydige plaasvind van gebeure (vgl. Wybenga, 

1989:208 wat na “gelyktydige verbande” verwys), en nie die vraag of die gebeure kontrasterend is 

of nie.  Die navorser is daarom van mening dat Carstens (1997:292) se onderafdeling 

“kontrasterend” (vgl. 4.3 in tabel 2.4) gewysig behoort te word na “gelyktydigheid”. 

(iii) Integrasie van onderafdelings binne subkategorieë 

Die navorser het tot die gevolgtrekking gekom dat Carstens (1997:292) onnodig onderskeid tref 

tussen onderafdelings en dat oorvleueling tussen die onderafdelings veroorsaak word.  Die volgende 

onderafdelings kan een onderafdeling vorm: 
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 1.5 (ordenend) en 1.6 (rangskikkend) (vgl. tabel 2.4) kan gesamentlik die onderafdeling 

“lystend/ordenend” vorm (vgl. Combrink, 1995:36) en aangevul word met in die 

eerste/tweede/derde/laaste plek, ten eerste/tweede/derde/slotte, 

eerstens/tweedens/derdens/laastens, benewens, bowendien, daarnaas, naas, uitgesonderd 

ensovoorts (vgl. Combrink, 1995:36).  

 3.5 (oorsaaklik) en 3.8 (resulterend) (vgl. tabel 2.4) kan die onderafdeling “oorsaak, gevolg 

en rede” vorm (vgl. Combrink, 1995:37).  Die volgende addisionele konjunksiemerkers kan 

aan hierdie onderafdeling toegeken word: daarom, dat, derhalwe, met die gevolg, hierdeur, 

oor, oordat, sodat en weens (vgl. Combrink, 1995:37). 

(iv) Uitbreiding van Carstens (1997:292) met ’n onderafdeling binne ’n subkategorie 

Nuwe onderafdelings, naamlik “illustrerend en verduidelikend” en “algemene tydsverbande” word 

onderskeidelik by Carstens (1997:292) se subkategorieë aaneenskakelend en Carstens (1997:292) 

se subkategorie tydsaanduidend gevoeg. 

 Die skep van ’n onderafdeling “illustrerend en verduidelikend” binne die subkategorie 

aaneenskakelende konjunksiemerkers 

Hoewel Carstens (1997:291) na die konjunksiemerker byvoorbeeld as aaneenskakelend verwys, en 

die volgende voorbeeldsin gee “Spoornet het sekere dienste ingekort; hulle het BYVOORBEELD die 

laataandtrein na Simonstad gekanselleer” (woordeliks aangehaal), ontbreek hierdie 

konjunksiemerker in sy raamwerk en is daar nie ’n bestaande onderafdeling waaraan dit toegeken 

kan word nie.   

Combrink (1995:36) verwys in sy raamwerk na “illustrerend en verduidelikend”.  Hierdie 

onderafdeling kan in Carstens (1997:292) se subkategorie “aaneenskakelende 

konjunksieverhoudinge” ingesluit word en buiten vir byvoorbeeld, kan illustratief hiervan is, ter 

illustrasie, (as) ’n voorbeeld/illustrasie hiervan en ter verduideliking (vgl. Combrink, 1995:36) hieraan 

toegeken word. 

 Die skep van ’n onderafdeling “algemene tydsverbande” binne die subkategorie 

tydsaanduidende konjunksiemerkers 

Carstens (1997:292) verwys na die gebruik van as as ’n redegewende konjunksiemerker (vgl. 3.11 

in tabel 2.4 vir Carstens, 1997:292 se indeling).  Die navorser stem saam met Carstens (1997:292), 

dat as ’n redegewende verband uitdruk.  In die sin “As hy praat, sal ek stilbly” (uit HAT, 2005:56) 

druk as ’n redegewende verband uit: die een persoon bly stil is omdat ’n ander persoon praat.  

Carstens (1997:292) wys ook tereg daarop dat wanneer ’n voorwaardelike tydsaanduidende 

verband uitdruk.  Omdat Carstens (1997:292) nie ’n voorbeeld hiervan gee nie, gee die navorser ’n 
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selfgegenereerde voorbeeld: “Wanneer ek eendag universiteit gaan, moet ek in die letterkunde 

studeer”.  Hier is ’n voorwaarde ter sprake: Die betrokke persoon kan universiteit toe gaan mits hy 

in die letterkunde studeer. 

As en wanneer word egter nie altyd gebruik om onderskeidelik ’n redegewende en tydsaanduidende 

voorwaardelike verband tussen sinne uit te druk nie.  Ponelis (1979:340) dui daarop dat dit moeilik 

is om te onderskei wanneer as gebruik word by “tyd- of voorwaardesinne, vandaar dat as so maklik 

uit die voorwaardeklas na die tydklas toe oorgeloop het”.  (Gekursiveer deur NF.)  Ook Wybenga 

(1989:208) klassifiseer as as ’n tydsaanduidende konjunksiemerker en gee die volgende voorbeeld 

om die tydsaanduidende funksie van as te illustreer: “As sy gevra word, sing sy baie mooi”.  In 

hierdie tipe sin druk as nie ’n redegewende verband nie.  Die meisie sing nie net mooi omdat iemand 

haar gevra het om te sing nie – sy sing waarskynlik oor die algemeen mooi.  Hier is eerder ’n 

tydsaanduidende verband ter sprake: die meisie sing mooi wanneer sy gevra word.  As kan in sulke 

gevalle deur wanneer afgewissel word. 

Ook Ponelis (1979:339) wys op die gebruik van as en wanneer om tydsinne in te lei, byvoorbeeld 

“As dit die oggend geryp het, is dit ’n stil dag” en “Die Arabiere lag te lekker wanneer hulle hoor hoe 

die nywerheidslande nou sukkel”.  Wanneer Ponelis (1979:339) hierdie voorbeelde gee, wys hy 

daarop dat as en wanneer daarin “neutrale” tydsinne inlei.   Wat die navorser hieruit verstaan, is dat 

Ponelis (1979:339) waarskynlik bedoel dat as en wanneer in hierdie sinne nie “gespesialiseerde” 

tydsbetekenisse (Ponelis, 1979:340 se term) soos gelyktydige, voorwaardelike of opeenvolgende 

verbande uitdruk nie, maar bloot daarop dui dat daar ’n tydsverband tussen die sinne bestaan.  

Hierdie tydsverband kan bepaal word deur die vraag “Op watter tydstip...?” te vra.  Die navorser 

gebruik haar eie term, naamlik “algemene tydsverbande” om te verwys na die gebruik van as en 

wanneer op hierdie manier. 

Carstens (1997:292) se tydsaanduidende subkategorie behoort na die mening van hierdie navorser 

(NF) uitgebrei te word met die onderafdeling “algemene tydsverbande”, waaraan as en wanneer 

toegeken word. 

(v) Uitbreiding van Carstens (1997:292) se indeling met ’n nuwe subkategorie 

Twee konjunksiemerkers, naamlik dat en of, vorm nie deel van die Carstens (1997:292) se indeling 

nie (vgl. tabel 2.4).  Hierdie konjunksiemerkers is slegs in Wybenga (1989:210-211) se raamwerk 

geïdentifiseer.  Wybenga (1989:210) gee die volgende voorbeeldsinne en wys dan daarop dat 

hierdie twee konjunksiemerkers “neutrale verbande” uitdruk.  Ook Bosch (1984:219) redeneer dat 

dat en of “’n baie vae semantiese waarde” het.  Wat waarskynlik met “neutraal” en “vaag” bedoel 

word, is dat dat en of op sigself nie enige semantiese waarde het nie.   
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Hierdie eienskap onderskei dat en of en van die konjunksiemerkers wat aaneenskakelende, 

teenstellende, redegewende en tydsaanduidende verbande uitdruk. Die leser weet byvoorbeeld dat 

want ’n redegewende verband tussen sinne uitdruk of dat naamlik gaan meebring dat sinne in ’n 

aaneenskakelende verband tot mekaar gaan staan, ongeag of hierdie konjunksiemerkers binne ’n 

bepaalde konteks soos ’n sin gebruik word, of bloot net alleen staan.  Die leser móét dat en of egter 

saam met ander woorde lees; anders sal die leser nie ’n idee hê wat daarna gaan volg nie.  Die leser 

weet hoogstens dat ’n stelling of ’n vraag gaan volg.  Omdat dat en of “semanties leeg” is, kon die 

navorser hierdie konjunksiemerkers nie aan een van die ander subkategorieë van 

konjunksiemerkers toeken nie, en gevolglik is ’n nuwe subkategorie, naamlik “inleiers van 

geprojekteerde bysinne” geskep. 

In ’n voorbeeld soos “Brutus het gesê dat Caesar ambisieus is” (vertaal uit Halliday & Matthiessen, 

2004:444) en “Hulle wil weet of julle gewen het” (uit Wybenga, 1989:211) is dat en of 

“onderskikkende voegwoorde” (aldus Carstens, 2011:48-49), “onderskikkers” (aldus Ponelis, 

1979:439), “struktuurwoorde” (aldus Combrink, 1995:40) of “complementizers” (aldus Biber et al., 

1999:85).  Die funksie van dat en of is om die bysin in te lei en strukturele afhanklikheid tussen die 

hoofsin (“Brutus het gesê dat”; “Hulle wil weet”) en die bysin (“Caesar ambisieus is”; “julle gewen 

het”) te merk; dit wil sê om die hoofsin en die bysin te verbind (vgl. Biber et al., 1999:85).  Net soos 

enige ander onderskikker bring die gebruik van dat en of ook woorordeveranderinge mee: die 

werkwoord verskuif gedeeltelik of algeheel nader aan die einde van die sin (vgl. Carstens, 2011:48-

49).  

Buiten dat dat en of bysinne inlei, is hulle ook by projeksie betrokke (vgl. Halliday & Matthiesen, 

2004:454).  Hierdie proses word aan die hand van die bogenoemde voorbeeld van Brutus 

verduidelik.  Die hoofsin “Brutus het gesê” beteken vir die leser op sigself niks nie, omdat dit nie soos 

“Ek is bang” onmiddellik verstaan word nie.  Hier is ’n onvoltooidheid en slegs ’n aanduiding dat ’n 

stelling gaan volg, maar die leser weet nie wat hierdie stelling is nie.  Deurdat die hoofsin die bysin 

“Caesar ambisieus is” projekteer, kry die hoofsin inhoud.  Die hoofsin is dus vir sy interpretasie aan 

die bysin gebonde.  Hierdie proses staan as projeksie bekend en word soos volg deur Halliday en 

Matthiesen (2004:509) gedefinieer: “Through projection, one clause is set up as the representation 

of the linguistic ‘content’ of another” (vgl. illustrasie 2.4 op die volgende bladsy vir ’n illustrasie van 

hierdie proses). 
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Illustrasie 2.4: Projeksie 

Met inagneming van die funksie van dat en of en die verhouding van die hoof- en bysin, kan nuwe 

terminologie gebruik word: die hoofsin kan die “projekterende sin” genoem word, die bysin die 

“geprojekteerde bysin” en dat en of “inleiers van geprojekteerde bysinne”.   

’n Verdere eienskap ten opsigte van die proses van projeksie is dat die indirekte rede meestal 

betrokke is.  Thompson (2014:201-202) sê in hierdie verband: 

The effect of projection comes from this double layer of representation: on the one 

hand the language is signalled as, in some sense, not our own; but on the other 

hand it clearly it differs from the original utterance (even if we quote it verbatim) in 

that it is now incorporated into our present message rather than coming straight 

from the original source.  This characterization of projection applies most clearly 

to the prototypical kinds: a report of someone else said or thought at a different 

time from the present.  

Uit hierdie definisie is dit ook duidelik dat dat en of by verskillende tipes projeksies deur die 

hoofsinne, betrokke is, naamlik projeksie van bewoordings soos in die voorbeeld van Brutus, 

sowel as projeksie van gedagtes (vgl. Halliday & Matthiessen, 2004:443).  Halliday en Matthiessen 

(2004:444) gee die volgende voorbeeld om die projeksie van gedagtes te illustreer: “Brutus het 

gedink dat Caesar ambisieus is”.  Bewoordings of gedagtes word geprojekteer deur die hoofsin 

waarin die voorkoms van ŉ oorganklike werkwoord noodsaaklik is.  

Halliday en Matthiessen (2004:470) wys op ’n derde tipe projeksie deur hoofsinne waarby 

geprojekteerdebysin-inleiers betrokke is, en van die eersgenoemde twee verskil, omdat dit nie 

verband hou met iets wat iemand anders gesê of gedink het nie, byvoorbeeld “Dit is vreemd dat hy 

niks gesê het nie” (vertaal uit Thompson, 2014:206).  Dit is ’n projeksie sonder ’n denker of ’n spreker 

(vgl. Thompson, 2014:206).  Hierdie tipe projeksie word die projeksie van feite genoem.  

 

Brutus het gesê  dat Caesar ambisieus is 

projekteer bysin 

bysin gee inhoud aan hoofsin 

lei bysin in 
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Ter afsluiting van hierdie afdeling oor projeksie word die belangrikste inligting van hierdie nuwe 

subkategorie “inleiers van geprojekteerde bysinne” in diagram 2.2 hier onder saamgevat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2.2: Kerneienskappe van projeksie 
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(vi) Aanvulling van Carstens (1997:292) se indeling 

Die navorser (NF) het konjunksiemerkers geïdentifiseer waarmee onderafdelings binne Carstens 

(1997:292) se subkategorieë aangevul kan word (vgl. tabel 2.5 hier onder).  Die onderafdeling en 

die subkategorie wat in die eerste kolom van hierdie tabel gegee word, kom presies net so uit 

Carstens (1997:292) se raamwerk van konjunksieverhoudinge.   

Tabel 2.5: Aanvulling van Carstens (1997:292) se raamwerk ten opsigte van konjunksiemerkers 

Subkategorie en onderafdeling in Carstens 

(1997:292) se raamwerk 

Konjunksiemerkers wat bygevoeg kan word 

(bron waarin die konjunksiemerker 

geïdentifiseer is) 

Aaneenskakelend: toevoegend (vgl. 1.8) Ook (Carstens, 1997:302) 

Aaneenskakelend: herbewoordend (vgl. 1.3) dit wil sê, anders bewoord/gesê/gestel, met ander 

woorde gesê, in vakterme gesê/gestel (Combrink, 

1995:36) 

Aaneenskakelend: vervattend (vgl. 1.11) om te vervat, soos reeds gesê, terug na die..., weer 

eens oor (Combrink, 1995:38) 

Teenstellend: kontrasterend (vgl. 2.2) Aan die een kant, aan die ander kant, daarteenoor, 

anders (Combrink, 1995:36); daarenteen 

(Wybenga, 1989:205); sonder dat (Jordaan, 

2016?:36), andersins (HAT, 2005:48; Jordaan, 

2014:48) 

Teenstellend: korrektief (vgl. 2.3) In stede van (Combrink, 1995:35); in pleks van 

(Jordaan, 2016?:36) 

Teenstellend: toegewend (vgl. 2.5) Alhoewel, (Combrink, 1995:36); hoewel (Combrink, 

1995:38); ofskoon, tog, nietemin (Jordaan, 

2016?:36);  

Redegewend: voorwaardelik (vgl. 3.11) op die kondisie dat (Jordaan, 2016?:38)  

Tydsaanduidend: kontrasterend (vgl. 4.3) Terselfdertyd (Wybenga, 1989:208),  

Tydsaanduidend: oorsaaklik (vgl. 4.5) Nou (vgl. Van der Merwe, 1996:100) 

Byvoorbeeld: “Hulle sê ons het nie klas nie. Nou 

kan ek gaan fliek” (Van der Merwe, 1996:100). 

Tydsaanduidend: opeenvolgend (vgl. 4.6) Toe (vgl. Van der Merwe, 1996:101); daarna, nadat 

(Wybenga, 1989:208); sedert, sedertdien, die 

volgende oomblik, hieropvolgend, hierna (Jordaan, 

2016?:39-40) 

Tydsaanduidend: opsommend (vgl. 4.7) Aan die einde, op die ou end (Combrink, 1995:38); 

uiteindelik, eindelik (Jordaan, 2016?:40) 

Tydsaanduidend: spesifiserend (vgl. 4.10)  Vyf minute later (Halliday & Hasan, 1976:266); ’n 

uur later (Halliday & Matthiessen, 2004:542)  
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Tydsaanduidend: stiptelik (vgl. 4.11) Net soos, net toe, sodra (Ponelis, 1979:340); 

nou(dat) (Combrink, 1995:38) 

Tydsaanduidend: voorafgaande (vgl. 4.12) Voorheen (vgl. Wybenga, 1989:208); vantevore, 

vroeër (Jordaan, 2016?:40) 

Tydsaanduidend: voortgang (vgl. 4.13) Totdat (vgl. Combrink, 1995:38) 

Die navorser (NF) het ook verdere funksies van bepaalde konjunksiemerkers wat reeds in Carstens 

(1997:292) se raamwerk voorkom, geïdentifiseer.  Hierdie konjunksiemerkers is dan en terwyl.  

Carstens (1997:292) se raamwerk word aangevul met so veel as moontlik gebruiksmoontlikhede 

van hierdie twee konjunksiemerkers. 

 Dan 

Carstens (1997:292) verwys slegs na dan as ’n tydsaanduidende konjunksiemerker (vgl. 4.5 en 4.6 

in tabel 2.4); hoewel dan ook ’n aaneenskakelende verband kan uitdruk.  Vergelyk die volgende 

voorbeelde uit die korpus van Meintjes (2015:157) om beide hierdie funksies van dan te illustreer: 

(1) “Mense gaan nie eers meer na ŉ supermark om inkopies te doen nie, hulle bestel sommer alles 

wat hulle wil hê deur die internet en dan word dit by hulle huise afgelewer” (tydsaanduidend); (2) 

“Dit is glad nie goedkoop om sommer net so vinnig ŉ huis te gaan koop nie.  Dan is dit nogals ŉ 

ingewikkeld en langdurige proses ook” (aaneenskakelend).   

 Terwyl 

Die onderskikkende voegwoord terwyl se primêre semantiese-sintaktiese nuanse is dié 

tydsaanduiding (Bosch, 1984:260).  Carstens (1997:292) is ook duidelik hiervan bewus (vgl. 4.3 in 

tabel 2.4).   

Bosch (1984:260) wys ook daarop dat terwyl in sommige gevalle “’n bepaalde teenstellingsfaset” 

aandui, byvoorbeeld “Hy flenter rustig in Europa rond terwyl sy vrou sukkel om liggaam en siel 

aanmekaar te hou” (Bosch, 1984:263).  Selfs in die HAT (2005:1177) word gewys op die 

teenstellende gebruik van terwyl: “Hulle moet hard werk terwyl ander maklik deur die lewe kom.”  

Terwyl kan ook toegewend gebruik word.  In so ’n geval kan terwyl deur hoewel vervang word, 

byvoorbeeld “Terwyl die Dekaan as hoof van die Fakulteit beskou word, doen die verskillende 

professore die meeste van die werk” (Bosch, 1984:263). 

Die laaste funksie van terwyl wat nie in Carstens (1997:292) se raamwerk gereflekteer word nie, 

maar waarop Bosch (1984:264) wys, is die gebruik van terwyl in ’n redegewende verband.  Bosch 

(1984:264) gee die volgende voorbeeld ter illustrasie: “Terwyl die vooruitskatting hopeloos foutief 

was, moet nuwe projeksies opgestel word.” 
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2.3.4.2 Sintaktiese klassifikasie van konjunksiemerkers 

Benewens die klassifisering van konjunksiemerkers volgens die semantiese relasie wat dit uitdruk, 

kan dit ook gekategoriseer word volgens die sintaktiese funksie wat dit vervul.  Naicker (1996:25) 

stel dit dat, wanneer konjunksiemerkers geklassifiseer word volgens hulle “sintaktiese funksie”, daar 

eintlik gefokus word op die bou van die sin.  Met ander woorde daar word gefokus op die 

woordordeverandering wat met die gebruik van bepaalde konjunksiemerkers saamhang.   

Carstens (2011:45) identifiseer drie tipes konjunksiemerkers, waarvan elkeen met ’n bepaalde 

sinsbou geassosieer word: neweskikkende voegwoorde, onderskikkende voegwoorde en 

voegwoordelike bywoorde. 

(i) Neweskikkende voegwoorde 

Neweskikkende voegwoorde verwys na woorde soos en, want, maar, of, dog en word gebruik by die 

vorming van veelvoudige sinne; met ander woorde die verbinding van hoofsinne met mekaar, sonder 

dat enige verandering in die sinsvolgorde voorkom (Carstens, 2011:45).  In hierdie 

neweskikkingskonstruksie behou beide die sinskonjunkte die struktuur van onafhanklike sinne (De 

Stadler, 1989:232); met ander woorde elke sin kan onafhanklik optree (vgl. Bosman & Otto, 

2012:75).  Carstens (2011:46) gee die volgende voorbeelde: 

 Voorbeeld 2.91: Almal het lekker gelag, want Wilma het snaakse grappe vertel. 

 Voorbeeld 2.92: ’n Storm het losgebars en hulle is gedwing om op die berg te oornag. 

 Voorbeeld 2.93: In Johannesburg reën dit, maar in Kaapstad skyn die son. 

Buiten die vorming van saamgestelde sinne, word neweskikkende voegwoorde ook gebruik vir die 

skakeling van infinitief- en bysinne. met mekaar (vgl. Bosch, 1999b:131, 134, Carstens, 2011:46; 

Ponelis, 1979:604; Quirk et al., 1985:946; par 2.3.3.1.i ten opsigte van ellips wat plaasvind in hierdie 

tipe sinne).  Enkele voorbeelde van hierdie alternatiewe skakelmoontlikheid is: 

 Voorbeeld 2.94: Lanie het beweer dat Corrie vanjaar sal uitsak en Kobus ook nie so goed 

sal vaar nie (Carstens, 2011:46).   

 Voorbeeld 2.95: Ek het hom gevra om vanaand te kom en om my môre te bel (vertaal en 

aangepas uit Quirk et al., 1985:946). 

 Voorbeeld 2.96: Probeer om by iemand raad te vra of om die probleem self op te los 

(Ponelis, 1979:604). 

In al voorgenoemde voorbeelde verbind en verskillende tipes sinne, naamlik twee hoofsinne, twee 

bysinne of twee infinitiefsinne.  En verbind ook woorde en woordgroepe op laer sintaktiese vlak (vgl. 
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Van Rooy & Esterhuizen, 2011:73).  En vervul in hierdie verband die rol van bindingspartikel of 

koördineerder.   

En word as ’n bindingspartikel (nie ’n konjunksiemerker nie) gebruik wanneer dit indirekte 

skakelwerkwoorde soos lê, loop, sit en staan (wat ’n bepaalde liggaamshouding uitdruk) met 

hoofwerkwoorde verbind, byvoorbeeld “Hy lê na die golwe en kyk” en “Piet staan ’n glas water en 

drink” (Ponelis, 1979:241). 

En is ook gebruik om woorde en frases te verbind wanneer dit as ’n koördineerder gebruik is.  ’n 

Koördineerder bind woorde of woordgroepe saam, sodat hulle as ’n enkele komplekse element in ’n 

groter eenheid funksioneer (Halliday & Hasan, 1976:234, 245).  Die volgende voorbeelde illustreer 

die funksie van en as ’n koördineerder:  

 Voorbeeld 2.97: [Piet en Jan] het die plaas geërf (Bosch, 1979:26). 

 Voorbeeld 2.98: [Die vierkant en die sirkel] is swart (Christiansen, 2011:164-165). 

 Voorbeeld 2.99: Wat werk en plig was in die eerste afdeling, word hier een geroesemoes 

van plesier waarin daar uitgesien word na [die komende Nuwejaar en die optog van die 

klopse] (Van Rooy & Esterhuizen, 2011:73).  

Piet en Jan is by voorbeeld 2.97 hier bo gesamentlike besitters van die plaas.  En is in hierdie 

voorbeeld net ’n koördineerder wat ’n skakel vorm tussen die twee elemente wat die naamwoordstuk 

van hierdie enkelvoudige sin vorm.  Dieselfde geld vir die gebruik van en by voorbeeld 2.98.  En 

word by voorbeeld 2.99 gebruik om twee naamwoordgroepe, wat saam binne ’n enkele 

voorsetselstuk optree, te verbind (vgl. ook Bosch, 1999b:132).   

Ook De Stadler (1989:234) gee die volgende sinne waarmee aangetoon kan word dat skakeling met 

en nie altyd as “’n neweskikkende konstruksie met sinne” beskou moet word nie (vgl. Ponelis, 

1979:619). 

 Voorbeeld 2.100: Die sak is binne of in die motor se kattebak (of verbind ’n bywoord en ’n 

naamwoordstuk) 

 Voorbeeld 2.101: Hy is ’n aantreklike man en geweldig sterk (en verbind ’n naamwoordstuk 

en ’n adjektiefstuk) 

 Voorbeeld 2.102:  Ek kan jou vanmiddag of oor twee weke spreek (verbinding van ’n 

bywoord en ’n setselgroep) 

Vergelyk ook die volgende voorbeeld (vertaal uit Quirk et al., 1985:942): “Die nasionale vlag van 

Japan is rooi en wit”.  Hierdie sin beteken nie “Die nasionale vlag van Japan is rooi en die nasionale 

vlag van Japan is wit” nie, want dit sou impliseer dat Japan twee verskillende landsvlae het wat twee 

verskillende kleure is.  En skakel hier twee adjektiewe.  Dieselfde geld vir die volgende sin: “Ek het 
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nog nooit appels of pere geëet nie” (vertaal uit Quirk et al., 1985:942).  Hierdie sin beteken dat die 

spreker sowel appels as pere nog nooit geëet het nie.  As die leser sou aanneem dat ellips gebruik 

is en die weggelate woorde in hierdie sin sou invul, (“Ek het nog nooit appels geëet nie of ek het nog 

nooit pere geëet nie”) verander die betekenis: die spreker het een van hierdie vrugte nog nooit geëet 

nie.  Hieruit is dit ook duidelik dat nie alle neweskikkende konstruksies deur die gebruik van ellips 

verklaar kan word en gevolglik as sinsneweskikking geag kan word nie.  

(ii) Onderskikkende voegwoorde 

Onderskikkende voegwoorde verwys na woorde soos dat, hoewel, as, terwyl, sodra, aangesien, 

nadat, omdat, indien en so meer (Carstens, 2011:48).  Onderskikkers verbind sintakties 

ongelyksoortige elemente — 'n onafhanklike sin (die hoofsin) en 'n afhanklike sin (die bysin) 

(Bosman & Otto, 2012:76).   Onderskikkende voegwoorde bring wysiginge in woordorde mee; dit wil 

sê die werkwoorddeel skuif gedeeltelik (byvoorbeeld die hulpwerkwoord) of algeheel nader aan die 

einde van die sin (Carstens, 2011:48).  Carstens (2011:48) gee die onderstaande voorbeelde. 

 Voorbeeld 2.103: Ek wil vandag rus, omdat ek môre in die biblioteek wil werk.   

 Voorbeeld 2.104: Die studente het gedruip alhoewel hulle hard geleer het.  

(iii) Voegwoordelike bywoorde 

Carstens (1997:301) wys tereg daarop dat sinne wat deur middel van voegwoordelike bywoorde 

verbind word, “sintakties onafhanklik” van mekaar is en nie noodwendig in ’n neweskikkende of 

onderskikkende verhouding tot mekaar staan nie.  Die navorser stem met hierdie uitgangspunt van 

Carstens (1997:301) saam, omdat voegwoordeike bywoord, aldus De Stadler (1989:332) en 

Henning (2006:40) nie twee sinne tot een sintaktiese struktuur verenig nie, maar slegs twee sinne 

semanties aan mekaar verbind. Vergelyk die onderstaande sin waarin die voegwoordelike bywoord 

nogtans gebruik is: 

 Voorbeeld 2.105: Annari is siek; nogtans het sy gekom.   

 

Somtyds gebeur dit dat, wanneer voegwoordelike bywoorde sinne verbind, en die voegwoordelike 

bywoord die tweede sin inlei, die woordorde van die tweede sin, soos blyk uit voorbeeld 2.105 hier 

bo, verander.  Die tipe woordorde wat met die gebruik van voegwoordelike bywoorde geassosieer 

word, staan as die aanloop-inversievolgorde bekend: die bywoord word voor die werkwoord geplaas 

en die subjek verskuif dan tot na die werkwoord (Carstens, 2011:43, 47).  Al het die gebruik van 

voegwoordelike bywoorde ’n effek op die woordorde van ’n sin, dui dit nie daarop dat die gebruik 

van voegwoordelike bywoorde veelvoudige of saamgestelde sinne vorm nie.   

S    V  O      (voegwoord) Aanloop-inversievolgorde 
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Anders as neweskikkende en onderskikkende voegwoorde het voegwoordelike bywoorde “vryheid 

van beweging” (vgl. Naicker, 1996:29; Wybenga, 1989:193), omdat voegwoordelike bywoorde in 

verskillende dele van ’n sin kan staan.  Vergelyk as voorbeelde hiervan:  

 Voorbeeld 2.106 (in die middel van twee sintakties onafhanklike sinne met die aanloop-

inversievolgorde wat gebruik word): Hy is siek tog het hy geswem (Wybenga, 1989:194). 

 Voorbeeld 2.107 (aan die begin van ’n daaropvolgende sin):  Die nuwe departementshoof 

ken duidelik nie sy werk nie.  Ook kan hy nie effektief dissipline toepas onder sy personeel 

nie (Carstens, 1997:302). 

 Voorbeeld 2.108 (in ’n daaropvolgende sin): ’n Matriekleerling het baie boeke.  Jan bring 

daarom net die boeke saam wat hy nodig het (Wybenga, 1989:193).   

Die feit dat bepaalde voegwoorde in Afrikaans ’n bepaalde woordorde vereis, onderskei dit van 

Engels wat ’n generiese woordorde handhaaf. 

2.3.4.3 Implisiete konjunksie 

Die voorafgaande bespreking, ten opsigte van die semantiese en sintaktiese aard van 

konjunksiemerkers, fokus op die eksplisiete gebruik van konjunksiemerkers, maar gevalle kom voor 

waar ’n bepaalde konjunksiemerker geïmpliseer word deur die verhouding waarin die sinne tot 

mekaar staan (Jordaan, 2014:32).  ŉ Sin waarin ŉ konjunksiemerker weggelaat is en self deur die 

taalgebruiker afgelei moet word, staan as ’n asindetiese sin bekend.  Hierdie taalverskynsel staan 

as asindeton bekend (Jordaan, 2014:32).  

De Beaugrande en Dressler (1981:71 e.v.) wys daarop dat die gebruik van konjunksiemerkers nie 

verpligtend is nie, omdat lesers, met behulp van hulle agtergrondkennis, self die verbande tussen 

die sinne kan aflei.  In die sin “Marie is swanger en sy het getrou” (vertaal uit Renkema, 2004:103) 

ontbreek die redegewende konjunksiemerker daarom; ten spyte hiervan kan die leser nog steeds 

aflei dat ’n redegewende verband tussen die twee sinne geïmpliseer word: Marie se swangerskap 

(die oorsaak) buite die huwelik veroorsaak dat sy moet trou.  Somtyds is dit ook beter dat die leser 

eerder die verbande tussen sinne self moet interpreteer, omdat verbande wat meer gereeld as wat 

nodig is,gemerk word (veral in die geval van aaneenskakelende konjunksiemerkers) op “’n 

oormatige pedantiese skryfstyl”, of “’n oortollige graad van eksplisietheid” kan dui (Van Rooy & 

Esterhuizen, 2011:80).   

Die teenoorgestelde is ook waar: indien die teksprodusent dit altyd aan die taalgebruiker oorlaat om 

die verbande tussen sinne te bepaal, kan dit tot verwarring lei, die kohesie van die teks versteur 

(Jordaan, 2014:42) en die logiese vloei van ’n teks beïnvloed (Prinsloo, 2002:21).   
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Daar is gevalle waar die aanduiding van ’n verband tussen sinne ’n vereiste is, omdat die verband 

op meer as een manier geïnterpreteer kan word en die verkeerde verbande afgelei kan word (vgl. 

Jordaan, 2016?:18).  Vergelyk die onderstaande sinne (uit Carstens, 1997:269):   

 Voorbeeld 2.109:  

(a) Jan lag.  Piet huil. 

(b) Jan lag en Piet huil. 

(c) Jan lag, maar Piet huil. 

(d) Jan lag, omdat Piet huil. 

(e) Jan lag; dus huil Piet. 

Die navorser is van mening dat die gebruik van konjunksiemerkers in geskrewe tekste nodig is, veral 

in daardie gevalle waar die betrokke sinne op meer as een manier geïnterpreteer kan word (vgl. 

voorbeeld 2.109 hier bo).   Die gebruik van konjunksiemerkers is nie in gesproke tekste verpligtend 

nie, omdat ondersteuning binne hierdie konteks beskikbaar is: die hoorder kan die spreker vra hoe 

die taaluitinge by mekaar aansluit.  Hierdie tipe ondersteuning is egter nie by die produsering van 

geskrewe tekste beskikbaar nie, en om te verseker dat die leser die boodskap korrek interpreteer, 

behoort die skrywer die verbande eksplisiet met behulp van konjunksiemerkers aan te dui, sodat die 

verband tussen verskillende sinne duidelik blyk. 

Aan die ander kant moet skrywers daarteen waak om aaneenskakelende konjunksiemerkers, wat 

van Rooy en Esterhuizen (2011:77) as “semanties minder kompleks” beskryf, oormatig te gebruik 

om aaneenskakelende verbande tussen sinne te merk, aangesien die verhouding tussen die sinne 

alreeds deursigtig of duidelik is. Met ander woorde, dit is vanselfsprekend dat sinne in 

aaneenskakelende verband tot mekaar staan, tensy anders aangedui word.  In plaas van die 

opeenstapeling van en (aldus Bosch, 1999b:135) of “aaneenryging” met en (aldus Jordaan, 2014:40-

41), wys Bosch (1999b:135) tereg daarop dat betreklike bysinne eerder gebruik behoort te word wat 

“stilisties meer bevredigend” behoort te wees.  Vergelyk die volgende voorbeelde in hierdie verband:  

 Voorbeeld 2.110: Doris is deur die mansmense in haar lewe benadeel en die bioskoop is vir 

haar ontvlugting en 'n simbool van onafhanklikheid (Bosch, 1999b:135). 

 Voorbeeld 2.111: Doris, vir wie die bioskoop ’n ontvlugting en ’n simbool van onafhanklikheid is, 

is deur die mansmense in haar lewe benadeel. (Aangepas deur NF.) 

2.3.5 Leksikale kohesie 

Anders as met verwysing, substitusie, ellips en konjunksie wat kohesie met behulp van grammatikale 

strukture soos voornaamwoorde, werkwoorde, weglating van woorde en voegwoorde aangedui 
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word, word leksikale kohesie met behulp van semantiese relasies tussen leksikale items in ’n teks 

vasgemaak.  

Carstens (1997:126), Halliday en Hasan (1976:274), Kotze (1997:42), Kruger (2000:66) en Prinsloo 

(2002:111) verwys na kohesie wat met behulp van die keuse van woordeskat of leksikon verwesenlik 

word. ’n Studie oor leksikale kohesie hou daarom verband met die ondersoek na patroonvorming op 

leksikale vlak; dit wil sê patrone wat gevorm word met behulp van die woordeskat van ’n taal (Hoey, 

1991:10).  Leksikaal-semantiese begrippe soos sinonimie en hiponieme speel hier ’n rol (Carstens, 

1997:126). 

Halliday en Hasan (1976:288) wys daarop dat ŉ leksikale item nie outomaties kohesief is nie, maar 

dat dit die potensiaal het om in so ’n verhouding betrokke te raak.  Of dit wel kohesief is, kan slegs 

bepaal word met verwysing na die teksinterne konteks.  

In die literatuur is verskillende raamwerke van leksikale kohesie, soos dié van Hasan (1984), Halliday 

en Hasan (1976), Hoey (1991), Phillips (1985), Stotsky (1983; 1986) en Winter (1979).  Die navorser 

het op Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) se raamwerk van leksikale kohesie besluit, en wel 

om die volgende redes:  

 Daar bestaan nie ’n raamwerk van leksikale kohesie vir Afrikaans nie. 

 Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) se raamwerk is op Halliday en Hasan (1976), die 

standaardwerk oor kohesie, gebaseer, en sy verfyn hulle raamwerk nóg verder (vergelyk par. 

2.3.5.1). 

 Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) se raamwerk is eksplisiet: sy dui duidelik aan watter 

taalmiddele leksikale kohesie realiseer en illustreer hierdie realiseringsmiddele met 

voorbeelde. 

 Carstens (1997:331) redeneer dat Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) se raamwerk van 

leksikale kohesie op ’n verskeidenheid tekste van toepassing gemaak kan word.   

2.3.5.1 Stotsky (1983:433-437) se verfyning van Halliday en Hasan (1976:274-292) 

 se raamwerk van leksikale kohesie 

Die navorser (NF) se sintese van Halliday en Hasan (1976:274-292) se raamwerk van leksikale 

kohesie ten opsigte van Engels word in tabel 2.6 op die volgende bladsy weergegee.  
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Tabel 2.6: Halliday en Hasan (1976:274-292) se raamwerk van leksikale kohesie 

Subkategorie Realiseringsmiddele Voorbeelde 

Herhaling (’n tipe kohesie waarin 

een/of meer leksikale elemente 

verband hou met ander leksikale 

elemente omdat hulle ’n 

gemeenskaplike referent het 

 herhaling van dieselfde 

woorde 

 die seun die seun 

 sinoniem of ’n naby-sinoniem  die seun die knaap 

 superordinaat  die seun  kind 

 epiteta (algemene woorde)  die seun  die idioot 

Kollokasies (’n tipe kohesie 

waarin leksikale elemente 

semanties met mekaar verband 

hou, omdat hulle gereeld in 

dieselfde tipe konteks saam 

gebruik word) 

 woorde wat in dieselfde 

leksikale omgewing gebruik 

word 

 kam  hare  krul  pruik 

 betekenisopposisie en 

kontras 

 nat  droog; seuns  

dogters; beveel  

gehoorsaam 

 geordende reekse  Dinsdag  Donderdag 

 ongeordende reekse  rooi  groen; motor  

brieke; boks  deksel; tafel 

 stoel 

Stotsky (1983:433-437) het bepaalde kritiek teen Halliday en Hasan (1976:274-292) se raamwerk 

gelewer (vergelyk par. 2.3.5.1.i tot par. 2.3.5.1.iii). 

(i) Eerste tekortkoming 

As woorde soos “nominal”, “nominalisation” en “nominalise” in opeenvolgende sinne sou voorkom, 

sien Halliday en Hasan (1976) dit as blote herhaling van dieselfde leksikale item, maar Stotsky 

(1983) onderskei tussen die herhaling van leksikale items en die gebruik van afgeleide vorme.   

Stotsky (1983:433) voer ’n belangrike argument aan teen die beskouing van afgeleide vorme as die 

herhaling van dieselfde leksikale item: “Consider pairs of words as power/powerful and 

efficiency/efficient [...] Even though the use of the same base word seems to maintain semantic 

continuity, the words in each pair do not have identical meanings, nor do they necessarily function 

in the same syntactic environment.”   

Stotsky (1983:434) wys verder daarop dat, die beskouing van vorme as blote herhaling van die 

basiswoord/stam meebring dat die semantiese verhouding tussen die woorde nie akkuraat beskryf 

kan word nie, én dat waardevolle inligting, ten opsigte van die patrone op leksikale vlak (in die 

bepaalde teks), nie bekom sal kan word nie.  Om hierdie belangrike redes stel sy voor dat afgeleide 

vorme afsonderlik as ’n wyse vir die vorming van teksskeppende verhoudings hanteer moet word.  

Sy is ook van mening dat hierdie onderskeid nie alleenlik by die analise van leerders se selfstandige 
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skryfwerk rakende kohesiemerkergebruik relevant is nie, maar dat dit selfs informatief kan wees 

tydens die ondersoek van die ontwikkeling van leerders se skryfvaardighede: “[...] in increase in the 

use of morphologically complex words, rather than the repetition of a simple word [...] may be an 

important index of growth”.   

Die ondersoek van die gebruik van afgeleide vorme is vir hierdie studie ter sake en is ook een van 

die redes waarom die navorser (NF) Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) se aangepaste 

raamwerk gekies het.  

(ii) Tweede tekortkoming 

Stotsky (1983:434-435) bevraagteken ook Halliday en Hasan (1976:279-280, 285) se eenrigting-

klassifikasie van subordinaat-superordinaat-kettings (byvoorbeeld “elm-tree”, “boy-child”, “skip-

play”) en wys tereg daarop dat ’n kohesieketting, gevorm deur die superordinaat wat die subordinaat 

voorafgaan, net so gereeld in leerderskryfwerk kan voorkom, indien nie meer gereeld nie. 

(iii) Derde tekortkoming 

Stotsky (1983:435) lewer ook kritiek ten opsigte van die gebrek aan duidelik en konsekwente 

beginsels waarvolgens Halliday en Hasan (1976) twee subkategorieë (herhaling en kollokasies – 

vgl. tabel 2.6) formuleer en realiseringsmiddele aan elke subkategorie toeken.  Halliday en Hasan 

(1976) versuim in die eerste plek om konsekwente redes te gee vir die saamgroepering van 

verskillende tipes realiseringsmiddele binne die twee subkategorieë.   

Stotsky (1983:435) redeneer dat, hoewel Halliday en Hasan aanvanklik sê dat realiseringsmiddele, 

wat aan hulle subkategorie “herhaling” toegeken is (byvoorbeeld sinonieme, superordinate, 

antonieme ensovoorts – vgl. tabel 2.6 hier bo), aandui dat daar oor dieselfde saak gepraat word, 

hulle later daarop wys dat die gebruik van hierdie realiseringsmiddele nie noodwendig koreferensieel 

is met ’n antesedent vroeër in dieselfde sin nie.   In die volgende voorbeeld (vertaal uit Halliday & 

Hasan, 1976:282) is die gebruik van hierdie klein seuntjie en ander seuns nie koreferensieel nie, 

maar Halliday en Hasan (1976) bespreek die gebruik hiervan steeds as herhaling:  

 Voorbeeld 2.112: 

(a) Hoekom moet hierdie klein seuntjie alewig so wriemel? 

(b) Ander seuns wriemel nie. 

As Halliday en Hasan (1976) se subkategorie “herhaling” nie op die beginsel van koreferensialiteit 

gebaseer is, soos wat hulle aanvanklik redeneer nie, is dit nie duidelik op grond van watter beginsel 

hulle realiseringsmiddele aan hierdie subkategorie toegeken het nie (Stotsky, 1983:435). 
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Stotsky (1983:435) wys ook op die gebrek aan ’n konsekwente beginsel onderliggend aan die 

organisasie van die tweede kategorie van Halliday en Hasan (1976), naamlik kollokasies.  Sy 

bevraagteken byvoorbeeld hulle insluiting van antonieme as vorme van kollokasies; dit wil sê woorde 

wat gereeld saam voorkom in bepaalde kontekste.   

Stotsky (1983:436) redeneer dat die gebruik van antonieme (byvoorbeeld “modern/old-fashioned”) 

of lede van reekse (byvoorbeeld “Saturday/Sunday”), wat Halliday en Hasan (1976) as “kollokasies” 

klassifiseer (vgl. tabel 2.6).  Stotsky (1983:436) bevraagteken of die voorgenoemde voorbeelde 

werklik as kollokasies geklassifiseer moet word, omdat hierdie woorde semantiese verbande met 

mekaar toon; ongeag of hulle gereeld saam gebruik word of nie. 

Op grond van bogenoemde tekortkominge formuleer Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) 

uiteindelik haar eie, aangepaste raamwerk van leksikale kohesie ten opsigte van Engels, wat in 

vertaalde vorm in tabel 2.7 hier onder weergegee word.  Die navorser (NF) het inligting wat in Stotsky 

(1983, 1986) oor ’n hele aantal bladsye versprei is in die onderstaande tabellariese raamwerk 

saamgetrek.   Hierdie raamwerk word in hierdie studie as uitgangspunt gebruik, omdat dit volgens 

die navorser net so op Afrikaans van toepassing gemaak kan word. 

Tabel 2.7: Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) se raamwerk van leksikale kohesie 

Subkategorie Realiseringsmiddele Voorbeelde 

1. Semanties-verwante woorde 

(’n tipe kohesie waarin een/of 

meer leksikale elemente 

sistematies verwant is aan ’n 

vorige element(e) 

 

 

 

 

 

 herhaling  toets  toets; mooi  

mooier,  

 sinonieme of naby-

sinonieme 

 druip x slaag nie  

 antonieme of 

betekenisopposisie 

 maklik x moeilik 

 superordinate, hiponieme en 

gekoördineerde lede in 

geordende en ongeordende 

reekse (d.i. insluiting) 

 meubels  stoel of stoel  

meubels; Maandag  

Dinsdag  Woensdag 

(geordende reeks); 

onderwyser  skoonmaker 

 kok (ongeordende reeks) 

 afgeleide vorme en die 

herhaling daarvan 

 voordeel  voordelig 

(woorde waarvan die 

betekenis verander is met 

behulp van voor- of 

agtervoegsels) 
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 wantrou  wangedrag 

(woorde met dieselfde voor- 

of agtervoegsels) 

2. Kollokasioneel-verwante 

woorde (’n Tipe kohesie waarin 

een leksikale element verwant is 

aan ’n ander een as gevolg van 

die frekwente gesamentlike 

voorkoms daarvan in 

ooreenstemmende kontekste of 

leksikale omgewings) 

Stotsky (1983:438) gee die volgende woorde en redeneer dat hulle 

met dieselfde onderwerp verband hou: “Grant, Lee, modern, total, 

war, Confederacy, staffs, strategic planning, destruction, enemy's 

economic resources, armies, cruelty, civilians, generals”. 

Stotsky (1983:438) stel dat haar eerste kategorie (semanties-verwante woorde) woorde bevat wat 

’n sistematiese semantiese verhouding met mekaar toon.  Hierdie woorde het ’n stabiele verhouding, 

ongeag of hulle gereeld saam voorkom, al dan nie.  Die tweede kategorie (kollokasies) toon 

daarenteen geen sistematiese semantiese verhouding met mekaar nie, en hou slegs met mekaar 

verband op grond van hulle assosiasie met die onderwerp van die teks (Stotsky, 1983:438).  Die 

eerste kategorie is gebaseer op die leser se kennis van woordbetekenisse, terwyl die tweede 

kategorie meer op die leser se leeservaring berus (Stotsky, 1983:438). 

Die realiseringsmiddele in Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) se raamwerk van leksikale 

kohesie (vgl. tabel 2.7 hier bo), word as vertrekpunt geneem in par. 2.3.5.2 en par. 2.3.5.3 hierna.  

Inhoud word aan elkeen van hierdie realiseringsmiddele gegee deur inligting uit verskillende bronne 

(Afrikaans en Engels) interpreterend op te som.  Omdat Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) slegs 

voorbeelde gee om haar realiseringsmiddele eksplisiet te illustreer (vgl. tabel 2.7 hier bo), maar nie 

inhoud gee in die vorm van definisies nie, gee die navorser (NF) self inhoud daaraan.  In elkeen van 

die voorbeelde in hierdie afdeling word die leksikale items wat semanties met mekaar geskakel is, 

in vetdruk aangetoon.  

2.3.5.2 Stotsky (1983; 1986) se eerste subkategorie: leksikale kohesie deur 

 middel van semanties-verwante woorde 

2.3.5.2.1 Herhaling 

Die voorkoms van ’n identiese woord, byvoorbeeld toets  toets, en ’n woord wat met ’n 

fleksiemorfeem eindig (byvoorbeeld mooi  mooier) word almal deur Stotsky (1986:279-280) 

beskou as vorme van herhaling.  In die onderstaande voorbeeld word herhaling in Afrikaans met 

behulp van dieselfde woord (wonderwerk  wonderwerk), sowel as met behulp van ’n 

fleksiemorfeem (wonderwerk  wonderwerke) geïllustreer: 
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 Voorbeeld 2.113: Ons weet almal dat een van die kerntekens van heiligheid die doen van 

wonderwerke is.  Ierland is die grootste wonderwerk wat enige heilige nog ooit gesien het.  

Dit is wonderwerk en ’n neksus van wonderwerke.  Onder dié wonderwerke is daar ’n volk 

wat uit die dood opgewek is (Combrink, 1995:34). 

Herhaling moet nie as oneffektiewe kohesiemerkergebruik beskou word nie, omdat dit nie die leser 

se begrip van ’n teks beïnvloed nie (McGee, 2008:213).  Omdat herhaling eksplisiet aandui dat die 

elemente in ’n teks met mekaar verband hou, vergemaklik die gebruik daarvan die 

interpretasieproses en lei dit tot beter begrip (Carstens & Van Schalkwyk, 1994:48).  Herhaling bring 

ook logiese vloei van inligting in ’n teks mee sodat die deelnemer die teks as synde koherent kan 

ervaar.  Combrink (1995:88) gaan selfs so ver as om te sê dat herhaalde woorde belangriker middele 

tot vlotheid is as die gebruik van bindwoorde (oftewel konjunksiemerkers).  Uit die voorafgaande 

bespreking is dit duidelik dat die herhaling van dieselfde woord(e) nie noodwendig as wangebruik 

beskou moet word nie (McGee, 2008:213).  

Herhaling beïnvloed wel die styl van ’n teks, omdat die herhaaldelike gebruik van dieselfde woorde 

die teks eentonig en stilisties onelegant maak (vgl. Cornelius, 2012:107, 213).  Die realiteit is egter 

dat daar nie altyd presiese sinonieme vir ’n woord is ten einde stilistiese variasie te verseker nie, en 

alhoewel sommige woorde sinonieme van mekaar is, die gebruik daarvan deur die register30 en die 

styl31 van die teks beïnvloed word (vgl. Bosman & Pienaar, 2014:259).  Woorde soos abdomen, buik, 

maag en pens is sinonieme van mekaar en daar is geen verskille wat hulle betekenis betref nie; 

nogtans sal dit onvanpas wees as ’n mens met ’n kind oor sy buik of abdomen praat.  In ’n hospitaal 

sal dit gepas wees as ’n dokter enigeen van hierdie twee woorde gebruik, omdat hierdie woorde by 

die register (d.i. taalgebruik) van dokters by ’n hospitaal pas. 

Die gebruik van herhaling het ook verskillende funksies: (i) nadruk (groter klem) (Botha, 1987:223; 

Ponelis, 1979:579), (ii) groter duidelikheid in langer tekste, waar verskillende anaforiese sisteme met 

mekaar vervleg is (vgl. Botha, 1987:223; Halliday & Matthiessen, 2004:558; Ponelis, 1979:579) en 

(iii) die uitdrukking van respek by die aanspreek van oueres of meerderes (Ponelis, 1979:579).   

 Voorbeeld 2.114: Hulle moet ’n klomp gegewens vir die rekenaar voer en dan moet die 

rekenaar besluit (Ponelis, 1979:578). 

 Voorbeeld 2.115: Toe sê Sagaria vir die engel: “Waaraan sal ek weet? Want ek is ’n ou 

man, en my vrou is al op ver gevorderde leeftyd.” Die engel antwoord hom: “Ek is Gabriël, 

wat in diens van God staan.” (Carstens, 1997:172.) 

                                                
30 Die taalgebruik wat pas by ’n bepaalde beroep of sekere sosiale groep (Bosman, & Pienaar, 2014:258-259). 
31Die aard van die situasie: formeel, informeel of verhewe soos wanneer iemand ingesweer word (Bosman & Pienaar, 
2014:259).  
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 Voorbeeld 2.116: “Oom kan Oom se kar maar hier trek” (Ponelis, 1979:579). 

Die herhaling van rekenaar is nadrukliker as hom of dit (vgl. voorbeeld 2.114 hier bo).  As hy by 

voorbeeld 2.115 gebruik sou word, sou dit onduidelikheid veroorsaak het, want die hy sou 

dubbelsinnig wees: dit kan óf na Sagaria óf die engel, waarvan die geslag dalk manlik is, dui.  

Rakende die laaste voorbeeld (voorbeeld 2.116) sê Ponelis (1979:579) dat, wanneer daar met 

oueres of meerderes gepraat word, die antesedent herhaal moet word, in plaas daarvan om ’n 

voornaamwoord soos jy of jou te gebruik.   

De Stadler (1989:425) wys ook daarop dat dit nie alleenlik gaan oor statusverskil tussen die 

aangesprokene en die spreker nie, maar ook oor die feit dat die Afrikaanse verwysingstelsel nie 

verfynd genoeg is nie – u is te formeel, terwyl jy te informeel is.  Die oom is nou wel ouer as die 

spreker, maar dit regverdig nie die gebruik van u of jy nie.  Daar is dus nie voornaamwoord tussen 

u en jy om die oom mee aan te spreek nie; daarom word die antesedent-naamwoordstuk herhaal. 

2.3.5.2.2 Sinonieme en naby-sinonieme 

Die gebruik van leksikale kohesie word ook aangedui wanneer leksikale items gebruik word wat 

sinonieme van mekaar is (Carstens, 1997:318; Halliday & Matthiesen, 2004:572).  Die begrip 

sinonieme verwys na woorde wat betekenisooreenkomste toon (Bosman & Pienaar, 2014:257), na 

dieselfde referent verwys (Bosman & Pienaar, 2014:258; Carstens, 2011:110) en mekaar in sekere 

kontekste kan vervang sonder dat die betekenis van die sin daardeur geraak word (Carstens, 

2011:110). 

Verskillende woordpare kan as sinonieme optree:  

 Woordpare soos afsku x afkeer, spaarsaam x suinig, geskied x gebeur, pens x maag alles 

as sinonieme, ongeag of een van die lede van die woordpaar meer intens, neutraal, 

letterkundig, of gemeensaam as die ander lid van die woordpaar is (De Stadler, 1979:79-80). 

  Duisendpoot x roltoe x reënwurm en bladgroen x chlorofil of sout x natriumchloried word as 

sinonieme beskou, ten spyte daarvan dat hulle tot ’n bepaalde geografiese omgewing of 

beroepsgroep behoort, of deur leke of vakkenners gebruik word (De Stadler, 1989:80).    

 Woordpare soos huil x trane; applous x aanmoedig word ook as sinonieme beskou, hoewel 

hulle tot verskillende woordklasse behoort (Halliday & Matthiesen, 2004:572). 

Die gedig, Die verwaande walvis, van EP du Plessis (uit Chessalee, s.a.), word op die volgende 

bladsy ingespan om die gebruik van sinonieme, om kohesie op ’n stilisties gevarieerde wyse te 

bewerkstellig, te illustreer.  In hierdie gedig word die herhaling van al vis uitgeskakel deur 

verskillende sinonieme (die-enigste-een-in-die-see vis, die ses-minus-drie-minus-twee vis en die 

enigste, ware alleen vis) te gebruik. 
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Daar was ’n verwaande walvis  

Wat gesê het: ‘Ek wens ek was al vis, 

Die enigste-een-in-die-see vis, 

Die ses-minus-drie-minus-twee vis, 

Die enigste, ware alleen vis.’ 

’n Sardientjie het hom so beluister 

En sag vir sy maatjie gefluister: 

‘Hoor die see-toe-verdwaalde landdier, 

Die ken-nie-sy-plek-nie astrant dier, 

Hy is hoegenaamd, absoluut geen vis nie! 

‘Sou hy dan nie wis nie 

Hy is nie 

’n vis nie? 

Die vet hoog-en-droog dier, 

Die voortydse soogdier!’ 

Die gebruik van die bostaande beklemtoonde sinonieme is ook konteksgebonde, want hierdie 

woorde word oor die algemeen nie in die taal as sinonieme van mekaar beskou nie.  Ook De Stadler 

(1989:80) wys tereg daarop dat leksikale items binne ’n besondere konteks sinonieme kan wees, 

maar in ander nie. 

2.3.5.2.3 Antonieme 

Antonieme word deur Bosman en Pienaar (2014:261) beskryf as woorde met teenoorgestelde 

betekenisse, maar wat nog steeds gedeelde betekeniseienskappe het.  Byvoorbeeld, seun en dogter 

is antonieme omdat hulle teenoorgesteld is in terme van geslag, maar ooreenstemmend is wat betref 

spesie: albei is menslik (Bosman & Pienaar, 2014:261). 

Van den Berg (2002:177) en Wybenga (1989:228) gee die volgende voorbeelde onderskeidelik om 

die kohesiewe effek van antonieme te illustreer:  

 Voorbeeld 2.117: “Die kraai het nie weer weggegaan nie. Bedags, ja. Bedags was hy 

meestal in die bos. Maar saans het hy teruggekom en in sy hok ingestap.” 

 Voorbeeld 2.118: “Hy het aan die slaap geraak.  ’n Groot geraas het hom wakker gemaak”. 

Verskillende tipes antonieme kan ingespan word om die gebruik van leksikale kohesie aan te dui en 

sodoende kohesie te bewerkstellig.  Bosman en Pienaar (2014:261-264) onderskei tussen die 

volgende tipes teenoorgesteldes: gradeerbare teenoorgesteldes (of gradeerbare antonieme), 

komplementêre teenoorgesteldes en omkeerbare teenoorgesteldes.  De Stadler (1989:82-87) het 

ook die tipes antonieme geïdentifiseer waarna Bosman en Pienaar (2014) verwys, maar hy 
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onderskei ook tussen idiomatiese teenoorgesteldes en ruimtelike opposisie.  Al hierdie tipes 

antonieme kan gebruik word om kohesie deur middel van leksikale kohesie te bewerkstellig. 

Gradeerbare antonieme behels adjektiewe (bv. koud x warm) wat gradeerbaar is; met ander woorde, 

die lede van hierdie gradeerbare woordpaar kan trappe van vergelyking neem (bv. warm – warmer 

– warmste), verbind met graadwoorde soos baie en geweldig (bv. baie warm of geweldig warm) en 

in vergelykende konstruksies (soos warmer as) gebruik word.  Gradeerbare antonieme 

verteenwoordig verskillende punte op ’n graderingskaal.  As die gradeerbare antoniem warm op ’n 

skaal geplaas word, kan verskillende punte op die graderingskaal geïdentifiseer word: snikheet – 

warm – koel – koud – yskoud (Bosman & Pienaar, 2014:262). 

Omkeerbare teenoorgesteldes soos pa x seun of dokter x pasiënt impliseer nie die ontkenning van 

die teenoorgestelde item nie (De Stadler, 1989:86).  “Die een lid (sintakties beskou) is die 

omgekeerde van die ander” (Bosman & Pienaar, 2014:263); met ander woorde in ’n sin soos “Jan is 

Piet se pa” (Bosman & Pienaar, 2014:263) hou dit die volgende in: Piet is Jan se seun.  De Stadler 

(1989:85) gee in hierdie verband die volgende voorbeelde: man x vrou, vader x dogter, bo x onder 

en koop x verkoop. 

Komplementêre teenoorgesteldes dui op die ontkenning van die een lid van die komplementêre paar 

en die bevestiging van die ander lid (Bosman & Pienaar, 2014:262; De Stadler, 1989:84), 

byvoorbeeld waar impliseer die ontkenning van vals.  Ander voorbeelde hiervan (uit De Stadler, 

1989:84) is manlik x vroulik, getroud x ongetroud, redelik x redeloos, adellik x burgerlik. 

Idiomatiese teenoorgesteldes is woordpare wat “tradisioneel as teenoorgesteldes van mekaar 

beskou kan word, hoewel dit nie logieserwys so is nie (De Stadler, 1989:87).  Voorbeelde hiervan is 

tee x koffie, sout x peper, mes x vurk, vis x skyfies (De Stadler, 1989:87).  

’n Ander vorm van teenoorgesteldheid, naamlik ruimtelike opposisie, sluit woordpare in soos op x 

af, kom x gaan, arriveer x vertrek (De Stadler, 1989:86). 

2.3.5.2.4 Insluiting 

Hiponimie verwys na die betekeniskenmerke van een woord wat by die betekeniskenmerke van ’n 

ander woord ingesluit is.  Hierdie ander woord is die “oorkoepelende klas of algemene term”; dit wil 

sê die superordinaat (Bosman & Pienaar, 2014:264).  In illustrasie 2.6 op die volgende bladsy is die 

superordinaat bome en sy subordinate geelhout, eikehout en essenhout.  
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Illustrasie 2.5: Illustrasie van superordinate en subordinate (aangepas vir die Suid-Afrikaanse 
konteks uit Halliday & Matthiesen, 2004:576) 

Die superordinaat het volgens Carstens (2011:114) ’n tweërlei doel, naamlik: (i) om ’n 

verskeidenheid woorde, dinge,  oftewel hiponieme saam te bondel en (ii) om onsekerheid te verberg 

as die taalgebruiker nie so vertroud is met bepaalde hiponieme nie.   

Voorbeelde van kohesiekettings gevorm deur superordinate en subordinate is soos volg: 

 Voorbeeld 2.119: Henry het vir hom ’n nuwe Jaguar gekoop.  Hy lewe basies in sy motor 

(vertaal uit Halliday & Hasan, 1976:278). (subordinaat-superordinaat-kohesieketting) 

 Voorbeeld 2.120: Die prys beteken nie baie vir haar nie.  Sy het alreeds baie trofees 

(aangepas en vertaal uit Hatch, 1992:226). (superordinaat-subordinaat-kohesieketting) 

 Voorbeeld 2.121: Daar was ’n paar meubels in die vertrek: ’n ou wiegstoel waarop sy pa 

altyd gesit het, ’n lessenaar waarby hy altyd gesit en werk het, ’n klein tafeltjie en ’n boekrak 

(aangepas en vertaal uit McCarthy, 1991:66). (superordinaat-subordinaat-kohesieketting) 

Die gebruik van leksikale kohesie word ook met behulp van gekoördineerde lede in geordende en 

ongeordende reekse aangedui.  As leksikale items soos Maandag, Dinsdag en Woensdag in 

opeenvolgende sinne gebruik word, is dit ’n voorbeeld van gekoördineerde lede in ’n ongeordende 

reeks, waarvan die superordinaat “dae van die week” is (vgl. Stotsky, 1986:279).   

’n Voorbeeld van gekoördineerde lede in ’n ongeordende reeks, waarvan die superordinaat 

“emosies” (beangs  afgryse) en “sintuie” (hoor  skreeu  oë  hoor  sien) is, is: “Die volgende 

oomblik het hulle beangs saamgehurk. 'n Swart wolk het oor die berg geskyn te jaag, en hulle het 

gedink hulle hoor 'n donder-rammeling net voor die hees skreeu. Toe hulle weer hul oë vol afgryse 

lig, kon hulle Louis se Iiggaam skuiwerend en kantelend teen die glasige steilte afgetuimel sien kom. 

Op 'n Iys naby hulle het die liggaam tot stilstand gekom” (Steenberg, 1986:119). 
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Stotsky (1983, 1986) verwys nie in haar raamwerk na die insluiting van algemene woorde of epiteta 

nie, maar omdat hierdie woorde aldus Salkie (1995:18) as die mees ekstreme vorm van ’n 

superordinaat beskou word, behoort hierdie realiseringsmiddel by hierdie bespreking van die 

subklas insluiting betrek te word.  Salkie (1995:18) en Ponelis (1979:582) wys daarop dat epiteta se 

leksikale betekenis besonder wyd is, omdat hulle na bykans enige konkrete selfstandige naamwoord 

kan verwys.  

Ponelis (1979:582) identifiseer twee tipes epiteta wat verskillende waardes uitdruk, te wete sentrale 

epiteta soos ding, goed, ou, kêrel, man en vrou wat neutrale waardes uitdruk (vgl. voorbeelde 2.122 

2.123 hier onder) en epiteta wat as emotiewe etikette optree, omdat hulle negatiewe (vent, skelm, 

skaap, hoender, jakkals, skurk) of waarderende (rakker, klits, stouterd, dingetjie, ou dier) waardes 

uitdruk (vgl. voorbeelde 2.124 en 2.125 hier onder).  

 Voorbeeld 2.122: Ek het die ding ontvang, die blad, en hulle het dit gebruik (Ponelis, 

1979:581). 

 Voorbeeld 2.123: George het baie seer gekry, maar die man wou nie luister nie (De Stadler, 

1989:410). 

 Voorbeeld 2.124: Markoff het bosluisloors gehad, maar die dier is darem weer op sy voete 

(De Stadler, 1989:411). 

 Voorbeeld 2.125: Gister het die dief by ’n bank ingebreek.  Die vent het my arm ook gebreek 

(Naicker, 1996:24). 

2.3.5.2.5 Afgeleide vorme 

Die volgende vorme is deur Stotsky (1983:434; 1986:280) geïdentifiseer: (i) die gebruik van ’n agter- 

of voorvoegsel by ’n woord om woordpare te skep wat tot verskillende woordklasse behoort 

(bv. voordeel-voordelig) en (ii) die gebruik van woorde met dieselfde agtervoegsels omdat die 

skrywer ’n bepaalde doel daarmee wil bereik (bv. realisties-idealisties).   

Quirk et al. (1985:1558) en Booij (2005:5) identifiseer ’n verdere afgeleide vorm waarna Stotsky 

(1983; 1986) nie verwys nie, naamlik omskakeling (“conversion”) en gee die woordpaar “release” 

(werkwoord) en “release” (selfstandige naamwoord) as voorbeeld.  Omskakeling verwys na woorde 

wat na ’n ander woordklas verander sonder dat morfologiese veranderinge eksplisiet aangebring is.  

’n Afrikaanse voorbeelde hiervan is “Hy gaan bankv sy geld by die naaste bankN” (Van Huyssteen, 

2014:200).  Ander Afrikaanse voorbeelde is: droom (s.nw.) en droom (ww.); werk (s.nw.) en werk 

(ww.); dans (s.nw.) en dans (ww.). 
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2.3.5.2.6 Afwisselende naamwoordstukke 

Stotsky (1983; 1986) maak nie voorsiening vir die insluiting van afwisselende naamwoordstukke as 

semanties-verwante woorde nie.  Hierdie realiseringsmiddele is vanweë hulle voorkoms in die 

selfstandige skryfwerk van die leerders, én as gevolg van hulle rol as kohesieskeppende middele in 

Afrikaans (vgl. De Stadler, 1989:409-411; Ponelis, 1979:580-582) ook relevant wanneer die middele 

vir die realisering van leksikale kohesie beskryf word.   

Dieselfde gedig wat gebruik is om kohesiebewerkstelliging, deur middel van sinonieme te illustreer 

kan gebruik word om die bindende effek van afwisselende naamwoordstukke aan te toon.  Vergelyk 

die onderstaande gedig, Die verwaande walvis van EP du Plessis (uit Chessalee, s.a.), waarin die 

gebruik van afwisselende naamwoordstukke in vetdruk aangedui word. 

Daar was ŉ verwaande walvis  

Wat gesê het: ‘Ek wens ek was al vis, 

Die enigste-een-in-die-see vis, 

Die ses-minus-drie-minus-twee vis, 

Die enigste, ware alleen vis.’ 

ŉ Sardientjie het hom so beluister 

En sag vir sy maatjie gefluister: 

‘Hoor die see-toe-verdwaalde landdier, 

Die ken-nie-sy-plek-nie astrant dier, 

Hy is hoegenaamd, absoluut geen vis nie! 

‘Sou hy dan nie wis nie 

Hy is nie 

ŉ vis nie? 

Die vet hoog-en-droog dier, 

Die voortydse soogdier!’ 

Soos blyk uit bostaande voorbeeld, laat die digter die sardientjie verskillende naamwoordstukke 

gebruik om na die walvis te verwys, omdat dit onnodig is om die volle naamwoordstuk ’n verwaande 

walvis te herhaal.  De Stadler (1989:425) wys daarop dat dit slegs nodig is om ’n naamwoord(stuk) 

te gebruik “wat herinner aan die antesedent”.   

Ook Taljaard (1992:12), ten opsigte van Afrikaanse tekste, en De Beaugrande en Dressler (1981:49) 

en Cook (1989:19), met verwysing na Engelse tekste, wys op die gebruik van afwisselende 

naamwoordstukke, en noem dit onderskeidelik “herhaling by wyse van parafrase”, “paraphrase” en 

“elegant repetition”.  Cook (1989:19) wys op die gebruik van verskillende frases om steeds verwysing 

na ’n reeds-bekende saak in Engelse tekste by te hou.  Hy illustreer byvoorbeeld hoe die saak 

pynappel in ’n teks bekendgestel kan word deur pineapple (direkte herhaling) en dan afgewissel kan 
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word met tropical luxury.  Hy noem hierdie tipe herhaling elegante herhaling.  Taljaard (1992:12) gee 

die volgende voorbeeld om die gebruik van “herhaling by wyse van parafrase” (afwisselende 

naamwoordstukke) te illustreer: 

 Voorbeeld 2.126: Naas Botha het rugby gespeel.  Karen se man sal sy sokkies moet 

optrek (Taljaard, 1992:12).  

2.3.5.3 Stotsky (1983, 1986) se tweede subkategorie: leksikale kohesie deur 

 middel van kollokasionale verhoudings 

Kollokasionale verhoudings (oftewel kollokasies) vorm ’n subkategorie op sy eie (vgl. tabel 2.7 wat 

vroeër gegee is).  Halliday en Matthiesen (2004:576-577), Kotzé (1997:42), Pienaar (2009:40) en 

Wybenga (1989:230) voer aan dat die kollokasionale verhoudings daarop dui dat woorde met 

mekaar geassosieer word op grond daarvan dat hulle gereeld in dieselfde tipe konteks saam gebruik 

word – die woorde het dus nie betekenisaspekte met mekaar gemeen nie.  Hatch (1992:226) 

verduidelik die begrip kollokasies aan die hand van die beeld van ’n blom: As ’n mens aan ’n blom 

dink, dink jy ook aan blare, ’n steel en selfs ’n blompot.  Wybenga (1989:230) gee die volgende 

voorbeeld om kollokasionale verhoudings te illustreer: 

 Voorbeeld 2.127: Die trein was gereed om te vertrek, maar die spoorlyn was nog gesluit.  

Sy het dus tyd gehad om haar bagasie in die kompartement te bêre (Wybenga, 1989:230).  

Kollokasionale verhoudings berus op die intuïsie van die leser (of hoorder) en dit is grootliks 

subjektief (Van den Berg, 2002:179).  Ook Esterhuizen (2002:60) beklemtoon dat ’n leser se 

verwysingsraamwerk grootliks daartoe bydra dat die verwantskap tussen verskillende woorde 

herken word.  

Omdat kollokasionale verhoudings op sigself ’n omvattende studie vorm, gaan die navorser, soos 

ook Van Tonder (1999:43), kollokasionale verhoudings nie ondersoek nie, en is ’n gedetailleerde 

bespreking hiervan dus nie gegee nie. 

2.4 Opsommende sintese ten opsigte van al vyf kategorieë van kohesiemerkers 

In hierdie afdeling word eerstens ’n samevatting van al die verskillende tipes kohesiemerkers gegee 

(vergelyk par. 2.4.1), waarna ’n opsommende sintese in die vorm van ŉ raamwerk gegee word uit 

verskillende Afrikaans- en Engelstalige bronne, ten opsigte van die vyf kategorieë van 

kohesiemerkers en hulle realiseringsmiddele (vergelyk par. 2.4.2). 
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2.4.1 Samevatting van die aard van al vyf tipes kohesiemerkers 

Verwysing behels die gebruik van realiseringsmiddele soos bywoorde, voornaamwoorde, lidwoorde 

om aan te toon dat ’n saak waarna vroeër in die teks verwys is, weer ter sprake is (gesien vanuit die 

skrywer se perspektief), byvoorbeeld “Die winter is aan die naderkom.  ’n Mens merk dit aan die koel 

aandluggie” (Carstens, 1997:197).  Verwysing is ’n geslote stelsel; met ander woorde net sekere 

realiseringsmiddele kan in sekere situasies aangewend word om die gebruik van verwysing aan te 

dui, byvoorbeeld net realiseringsmiddele soos hy, hom en sy kan gebruik word om na die manlike 

referent “Jan” in die buitetalige werklikheid te verwys.  Die gebruik van verwysing kan as ’n soort 

“reduksieverskynsel” (Ponelis, 1979:565) beskou word, omdat die realiseringsmiddele van 

verwysing verkorting in die teks meebring en met minder woorde na dieselfde persoon, plek of 

voorwerp verwys word. (Vergelyk par. 2.3.1 vir meer besonderhede oor verwysing.) 

Substitusie lê nie ’n betekenisverband op betekenisvlak nie, maar eerder op die vlak van woorde en 

sinne en dit word gerealiseer met behulp van ruilelemente.  Ruilelemente soek “maats” – iets wat 

soos hulle is wat hulle kan vervang.  As die taalelement wat vervang word ’n naamwoord is 

(byvoorbeeld potlood), moet dit deur ’n naamwoordelike ruilelement (soos een, ene of enetjie) 

vervang word en as dit ’n werkwoord/werkwoordstuk is, moet dit deur ’n werkwoordelike ruilelement 

(byvoorbeeld doen dieselfde) vervang word.  Anders as verwysing, is substitusie vaag, omdat die 

ruilelemente nie die uitkenning van ’n referent impliseer nie.  In ’n sin soos “Ons het tien maande 

lank na ’n huis gesoek voordat ons die perfekte een (= huis) heel toevallig teengekom het” (Carstens, 

1997:228) dui die ruilelement een op “’n klas items” (d.i. ’n klas huise) en nie ’n spesifieke eksemplaar 

van die saak “huis” nie. (Vergelyk par. 2.3.2 ten opsigte van ’n gedetailleerde beskrywing van die 

aard van substitusie.) 

Ellips, soos substitusie, is ’n betekenisverband op die vlak van sinne en woorde.  Ellips verskil van 

substitusie in dié opsig dat substitusie die eksplisiete vervanging van woorde met behulp van 

ruilelemente behels, terwyl ellips ’n gaping in ’n teks laat ontstaan, wat binne die konteks van die 

taaluiting nog steeds bepaal en geïnterpreteer kan word, byvoorbeeld “Paulus het tien blokkies en 

ek een ” (Naicker, 1996:23). (Vergelyk in hierdie verband par. 2.3.3.) 

Konjunksie verwys nie soos verwysing, substitusie, ellips en leksikale kohesie na die semantiese of 

strukturele verhoudings tussen spesifieke individuele items in ’n teks nie, maar het betrekking op die 

eksplisiete semantiese skakeling van proposisies (d.i. inhoud of gedagtes) in twee of meer sinne 

(Meintjes, 2015:85).  Konjunksiemerkers is die talige elemente wat gebruik word om gedagtes in 

opeenvolgende sinne in bepaalde verhoudings (aaneenskakelend, teenstellend, redegewend en 

tydsaanduidend) te skakel.  Vergelyk die volgende voorbeeld van die konjunksiemerker kortom wat 

’n aaneenskakelende verband uitdruk: “Rikus is intelligent, hardwerkend en eerlik. Kortom, hy is die 
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regte persoon vir die pos” (Carstens & Van de Poel, 2012:111). (Vergelyk par. 2.3.4 ten opsigte van 

’n gedetailleerde beskrywing van die aard van konjunksie.) 

Leksikale kohesie verwys na leksikale items wat in ’n semantiese relasie met ander leksikale items 

staan (Carstens, 1997:126; Halliday & Hasan, 1976:274). Leksikale kohesie, soos die naam 

impliseer, is oop-einde wat dit van verwysing onderskei wat ’n geslote sisteem is.  Anders as 

verwysing waar slegs hy of sy gebruik kan word om na ’n seun in die buitetalige werklikheid te 

verwys, kan ’n wye verskeidenheid leksikale elemente soos die knaap (’n sinoniem), die kind (’n 

superordinaat) of die moeilike mannetjie (’n afwisselende naamwoordstuk) gebruik word om kohesie 

te bewerkstellig.   

Leksikale kohesie-realiseringsmiddele, is nie soos verwysing se realiseringsmiddele daarop ingestel 

om met minder woorde na ’n bekende saak te verwys nie, maar om met behulp van die leksikon van 

die taal aan betekenisverbande in die oppervlakteks te skep. (Vergelyk in hierdie verband par. 2.3.5.) 

Die gebruik van leksikale kohesie word ook deur ander realiseringsmiddele binne ’n teks aangedui: 

antonieme, hiponieme, afgeleide woorde ensovoorts.  ’n Voorbeeld van die gebruik van ’n antoniem 

om kohesie deur middel van leksikale kohesie te bewerkstellig is: “Hy het aan die slaap geraak. ’n 

Groot geraas het hom wakker gemaak” (Wybenga, 1989:230).   

2.4.2 Verduideliking en uiteensetting van die saamgestelde raamwerk oor al vyf 
 kategorieë van kohesiemerkers en hulle realiseringsmiddele 

Uit ’n kritiese analise van die literatuur, blyk dit dat daar nie ’n volledige raamwerk oor al vyf 

kohesiemerkers en hulle realiseringsmiddele in en oor Afrikaans bestaan nie.  Die enigste volledige 

raamwerke oor kohesiemerkers, wat in Afrikaans beskikbaar is, is konjunksiemerker-raamwerke, 

soos dié van Carstens (1997:292), Combrink (1995:35-38), Jordaan (2014:39-40), Jordaan 

(2016?:21-26, 33-40), Meintjes (2015:117-131), Naicker (1996:27-42) en Wybenga (1989:203-211).  

Jordaan (2016?:27) wys egter tereg daarop dat ’n behoefte bestaan aan ŉ nuwe, uitgebreide lys met 

konjunksiemerkers (“verbandsmerkers”), omdat nie een van die bestaande raamwerke wat hier bo 

genoem is, volledig is nie.   

Om hierdie rede het die navorser verskillende inligting uit die Afrikaans- en Engelstalige literatuur, 

wat oor ’n tydperk van langer as 30 jaar oor kohesiemerkers geskryf is, in een bron krities te 

geïntegreer en gesistematiseer (vergelyk par. 2.3.1 tot par. 2.3.5), sodat ’n saamgestelde raamwerk 

van al vyf tipes kohesiemerkers en die taalmiddele deur middel waarvan hulle gerealiseer word om 

kohesie te bewerkstellig, saamgestel kon word.  Die samestelling van hierdie saamgestelde 

raamwerk word in par. 2.4.2.1 tot par. 2.4.2.5 beskryf.   

Halliday en Hasan (1976:12) wys tereg daarop dat kohesie nie outomaties bewerkstellig word 

wanneer ’n bepaalde realiseringsmiddel gebruik word nie, maar dat hierdie realiseringsmiddel ’n 
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semantiese verband met ’n ander realiseringsmiddel moet toon.  Die realiseringsmiddele wat in die 

samevattende raamwerk vervat is, is realiseringsmiddele wat oor die algemeen kohesie 

bewerkstellig, maar dit moet semantiese skakeling met ’n ander woord(e) binne die teks 

bewerkstellig, ten einde kohesief te wees – hierdie woorde is nie op sigself kohesief nie.  

2.4.2.1 Verwysing in die saamgestelde raamwerk van hierdie studie 

Omdat daar, na my wete, geen ander indeling van verwysing in Afrikaans bestaan nie, en Halliday 

en Hasan (1976:37-87) se indeling deur verskeie Suid-Afrikaanse navorsers vir die ondersoek van 

Engelse tekste gebruik is (vgl. onder meer Hubbard, 1989:146-147; Hubbard, 1994:64-65; Maringa, 

1995:62-72), en ook deur Steenberg (1986:38-41) vir die ontleding van Afrikaanse tekste, vorm 

Halliday en Hasan (1976:37-87) se indeling van verwysing die basis van die saamgestelde raamwerk 

van verwysing vir hierdie studie. 

Halliday en Hasan (1976:37-87) se raamwerk bestaan uit drie subkategorieë en hulle ken bepaalde 

realiseringsmiddele aan elke subkategorie toe (vergelyk par. 2.3.1.3 vir ’n uiteensetting hiervan): 

persoonlike verwysing (persoonlike voornaamwoorde, attributiewe besitlike voornaamwoorde en 

selfstandige besitlike voornaamwoorde), aantonende verwysing (bepaalde lidwoord, aanwysende 

voornaamwoorde en bywoorde van tyd en plek) en vergelykende verwysing (vergelykende woorde 

wat ooreenstemming, verskil en gelyksoortigheid uitdruk, en vergelykende woorde wat aandui dat ’n 

bepaalde karaktereienskap van twee sake ten opsigte van kwaliteit of kwantiteit verskil).  Al drie 

hierdie subkategorieë en die voorgenoemde realiseringsmiddele vorm deel van die saamgestelde 

raamwerk (vgl. diagram 2.3 verderaan). 

Halliday en Hasan (1976:9) het gefokus op kohesiemerkergebruik binne die sin, omdat hierdie 

betekenisverhoudings meer prominent is en die betekenis duideliker is.  Daarom het hulle nie 

taalmiddele soos betreklike, wederkerende en wederkerige voornaamwoorde, wat met ’n antesedent 

binne dieselfde sin skakel, by die kategorie van persoonlike verwysing ingesluit nie.  Omdat die 

navorser (NF) in hierdie studie sinsinterne en sineksterne kohesiemerkergebruik ondersoek 

(vergelyk par. 1.5.3.1.2.2, par. 2.2.4 en par. 4.5.2.2), is wederkerende en wederkerige 

voornaamwoorde ook by die saamgestelde raamwerk ingesluit.  Dit vorm deel van die subkategorie 

persoonlike verwysing (vgl. diagram 2.3, waar hierdie realiseringsmiddel rooi en in vetdruk 

aangetoon word).  Self is ook as ’n realiseringsmiddel by die subkategorie persoonlike verwysing 

ingesluit, omdat dit in eie reg ’n voornaamwoord is (vgl. diagram 2.3, waar hierdie realiseringsmiddel 

rooi en in vetdruk aangetoon word). 

Soos reeds in par. 2.3.1.4.4.iii aangedui is, kan beide aantonende en persoonlike verwysing deur 

betreklike voornaamwoorde verwesenlik word.  Hierdie realiseringsmiddele is ook by die 

saamgestelde raamwerk ingesluit (vgl. diagram 2.3 – rooi en in vetdruk aangedui).  Die gebruik van 
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persoonlike verwysing word aangedui deur middel van betreklike voornaamwoorde wat ’n 

betekenisverband met ’n bepaalde naamwoord(stuk) toon (bv. ”Die mes waarmee ek sny, is 

skerp.”32).  Die gebruik van aantonende verwysing, daarenteen, word aangedui deur middel van die 

gebruik van betreklike voornaamwoorde wat nié ’n betekenisverband met ’n bepaalde 

naamwoord(stuk) vroeër in die sin toon nie (byvoorbeeld, “Die klein kindertjies was bang wat die 

ouer seuns bekommerd laat voel het.”33). 

Betreklike voornaamwoorde word om die volgende redes deur die navorser beskou as 

realiseringsmiddele van verwysing en nie van konjunksie nie: 

 Betreklike voornaamwoorde bewerkstellig semantiese skakeling met ’n voorafgaande 

antesedentnaamwoord(stuk); met ander woorde dit verwys. Ook Wybenga (1988:40) 

klassifiseer betreklike voornaamwoorde as “verwysingsmiddele”.  Konjunksiemerkers verwys 

geensins nie (vgl. Bosman & Pienaar, 2014:252; Halliday en Hasan, 1976:226; McCarthy, 

1991:46), maar druk betekenisverbande (soos aaneenskakelende en redegewende 

verbande) tussen sinne uit.  Deur middel van die betreklike voornaamwoord se verwysende 

funksie verbind dit sinne; met ander woorde deur middel daarvan, om aan te toon dat 

dieselfde persone of dinge in twee verskillende sinne voorkom (vgl. Wybenga, 1989:200), 

verbind betreklike voornaamwoorde sinne. 

 Betreklike voornaamwoorde maak deel uit van die bysin se patroon; dit tree op as die 

onderwerp van die bysin, omdat die sinsbou daarvan nie ’n selfstandige naamwoord kan 

akkommodeer nie.  Konjunksiemerkers staan buite die sinspatroon (vgl. Van Schoor, 

1983:305-306). 

Die navorser fokus op binnetekstuele verwysing, omdat binnetekstuele verwysing, dit wil sê skakels 

tussen talige elemente binne die teksinterne konteks of die taalomgewing, eintlik kohesie 

bewerkstellig.  Daarenteen lei deiktiese verwysing nie tot die integrasie van teksgedeeltes nie, want 

’n talige element verwys slegs na iets of iemand in die gespreksituasie (vergelyk par. 2.3.1 in hierdie 

verband).   

Alhoewel die navorser slegs fokus op binnetekstuele verwysing, waarmee die gebruik van 

derdepersoonsvoornaamwoorde hoofsaaklik geassosieer word, is eerste- en 

tweedepersoonsvoornaamwoorde ook by die saamgestelde raamwerk ingesluit (vgl. diagram 2.3).  

Eerstepersoonsvoornaamwoorde kan bydra tot kohesie as dit in ’n stuk direkte rede voorkom en die 

saak waarna daardie eerstepersoonsvoornaamwoord verwys, duidelik in die teks bekendgestel is 

(vergelyk par. 2.3.1.4.5).  Tweedepersoonsvoornaamwoorde tree ook kohesief op as hulle as 

                                                
32 Hierdie voorbeeld is geneem uit Carstens (2011:67). 
33 Die voorbeeld wat Hubbard (1994:65) gee, is vertaal en aangepas vir die doeleindes van hierdie studie.  
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aanspreekvorm in die enger sinstruktuur gebruik word saam met ’n aanspreekvorm wat in die 

sinsrand staan (vergelyk par. 2.3.1.4.5). 

[Diagram 2.3 verskyn op die volgende bladsy.] 
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Diagram 2.3: Saamgestelde raamwerk van verwysing vir hierdie studie 

 

V
er

w
ys

in
g

Gekenmerk deur 
referensiële kontinuïteit: 
dieselfde referent  word 
vir ’n tweede keer in die 

diskoers bestendig.

Semantiese skakeling 
tussen twee talige 

elemente (anafoor en 
antesedent) – albei verwys 
na dieselfde nietalige saak. 

Verwysing is ’n geslote 
sisteem.  As die spreker na 

Jan (’n manlike persoon) wil 
verwys, kan hy net die 

voornaamwoord hy gebruik 
- nie sy of hulle nie.

Verwysing kan 
vooruitwerkend of 

terugwerkend gebruik 
word (vergelyk par. 

2.3.1.2).

Vooruitwerkend:

Ek weet nie of hy laf is nie, maar my 
kamermaat wil die Comrades vanjaar 

gaan hardloop (selfgegeneerde 
voorbeeld)

Terugwerkend:

Jaco het 60 seëls.  Dertig daarvan het 
prente van mense op (Du Plessis, 1997:80). 

Drie subkategorieë van 
verwysing: persoonlike, 

aantonende en 
vergelykende verwysing

Realiseringsmiddele van 
persoonlike verwysing (vergelyk 

par. 2.3.1.4.1):

*persoonlike voornaamwoorde  

*attributiewe besitlike 
voornaamwoorde

*selfstandige besitlike 
voornaamwoorde

*wederkerende 
voornaamwoorde 

*wederkerige 
voornaamwoorde

*betreklike voornaamwoorde 
wat semantiese skakeling 
bewerkstellig met ’n 
voorafgaande 
antesedent(naamwoordstuk) 
(vergelyk par. 2.3.1.4.1.1.iii)

*voornaamwoord self (vergelyk 
par. 2.3.1.4.1.1.iv)

Persoonlike verwysing 
word deur eerste-, 

tweede- en 
derdepersoonsvoornaam-

woorde gerealiseer.

*Liefste Tannie, ons bring 
rosies, rosies/ blink met 

moredou; mooie kleurtjies, 
soete geurtjies, en dis/ 

alles net vir jou! (Uit Met 
’n mandjie rose van AG 
Visser.) (Woorde.co.za, 

2012)

*Die beskuldigde het toe 
gesê: “Ek was nie op die 
toneel van die moord op 
die tydstip waarna die 
advokaat verwys nie." 
(De Stadler, 1989:412).

Realiseringsmiddele van aantonende verwysing (vergelyk par. 
2.3.1.4.2):

* bepaalde lidwoord

* aanwysende voornaamwoorde

* bywooorde van tyd en plek

* betreklike voornaamwoorde wat nie gekoppel is aan ’n 
bepaalde naamwoord(stuk) nie (vergelyk par. 2.3.1.4.1.1.iii)

Realiseringsmiddele van vergelykende verwysing (vergelyk par. 
2.3.1.4.3)

Woorde wat ooreenstemming, gelyksoortigheid of verskil, 
byvoorbeeld ’n identiese taak, dienooreenkomstig, in 
ooreenstemming met , amper, ander en andersdenkend.

Woorde wat aandui dat ’n besondere karaktertrek van twee 
sake in terme van kwaliteit of kwantiteit verskil, byvoorbeeld  
groter, meer, minder, beter, gelyk, swakker en beste.
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2.4.2.2 Substitusie in die saamgestelde raamwerk 

Carstens (1997:237) se raamwerk van substitusie is as vertrekpunt vir hierdie studie gebruik 

(vergelyk par. 2.3.2.1 waar sy indeling beskryf word).  Hierdie indeling van Carstens (1997:237) is 

aangevul met die volgende ruilelemente van Quirk et al. (1985:879): die naamwoordelike ruilelement 

so vir die vervanging van ’n naamwoord(stuk), sowel as so gekombineer met ander bywoorde en 

alleenstaande so wat nie een naamwoord(stukke), werkwoord(stukke) of klouse vervang nie, maar 

ander tipes frases of woorde (aangedui in diagram 2.4 in vetdruk en rooi). 

[Diagram 2.4 verskyn op die volgende bladsy.] 
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Diagram 2.4: Saamgestelde raamwerk van substitusie vir hierdie studie 

 

Su
b

st
it

u
si

e

Vervanging van ’n  woord(e) met ’n 
ander woord (’n ruilelement), 

byvoorbeeld "“Ek gebruik hierdie 
spyker hier en daardie een (= 

spyker) daar”.  Een vervang spyker.  

’n Tipe anaforiese verhouding ter 
sprake: Die ruilelement en die 
vervangde woorde  verwys na 

dieselfde tipe saak, maar nie na 
dieselfde eksemplaar van die saak 

nie.  In die bogenoemde 
voorbeeld word verwys na twee 

verskillende spykers.  

Anders as verwysing wat spesifiek 
is, word ’n “vaagheid” of 

“onbepaaldheid” met substitusie 
geassosieer, omdat  ruilelemente 
dui op ’n “klas items”, maar nie ’n 
spesifieke eksemplaar van ’n saak 

nie. Ruilelemente is 
ongespesifiseerde lede van ’n klas. 

Substitusie word hoofsaaklik 
terugwerkend gebruik, maar daar 

is enkele kere wat dit 
vooruitwerkend gebruik word.

Terugwerkend:

Dit is ’n mooi lesinglokaal hierdie wat julle het.  Ek glo nie 
dat ek al ooit in ’n beter een (= lesinglokaal) klas gegee 

het nie Halliday en Hasan (1976:146).

Vooruitwerkend:

As jy een (= ’n handdoek) nodig het, is daar skoon 
handdoeke in die kas (vertaal uit Quirk et al., 1985:867).

Drie subkategorieë van 
substitusie

Ruilelemente wat naamwoordelike substitusie realiseer 
par. 2.3.2.1.1):

*lidwoord + een/ene/enetjie (bv. die een)

*demonstratief/vraagwoord + een (bv. hierdie/watter 
een)

*rangtelwoord + een (bv. die sesde een)

*adjektief + een (bv. die mooi een)

*s’n

*gesubstantiveerde adjektiewe (bv. die rooie)

*dieselfde

*so (vergelyk par 2.3.2.1.4)

Ruilelemente wat werkwoordelike substitusie 
realiseer(vergelyk par. 2.3.2.1.2):

*Doen/maak, ensovoorts (+ dit/so/dieselfde)

*ook (vergelyk par 2.3.2.1.4)

Ruilelemente wat klousale substitusie realiseer(vergelyk 
par. 2.3.2.1.3):

*so

*nie

*nie so nie

Ander tipes ruilelemente wat 
nie naamwoordelike, 

werkwoordelike of klousale 
substitusie realiseernie 
(vergelyk par 2.3.2.1.4)

Bywoord van graad so gekombineer met ander 
bywoorde, byvoorbeeld "Alhoewel Baristow ’n motor 

ontwerp het wat vinniger as 250 km per uur kan ry, het 
min mense geglo dat dit so vining (= vinniger as 250 km 

per uur) kan ry" (vertaal uit Quirk et al., 1985:867).

So wat gebruik kan word vir die vervanging van ’n 
byvoeglike naamwoord, byvoorbeeld "Pryse is op die 

oomblik stabiel, en dit sal seker so (= stabiel) bly" (vertaal 
uit Quirk et al., 1985:879).
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2.4.2.3 Ellips in die saamgestelde raamwerk 

Halliday en Hasan (1976:146 e.v.) onderskei tussen drie vorme van ellips wat in Engelse tekste vir 

’n saambindende effek aangewend kan word, naamlik “nominal ellipsis”, “verbal ellipsis” en “clausal 

ellipsis”.  Carstens (1997:251) wys daarop dat die indeling van Halliday en Hasan (1976:146 e.v.) 

nie net so op Afrikaans van toepassing gemaak kan word nie, omdat dieselfde afgebakende 

indelings in Afrikaans as in Engels nie bestaan nie.   

Carstens (1997:252-258) identifiseer twee tipes omstandighede binne teksverband waarbinne ellips 

in Afrikaans gebruik word, wat in die saamgestelde raamwerk (vgl. diagram 2.5) opgeneem is, 

naamlik ellips by sinsneweskikking en ellips in dialoog- en vraag-en-antwoordsituasies (vergelyk par. 

2.3.3.1.i in hierdie verband).  Carstens (1997:252-258) verwys egter nie, soos Prinsloo (1999:134) 

en Quirk et al. (1985:946), na die gebruik van ellips wanneer infinitief- en bysinne met 

neweskikkende voegwoorde verbind word nie.  Hierdie tipe ellips vorm deel van sinsneweskikking 

en word in die saamgestelde raamwerk by sinsneweskikking pers aangetoon.    

Benewens die twee omstandigede wat Carstens (1997:252-258) geïdentifiseer het, word die gebruik 

van ellips na voorbepalings soos dié, die ander, telwoorde, deelkonstruksies en naamwoord-

naamwoord-konstruksies by die saamgestelde raamwerk ingesluit.  Ponelis (1979:567-569) wys op 

die gebruik hiervan (vergelyk par. 2.3.3.1.iii).   

’n Ander tipe situasie waarbinne ellips gebruik word, maar wat nie deur Carstens (1997:252-258) of 

Ponelis (1979:567-569) gemeld is nie, is ellips by sinsonderskikking.  Feinauer (1989:32) verwys 

hierna (vergelyk par. 2.3.3.1.iv).  Bosch (1979:58) en Carstens (1997:180-181) wys ook op die 

gebruik van ellips in konstruksies soos die volgende: “Rikus stap na sy motor,  klim in en  trek 

weg met ’n vaart (Carstens, 1997:180).  Al die tipes omstandigede wat in hierdie paragraaf genoem 

is, vorm deel van die saamgestelde raamwerk en word ingesluit onder die subopskrif “Ander tipes 

omstandigede binne teksverband”. 

[Diagram 2.5 verskyn op die volgende bladsy.] 
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Diagram 2.5: Saamgestelde raamwerk van ellips vir hierdie studie 

E
lli

p
s
 

                   Ellips: 
* is ’n verband op die vlak van 
woorde en sinne; 
* word hoofsaaklik binne teksverband 
gebruik; 
* word merendeels terugwerkend en 
selde vooruitwerkend gebruik; 
* is net soos substitusie ’n opsionele 
kohesiemerker wat nie ’n voorwaarde 
vir kohesiebewerkstelliging is nie; en 
* is ’n stilisties-gawer kohesiemerker, 

omdat dit verkorting in ’n teks 
meebring en  tot ekonomieser 
taalgebruik lei.   

Vier situasies waarin ellips 
gebruik word. 

Volgordebeginsels ten opsigte van die weglating van 
werkwoordelike taalelemente by sinsneweskikking 

(vergelyk par. 2.3.3.1.i vir voorbeeldsinne): 

• Die spil word in eerste sin behou en in tweede sin 
weggelaat. 

• As het, word en wees sonder die hoofwerkwoord 
ellips ondergaan, kan dit slegs in die eerste sin 
plaasvind. 

• Hoofwerkwoord gekombineer met geassosieerde 
medewerkwoorde kan in die eerste sin gebruik word 
en in daaropvolgende sinne weggelaat word, of in 
die eerste paar sinne weggelaat word en in die laaste 
sin gebruik word. 

4. Ander tipes omstandighede binne 
teksverband (vergelyk par. 2.3.3.1.iv) 

• Werkwoordellips by sinsonderskikking, 
byvoorbeeld “As hy hier eet, kan jy seker ook 
” waar  aandui dat die woorde hier eet 
weggelaat is (Feinauer, 1989:32). 

• Gevalle soos die volgende: Die kêrel is ’n gawe 
man,  gesels lekker met jou en  is maar te 
bereid om vir ’n foto te poseer (Bosch, 1979:58). 

 

2. Ellips in dialoog- en vraag-en-antwoordsituasies 

(vergelyk par. 2.3.3.1.ii) 

(a) “Het Ian sy asmapompie onthou?” 

(b) “Ja, hy het ” ( = sy asmapompie gebruik)                   

(Carstens, 1997:256)   

 

3. Ellips na voorbepalings (vergelyk par. 2.3.3.1.iii) 

* Voorbepalings soos dié, die ander, en telwoorde, 

deelkonstruksies en naamwoord-naamwoord-
konstruksies 

Byvoorbeeld:  

(a) Die bul wat in die veld grootgeword het stof toe dié  

uit wat op stal was (Ponelis, 1979:568). 

Ellips  verwys na ’n gaping in ’n teks.  

Woorde word weggelaat, omdat hulle 
binne die konteks van die taaluiting 
nog steeds bepaal en geïnterpreteer 
kan word, byvoorbeeld “Die 
vergaderingsreëls geld vir ons, maar 
 ook vir julle” (Carstens & Van de 

Poel, 2012:110). 

 

1. Ellips by sinsneweskikking (vergelyk par. 2.3.3.1.i) 

Wanneer sinne met neweskikkende voegwoorde soos en, 
maar of want verbind word, en gelyksoortige taalelemente 
in die eerste en tweede sin voorkom, kan hierdie 
gelyksoortige taalelemente óf in die eerste óf tweede sin 
weggelaat word.   
Byvoorbeeld: “Rikus moet die gras sny en jy  die 
onkruid uittrek” (Carstens, 1997:254). 
 
Taalelemente wat weggelaat word, is: 

i) die subjek, (ii) objek, (iii) bywoordelike bepalings, (iv) 
beide die subjek en objek en (v) die subjek en een (of 
meer) bywoordelike bepalings, (vi) hulpwerkwoord, (vii) 
hoofwerkwoord, (viii) hoofwerkwoord plus meegaande 
medewerkwoorde, (ix) hulpwerkwoord en naamwoordelike 
taalelemente, en (x) hoofwerkwoord en een (of meer) 
bywoordelike bepalings. 
 
Ellips by die skakeling van bysinne en infinitiefsinne 
met neweskikkende voegwoorde ressorteer ook in 
hierdie kategorie, byvoorbeeld "As jy die eksamen 
slaag, en as niemand anders aansoek doen nie, is die 
werk joune" (vertaal uit Quirk et al., 1985:946) word "As jy 
die eksamen slaag, en   niemand anders aansoek doen 
nie, is die werk joune" (aangepas en vertaal uit Quirk et 
al., 1985:946). 
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2.4.2.4 Konjunksie in die saamgestelde raamwerk 

Omdat Carstens (1997:291) self sê dat sy indeling slegs as “’n wegspringplek dien vir toekomstige 

navorsing oor konjunksieverhoudinge in Afrikaans”, was die navorser se doelwit in par. 2.3.4.1 om 

Carstens (1997:292) se raamwerk so volledig moontlik te maak.   

Carstens (1997:292) se raamwerk is aangepas deur bepaalde konjunksiemerkers te 

herkategoriseer (aangedui in rooi in tabel 2.8 op die volgende bladsy), byvoorbeeld eerder en egter 

skuif uit die aaneenskakelende subkategorie na die teenstellende subkategorie, dieselfde skuif uit 

die teenstellende na die aaneenskakelende subkategorie, in elk geval en nogtans word eerder as 

teenstellend geklassifiseer ensovoorts (vergelyk par. 2.3.4.1.1.i tot par. 2.3.4.1.1.vi en par. 2.3.4.1.2.i 

ten opsigte van alle veranderinge in hierdie verband).   

Carstens (1997:292) se raamwerk is ook aangepas deur bepaalde konjunksiemerkers te skrap 

(vergelyk par. 2.3.4.1.1.vii), sommige onderafdelings te integreer (die nuwe geïntegreerde 

onderafdeling word in blou in tabel 2.8 aangedui; vergelyk par. 2.3.4.1.2.iii), en die naam van een 

van die onderafdelings te wysig (vergelyk par. 2.3.4.1.2.ii). 

Carstens (1997:292) se raamwerk is ook uitgebrei.  Nuwe onderafdelings, genaamd “illustrerend 

en verduidelikend” en “algemene tydsverbande” is tot die aaneenskakelende en tydsaanduidende 

subkategorie onderskeidelik gevoeg (aangedui in pers in tabel 2.8; vergelyk par. 2.3.4.1.2.iv), en ’n 

nuwe subkategorie “inleiers van geprojekteerde bysinne” is tot die raamwerk gevoeg (aangedui in 

pers in tabel 2.8; vergelyk par. 2.3.4.1.2.v). 

Carstens (1997:292) se raamwerk is ook aangevul met addisionele konjunksiemerkers (aangedui 

in groen; vergelyk par. 2.3.4.1.2.vi).  Hierdie konjunksiemerkers is bygevoeg omdat hulle nie 

oorspronklik deel van Carstens (1997:292) se raamwerk was nie, of omdat hulle meer funksies 

vervul as die een wat Carstens (1997:292) aandui.  Konjunksiemerkers wat aan meer as een 

subkategorie (aaneenskakelend, teenstellend, redegewend, tydsaanduidend) toegeken is, word met 

’n asterisk (*) aangedui. 

Voorgenoemde veranderings is aangebring op grond van inligting wat uit verskillende bronne verkry 

is, byvoorbeeld uit Halliday en Hasan (1976:242-243), Halliday en Matthiessen (2004;541), 

Combrink (1995:35-38), Jordaan (2014:39-40), Jordaan (2016?:21-26; 33-41), Meintjes (2015:117-

131), Wybenga (1989:203-211), Bosch (1984), Ponelis (1979) en Van der Merwe (1996). 

[Tabel 2.8 verskyn op die volgende bladsy.] 
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Tabel 2.8: Saamgestelde raamwerk van konjunksiemerkers vir hierdie studie 

Subkategorie Onderafdeling Konjunksiemerkers 
(realiseringsmiddele) 

1. Aaneenskakelend 
 (“additive”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Analiserend  Naamlik 

1.2 Herbewoordend met ander woorde, dit wil sê, anders 
bewoord/gesê/gestel, met ander 
woorde gesê, in vakterme gesê/gestel 

1.3 Illustrerend en 
      verduidelikend 

Byvoorbeeld*, aangevul word met, 
illustratief hiervan is, ter illustrasie, (as) 
’n voorbeeld/illustrasie hiervan, ter 
verduideliking 

1.4 Oorsaak en gevolg en 

1.5 Lystend/ordenend ten laaste/laastens*, ook, voorts, 
vervolgens, verder*, in die 
eerste/tweede/derde/laaste plek, ten 
eerste/tweede/derde/slotte, 
eerstens*/tweedens/derdens, 
benewens, bowendien, daarnaas, naas, 
uitgesonderd 

1.6 Toevoegend bygesê, addisioneel, dan*, ook 

1.7 Verklarend soos gesê, ten minste 

1.8 Versterkend tog*, ook, buitendien 

1.9 Vervattend Anders gestel, dit wil sê, dieselfde, om te 
vervat, soos reeds gesê, terug na die..., 
weereens oor 

1.10 Voortgang en, plus 

1.11 Voorwaardelik naamlik, te wete 

2. Teenstellend 
 (“adversative”) 

 

 

 

 

 

 

2.1 Alternerend  Of, óf...óf, hetsy 

2.2 Kontrasterend inteendeel, egter, dus, maar, eerder, 
behalwe (vir), aan die een kant, aan die 
ander kant, daarteenoor, anders, 
andersins, daarenteen, sonder dat, 
terwyl* 

2.3 Korrektief in plaas van, in teenstelling met instede 
van, in pleks van 

2.4 Ooreenstemmend Dienooreenkomstig 

 2.5 Toegewend al, ten spyte van, in elk geval, nogtans, 
alhoewel, hoewel, ofskoon, tog*, 
nietemin, terwyl* 

2.6 Vergelykend as*, soos, vergeleke met 

2.7 Vervangend meer, alternatiewelik 

2.8 Voorwaardelik as (nie)*, tensy 

2.9 Wyse asof 

3. Redegewend 
 (“causal”) 

3.1 Afleidend  met ander woorde* 

3.2 Doel sodat 
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3.3 Illustrerend byvoorbeeld*, te wete 

3.4 Konstrasterend anders*, andersins, afgesien hiervan 

3.5 Oorsaak, gevolg, rede want, omdat, as gevolg van, gevolglik, 
dus, daarom, dat*, derhalwe, met die 
gevolg, hierdeur, oor, oordat, sodat, 
weens, terwyl* 

3.6 Opsommend op die ou end* 

3.7 Plek waar 

3.8 Verontagsamend hoe dit ook al sy, wat ook al 

3.9 Voorwaardelik as*, mits, indien, op die voorwaarde dat, 
met dien verstande, op die kondisie dat 

4. Tydsaanduidend 
 (“temporal”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Algemene tydsverbande as*, wanneer 

4.2 Herhalend  die vorige keer, ’n volgende keer 

4.3 Hervattend om te hervat, vervolgens, hieropvolgend 

4.4 Gelyktydigheid terwyl*, terselfdertyd 

4.5 Onderbroke tans, later, ’n kort rukkie tevore 

4.6 Oorsaaklik dan*, toe, nou 

4.7 Opeenvolgend dan*, vandat, volgende, toe, daarna, 
nadat, sedert, sedertdien, die volgende 
oomblik, hieropvolgend, hierna 

 4.8 Opsommend ten slotte, laastens*, ten laaste*, aan die 
einde, op die ou end*, uiteindelik, 
eindelik 

4.9 Ordenend eerstens*, verder*, vervolgens 

4.10 Ruimtelik daar 

4.11 Spesifiserend die volgende dag, vyf minute vroeër, vyf 
minute later, ’n uur later 

4.12 Stiptelik op daardie oomblik, toe, net soos, net 
toe, sodra, nou(dat) 

4.13 Voorafgaande voordat, alvorens, voorheen, vantevore, 
vroeër 

4.14 Voortgang intussen, onderwyl, die hele tyd, totdat 

4.15 Voorwaardelik wanneer 

5. Inleiers van
 geprojekteerde 
 bysinne 

dat en of  
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2.4.2.5 Leksikale kohesie 

Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) se aangepaste model van Halliday en Hasan (1976) se 

raamwerk van leksikale kohesie is vir hierdie studie gebruik.  Haar raamwerk is om die volgende 

redes gekies: 

 Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) se raamwerk is op Halliday en Hasan (1976), die 

standaardwerk oor kohesie, gebaseer, en sy verfyn hulle raamwerk nóg verder (vergelyk par. 

2.3.5.1). 

 Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) se raamwerk is eksplisiet: sy dui duidelik aan watter 

taalmiddele leksikale kohesie realiseer en sy illustreer hierdie realiseringsmiddele eksplisiet 

aan die hand van voorbeelde. 

 Carstens (1997:331) redeneer dat Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) se raamwerk van 

leksikale kohesie op ’n verskeidenheid tekste van toepassing gemaak kan word.  Die 

navorser se korpora is juis saamgestel uit verskillende tipes tekste, verhalende opstelle, 

koerantberigte, dialoë, vriendskaplike briewe ensovoorts (vergelyk par. 4.5.2.1 in hierdie 

verband). 

 Haar raamwerk is deur Suid-Afrikaanse navorsers soos Jordaan (2014) en Pienaar (2009), 

ten opsigte van Afrikaans, en Van Tonder (1999), ten opsigte van Engels, gebruik. 

Slegs Stotsky (1983, 1986) se eerste subkategorie, naamlik semanties-verwante woorde 

(vgl. tabel 2.8) is vir hierdie studie relevant, omdat dit deur ’n stabiele verhouding gekenmerk word, 

ongeag of hulle gereeld saam voorkom, al dan nie (Stotsky, 1983:438).  Stotsky (1983:438, 441) se 

tweede subkategorie, kollokasionale verhoudings (vgl. tabel 2.8); dit wil sê betekenisverbande in die 

oppervlakteks tussen woorde wat gereeld in dieselfde tipe konteks gebruik word, word nie ondersoek 

nie, omdat dit grootliks op die intuïsie van die leser (of hoorder) berus en ’n besonder wye veld 

bestryk (vergelyk par. 2.3.5.3 waar hierdie punt ook beredeneer word). 

Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) verwys na die volgende tipes semanties-verwante woorde 

wat leksikale kohesie realiseer (vgl. tabel 2.8): 

 herhaling (vergelyk par. 2.3.5.2.1); 

 sinonieme (vergelyk par. 2.3.5.2.2); 

 antonieme (vergelyk par. 2.3.5.2.3); 

 superordinate, hiponieme en gekoördineerde lede in geordende en ongeordende reekse (d.i. 

insluiting) (vergelyk par. 2.3.5.2.4); en 

 afgeleide vorme en die herhaling daarvan (vergelyk par. 2.3.5.2.5).    
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Al hierdie realiseringsmiddele van leksikale kohesie is in die saamgestelde raamwerk opgeneem 

(vgl. diagram 2.6 verderaan). 

(i) Herhaling 

Die voorkoms van ’n identiese woord, byvoorbeeld toets-toets, en ’n woord wat met ’n 

fleksiemorfeem eindig (byvoorbeeld mooi-mooier) word deur Stotsky (1986:279-280) as vorme van 

herhaling beskou (vgl. tabel 2.8) en word ook so in die saamgestelde raamwerk aangedui (vgl. 

diagram 2.6 verderaan). 

(ii) Antonieme 

Stotsky (1983; 1986) wys nie op verskillende tipes antonieme nie (vgl. tabel 2.8), maar Bosman en 

Pienaar (2014:261-264) en De Stadler (1989:52-87) wel.  Hulle onderskei tussen die volgende 

teenoorgesteldes: gradeerbare teenoorgesteldes (of gradeerbare antonieme), komplementêre 

teenoorgesteldes en omkeerbare teenoorgesteldes.  De Stadler (1989:82-87) wys ook op twee tipes 

waarna Bosman en Pienaar (2014) nie verwys nie, naamlik idiomatiese teenoorgesteldes en 

ruimtelike opposisie.  Al hierdie tipes antonieme kan aangewend word om die gebruik van leksikale 

kohesie aan te dui en word in die saamgestelde raamwerk opgeneem en blou aangetoon. 

(vgl. diagram 2.6). 

(iii) Insluiting 

Stotsky (1983) en Stotsky (1986) verwys geensins na die groepering van algemene woorde of 

epiteta saam met subordinate, superordinate en gekoördineerde lede in geordende en ongeordende 

reekse nie (vgl.  2.7), hoewel ander navorsers soos Salkie (1995:18) dit wel so beskou (vergelyk 

par. 2.3.5.2.4).  Met inagneming van Salkie (1995:18) se uitspraak, is Stotsky (1983) en Stotsky 

(1986) se raamwerk uitgebrei met epiteta (vgl. diagram 2.6 waar epiteta blou aangetoon word). 

(iv) Afgeleide vorme 

Stotsky (1983:434; 1986:280) identifiseer die volgende tipes afgeleide vorme: (i) die gebruik van ’n 

agter- of voorvoegsel by ’n woord om woordpare te skep wat tot verskillende woordklasse behoort 

(bv. voordeel-voordelig) en (ii) die gebruik van woorde met dieselfde suffikse omdat die skrywer ’n 

bepaalde doel daarmee wil bereik (bv. realisties-idealisties).  ’n Tipe afgeleide vorm wat beide 

Stotsky (1983) en Stotsky (1986) nie verreken nie, is omskakeling.  Booij (2005:5) en Quirk et al. 

(1985:1558) verwys wel hierna en omskryf dit as woorde wat na ’n ander woordklas verander sonder 

dat enige afleidingsmorfeme (pre- of suffikse) eksplisiet bygevoeg word, byvoorbeeld, “release” (die 

handeling om vry te laat) en “release” (bedoelende “vrylating’).  Hierdie realiseringsmiddel word blou 

in die saamgestelde raamwerk aangedui.   
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(v) Afwisselende naamwoordstukke 

Stotsky (1983, 1986) se indeling maak ook nie voorsiening vir die insluiting van afwisselende 

naamwoordstukke nie.  De Stadler (1989:409-410) wys daarop dat ’n naamwoordstuk wat nie 

identies is aan die antesedent-naamwoordstuk nie, gebruik kan word om na ’n eienskap van die 

referent waarna die antesedent verwys, uit te lig.  Hierdie realiseringsmiddel is vanweë sy rol as 

kohesieskeppende middel in Afrikaans ook by die saamgestelde raamwerk ingesluit en blou 

aangetoon (vgl. diagram 2.6). 

[Diagram 2.6 verskyn op die volgende bladsy.] 
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Diagram 2.6: Saamgestelde raamwerk ten opsigte van leksikale kohesie vir hierdie studie 

• Herhaling van dieselfde woord: hoërskooldiploma hoërskooldiploma 
(Stotsky, 1986:279)

• Fleksiemorfeme: leeu  leeus (Wybenga, 1989:229)
Herhaling (vergelyk par. 

2.3.5.2.1)

• Hy het geskrik vir die geraas agter hom.  Dit was die klank van 
drawwende perde.  Die gedreun van die kavallerie het stadig nader 
gekom (Wybenga, 1989:229). 

Sinonieme en naby-
sinonieme (vergelyk par. 

2.3.5.2.2)

• Gradeerbare antonieme: lank x kort, vet x maer, vinnig x stadig 
(Bosman & Pienaar, 2014:262)

• Komplementêre antonieme: Komplementêre teenoorgesteldes
beteken dat, indien die een lid van die komplementêre paar 
ontken word, dit die bevestiging van die ander lid impliseer, 
byvoorbeeld  dood x lewendig, oop x toe (vgl. Bosman & 
Pienaar, 2014:262).

• Omkeerbare antonieme: pa x seun; gee x neem; dokter x 
pasiënt; koop x verkoop.  As ’n mens sê "Jan is Piet se pa" hou 
dit die volgende in "Piet is Jan se seun" (Bosman & Pienaar, 
2014:263).

• Idiomatiese teenoorgesteldes: tee x koffie, sout x peper, mes
x vurk, vis x skyfies (De Stadler, 1989:87)

• Ruimtelike opposisie: op x af, kom x gaan, arriveer x vertrek 
(De Stadler, 1989:86)

Antonieme (vergelyk par. 
2.3.5.2.3)

• Subordinaat-superordinaat-ketting: "Henry het vir hom ’n 
nuwe Jaguar gekoop.  Hy lewe basies in sy motor" (vertaal uit 
Halliday & Hasan, 1976:278). 

• Superordinaat-subordinaat-kohesieketting: "Die prys
beteken nie baie vir haar nie.  Sy het alklaar baie trofees" 
(aangepas en vertaal uit Hatch, 1992:226).  

• Epiteta: neutraal: ding, goed, ou, kêrel, man en vrou; 
negatiewe waardes: vent, skelm, skaap, hoender, jakkals, 
skurk; waarderende waardes: rakker, klits, stouterd, dingetjie, 
ou dier (Ponelis, 1979:581-582).  Byvoorbeeld "’n 'Goeie 
vriend' het destyds ’n klomp groeifondsaandele aan haar 
verkoop.  Waar is die vent/die jakkals/die twak/die lummel 
nou dat hulle niks werd is nie?" (Ponelis, 1979:581).

• Gekoördineerde lede in geordende reekse: Maandag-
Dinsdag Woensdag  Donderdag (Stotsy, 1986:279)

• Gekoördineerde lede in ongeordende reekse: onderwyser 
 skoonmaker  kok (Stotsky, 1986:279)

Insluiting (subordinate, 
superordinate, epiteta en 
gekoördineerde lede in 

geordende en 
ongeordende reekse) 

(vergelyk par. 2.3.5.2.4)

• Agter- of voorvoegsel wat die betekenis van die woord verander: 
voordeel voordelig (Stotsky, 1986:279)

• Woorde met dieselfde voor- of agtervoegsel: werker werkgewer
(Stotsky, 1986:279)

• Woorde wat na ’n ander woordklas verander sonder dat enige 
afleidingsmorfeme (voor- of agtervoegsels) gebruik word, 
byvoorbeeld droom (selfstandige naamwoord) x droom (werkwoord) 
na aanleiding van Quirk et al. (1985:1558) se "release" (werkwoord) 
en "release" (selfstandige naamwoord).

Afgeleide vorme en die 
herhaling daarvan 

(vergelyk par. 2.3.5.2.5) 

• Woorde wat na een of ander eienskap van ’n referent verwys, 
byvoorbeeld wanneer daar oor die Bybel gepraat word, kan Heilige 
Skrif gebruik word (vgl. Ponelis, 1979:580), of wanneer daar na ’n 
swemmer soos Chad le Clos verwys word, kan die frase hierdie 
opwindende swemmer gebruik word (vgl. De Stadler, 1989:410).

Afwisselende 
naamwoordstukke 

(vergelyk par. 2.3.5.2.6)
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2.5 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is die begrippe kohesie, koherensie en kohesiemerkers aan die hand van 

verduidelikende illustrasies omskryf.  Die hooffokus van hierdie hoofstuk is ŉ gedetailleerde 

beskrywing van al vyf kategorieë van kohesiemerkers en hulle realiseringsmiddele in Afrikaans.  

Hieruit is ŉ gekondenseerde raamwerk oor al vyf die verskillende tipes kohesiemerkers en hulle 

realiseringsmiddele in Afrikaans saamgestel wat in hierdie studie as basis gebruik gaan word 

waaraan effektiewe kohesiemerkergebruik in leerderskrywerk gemeet gaan word.  Terselfdertyd is 

ŉ groot hoeveelheid inligting uit verskillende bronne op één plek saamgetrek vir gebruik deur 

Afrikaansonderwysers en taalkundiges.   

In hoofstuk 3 hierna word ’n oorsig gegee van relevante navorsing binne en buite Suid-Afrika ten 

opsigte van leerders se effektiewe gebruik van kohesiemerkers in skryfwerk – veral dié van 

Afrikaanssprekende leerders. 
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HOOFSTUK 3: STAND VAN EMPIRIESE NAVORSING OOR 
KOHESIEMERKERGEBRUIK IN LEERDERSKRYFWERK 

3.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk word ’n oorsig gegee van die empiriese navorsing wat die afgelope paar dekades 

oor kohesiemerkergebruik in leerderskryfwerk gedoen is.  Die fokus is op empiriese navorsing ten 

opsigte van die gebruik van kohesiemerkers in die skryfwerk van Afrikaanssprekende leerders (of 

studente), maar studies oor kohesiemerkergebruik deur leerders of studente wat aanleerders van 

Afrikaans is, of wat moedertaalsprekers van Engels is, of wat Engels as ’n tweede of vreemde taal 

aanleer, word ook betrek.  Enkele studies oor die kohesiemerkergebruik van moedertaalsprekers 

van ander tale as Afrikaans en Engels, waaroor daar in Engels gepubliseer is, en wat gevolglik vir 

die navorser toeganklik is, is ook by die oorsig ingesluit. 

Die doel van hierdie literatuurstudie is enersyds om leemtes in die bestaande empiriese navorsing 

ten opsigte van kohesiemerkergebruik in leerderskryfwerk uit te wys en andersyds om ’n idee te kry 

van die tipes leemtes wat deur ander navorsers in die skryfwerk van leerders – veral 

Afrikaanssprekende leerders – geïdentifiseer is. 

3.2 Navorsing binne Suid-Afrika ten opsigte van T1- en T2-sprekers van Afrikaans  

Min navorsing is gedoen oor kohesiemerkergebruik deur T134-sprekers van Afrikaans.  Die enigste 

studies in hierdie verband wat opgespoor kon word, is dié van Esterhuizen en Wybenga (2000), Van 

Rooy en Esterhuizen (2011), Jordaan (2014) en Meintjes (2015).  Bosch (1999b), Naicker (1996) en 

Prinsloo (2002) het ondersoek ingestel na tweedetaalsprekers van Afrikaans se gebruik van 

kohesiemerkers. 

In par. 3.2.1 en 3.2.2 hierna word ’n kort bespreking oor elkeen van bogenoemde studies gegee. Die 

navorser fokus telkens op die volgende aspekte: (i) wat die ondersoekfokus van die betrokke 

empiriese studie is, wie die deelnemers is, aan watter aspekte die navorsers nie aandag gegee het 

nie, en watter leemtes opgemerk is rakende die deelnemers se gebruik van kohesiemerkers in hul 

skryfwerk.  Verskille en ooreenkomste ten opsigte van die bevindings van die navorsers word 

aangetoon.   

Aangesien daar in hierdie studie gefokus word op empiriese navorsing wat oor die gebruik van 

kohesiemerkers deur T1-sprekers van Afrikaans gedoen is, word sulke empiriese studies 

breedvoeriger bespreek as dié wat oor kohesiemerkergebruik deur T2-sprekers Afrikaans handel.  

Nie alle bevindings van die verskillende navorsers wat hier weergegee word, het noodwendig op die 

                                                
34 “T1” beteken moedertaalsprekers.  “T1-sprekers van Afrikaans” beteken dus moedertaalsprekers van Afrikaans.  Na 
analogie hiervan beteken “T2” tweedetaalsprekers van ’n bepaalde taal.  
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huidige studie betrekking nie, maar dit word ingesluit om die stand van navorsing ten opsigte van 

die kohesiemerkergebruik van Afrikaanssprekende leerders in konteks te stel. 

3.2.1 Kohesiemerkergebruik deur T1-sprekers van Afrikaans  

Die empiriese navorsing wat oor die kohesiemerkergebruik deur T1-sprekers van Afrikaans gedoen 

is, word in chronologiese volgorde, beginnende by Esterhuizen en Wybenga (2000) beskryf. 

 Esterhuizen en Wybenga (2000) 

Anders as Van Rooy en Esterhuizen (2011), Jordaan (2014) en Meintjes (2015) wat die gebruik van 

kohesiemerkers in die skryfwerk van studente ondersoek, het Esterhuizen en Wybenga (2000) ’n 

sluitingstegniektoets (vergelyk uittreksel 3.1 op die volgende bladsy) gebruik wat deur nege 

universiteitstudente (agt Afrikaanssprekende studente en een Engelssprekende student) voltooi 

moes word.  Al is die fokus nie op die gebruik van kohesiemerkers in skryfwerk nie, word hierdie 

studie steeds betrek, omdat daar so min empiriese navorsing oor die gebruik van kohesiemerkers 

deur T1-sprekers van Afrikaans gedoen is.   

Die doel van hierdie sluitingstegniektoets was tweërlei: (i) om te bepaal in watter mate die 

ondersoekgroep kohesiemerkers (“kohesiemiddele” aldus Esterhuizen & Wybenga, 2000:33 e.v.) 

gedurende die betekeniskonstruksie van teksinhoud gebruik het, en (ii) om vas te stel of die 

sluitingstegniektoets ’n geskikte meetinstrument is vir die bepaling van die mate waarin die 

ondersoekgroep kohesiemerkers vir die interpretasie van teksinhoud gebruik het (vergelyk 

Esterhuizen & Van Rooy, 2000:35-36). 

Die deelnemers van Esterhuizen en Wybenga (2000) se studie moes realiseringsmiddele van 

verwysing, konjunksie en leksikale kohesie gebruik om afleidings oor die inhoud van die gegewe 

teks te maak ten einde geskikte antwoorde in die oop spasies te kon invul, máár hulle moes nie die 

realiseringsmiddele per se in die oop spasies invul nie.  

Esterhuizen en Van Rooy se sluitingstegniektoets verskil van die een wat in die huidige studie (NF 

se studie) gebruik word.  In die sluitingstegniektoets (vergelyk bylae G en H: afdeling 1) van die 

huidige studie verwag die navorser van die deelnemers om realiseringsmiddele van verwysing 

(byvoorbeeld dit, ek en waarvoor) en realiseringsmiddele van konjunksie (byvoorbeeld omdat, asof 

en en) in die oop spasies in te vul ten einde die oppervlakkomponente te skakel (d.i. kohesie te 

bewerkstellig).   

Die enigste kritiek teen Esterhuizen en Wybenga (2000:35, 36, 39, 46) se studie is dat hulle na 

kohesiemerkers as “’n leesstrategie” verwys, terwyl kohesiemerkers op sigself nie ’n leesstrategie is 

nie, maar wel die gebruik daarvan om ’n teks te verstaan. 
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Uittreksel 3.1: Memorandum van Esterhuizen en Wybenga (2000) se sluitingstegniektoets 

Die gevolgtrekkings waartoe Esterhuizen en Wybenga (2000:46) gekom het, is dat hulle 

respondente oor die algemeen kohesiemerkers goed kon gebruik om ’n teks te interpreteer, én dat 

’n sluitingstegniektoets ’n geskikte meetinstrument is om te bepaal in watter mate respondente van 

kohesiemerkers in die “betekeniskonstruksie van teksinhoud” gebruik maak. 

 Van Rooy en Esterhuizen (2011) 

Elf jaar na Esterhuizen en Wybenga (2000) se studie, voer Van Rooy en Esterhuizen (2011) ’n 

korpuslinguistiese ondersoek uit om nagraadse studente (honneursstudente) en gepubliseerde 

navorsers se selfstandige gebruik van konjunksiemerkers te ondersoek en te vergelyk om sodoende 

moontlike kwantitatiewe en kwalitatiewe verskille te bepaal.  Hulle gebruik Carstens (1997:292) se 

voorgestelde raamwerk van konjunksieverhoudinge vir Afrikaans om die gebruik van 

konjunksiemerkers in hulle twee korpora te ondersoek.  Die eerste korpus bestaan uit 

38 honneursstudente se opstelle wat gedurende 2006 tot 2010 ingedien is “vir honneursvraestelle 

in Afrikaanse (en Nederlandse) Taal- of Letterkunde aan die Potchefstroomse of Vaaldriehoekse 
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kampusse van die Noordwes-Universiteit”35 (Van Rooy & Esterhuizen, 2011:74).  Die tweede korpus 

is 35 gepubliseerde wetenskaplike artikels wat vanaf 2004-2008 in die tydskrif Literator verskyn het.  

Van Rooy en Esterhuizen (2011:83) se bevindings word in die volgende kolpunte uiteengesit.  

 Die standaard van die honneursstudente se skryfwerk het nader begin beweeg aan dié van 

die gepubliseerde navorsers, in dié sin dat die gebruiksfrekwensie van die 

konjunksiemerkers deur die studente en navorsers nie statisties beduidende verskille toon 

nie. 

 Slegs twee van die vier subkategorieë van konjunksiemerkers, naamlik aaneenskakelende 

en tydsaanduidende konjunksiemerkers, is beduidend meer deur die jonger groep 

deelnemers (d.i. studente) as deur die ouer groep deelnemers (d.i. navorsers) gebruik (Van 

Rooy & Esterhuizen, 2011:77, 83).  Dit is te verwagte dat jonger, meer onervare skrywers 

aaneenskakelende en tydsaanduidende konjunksiemerkers meer as die ervare skrywers 

sou gebruik, aangesien hierdie twee subkategorieë van konjunksiemerkers aldus Van Rooy 

en Esterhuizen (2011:77) “minder komplekse” funksies verrig, en omdat hulle somtyds 

gebruik word wanneer die verhouding tussen idees in sinne rééds deursigtig is.  

 Aaneenskakelende konjunksiemerkers toon ’n groter verskil in gebruiksfrekwensie wanneer 

die skryfwerk van honneursstudente en dié van gepubliseerde navorsers vergelyk word, as 

tydsaanduidende konjunksiemerkers.  Die studente het 2.94 aaneenskakelende 

konjunksiemerkers per 1 000 woorde meer as die navorsers gebruik.  Van Rooy en 

Esterhuizen (2011:80) wys daarop dat “[a]aneenskakelende betekenisse waarskynlik 

funksioneel-semanties gesproke die mins komplekse konjunksieverhouding [is].  Dit is in ’n 

sekere sin die verstekwaarde binne tekste, in dié sin dat een proposisie die vorige een volg 

as ’n voortsetting van dieselfde gedagte tensy dit eksplisiet anders aangedui word – die 

ongemarkeerde voortsetting van ’n gedagtegang.”   

 Daarteenoor toon die gebruiksfrekwensie van redegewende en teenstellende 

konjunksiemerkers (d.i. die ander twee subkategorieë van konjunksiemerkers) nie groot 

verskille in die studente- en die navorserskorpus nie (Van Rooy & Esterhuizen, 2011:77, 83). 

 Beide groepe deelnemers het die aaneenskakelende konjunksiemerker en meer as enige 

ander konjunksiemerker gebruik (vergelyk Van Rooy & Esterhuizen, 2011:78).   

 ’n Verdere ooreenkoms is dat die aaneenskakelende konjunksiemerker ook, naas en, die 

mees frekwente konjunksiemerker in beide korpora is en gereeld gebruik word in 

kombinasie36 met ander konjunksiemerkers.  Die voegwoord “ook” word gereeld in 

kombinasie met ander konjunksiemerkers gebruik, naamlik: “maar ook” (d.i. die mees 

                                                
35 Dit is in sommige modules algemene praktyk om opstelle as eksamenvraestelle te gebruik. 
36 Esterhuizen en Van Rooy (2011) gebruik die term “kombinasie(s)”; daarom word hierdie term net so gebruik; alhoewel 
die navorser weet dat die term “kollokasies” die algemeen aanvaarde term is.  
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algemene kombinasie wat 107 keer deur die studente en 71 keer deur die navorsers gebruik 

is), “egter ook” (21 keer in die studentekorpus en 45 keer in die navorserskorpus opgemerk), 

“dus ook” (16 keer in die studentekorpus en 19 keer in die navorserskorpus geïdentifiseer).  

Die kombinasie met ook wat die tweede meeste by die honneursstudente voorkom, maar 

wat in die navorsers se korpus geheel en al ontbreek, is “dan ook” (Van Rooy & Esterhuizen, 

2011:78).  ’n Verdere kombinasie met “ook” wat deur hierdie navorsers geïdentifiseer is, is 

“ook weer” wat as ’n vorm van oortolligheid beskou word, aangesien enigeen van hierdie 

twee konjunksiemerkers voldoende is om uitdrukking te gee aan die gedagte van 

aaneenskakeling (Van Rooy & Esterhuizen, 2011:79).    

 Verder word honneursstudente se skryfwerk nie gekenmerk “[deur] die gespesialiseerde 

gebruik van konjunksiemerkers nie” maar deur hoëfrekwensie-items wat “spreektaalagtig” of 

“informeel” van aard is (Van Rooy & Esterhuizen, 2011:68, 81).  

Jordaan (2014), wat soos Van Rooy en Esterhuizen (2011) ’n korpuslinguistiese benadering gevolg 

het, geniet in die volgende kolparagraaf aandag. 

 Jordaan (2014) 

Jordaan (2014) gebruik, soos Van Rooy en Esterhuizen (2011), Carstens (1997:292) se raamwerk 

van konjunksieverhoudinge vir Afrikaans om ondersoek in te stel na die gebruik van 

konjunksiemerkers deur eerstejaarstudente in hulle argumentatiewe skryfwerk. (Vergelyk par. 

2.3.4.1.1 waar Jordaan se wysigings aan Carstens, 1997:292 se raamwerk beskryf word.) 

Drie korpora is in Jordaan (2014) se studie ter sprake: korpus 1 (saamgestel uit 109 argumentatiewe 

tekste wat as ’n hoofskryfopdrag in AGLA11137 gebruik is); korpus 2 (109 argumentatiewe tekste 

wat as hoofskryfopdragte in AGLA121 gebruik is) en ’n honneurskorpus wat as norm vir die studie 

gebruik is.  Laasgenoemde korpus is dieselfde honneurskorpus wat Van Rooy en Esterhuizen (2011) 

gebruik het (Jordaan, 2014:151-152). 

Die doel van die ontleding van die korpora was (i) om vas te stel of konjunksiemerkers in 

Afrikaanssprekende eerstejaarstudente se skryfwerk aangewend word, (ii) of dit, gemeet aan die 

normatiewe korpus (d.i. honneurskorpus) oor- of ondergebruik word, én (iii) of ervaring wat 

opgedoen is in skryfwerk en verhoogde blootstelling aan eksplisiete onderrig ten opsigte van 

konjunksiemerkergebruik tot verbetering in die beheersing daarvan lei (Jordaan, 2014:119). 

 

                                                
37 Jordaan (2014:15) wys daarop dat akademiese geletterdheid by die Noordwes-Universiteit met behulp van die twee 
modules, AGLA111-module (Inleiding tot akademiese geletterdheid: Afrikaans) en AGLA121-module (Akademiese 
geletterdheid: Afrikaans) bevorder word. 
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Jordaan (2014) het tot die volgende gevolgtrekkings gekom: 

 Die gebruiksfrekwensie van redegewende konjunksiemerkers het van korpus 1 na korpus 2 

toegeneem as gevolg van eksplisiete onderrig ten opsigte van konjunksiemerkergebruik of 

blootstelling aan formele skryftake (Jordaan, 2014:190).  Anders as Jordaan (2011) het Van 

Rooy en Esterhuizen (2011) bevind dat die gebruik van redegewende konjunksiemerkers 

deur honneursstudente en dié deur gepubliseerde navorsers nié in ’n groot mate verskil nie 

(vergelyk Van Rooy & Esterhuizen, 2011:77, 83), al het die gepubliseerde navorsers al meer 

blootstelling aan die produsering van skryfstukke gehad.  

 Jordaan (2014:190) se bevinding dat doelgerigte onderrig van kohesiemerkergebruik 

bygedra het tot die feit dat konjunksiemerkers in die tweede korpus meer gebruik is, is vir 

hierdie studie (NF se studie) relevant, omdat die navorser (NF) onderrig-en-leeraktiwiteite vir 

die effektiewe gebruik van kohesiemerkers voorstel (vergelyk par. 5.4).  Al is die bepaling 

van die effek van hierdie voorgestelde onderrig-en-leeraktiwiteite op die leerders se gebruik 

van kohesiemerkers nie een van die doelwitte van NF se studie nie, is dit interessant om te 

weet dat dit wel oor die potensiaal beskik, soos blyk uit Jordaan (2014) se bevindings, om by 

te dra tot beter beheersing van kohesiemerkers. 

 Aaneenskakelende konjunksiemerkers (en ingesluit) en tydsaanduidende 

konjunksiemerkers is uit die staanspoor reeds gepas aangewend, omdat die studente reeds 

oor bepaalde voorkennis beskik om hierdie konjunksiemerkers te kan gebruik, of omdat 

AGLA111 (voor die intervensietydperk) ŉ direkte invloed op die gebruik daarvan het 

(Jordaan, 2014:189).  Ook Van Rooy en Esterhuizen (2011:77, 83) wys op die gebruik 

aaneenskakelende en tydsaanduidende konjunksiemerkers wat heelwat in hulle 

honneurskorpus voorgekom het. 

 Jordaan (2014:206) wys ook daarop dat aaneenskakelende konjunksiemerkers meer in die 

skryfwerk van die honneursstudente (d.i. die gevorderde skrywers) voorkom as in dié van die 

eerstejaarstudente (d.i. minder ervare skrywers).  In teenstelling hiermee bevind Van Rooy 

en Esterhuizen (2011:77) dat aaneenskakelende konjunksiemerkers eerder in die skryfwerk 

van jonger deelnemers (d.i. studente) as in dié van die ouer groep deelnemers (d.i. 

navorsers) gebruik is. 

 Jordaan (2014) verstrek verskillende redes vir die hoër voorkoms van aaneenskakelende 

konjunksiemerkers in die skryfwerk van die gevorderde skrywers (d.i. honneursstudente) as 

in dié van die minder ervare skrywers (d.i. eerstejaarstudente).  Sy wys tereg daarop dat die 

tipe tekste waaruit die honneurskorpus saamgestel is, meer ruimte as die eerstejaarkorpora 

vir die gebruik van aaneenskakelende konjunksiemerkers gelaat het (Jordaan, 2014:206).  

Gevolglik het die honneursstudente aaneenskakelende konjunksiemerkers meer as die 

eerstejaarstudente gebruik.  Sy verwys ook na die ervaring van die skrywers wat hulle 

gebruik van aaneenskakelende konjunksiemerkers beïnvloed.  Omdat onervare skrywers 
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(d.i. eerstejaarstudente) nog nie genoeg oefening in akademiese skryfwerk opgedoen het 

nie, het hulle noodsaaklike aaneenskakelende konjunksiemerkers weggelaat of op verkeerde 

wyses aangewend (Jordaan, 2014:206).   Die lengte van die tekste waaruit die korpora 

bestaan, het ook ’n rol gespeel.  Die tekste waaruit korpus 1 en 2 (d.i. die eerstejaarkorpora) 

bestaan, is kort, maar dié waaruit die honneurskorpus bestaan, is langer.  Omdat die 

honneurskorpus se tekste langer is, het meer aaneenskakelende konjunksiemerkers daarin 

voorgekom (Jordaan, 2014:206). 

 Jordaan (2014:40-42, 53-54, 60-61) het ’n aantal leemtes geïdentifiseer rakende die gebruik 

van konjunksiemerkers deur studente.  Sy wys eerstens op die verskynsel van aaneenryging; 

dit wil sê wanneer konjunksiemerkers (soos en) oorgebruik word om die opeenvolging van 

gedagtes aan te toon.  Dieselfde tendens is in die skryfwerk van T1- en T2-sprekers van 

Afrikaans opgemerk (vergelyk WKOD38, 2008, 2009, 2010 ten opsigte van 

Afrikaanssprekende graad 12-leerders en Bosch, 1999b:135 ten opsigte van T2-sprekers 

van Afrikaans op tersiêre vlak).  Jordaan (2014:53-54) het ook bevind dat studente maar en 

egter in kombinasie gebruik, terwyl slegs een van hierdie konjunksiemerkers voldoende is, 

omdat dubbele teenstelling nie bydra tot betekenis nie (vergelyk ook Alarcon & Morales, 

2011:126 se studie ten opsigte van tweetalige (d.i. Engels-Filippynse) studente; Meintjes, 

2015:269-270 ten opsigte van Afrikaanssprekende studente).  Die studente het gevolglik en 

vervolgens, sowel as mits en tensy met mekaar verwar.  

 Meintjes (2015) 

Meintjes (2015) se studie is die mees resente een ten opsigte van die gebruik van konjunksiemerkers 

deur moedertaalsprekers van Afrikaans.  Soos Van Rooy en Esterhuizen (2011) en Jordaan (2014) 

ondersoek Meintjes (2015) slegs die gebruik van een tipe kohesiemerker, naamlik konjunksie.  Weer 

eens word studente betrek.  Soos Jordaan (2014) ontleed Meintjes (2015) argumentatiewe tekste.  

Geen navorsing bestaan tans in en oor Afrikaans ten opsigte van konjunksiemerkergebruik in ander 

tipes tekste nie. 

Meintjes (2015) se korpus is uit sewehonderd een-en-dertig skryfstukke, wat vir die verpligte 

Afrikaanse Akademiese Geletterdheidsmodule ingedien is, saamgestel.  Dit is dieselfde 

eerstesemestermodule waaruit Jordaan haar korpus 1 saamgestel het.   

Sy (Meintjes, 2015:7, 133) het ondersoek ingestel na die tipes argumentatiewe konjunksiemerkers 

wat die studiepopulasie oor al drie die dele van hulle argumente (die inleiding, inhoudelike gedeelte 

en slot) gebruik het en die frekwensie daarvan, en sy het nagegaan op watter wyse die betrokke 

konjunksiemerkers aangewend is.   Meintjes (2015) het nie Carstens (1997:292) se raamwerk van 

                                                
38 Wes-Kaapse Onderwysdepartement 
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konjunksieverhoudinge vir die ontleding van haar korpora gebruik nie, maar Quirk et al. (1985) s’n 

wat sy gekontroleer en met woorde en frases, wat ŉ konjunktiewe funksie vervul, aangevul het 

(vergelyk Meintjes, 2015:112-131 waar die samestelling van haar raamwerk in besonderhede 

beskryf word). 

Meintjes (2015) het bevind dat haar deelnemers sommige konjunksiemerkers meer effektief as 

ander gebruik het, sommige konjunksiemerkers glad nie gebruik het nie en sommige 

konjunksiemerkers nie korrek gebruik het nie.   

 Slegs een van die kategorieë en sy merkers, naamlik “begronding-/redegewende merkers”; 

dit wil sê merkers soos anders gestel, as ’n voorbeeld, daarom, deurdat, die rede wat “dien 

as basis vir die uiteindelike gevolgtrekking waartoe die skrywer wil kom” (vergelyk Meintjes, 

2015:119 vir hierdie definisie van “begrondingsmerkers”) het dikwels in die korpus 

voorgekom.  41% van alle moontlike argumentatiewe konjunksiemerkers wat deur die 

studiepopulasie gebruik is, was afkomstig vanuit hierdie kategorie (vergelyk Meintjes, 2015: 

194-210).  Volgens Meintjes (2015:210) dui die hoë voorkoms van begrondingsmerkers 

daarop dat die studente in staat was om hulle standpunte aan die hand van eksterne bewyse 

en inligting te beredeneer en dat hulle oor die vaardigheid beskik om oor meer as een aspek 

van ’n onderwerp te redeneer.  

 65 van die merkers wat in Meintjes (2015) se raamwerk van argumentatiewe 

konjunksiemerkers opgeneem is, kom nie in haar korpus voor nie.  Voorbeelde hiervan is 

met dien verstande, afgesien daarvan, bowendien, hieropvolgend, om te herhaal en om op 

te som (Meintjes, 2015:274-278, 288).  Sy wys daarop dat hierdie argumentatiewe 

konjunksiemerkers laefrekwensiemerkers is en dat hulle waarskynlik daarom nie in die 

skryfstukke van eerstejaarstudente voorkom nie.  In ooreenstemming met Van Rooy en 

Esterhuizen (2011:81) kom Meintjes (2015:274) ook tot die konklusie dat studente eerder 

hoëfrekwensiekonjunksiemerkers gebruik. 

 Meintjes (2015:256 e.v.) wys verder daarop dat heelwat van die argumentatiewe 

konjunksiemerkers nie deur die studente korrek gebruik is nie.  Die leemtes wat Meintjes 

(2015) in haar korpus ten opsigte van konjunksiemerkers geïdentifiseer het, word hier onder 

saamgevat.  

- Sommige argumentatiewe konjunksiemerkers is met mekaar verwar, byvoorbeeld 

boonop en behalwe, derhalwe dat en alhoewel, maar en en, dus en met ander woorde 

(Meintjes, 2015:258-265).   

- Die studente gebruik argumentatiewe konjunksiemerkers as losstaande entiteite deur 

punte, kommas, dubbelpunte en selfs uitroeptekens te gebruik waar dit nie hoort nie 

(Meintjes, 2015:266-267), byvoorbeeld “Finansies is seker die grootste faktor van almal 

Byvoorbeeld.Wanneer jy in ŉ finansieele knou is waar jy dalk teveel skuld het om af te 
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betaal of waar jy dalk nie genoeg geld verdien om vir jouself en jou familie te kan sorg 

nie en dit veroorsaak uitbranding” (woordeliks aangehaal uit Meintjes, 2015:266). 

- Neweskikkende voegwoorde is in die aanvangsposisie van ’n daaropvolgende sin 

gebruik, byvoorbeeld “Onbekend maak onbemind, lui die stokou spreekwoord. Maar met 

xenofobie kan onbekendheid maklik tot bloedvergieting lei” (Meintjes, 2015:267-268). 

- Meer as een argumentatiewe konjunksiemerker, met verskillende betekenisfunksies, is 

langs mekaar in dieselfde sin gebruik, byvoorbeeld “ŉ Vraag wat baie mense vra is of 

ons kultuur regtig lojaal is aan ons taal en of ander woorde in die plek van die regte 

Afrikaans gebruik word?” (Meintjes, 2015:268-269). 

- Maar en egter is in dieselfde sin langs mekaar as versterking gebruik, maar in ŉ konteks 

waar dit oortollig is (Meintjes, 2015:269-270), byvoorbeeld “Uitbranding en depressie is 

nie ŉ teken van menslike swakheid nie, maar egter tekens van mediese kondisies of 

psigologiese toestande” (uit Meintjes, 2015:270).  Dieselfde tendens is deur Jordaan 

(2014:54) ten opsigte van T1-sprekers van Afrikaans opgemerk. 

- Spelfoute is begaan wanneer konjunksiemerkers gebruik is, byvoorbeeld en so voorts (in 

plaas van ensovoorts), al hoewel en aloewel (in plaas van alhoewel), ten speite van (in 

plaas van ten spyte van) (Meintjes, 2015:273-274). 

’n Tekort aan navorsing oor T1-sprekers van Afrikaans blyk uit die feit dat slegs vier sulke empiriese 

studies opgespoor kon word.  Drie van hierdie vier studies het die gebruik van kohesiemerkers binne 

die kader van die korpuslinguistiek ondersoek.  Behalwe dat navorsing net oor studente gedoen is 

– slegs een tipe teks (d.i. akademiese of argumentatiewe tekste) telkens ter sprake is – is slegs een 

tipe kohesiemerker (d.i. konjunksie) ondersoek. 

3.2.2 Kohesiemerkergebruik deur T2-sprekers van Afrikaans  

Soos reeds in par. 3.2 uitgewys, is kohesiemerkergebruik deur tweedetaalsprekers van Afrikaans 

deur Naicker (1996), Bosch (1999b) en Prinsloo (2002) ondersoek.  Beide Naicker (1996) en Bosch 

(1999b) het die gebruik van konjunksiemerkers binne die kader van die korpuslinguistiek 

ondersoek.  Prinsloo (2002) is die enigste studie, met betrekking tot T2-sprekers van Afrikaans (en 

selfs met betrekking tot moedertaalsprekers van Afrikaans) waarbinne die gebruik van ál vyf 

kategorieë van kohesiemerkers (d.i. verwysing, substitusie, ellips, konjunksie en leksikale 

kohesie) nagegaan is.39  

 

                                                
39 Na die beste van die navorser se wete is Patricio (1993) die enigste ander studie waarin al vyf tipes kohesiemerkers 
ondersoek is, maar dit het betrekking op die skryfwerk van T2-sprekers van Engels wat moedertaalsprekers van 
Afrikatale is. 
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 Naicker (1996) 

Naicker (1996:48) se korpus is saamgestel uit dertig opstelle van die 1994-graad 12-

matriekeindeksamen: tien topbepunte opstelle (70% tot 100%), tien opstelle uit die gemiddelde 

afdeling (40-60%) en tien swakbepunte opstelle (0% tot 30%).  Die volgende doelwitte word gestel: 

(i) om te bepaal of daar ’n korrelasie tussen kohesiedigtheid en koherensie is, (ii) om te bepaal of 

die digtheid van kohesiefoute ’n invloed op die puntetoekenning vir ’n teks het, en (iii) om vas te stel 

of die digtheid van kohesiefoute ’n effek op die koherensie van die tekste wat geproduseer is, het 

(vergelyk Naicker, 1996:46, 55).   

Kernbevindings ten opsigte van Naicker (1996) se studie is dat 

 daar geen korrelasie tussen kohesiedigtheid en die koherensie van ’n teks is nie, want 

sommige tekste se kohesiedigtheid het ooreengestem, maar hulle het verskillende 

koherensietellings behaal (Naicker, 1996:57); 

 daar geen korrelasie tussen die digtheid van kohesiefoute en die bepunting van die 

skryfstukke, of tussen die digtheid van kohesiefoute en die koherensie van die skryfstukke 

bepaal kon word nie (Naicker, 1996:65-66); 

 aaneenskakelende konjunksiemerkers die mees frekwent gebruikte subkategorie van 

konjunksiemerkers is (Naicker, 1996:63).  Dieselfde tendens is opgemerk in die skryfwerk 

van T1-sprekers van Afrikaans (vergelyk Van Rooy & Esterhuizen, 2011:75 ten opsigte van 

honneursstudente).  Jordaan (2014:189, 204) wys daarop dat die Afrikaanssprekende 

eerstejaarstudente wat aan haar studie deelgeneem het, reeds van die begin af in staat was 

daartoe om aaneenskakelende konjunksiemerkers te gebruik, dat hierdie tipe 

konjunksiemerkers die maklikste is om te gebruik en dat studente reeds weet, “sonder enige 

verdere onderrig, hoe om die basiese aaneenskakelende merkers aan te wend”. 

 en die konjunksiemerker is wat die meeste voorkom (Naicker, 1996:63).  Dieselfde leemte is 

in die skryfwerk van T1- en T2-sprekers van Afrikaans opgemerk (vergelyk Bosch, 

1999b:128; Van Rooy & Esterhuizen, 2011:77); 

 maar, dat en dan / toe in die teenstellende, redegewende en tydsaanduidende subkategorie 

onderskeidelik die meeste gebruik is (vergelyk Naicker, 1996:60-63); 

 woordorde-foute begaan is wanneer die onderskikkende voegwoord dat gebruik is (Naicker, 

1996:62); 

 dieselfde konjunksiemerkers by herhaling gebruik is en dat dit op ’n beperkte woordeskat dui 

(Naicker, 1996:60); 

 formuleringsfoute begaan is wat die effektiwiteit van ’n konjunksiemerker inhibeer (Naicker, 

1996:44, 67).  Dieselfde leemte kom in die skryfwerk van T1- en T2-sprekers van Engels 

voor (vergelyk Hubbard, 1989:184-185). 
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 verkeerde vorme van ’n konjunksiemerker gebruik is, byvoorbeeld aan die ander in plaas van 

aan die ander kant (Naicker, 1996:67-68).  Hubbard (1989:185) wys ook op die voorkoms 

van hierdie leemte in die skryfwerk van T1- en T2-sprekers van Engels.  

 minder sinvolle konjunksiemerkers gebruik is, byvoorbeeld en in plaas van gevolglik (Naicker, 

1996:70-71).  Dieselfde leemte is in die skryfwerk van T1- en T2-sprekers van Afrikaans 

geïdentifiseer (vergelyk Jordaan, 2014:60-61; Meintjes, 2015:258-265; Prinsloo, 2002:121-

122) asook ten opsigte van T1- en T2-sprekers van Engels (vergelyk Hubbard, 1989:187). 

 konjunksiemerkers gebruik is om ’n bepaalde verband tussen sinne uit te druk, waar daar nie 

so ’n verband tussen die betrokke sinne bestaan nie (Naicker, 1996:71-72).  Vergelyk in 

hierdie verband Hubbard (1989:187) wat dieselfde leemte in die skryfwerk van T1- en T2-

sprekers van Engels opgemerk het.  

 Bosch (1999b) 

Bosch (1999b) se korpus van 62 000 woorde is saamgestel uit die skryfstukke wat Engelssprekende 

eerstejaarstudente gedurende 1995 in ’n Afrikaanskursus in toetse en in die eksamen ingelewer het.  

Bosch (1999b) se studie verskil van dié van Naicker (1996) in dié opsig dat sy nie korrelasies tussen 

(i) konjunksiemerkerfoute en koherensie, of (ii) tussen konjunksiemerkerfoute en die 

puntetoekenning van die betrokke skryfstukke wou vasstel nie, maar bloot ’n ondersoek wou 

onderneem na die foute wat deur Engelssprekende eerstejaarstudente ten opsigte van 

konjunksiemerkergebruik in hul gebruik van akademiese Afrikaans begaan is (vergelyk Bosch, 

1999b:127).   

Kernbevindings ten opsigte van Bosch (1999b) se studie is die feit dat 

 T2-sprekers van Afrikaans herhaaldelik dieselfde konjunksiemerker (soos en) gebruik wat ’n 

stilisties lomp stelwyse tot gevolg het (Bosch, 1999b:135).  Hierdie leemte is ook in die 

skryfwerk van T1-sprekers van Afrikaans gevind (vergelyk Jordaan, 2014:40-42; WKOD, 

2008, 2009, 2010). 

 T2-sprekers die verkeerde konjunksiemerkers gebruik waar sinne verbind word (Bosch, 

1999b:135-136). Vergelyk in die hierdie verband die navorsing van Jordaan (2014:60-61) en 

Meintjes (2015:258-265) ten opsigte van T1-sprekers van Afrikaans, Naicker (1996:70-71) 

ten opsigte van T2-sprekers van Afrikaans, asook Hubbard (1989:187) ten opsigte van T1- 

en T2-sprekers van Engels. 

 Woordvolgordefoute begaan is waar ellips van ’n voegwoord plaasvind (Bosch, 1999b:137).  

Sy gee die voorbeeld “Die belangrikste nadeel van twee- of veeltaligheid is dat alles in die 

besondere tale vertaal moet word, en ( ) hierdie soort vertaling is baie duur” om te illustreer 

dat, alhoewel die voegwoord “dat” uitgelaat is, die afhanklike woordvolgorde steeds gebruik 

moet word.  Die koppelwerkwoord is, moet eerder aan die einde van die sin geskryf word. 
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 Prinsloo (2002) 

Prinsloo (2002) het T2-sprekers van Afrikaans wat meestal Noord-Sotho as moedertaal het, maar 

ook Tsonga of Venda, se opstelle ontleed.  Die doel van hierdie ontleding was om aan te dui dat 

kennis aangaande die tekslinguistiek ’n gesistematiseerde raamwerk bied waarbinne onder andere 

gebreke in T2-tekste op ’n geordende wyse blootgelê kan word (Prinsloo, 2002:123).   

Verskeie leemtes en tendense is deur Prinsloo (2002:120-123) in hierdie leerders se skryfwerk 

geïdentifiseer.   

 Prinsloo (2002:120) het bevind dat die kohesiemerker verwysing hoofsaaklik deur middel van 

derdepersoonsvoornaamwoorde gerealiseer word.  

 Sy (Prinsloo, 2002:120) wys daarop dat voornaamwoorde dikwels nie ten opsigte van geslag 

en getal ooreenstem met die antesedent nie (d.i. dat die beginsel van grammatikale 

kongruensie nie nagekom word nie).   

 Leksikale kohesie is die mees gebruikte kohesiemerker.  Dit is dikwels deur middel van die 

herhaling van dieselfde woord gerealiseer (byvoorbeeld spook x spook).  Leksikale kohesie 

is egter ook deur middel van ander taalmiddele gerealiseer, naamlik sinonieme (bang, angs, 

vrees), meronieme (huis, vensters, ruite), en geordende reekse (dae, maand, jaar) 

gerealiseer (Prinsloo, 2002:122).   

 Substitusie en ellips het uiters min in die ondersoekte tekste voorgekom en waar ellips 

gebruik is, het dit gepaard gegaan met die foutiewe weglating van taalelemente (hulle en dit), 

byvoorbeeld “Die meeste van hulle gebruik hierdie vuurwapens om ander mense dood te 

skiet en ______ gebruik _____ ook in diefstal” (Prinsloo, 2002:121).   

 Ten opsigte van konjunksiemerkergebruik is bevind dat sommige studente se tekste 

gekenmerk word deur die keuse van minder sinvolle konjunksiemerkers wat nie “sinvolle 

semantiese skakeling tussen proposisies tot gevolg [het] nie” (Prinsloo, 2002:121-122).  

Dieselfde leemte is in die skryfwerk van T1- en T2-sprekers van Afrikaans geïdentifiseer 

(vergelyk Bosch, 1999b:135-135; Jordaan, 2014:60-61; Meintjes, 2015:258-265; Naicker, 

1996:70-71; Prinsloo, 2002:121-122) asook ten opsigte van T1- en T2-sprekers van Engels 

(vergelyk Hubbard, 1989:187). 

 Die studente het tydens die gebruik van neweskikkende en onderskikkende voegwoorde nie 

die korrekte woordorde gebruik nie, byvoorbeeld “Ek glo nie aan spoke nie, MAAR daardie 

nag ek glo DAT die spook was daar” (in plaas van “Ek glo nie aan spoke nie, maar ek het 

daardie nag geglo dat die spook daar was”) (vergelyk Prinsloo, 2002:121-122). 

Empiriese navorsing oor T2-sprekers van Afrikaans handel dus merendeels oor leerders of studente 

op ’n hoër vlak (d.i. graad 12 of studente).  In ooreenstemming met die empiriese navorsing oor T1-

sprekers van Afrikaans word hier ook slegs gefokus op een tipe kohesiemerker, naamlik konjunksie.  
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Slegs Prinsloo (2002) het die gebruik van al vyf kohesiemerkersoorte by T2-sprekers van Afrikaans 

ondersoek. 

3.3 Navorsing binne Suid-Afrika ten opsigte van T1-, T2- of vreemdetaalsprekers 
 van Engels 

In ooreenstemming met navorsing wat oor T1-sprekers van Afrikaans gedoen is, is slegs een (of 

hoogstens twee) kohesiemerkers ondersoek. Hubbard (1989) het die gebruik van 

konjunksiemerkers en verwysing in die akademiese skryfwerk van studente ondersoek, Maringa 

(1995) verwysing by T1-sprekers van Tswana in graad 4 en graad 7 wat Engels as ’n tweede taal 

aanleer, Van Tonder (1999) leksikale kohesie in die akademiese skryfstukke van T1- en T2-sprekers 

van Engels op tersiêre vlak en Henning (2006) konjunksiemerkergebruik in die argumentatiewe 

skryfwerk van T1-, T2- en vreemdetaalsprekers van Engels.  Patricio (1993) se studie is die enigste 

waarin al vyf kategorieë van kohesiemerkers ondersoek is.  Uit die voorafgaande beskrywing van 

bestaande empiriese navorsing binne Suid-Afrika oor die kohesiemerkergebruik van T1-, T2- en 

vreemdetaalsprekers van Engels in die Engelstalige vakliteratuur is dit duidelik dat hier nie slegs op 

studente gefokus word nie, maar ook op leerders in die laerskool (grade 4 en 7), hoërskool (graad 

12) sowel as studente. 

Verreweg die meeste empiriese navorsing binne Suid-Afrika is oor kohesiemerkergebruik van T2-

sprekers van Engels gedoen (vergelyk Van Rooy & Esterhuizen, 2011:71 in hierdie verband).  Die 

enigste studies rakende T1-sprekers van Engels se selfstandige gebruik van kohesiemerkers is, na 

die navorser se wete, dié van Hubbard (1989) en Henning (2006).  Selfs in hierdie studies is 

moedertaalsprekers van Engels nie as sodanig die fokus nie, omdat met gemengde korpora gewerk 

word.  Soortgelyk aan die studies rakende T1- en T2-sprekers van Afrikaans, word slegs een of twee 

kategorieë van kohesiemerkers deur Hubbard (1989) en Henning (2006) ondersoek: by Hubbard 

(1989) vorm konjunksie en verwysing die ondersoekfokus en by Henning (2006) konjunksie, of meer 

spesifiek voegwoordelike bywoorde. 

 Hubbard (1989) 

Hubbard (1989) ondersoek op tersiêre vlak die skryfwerk van T1-sprekers van Engels en 

moedertaalsprekers van Afrikaans, Noord-Sotho, Tswana, Xhosa en Zulu wat Engels as ’n tweede 

taal aanleer.  Dit behels antwoorde wat binne twee dissiplines, naamlik Linguistiek en Engels 

Letterkunde, op eksamenvrae verstrek is.  Hy stel onder andere ondersoek in na die verband tussen 

die digtheid van verwysing- en konjunksiemerkerfoute en koherensie in studente se skryfwerk.  

  

 



130 
 

Hubbard (1989: 184-187; 266 e.v.) se bevindings sluit onder andere in dat 

 daar geen verband bestaan tussen die digtheid van verwysingsfoute en koherensie of tussen 

die digtheid van konjunksiemerkerfoute en koherensie nie; 

 die voorkoms van verwysingsfoute en konjunksiemerkerfoute relatief laag is en daarom nie 

in ’n groot mate die leser se konstruksie van koherensie beïnvloed nie;  

 sommige realiseringsmiddele van verwysing onduidelik is (d.i. “extraction errors”), omdat die 

betekenis van die betrokke realiseringsmiddel binne die teks “ontgin” moet word; 

 sommige realiseringsmiddele van verwysing aanleiding gee tot dubbelsinnigheid, 

byvoorbeeld “Simon was the prophet / and he told Ralph that he might not survive” (p. 175); 

 party realiseringsmiddele van verwysing geen referent binne die tekstuele of buitetekstuele 

domein het nie (dit wil sê “zero-reference errors”), byvoorbeeld “From the rest of this 

answer the physical, cognitive and affective factors will be detailed” (p. 176) wat in die 

aanvangsin van ’n bepaalde student se skryfstuk voorkom;  

 realiseringsmiddele van verwysing, wat tot dubbelsinnigheid lei, en realiseringsmiddele van 

verwysing waarvoor geen referente binne of buite die teks is nie, en wat die koherensie van 

’n teks in ’n groot mate beïnvloed, selde in haar korpus voorgekom het; 

 formuleringsfoute wat die effektiwiteit van ’n konjunksiemerker inhibeer (d.i. “extraction 

errors”), en die gebruik van konjunksiemerkers wat ’n verband tussen sinne uitdruk; al is daar 

nie so ’n verband of enigsins ’n verband tussen die betrokke sinne nie (dit wil sê “zero-relation 

errors”) in die studente se skryfwerk voorkom. 

 Henning (2006) 

Henning (2006) ondersoek die gebruik van voegwoordelike bywoorde (haar term in Engels is “linking 

adverbials en in Afrikaans “koppelbywoordstukke”) en die rol wat dit speel ten opsigte van die 

bewerkstelliging van kohesie en koherensie in die argumentatiewe skryfwerk van T1-, T2- en 

vreemdetaalsprekers van Engels.  Haar bevinding is dat die betrokke deelnemers veral 

voegwoordelike bywoorde gebrekkig en oordadig gebruik het (vergelyk Henning, 2006:96).  Henning 

(2006:96) gee die voorbeeld “This ability to shock his audience was an attribute he found very 

powerful and that he was thus* guaranteed their attention and a reaction” om die gebrekkige 

gebruik van die voegwoordelike bywoord “thus” te illustreer, en wys dan tereg daarop dat die 

betrokke deelnemer eerder “therefore” moes gebruik het.  Henning (2006:97) verduidelik dat die 

gebruik van “thus” in die voorgenoemde sin die kohesie sowel as die koherensie beïnvloed.   

Soos reeds genoem, is die oordadige gebruik van voegwoordelike bywoorde ook kenmerkend 

van die betrokke studente se skryfwerk.  Henning (2006:97) gee die volgende voorbeeld daarvan: 

“He sees no difference in any values as death is inevitable in any case so all judgements therefore 

are reduced to the same values”.  Die rede waarom Henning (2006:97-98) die gebruik van “so” en 



131 
 

“therefore” as oordadig beskou, is dat dieselfde redegewende funksie deur beide hierdie 

voegwoordelike bywoorde vervul word, en alhoewel dit ’n beklemtonende funksie verrig, en die 

koherensie deur middel daarvan versterk word, lei dit tot die versteuring van die kohesie van die 

teks. 

Beide Hubbard (1989) se baanbrekerstudie en Henning (2006) se veel resenter studie toon aan dat 

gebrekkige konjunksiemerkergebruik by T1-, T2- en vreemdetaalsprekers van Engels voorkom.  

Navorsing oor die aard van konjunksiemerkergebruik in Engels is dus (soos dié in Afrikaans) vandag 

steeds relevant.  Daar is ’n tekort aan studies ten opsigte van T1-sprekers van Engels se vermoë tot 

kohesiemerkergebruik, en aan studies waarin al vyf tipes kohesiemerkersoorte ondersoek word. 

3.4 Empiriese navorsing buite Suid-Afrika in die Engelstalige vakliteratuur ten 
 opsigte van die gebruik van kohesiemerkers 

In die Engelstalige vakliteratuur buite Suid-Afrika is daar ’n groot aantal studies wat handel oor 

sprekers van verskillende tale wat Engels as ’n tweede of vreemde taal aanleer, terwyl bestaande 

navorsing rakende moedertaalsprekers se gebruik van kohesiemerkers, waaroor daar in Engels 

gepubliseer is, beperk is, en sommige studies al effens verouderd is.   

Empiriese navorsing buite Suid-Afrika oor die gebruik van kohesiemerkers deur T2- of 

vreemdetaalsprekers van Engels behels onder andere dié van Zhang (2000) ten opsigte van 

Sjinese studente, Sanczyk (2010) ten opsigte van Poolse studente, Kargozari et al. (2012) en 

Sadighi en Heydari (2012) ten opsigte van Iranse studente, Yang en Sun (2012) ten opsigte van 

Sjinese studente, Naderi et al. (2013) ten opsigte van Persiese studente, Rahman (2013) en Wahby 

(2014) ten opsigte van Arabiese studente, Bae (2001) ten opsigte van moedertaalsprekers van 

Koreaans, Sjinees en Spaans in graad 1 en graad 2; sowel as Hinkel (2001) ten opsigte van Engels 

T2-universiteitstudente wie se moedertale onder andere Japannees, Koreaans of Arabies is.  

Empiriese navorsing buite Suid-Afrika oor die gebruik van kohesiemerkers deur T1-sprekers 

van Engels sluit onder andere die volgende in: Witte en Faigley (1981) ten opsigte van T1-sprekers 

van Engels op tersiêre vlak; Tierney en Mosenthal (1983) ten opsigte van T1-sprekers van Engels 

in graad 12; Crowhurst (1987) ten opsigte T1-sprekers van Engels in grade 6, 10 en 12; Fitzgerald 

en Spiegel (1986) ten opsigte van T1-sprekers van Engels in grade 3 en 6; Stotsky (1986) ten opsigte 

van T1-sprekers van Engels in graad 10; Mauranen (1992) ten opsigte van Finse 

moedertaalsprekers op tersiêre vlak; Bae (2001) ten opsigte van T1-sprekers van Engels in grade 1 

en 2, sowel as Eksi (2011) ten opsigte van T1-sprekers van Turks in graad 5.  
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Uit hierdie navorsers se empiriese ondersoeke oor kohesiemerkergebruik het die volgende tipiese 

kohesiemerkerfoute na vore gekom: 

 Die minder komplekse konjunksiemerkers (d.i. tydsaanduidende en aaneenskakelende 

konjunksiemerkers) word meer dikwels as die minder komplekse konjunksiemerkers (d.i. 

teenstellende en redegewende konjunksiemerkers) gebruik (vergelyk in hierdie verband die 

navorsing van onder andere Bae, 2001:74 oor T1-sprekers van Engels, moedertaalsprekers 

van Koreaanse, Sjinees en Spaans wat aanleerders van Engels is, en tweetalige leerders40 

in graad 1 en graad 2; Crowhurst, 1987:194 oor T1-sprekers van Engels in graad 6, graad 

10 en graad 12; Fitzgerald & Spiegel, 1986:273 oor T1-sprekers van Engels in graad 3 en 

graad 6; Kargozari et al., 2012:33 oor Iranse studente).  

 Die gebruik van konjunksiemerkers om bepaalde verbande tussen sinne uit te druk; waar 

daar nie so ’n verband tussen die betrokke sinne bestaan nie (vergelyk onder andere Eksi, 

2011:897 se studie ten opsigte van moedertaalsprekers van Turks; Hinkel, 2001:123 se 

studie ten opsigte van T2-sprekers van Engels wie se moedertale onder andere Japannees, 

Koreaans of Arabies is).Die gebruik van die verkeerde konjunksiemerkers (vergelyk die 

navorsing van onder andere Bae, 2001:73 oor T1-sprekers van Engels, moedertaalsprekers 

van Koreaans, Sjinees en Spaans wat aanleerders van Engels is, en tweetalige leerders in 

graad 1 en graad 2; Kargozari et al., 2012:42 en Sadighi & Heydari, 2012 ten opsigte van 

Iranse studente; Wahby, 2014 ten opsigte van Arabiese studente wat Engels as ’n vreemde 

taal aanleer; Zhang, 2000:82 ten opsigte van Sjinese vreemdetaalsprekers van Engels op 

tersiêre vlak). 

 Herhaling van dieselfde woord word dikwels ter realisering van leksikale kohesie gebruik, 

terwyl sinonieme en antonieme, wat stilisties eleganter realiseringsmiddele van leksikale 

kohesie is, selde gebruik word (vergelyk Crowhurst, 1987:190 se studie oor T1-sprekers van 

Engels in grade 6, 10 en 12; Lui & Braine, 2005:654 en Yang & Sun, 2012:41 se studies wat 

beide handel oor Sjinese universiteitstudente wat vreemdetaalsprekers van Engels is; 

Sanczyk, 2010:57 se studie in verband met Poolse voorgraadse studente wat 

vreemdetaalsprekers van Engels is). 

 Inkonsekwente gebruik van voornaamwoorde is geïdentifiseer, byvoorbeeld die gebruik van 

“one” en “himself” om na dieselfde persoon te verwys, of die gebruik van ’n realiseringmiddel 

van verwysing wat nie met ’n bepaalde antesedent ten opsigte van getal, persoon of geslag 

ooreenstem nie (vergelyk Bae, 2001:74 se studie oor T1-sprekers van Engels, 

moedertaalsprekers van Koreaans, Sjinees en Spaans wat aanleerders van Engels is, en 

tweetalige leerders in graad 1 en graad 2; Sadighi & Heydari, 2012:563-564, 566, 568 se 

studie ten opsigte van Iranse studente; Zhang, 2001:78; Liu & Braine, 2005:654 en Yang & 

                                                
40 Tweetaligheid verwys hier na leerders wat tuis Spaans, Japannees of Koreaans, sowel as Engels praat. 
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Sun, 2012:42 se studies wat al drie handel oor Sjinese universiteitstudente wat 

vreemdetaalsprekers van Engels is).  

In die Engelstalige vakliteratuur fokus studies buite Suid-Afrika oor die kohesiemerkergebruik van 

vreemdetaalsprekers van Engels veral op studente, en dié wat oor moedertaalsprekers se 

hantering van kohesiemerkers handel, op laer- of hoërskoolleerders.  Na die mening van die 

navorser is dit noodsaaklik dat daar op skoolvlak reeds navorsing oor kohesiemerkergebruik gedoen 

moet word, en nie heel eerste en ook uitsluitlik op universiteitsvlak nie.  Beskikbare navorsing 

rakende die gebruik van kohesiemerkers in skoolleerders se skryfwerk bemagtig onderwysers met 

waardevolle inligting wat hulle in hul taallesse kan gebruik om hul leerders te begelei tot effektiewer 

kohesiemerkergebruik in hul skryfwerk. 

3.5 Samevattende gevolgtrekkings ten opsigte van die huidige stand van 
navorsing oor kohesiemerkergebruik in leerderskryfwerk 

In hierdie hoofstuk is op leemtes in bestaande empiriese navorsing ten opsigte van 

kohesiemerkergebruik in leerderskryfwerk gewys.  Spesifiek met betrekking tot empiriese navorsing 

in en oor Afrikaans is op ’n gebrek aan navorsing oor T1-sprekers van Afrikaans gewys.  Slegs 

vier sulke studies kon opgespoor word (vergelyk Esterhuizen en Wybenga, 2000; Jordaan, 2014; 

Meintjes, 2015; Van Rooy & Esterhuizen, 2011).  Net so min navorsing is oor T1-sprekers van Engels 

binne Suid-Afrika gedoen.  Verreweg die meeste empiriese navorsing binne Suid-Afrika is oor die 

kohesiemerkergebruik van T2-sprekers van Engels gedoen (vergelyk Van Rooy & Esterhuizen, 

2011:71 in hierdie verband).  Net enkele studies wat buite Suid-Afrika uitgevoer is en waaroor in 

Engels gepubliseer is, fokus op die gebruik van kohesiemerkers deur moedertaalsprekers van 

Engels en ander tale.  

Die navorser het ook opgemerk dat geen navorsing oor die gebruik van kohesiemerkers deur T1-

sprekers van Afrikaans op skoolvlak (d.i. graad 1 tot graad 12) gedoen is nie.  Die navorsers wat 

moedertaalsprekers van Afrikaans se gebruik van kohesiemerkers ondersoek het, het slegs op 

studente gefokus.  Enkele studies binne Suid-Afrika fokus darem op die kohesiemerkergebruik van 

grade 4-, 7- en 12-leerders wat T2-sprekers van Engels is.  Die enkele studies wat buite Suid-Afrika 

oor die kohesiemerkergebruik van T1-sprekers van Engels en ander tale gedoen is, fokus 

merendeels op grade 1-, 2-, 3-, 5-, 6-, 10- en 12-leerders. 

’n Verdere tekortkoming ten opsigte van bestaande empiriese navorsing oor die gebruik van 

kohesiemerkers deur T1-sprekers van Afrikaans, is dat slegs een tipe teks (d.i. argumentatiewe 

skryfwerk of akademiese skryfstukke) ter sprake is, en net een tipe kohesiemerker, naamlik 

konjunksie, telkens ondersoek word.  Slegs twee studies binne Suid-Afrika kon opgespoor word 

waarin die gebruik van al vyf kategorieë van kohesiemerkers nagevors word, naamlik Patricio (1993) 
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ten opsigte van T2-sprekers van Engels in graad 12 en Prinsloo (2002) ten opsigte van T1-sprekers 

van Afrikaans op tersiêre vlak.   

Dit sou sinvol wees as meer navorsers al vyf kategorieë van kohesiemerkers of selfs net die gebruik 

van verwysing en leksikale kohesie sou ondersoek in plaas daarvan om herhaaldelik op 

konjunksiemerkers te fokus.  Hubbard (1989:13) verwys na leksikale kohesie as die mees frekwent 

gebruikte kohesiemerker in skryfwerk, en Carstens en Van de Poel (2012:107) wys daarop dat 

verwysing “die mees voorkomende kohesieketting in taalgebruik” is; hoewel hierdie uitsprake nie op 

empiriese gegewens gebaseer is nie.  Toetsing van die geldigheid van uitsprake soos dié deur 

middel van empiriese navorsing sou dus ’n wesenlike bydrae tot die navorsingsterrein van 

kohesiemerkergebruik in leerderskryfwerk kon lewer. 

In die bestaande navorsing binne en buite Suid-Afrika word kohesiemerkergebruik ook net op een 

manier ondersoek, naamlik in selfstandige skryfwerk, terwyl ’n klasopdrag soos die een wat in 

hierdie studie gebruik is (vergelyk par. 4.5.1.1 en bylae G en H), waardevol sou wees om te bepaal 

watter hoëfrekwensie- en laefrekwensiekonjunksiemerkers die leerders wel in staat is om te gebruik. 

Uit die literatuurstudie het vier leemtes ten opsigte van leerders en studente se gebruik van 

kohesiemerkers redelik algemeen uitgestaan:  

 Konjunksiemerkers word somtyds gebruik om bepaalde verbande tussen sinne uit te druk, 

waar daar nie so ’n verband tussen die betrokke sinne bestaan nie (vergelyk onder andere 

Eksi, 2011:897 ten opsigte van moedertaalsprekers van Turks; Hinkel, 2001:123 ten opsigte 

van T2-sprekers van Engels buite Suid-Afrika; Hubbard, 1989:187 ten opsigte van T1- en 

T2-sprekers van Engels binne Suid-Afrika; Naicker, 1996:71-72 ten opsigte van T2-sprekers 

van Afrikaans). 

 Die verkeerde konjunksiemerkers word somtyds gebruik.  Hierdie leemte is in die skryfwerk 

van T1- en T2-sprekers van Afrikaans geïdentifiseer (vergelyk Bosch, 1999b:135-135; 

Jordaan, 2014:60-61; Meintjes, 2015:258-265; Naicker, 1996:70-71; Prinsloo, 2002:121-

122;), asook ten opsigte van T1-, T2- en vreemdetaalsprekers van Engels (vergelyk Bae, 

2001:73; Hubbard, 1989:187; Kargozari et al., 2012:42; Sadighi & Heydari, 2012; Wahby, 

2014; Zhang, 2000:82). 

 Voornaamwoorde word somtyds op ’n inkonsekwente wyse gebruik.  Hierdie leemte het na 

vore gekom in die skryfwerk van T2-sprekers van Afrikaans (vergelyk Prinsloo, 2002:120).  

Dit is ook geïdentifiseer deur Bae (2001:74) ten opsigte van T1-sprekers van Engels, 

moedertaalsprekers van Koreaans, Sjinees en Spaans wat aanleerders van Engels is, en 

tweetalige leerders in graad 1 en graad 2.  Ook Zhang (2001:78), Liu en Braine (2005:654) 



135 
 

en Yang en Sun (2012:42) ten opsigte van Sjinese universiteitstudente wat 

vreemdetaalsprekers van Engels is, en Sadighi en Heydari (2012:563-564, 566, 568) ten 

opsigte van Iraniese studente wat vreemdetaalsprekers van Engels is, het dieselfde bevind.  

 Leksikale kohesie word herhaaldelik deur middel van die herhaling van dieselfde woord 

gerealiseer in plaas daarvan om sinonieme en antonieme, wat stilisties eleganter 

realiseringsmiddele is, te gebruik (vergelyk Crowhurst, 1987:190 oor T1-sprekers van Engels 

in grade 6, 10 en 12; Lui & Braine, 2005:654 en Yang & Sun, 2012:41 se navorsing wat beide 

handel oor Sjinese universiteitstudente wat vreemdetaalsprekers van Engels is; Prinsloo, 

2002:122 ten opsigte van T2-sprekers van Afrikaans; Sanczyk, 2010:57 in verband met 

Poolse voorgraadse studente wat vreemdetaalsprekers van Engels is). 

In hierdie verhandeling word vir die eerste keer empiriese navorsing oor die kohesiemerkergebruik 

van graad 6- en graad 9-moedertaalleerders van Afrikaans gedoen.  Ondersoek word ook vir die 

eerste keer ingestel na die hantering van kohesiemerkers van moedertaalsprekers van Afrikaans 

ten opsigte van al vyf kategorieë van kohesiemerkers, én meer as een meetinstrument (d.i. 

korpora en klasopdragte) word geïmplementeer om die kohesiemerkergebruik van die betrokke 

leerders te ondersoek.  Die korpora wat gebruik word, bestaan nie alleen uit een tekstipe nie, maar 

uit verskillende tipes tekste, soos (vriendskaplike / formele) briewe, (verhalende / beskrywende) 

opstelle, resensies en dialoë om slegs enkeles te noem (vergelyk par. 4.5.2.1 waar die samestelling 

van die korpora beskryf word).  
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HOOFSTUK 4: KOHESIEMERKERGEBRUIK DEUR AFRIKAANSSPREKENDE  
GRAAD 6- EN GRAAD 9-LEERDERS: ’N EMPIRIESE ONDERSOEK 

4.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk word die navorsingsmetodologie beskryf wat gevolg is om die navorsingsvrae te 

beantwoord, maar ook die werklike beantwoording van die navorsingsvrae word in hierdie hoofstuk 

hanteer. 

Vir hierdie studie is een primêre navorsingsvraag en twee sekondêre navorsingsvrae beantwoord. 

Die primêre navorsingsvraag is geformuleer as: 

 In watter mate kan Afrikaanssprekende41 graad 6- en graad 9-leerders kohesiemerkers in 

gerigte kohesiemerker-klasopdragte en in hul selfstandige skryfwerk effektief gebruik? 

Die volgende sekondêre navorsingsvrae word in hierdie studie gestel: 

 Watter mate van prominensie word in bepaalde, relevante onderwysdepartementele 

dokumente van graad 6 en graad 9 onderskeidelik aan die onderrig van die gebruik van 

kohesiemerkers verleen? 

 Is daar verbande tussen die punte wat die betrokke graad 6- en graad 9-leerders vir die vak 

Afrikaans Huistaal behaal het en hierdie leerders se punte vir die kohesiemerker-

klasopdragte, deur middel waarvan effektiewe gebruik van kohesiemerkers geassesseer is? 

4.2 Navorsingsontwerp 

Om die primêre navorsingsvraag te kon beantwoord, het die navorser minstens ’n korpus en ’n norm 

waaraan die navorser die korpus gaan meet, nodig.  Anders as die normale gebruik om net 

selfstandige skryfwerk te ondersoek, is ’n klasopdrag, waarin die leerders “gelei” word om 

kohesiemerkers te gebruik, ook opgestel.  ’n Eenmalige, tweeledige dwarsdeursnitopname-

ontwerp is dus vir die ontwerp van die hoofondersoek van die studie gebruik (vergelyk par. 1.5.3.1). 

Bykomend is bepaalde, relevante onderwysdepartementele dokumente ontleed ten opsigte van die 

mate van prominensie wat daarin verleen word aan die onderrig van kohesiemerkergebruik, aan 

leerders wat Afrikaans as vak op huistaalvlak in graad 6 en graad 9 neem.  ’n Dokumentanalise het 

daarom ook deel van die studie uitgemaak (vergelyk par. 1.5.3.2 en par. 4.5.3). 

                                                
41 Vir die doeleindes van hierdie studie verwys die begrip Afrikaanssprekende na moedertaalsprekers van Afrikaans. 
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4.3 Navorsingsprosedure 

Die navorsingsprosedure wat gevolg is om die navorsingsvrae te beantwoord, word eers in breë 

trekke weergegee en daarna in besonderhede uiteengesit. 

Omdat die navorser eenmalig en op ’n bepaalde tydstip tendense wou vasstel ten opsigte van die 

vermoë van Afrikaanssprekende graad 6- en graad 9-leerders om kohesiemerkers effektief te 

gebruik, en ten opsigte van die kohesiemerkers wat hulle in hul selfstandig skryfwerk effektief 

gebruik, het die navorser ’n meetinstrument (klasopdrag oor kohesiemerkergebruik) en korpora 

(selfstandige skryfwerk) onderskeidelik benodig. 

Daar bestaan nie ’n korpus van Afrikaanssprekende graad 6- of graad 9-leerders se skryfwerk nie 

en gevolglik moes sulke korpora saamgestel word.  Die korpora, wat ten opsigte van Afrikaans 

bestaan, is almal op tersiêre vlak (vergelyk par. 3.5). 

In die korpuslinguistiek word daar normaalweg met ’n korpus so groot as moontlik gewerk 

(Barnbrook & Sinclair, 2001:239; Nelson, 2010:54).  Wanneer ’n korpus vir ’n baie spesifieke doel 

gebruik word (d.i. die ontleding van selfstandige effektiewe kohesiemerkergebruik) en binne 

spesifieke kontekste (d.i. Afrikaanssprekende graad 6- en graad 9-leerders se gebruik van 

kohesiemerkers) (vgl. Barnbrook & Sinclar, 2001:239; Reppen, 2010:32), is ’n kleiner korpus 

bestaande uit 40 000 woorde, aldus Reppen (2010:32), voldoende.  Omdat dit nie prakties haalbaar 

is binne die tyd tot die navorser se beskikking om met groter korpora te werk nie, en omdat afleidings 

wat oor die gebruik van kohesiemerkers gemaak word, slegs op die betrokke korpora van toepassing 

is, is twee korpora van 20 723 en 22 171 woorde van graad 6- en graad 9-skryfwerk onderskeidelik, 

saamgestel.  

Om die betrokke leerders se vermoë om kohesiemerkers effektief te gebruik, te bepaal, is besluit 

om klasopdragte oor kohesiemerkergebruik vir graad 6- en graad 9-leerders onderskeidelik saam te 

stel (vergelyk par. 4.5.1.2).  Om hierdie klasopdragte vir beide groepe leerders te kon saamstel, 

moes die navorser geskikte tekste, waarop die betrokke klasopdragte gebaseer kon word, kies.  

Geskikte tekste is vir graad 6- en graad 9-leerders gekies op grond van die leesbaarheidsgraad 

daarvan, die graad van abstraksie van die tekste, én die feit dat die tekste by die twee groepe 

leerders se leesvoorkeure aansluit (vergelyk par. 4.5.1.2.1). 

Die navorser moes ook ’n raamwerk oor kohesiemerkers en hulle realiseringsmiddele vind/saamstel.  

Omdat die bestaande vollediger raamwerke oor kohesiemerkers ten opsigte van Afrikaans slegs op 

konjunksiemerkers fokus (vergelyk die raamwerke van Combrink, 1995:35-38; Carstens, 1997:292; 

Jordaan, 2014:39-40; Meintjes, 2015:117-131; Naicker, 1996:27-42; Wybenga, 1989:203-211), is ’n 

literatuurstudie onderneem waartydens inligting uit verskillende bronne in en oor Afrikaans en 

Engels, ten opsigte van kohesiemerkers krities beoordeel, geïntegreer en opgesom is.  Daaruit het 
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’n raamwerk ten opsigte van al vyf kategorieë van kohesiemerkers en hulle realiseringsmiddele 

ontstaan (vergelyk par. 2.4.2), waaraan die vermoë van die leerders rakende die effektiewe gebruik 

van kohesiemerkers gemeet kon word (vergelyk par. 4.5.1.2.2 ten opsigte van die struktuur van die 

betrokke klasopdragte). 

Kundiges uit die praktyk is gevra om die moeilikheidsgraad van die tekste en die duur van die 

klasopdragte te beoordeel (vergelyk par. 4.5.1.2.3).  Vier eksploratiewe ondersoeke is uitgevoer om 

te bepaal of die klasopdragte wel meet wat dit veronderstel is om te meet, om seker te maak dat die 

leerders se gebruiksvaardigheid rakende elke kohesiemerker gemeet word, en of antwoorde uit 

slegs een subkategorie van verwysing en konjunksie, by elke item van die sluitingsoefening, moontlik 

is (vergelyk par. 4.5.1.2.4). 

Die eksploratiewe ondersoeke het die navorser ook in staat gestel om ’n klein groepie leerders se 

selfstandige skryfwerk te bekom en die effektiwiteit van die saamgestelde raamwerk (waarna in die 

res van die studie as die geïmplementeerde raamwerk verwys sal word), waaraan hierdie klein 

groepie leerders se effektiewe gebruik van kohesiemerkers in selfstandige skryfwerk gemeet is, te 

kon bepaal, én om ’n idee te vorm van die effektiewe gebruik van kohesiemerkers in leerderskryfwerk 

(vergelyk par. 4.5.2.2). 

Nadat die graad 6- en graad 9-klasopdrag verfyn is, toestemming van onderwysowerhede af verkry 

is, en etiekklaring ingewin is, is die werklike empiriese ondersoek uitgevoer.  Al die graad 6-leerders 

van die betrokke ses laerskole en graad 9-leerders van die betrokke ses hoërskole het die graad 6- 

en graad 9-klasopdrag onderskeidelik voltooi (vergelyk par. 4.5.1.1).  Al die leerders in graad 6 of 

graad 9 van die betrokke twaalf skole se punte vir Afrikaans Huistaal is terselfdertyd ook bekom 

(vergelyk par. 4.5.4).  

Die navorser het die graad 6- en graad 9-klasopdrag self afgeneem, nagesien en gefotostateer.  Die 

oorspronklike klasopdragte is aan die onderwysers terugbesorg (vergelyk par. 1.5.3.1.1.1 en par. 

4.5.1.3).  Deur middel van die fotostatering van die klasopdragte kon die navorser die data laat inlees 

en vir ’n tydperk van sewe jaar bewaar om daardeur te voldoen aan die etiekvereistes van die 

Noordwes-Universiteit. 

Hierna is voorbeelde van 200 graad 6- en 200 graad 9-leerders se selfstandige skryfwerk bekom en 

die eerste honderd woorde daarvan verbatim in MS-Word ingesleutel en in .txt-formaat gestoor ten 

einde die skryfstukke elektronies te kon ontleed.   

Om al die kohesiemerkers te kon identifiseer wat in elkeen van die skryfstukke effektief gebruik is, 

moes die navorser elkeen van die skryfstukke woord vir woord lees en volgens die 

geïmplementeerde raamwerk ontleed.  Elke realiseringsmiddel van ’n kohesiemerker, wat effektief 

gebruik is, is met behulp van ATLAS.ti gekodeer.  Tendense asook insidente ten opsigte van 
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kohesiemerkergebruik-leemtes is ook met behulp van ATLAS.ti gekodeer, en WordSmith Tools 5 is 

gebruik om die navorser se ontleding van kohesiemerkergebruik, soos gemeet aan die 

geïmplementeerde raamwerk, te kontroleer.  Hierdie proses het sowat drie maande geduur.  Die 

tydsintensiewe aard van die ontleding het redelike klein korpora (ongeveer 20 000 woorde elk) 

genoodsaak.  Nadat die effektiewe gebruik van elke realiseringsmiddel van ’n kohesiemerker met 

behulp van ATLAS.ti gekodeer is, is ’n verslag saamgestel wat aandui hoeveel keer elkeen van die 

200 graad 6-deelnemers en 200 graad 9-deelnemers bepaalde kohesiemerkers in hulle selfstandige 

skryfwerk effektief gebruik het, en soos gebruiklik in die korpuslinguistiek is, genormaliseer na 

kohesiemerkergebruik per 1 000 woorde. 

Om te kon bepaal watter mate van prominensie aan die onderrig van die effektiewe gebruik van 

kohesiemerkers op huistaalvlak van Afrikaans aan leerders in graad 6 en graad 9 verleen word, is 

bepaalde, relevante onderwysdepartementele dokumente (d.i. Kurrikulum- en 

Assesseringbeleidsverklaring (KABV) van graad 6 en graad 9 vir Afrikaans Huistaal, Jaarlikse 

Nasionale Assesseringsvraestelle (JNAV’e) van graad 6 en graad 9 vir Afrikaans Huistaal, en graad 

6-werkboeke) ontleed (vergelyk par. 1.5.3.2 en par. 4.5.3).  ATLAS.ti is gebruik om verskillende 

fasette van die aard van die onderrig van kohesiemerkergebruik te kodeer en te kwantifiseer en om 

aan die einde van die ontledingsproses ’n gesintetiseerde verslag saam te stel oor die navorser se 

ontleding van die betrokke onderwysdepartementele dokumente. 

Ter afsluiting van die studie is moontlike verbande tussen die punte wat al die betrokke graad 6- en 

graad 9-leerders van die betrokke twaalf skole onderskeidelik vir die vak Afrikaans Huistaal 

onderskeidelik behaal het en hulle punte vir die klasopdragte, waardeur effektiewe gebruik van 

kohesiemerkers geassesseer is, ondersoek (vergelyk par. 4.7.4). 

Die navorser het ook nagegaan of die geslag van die leerders, die onderwysers van wie hulle 

Afrikaans-onderrig ontvang en die geografiese omgewing enigsins ’n effek het op hulle vermoë om 

kohesiemerkers effektief in die betrokke klasopdragte te gebruik (vergelyk par. 4.7.5). 

Die studiepopulasie, steekproewe en meetinstrumente, wat die beantwoording van die 

navorsingsvrae gebruik is, word vervolgens in besonderhede beskryf. 

4.4 Studiepopulasie 

Omdat navorsing tot dusver nog slegs op Afrikaanssprekende universiteitstudente gefokus het, geen 

korpus van Afrikaanssprekende graad 6- of graad 9-leerders se selfstandige skryfwerk bestaan nie, 

géén navorsing tot nog toe oor Afrikaanssprekende intermediêrefase- of seniorfaseleerders se 

effektiewe gebruik van kohesiemerkers gedoen is nie (vergelyk par. 3.5), en graad 6 en graad 9 die 

einde van bepaalde skoolfases verteenwoordig, is op graad 6- en graad 9-leerders besluit.  Graad 



140 
 

6 is die einde van die intermediêre fase (graad 4-6) en graad 9 die einde van die senior fase (graad 

7-9). 

Omdat dieselfde onderwysdepartementele dokumente vir beide hierdie grade bestaan, naamlik die 

Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring vir Afrikaans Huistaal (KABV) en die Jaarlikse 

Nasionale Assesseringsvraestelle vir Afrikaans Huistaal (JNAV’e), kon dieselfde tipe dokumente 

tydens die dokumentanalise ontleed word (vergelyk par. 4.5.3).  Daar word ook binne hierdie 

skoolfases binne elke siklus van twee weke voorsiening gemaak vir een uur formele taalonderrig 

met die gevolg dat hierdie een uur binne die onderrig- en leerprogram benut kon word, om 

leergeleenthede vir leerders te skep om kohesiemerkers binne ’n bepaalde konteks (d.i. in die 

klasopdragte) te gebruik. 

Alhoewel graad 12 ook die einde van ’n bepaalde skoolfase is (d.i. die verdere-onderwys-en-

opleidingsfase), het die navorser nie graad 12-leerders vir hierdie studie gebruik nie.  Toegang tot 

graad 12-leerders is nie vrylik nie, omdat hulle besig is met voorbereiding vir die eindeksamen, en 

die meeste navorsing tot dusver in elk geval op Afrikaanssprekende universiteitstudente gefokus het 

(vergelyk die samevatting van par. 3.2.1 par. 3.5), en graad 12 té na aan universiteitsvlak lê. 

Die studiepopulasie het uit ses laerskole se graad 6-leerders en ses hoërskole se graad 9-leerders 

bestaan.  Hierdie twaalf skole, wat Afrikaans op huistaalvlak vir graad 6- of graad 9-leerders aanbied, 

is doelgerig uit ’n betrokke skooldistrik van die Noordwes-Provinsie geselekteer. 

Omdat die navorser die studiepopulasie wou saamstel om so verteenwoordigend moontlik te wees 

van die verskillende tipes skole binne ’n skooldistrik waarbinne Afrikaans as huistaal aan graad 6- 

of graad 9-leerders onderrig word, is twee laerskole en twee hoërskole uit elkeen van die drie areas 

binne die betrokke skooldistrik gekies.  Die betrokke skole kom uit verskillende geografiese en 

sosiale omgewings (d.i. landelike, stedelike en myngemeenskappe). 

Die betrokke twaalf skole is kwintiel 3- of kwintiel 4-skole.  Die navorser sou kwintiel 2-skole ook wou 

insluit, maar kon in die betrokke skooldistrik nie kwintiel 2-skole, wat Afrikaans Huistaal vir graad 6- 

of graad 9-leerders aanbied, identifiseer nie.  Alle openbare skole word volgens kategorieë, wat as 

kwintiele bekend staan, geklassifiseer.  Die kwintiele strek van kwintiel 1 (die armste skole) tot 

kwintiel 5 (skole wat die minste ondersteuning van die Departement van Basiese Onderwys 

ontvang).  Volgens hierdie vyfpuntskaal ontvang skole befondsing van die staat af vir elke leerder in 

die betrokke skool.  Leerders wat kwintiel 1-, kwintiel 2- of kwintiel 3-skole bywoon, betaal nie 

skoolfonds nie; met ander woorde hierdie skole word in ’n groter mate deur die staat gesubsidieer.  

Kwintiel 4- en kwintiel 5-skole, daarenteen, ontvang ongeveer die helfte van die ondersteuning van 

die staat af as wat kwintiel 1- tot 2-skole ontvang, maar eersgenoemde skole mag skoolfonds hef.  
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Gegewens rakende die studiepopulasie word in tabel 4.1 hier onder gegee.  Elke skool is 

geanonimiseer, sodat sy identiteit beskerm kon word. 

Tabel 4.1: Die samestelling van die studiepopulasie 

STUDIEPOPULASIE 

Graad 6 

Skool Getal leerders in graad 6 wat 

aan die studie deelgeneem het  

Gemiddeld (%) van die totale 

graad 6-studiepopulasie 

LS1 101 29.8% 

LS2 46 13.6% 

LS3 73 21.5% 

LS4 15 4.4% 

LS5 80 23.6% 

LS6 24 7.1% 

 339 graad 6-leerders 100% 

Graad 9 

Skool Getal leerders in graad 9 wat 

aan die studie deelgeneem het  

Gemiddeld (%) van die totale 

graad 9-populasie 

HS1 64 12.3% 

HS2 33 6.4% 

HS3 60 11.6% 

HS4 177 34.1% 

HS5 148 28.5% 

HS6 37 7.1% 

 519 graad 9-leerders 100% 

Totale getal leerders wat deel uitgemaak het van die studie: 858 leerders 

4.5 Navorsingsveranderlikes 

Omdat die navorser Afrikaanssprekende graad 6- en graad 9-leerders se vermoë om 

kohesiemerkers effektief in die betrokke klasopdragte te gebruik, wou ondersoek, sowel as hulle 

selfstandige effektiewe gebruik van kohesiemerkers, is twee meetinstrumente benut, naamlik 

klasopdragte oor kohesiemerkergebruik vir graad 6- en graad 9-leerders én eksemplare van hulle 

selfstandige skryfwerk onderskeidelik. 

Aangesien leerders nie noodwendig al die verskillende kohesiemerkers (d.i. verwysing, substitusie, 

ellips, konjunksie en leksikale kohesie) in hulle selfstandige skryfwerk gebruik nie, is die 

klasopdragte oor kohesiemerkergebruik vir graad 6- en graad 9-leerders onderskeidelik waardevolle 

meetinstrumente om te bepaal watter kohesiemerkers die graad 6- en graad 9-leerders in staat is 

om effektief te kon gebruik om kohesie te bewerkstellig. 
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Die feit dat die navorser twee meetinstrumente gebruik het om effektiewe kohesiemerkergebruik te 

ondersoek onderskei hierdie studie van ander studies wat slegs die selfstandige skryfwerk van 

Afrikaanssprekende studente, ten opsigte van kohesiemerkergebruik, ondersoek het (vergelyk par. 

3.5). 

Vier navorsingsveranderlikes is in hierdie studie gebruik: 

 Meetinstrument 1: Klasopdragte vir onderskeidelik graad 6- en graad 9-leerders oor 

kohesiemerkergebruik (vergelyk. par. 4.5.1) 

 Meetinstrument 2: Selfstandige skryfwerk van graad 6- en graad 9-leerders (vergelyk par. 

4.5.2)  

(Meetinstrument 1 en meetinstrument 2 is onderskeidelik gebruik om te bepaal watter 

kohesiemerkers die leerders kon gebruik om kohesie effektief te bewerkstellig en watter 

kohesiemerkers die leerders selfstandig effektief gebruik.  

 Analise van onderwysdepartementele dokumente (vergelyk par. 4.7.3). 

(Die mate van prominensie wat in relevante onderwysdepartementele dokumente aan die 

onderrig van kohesiemerkergebruik verleen word, is bepaal.)  

 Respondente se punte vir Afrikaans Huistaal as veranderlike (vergelyk par. 4.7.4)  

(Die punte wat die betrokke leerders vir meetinstrument 1 behaal het, is in verband gebring 

met hulle punte vir die vak Afrikaans Huistaal.)  

Vervolgens word elkeen van die meetinstrumente wat gebruik is om kohesiemerkergebruik te 

ondersoek in besonderhede bespreek. 

4.5.1 Meetinstrument 1: Klasopdrag oor kohesiemerkergebruik vir graad 6- en 
 graad 9-leerders onderskeidelik  

Klasopdragte oor kohesiemerkergebruik vir graad 6- en graad 9-leerders onderskeidelik is gebruik 

om die betrokke graad 6- en graad 9-leerders se vermoë om kohesiemerkers effektief te gebruik te 

bepaal (vergelyk bylae G en H vir die graad 6- en graad 9-klasopdrag onderskeidelik). 

Die graad 6- en graad 9-klasopdrag voldoen aan die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring 

van die Departement van Basiese Onderwys se beginsel van (1) teksgebaseerdheid, omdat 

kohesiemerkergebruik op geskikte tekste gebaseer is (vergelyk par. 4.5.1.2.1), en (2) die 

klasopdragte aan die beginsel van geïntegreerde leer voldoen.  Die kurrikulumaspekte Lees en kyk, 

Taalstrukture en -konvensies en Skryf en aanbied word binne die klasopdragte geïntegreer.   
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Die leerders moes onder andere tekste lees en kohesiemerkers (d.i. taalverskynsels) wat daarin 

ontbreek, invul, en hulle moes sinne skryf en verskillende realiseringsmiddele van kohesiemerkers 

effektief daarin gebruik.   

4.5.1.1 Studiepopulasie vir meetinstrument 1 

Die hele studiepopulasie, dit wil sê al die leerders in graad 6 en graad 9 (339 graad 6- en 519 graad 

9-leerders) van die ses laerskole en ses hoërskole (vergelyk par. 4.4) het die klasopdragte uitgevoer. 

4.5.1.2 Samestelling van meetinstrument 1 

Nadat die navorser op graad 6- en graad 9-leerders vir die studie besluit het (vergelyk par. 4.4), kon 

geskikte tekste vir graad 6- en graad 9-leerders geselekteer word om die basis van die graad 6- en 

graad 9-klasopdrag te vorm (vgl. die eerste twee afdelings van die graad 6- en graad 9-klasopdrag 

in bylae G en H onderskeidelik).  

4.5.1.2.1 Seleksie van geskikte tekste 

Geskik beteken dat die tekste waarop die graad 6- en graad 9-klasopdrag gebaseer is, gemeet aan 

bepaalde leesbaarheidsindekse, makliker is as die graad waarin die leerders is, die tekste se inhoud 

nie té abstrak vir die betrokke graadvlakke is nie en die tekste aansluit by die leesvoorkeure van 

graad 6- en graad 9-leerders. 

(i) Die leesbaarheidsindeks en die graad van abstraksie van die betrokke tekste 

Die Misindeks, wat in 1992 deur wyle prof. Johan Combrink vir gebruik ten opsigte van Afrikaanse 

tekste verfyn en verwerk is (Rademeyer, 2009), is in samehang met ŉ populêre internasionale 

leesbaarheidsindeks, naamlik die Flesch-Kincaid Grade Level Readability Test (Kincaid et al., 1975) 

gebruik vir die bepaling van die leesbaarheidsgraad van die lang leestekste waarop die graad 6- en 

graad 9-klasopdrag onderskeidelik gebaseer is (vgl. die eerste afdeling van die klasopdragte in bylae 

G en H). 

Die graad 6-teks is volgens die Misindeks en die Flesch Kincaid Grade Level Readability Test (vgl. 

tabel 4.2) vir leerders in graad 3 tot graad 6 geskik.  Die graad 6-teks behoort ook nie vir die betrokke 

graad 6-leerders abstrak te wees nie, omdat dit aansluit by hulle voorliefde vir fantasie.  

Die graad 9-teks is volgens die Misindeks en die Flesch Kincaid Grade Level Readability Test vir 

leerders in graad 9 geskik (vgl. tabel 4.2).  Die faset van die teks wat beide die Misindeks en Flesch 

Kincaid Grade Level Readability Test egter nie verreken nie, is die graad van abstraksie van die 

teks.  Indien dit in berekening gebring word by die bepaling van die leesbaarheidsgraad van die teks, 
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kan hierdie teks, vanweë die maklik-verstaanbare inhoud daarvan, selfs vir graad 6-leerders geskik 

wees. 

Tabel 4.2: Leesbaarheidsgraad van die betrokke tekste 

Teks Misindeks: 

telling 

Misindeks: 

graad waarvoor 

die teks geskik 

is 

Flesch Kincaid 

Grade Level 

Readability: 

telling 

Flesch Kincaid 

Grade Level 

Readability: 

graad waarvoor 

die teks geskik 

is 

Teks in afdeling 1 

van die graad 6-

klasopdrag  

5.5 Leerders in 

graad 5 tot graad 

6 

3.5 Leerders in 

graad 3 tot graad 

4 

Teks in afdeling 1 

van die graad 9-

klasopdrag 

9 Leerders in 

graad 9 

9.1 Leerders in 

graad 9 

Met die keuse van hierdie relatief maklike tekste wou die navorser die leerders minder op die 

ingewikkelde woordeskat van die tekste en méér op die doeltreffende uitvoer van die opdrag oor 

kohesiemerkergebruik laat fokus. 

(ii) Voldoening aan die leesvoorkeure van graad 6- en graad 9-leerders 

Die lang leesteks waarop afdeling 1, afdeling 3 en afdeling 4 van die graad 6-klasopdrag gebaseer 

is (vgl. afdeling 1 van bylaag G vir hierdie teks) gaan oor ’n wese van ’n vreemde planeet, en die 

kort leesteks waarop die vrae en opdrag in afdeling 2 van die graad 6-klasopdrag gebaseer is (vgl. 

afdeling 2 van bylaag G) gaan oor diere wat oor die dood van Mossie rou. 

Visser (1995:9) redeneer dat leerders tussen die ouderdomme elf en veertien jaar onder andere van 

fantasie- én diereverhale hou.  Snyman (2006:175) het spesifiek met betrekking tot 

Afrikaanssprekende leerders tussen die ouderdomme 11 en 12 jaar bevind dat hulle van 

hoofkarakters hou wat diere- en fantasiekarakters is.  Omdat die leestekste in afdelings 1 en 2 

fantasie- en diereverhale respektiewelik is én die hoofkarakter(s) ’n wese van ’n vreemde planeet 

(d.i. ’n fantasie-hoofkarakter) en diere onderskeidelik is, sal hierdie tekste waarskynlik by die 

leesvoorkeure van die graad 6-leerders pas. 

Die leestekste in afdeling 1 en afdeling 2 behoort ook vir die graad 6-leerders geskik te wees omdat 

die sinnetjies kort is.  Hugo (2004:12) redeneer dat “tweens” oftewel agt- tot twaalfjariges daarvan 

hou as die storie vinnig beweeg.  Die graad 6-leerders van hierdie studie is ongeveer 12 jaar oud. 
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’n Laaste eienskap van die lang leesteks in afdeling 1 is dat die hele teks of gedeeltes van die teks 

as spanningsvol ervaar behoort te word.  Leerders in graad 6 is geneig om van verhale met ’n 

spannende storielyn te hou (vgl. Snyman, 2006:173). Vergelyk die volgende uittreksels uit die lang 

leesteks in afdeling 1 van die graad 6-klasopdrag: 

Dan . . . ’n sagte plofgeluid. Iets beweeg.  ’n Hand skuif oor ’n rak.  Die maanlig 

verf die vingers silwer.  In die donker blink ’n oog.  Daar is net een kolletjie lig in 

(1.1) die/hierdie/dié swart spieël-oog.  Die oog knip nie, maar (1.2) dit/hy kyk net.  

En dan nies hy!  In ’n oomblik is hy weg (1.14) en net die eggo van ’n sagte 

plofgeluid bly in die biblioteek oor.  Nee, wag daar is nog iets.  ’n Groot, swart ding 

bly op die mat agter.  Reg in die middel van die vertrek, daar (1.15) waar die 

bibliotekaresse altyd vir die kinders stories lees.   

Die lang leesteks in afdeling 1 van die graad 9-klasopdrag (vgl. afdeling 1 van bylaag H) is gebaseer 

op ’n teks uit die tydskrif JIP – ’n tydskrif vir adolessentelesers.  Die teks handel oor ’n seun wat ’n 

probleem het om by ander mense te gaan eet en hierdie probleem word op ’n humoristiese wyse 

blootgelê.   

Ook die teks in afdeling 2 van die graad 9-klasopdrag handel oor ’n humoristiese onderwerp: 

Nataniël wat bekend is vir sy skerpsinnige humor (vgl. afdeling 2 van bylaag H).  Snyman (2006:173) 

en Vos (2014:244) wys op adolessente Afrikaanssprekende leerders wat humor in verhale verkies.  

Adolessensie is die ontwikkelingsfase wat deur die grootste veranderings gekenmerk word – 

liggaamlike veranderinge, kognitiewe en identiteitsontwikkeling en veranderde sosiale rolle (Louw et 

al., 1998:68).  Myns insiens is die insluiting van humoristiese tekste, gegewe die “stormfase” 

waardeur hulle beweeg, gepas. 

Na die selektering van die tekste vir die graad 6- en graad 9-klasopdrag kon die navorser voortgaan 

om die geïmplementeerde raamwerk te gebruik om die klasopdrag so saam te stel dat al vyf 

kohesiemerkers deur middel daarvan geassesseer kon word. 

4.5.1.2.2 Struktuur van die graad 6- en graad 9-klasopdrag 

Anders as die bestaande studies oor Afrikaanssprekende studente se gebruik van slegs een tipe 

kohesiemerker (vergelyk par. 3.2.1 en par. 3.5), het hierdie studie met behulp van klasopdragte die 

effektiewe gebruik van al vyf kategorieë van kohesiemerkers ondersoek.  Omdat die leerders die 

klasopdragte binne ’n sekere tydsduur moes voltooi, kon nie al die realiseringsmiddele in die 

geïmplementeerde raamwerk ingesluit word nie.  Die navorser het egter gepoog om so veel as 

moontlik van die hoëfrekwensie-realiseringsmiddele in te sluit (vgl. bylae G en H).   
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Omdat die ontleding van die selfstandige skryfwerk van die betrokke leerders nie aan tydsbeperkings 

onderwerp was nie, kon die navorser elke realiseringsmiddel van ’n kohesiemerker wat daarin 

voorkom, gekodeer het en die skryfstukke baie fyn ontleed het.  Om hierdie rede is die rapportering 

van die bevindinge oor kohesiemerkergebruik in hulle selfstandige skryfwerk meer omvattend as die 

rapportering van die bevindinge oor kohesiemerkergebruik in die klasopdragte.   

Die navorser kon net ’n beperkte aantal realiseringsmiddele by die klasopdragte insluit, omdat die 

leerders dit binne ’n vasgestelde tydsduur (60 minute) moes voltooi.  Die aard van die klasopdragte 

verskil ook van die korpora (selfstandige skryfwerk) in dié opsig dat die navorser ’n vasgestelde 

memorandum het en hiervolgens die leerders se klasopdragte nagesien en bepunt het, terwyl die 

navorser die fyner nuanses ten opsigte van effektiewe kohesiemerkergebruik (soos stilistiese 

tekortkominge en taalafwykings) in die leerders se selfstandige skryfwerk kon kodeer (vergelyk par. 

4.5.2.2 ten opsigte van die kodering van die betrokke korpora).  Dit verklaar waarom die navorser 

by die interpretasie en die rapportering van die bevindings oor die klasopdragte slegs verwys na die 

realiseringsmiddele wat die leerders kon en nie kon gebruik nie, terwyl die navorser by die 

interpretasie van die bevindings van die selfstandige skryfwerk ook na taalafwykings asook stilistiese 

tekortkominge verwys. 

Die effektiewe gebruik van verwysing en konjunksie word in afdeling 1 van die klasopdragte (vgl. 

bylae G en H) deur middel van ’n sluitingsoefening geassesseer.  Hierdie sluitingsoefening is 

gebaseer op ’n leesteks waarvan bepaalde woorde (voornaamwoorde, bywoorde, lidwoorde, 

voegwoorde en vergelykende woorde) weggelaat is.  Die navorser het die sluitingsoefening só 

opgestel dat daar in elke oop spasie net ’n antwoord uit een subkategorie van verwysing, of een 

subkategorie van konjunksie (volgens die geïmplementeerde raamwerk) gegee kon word.  Indien ’n 

antwoord uit meer as een subkategorie van verwysing of konjunksie gegee sou word, sou akkurate 

berekeninge nie gemaak kon word nie.   

In hierdie afdeling wou die navorser bepaal of die leerders realiseringsmiddele soos 

voornaamwoorde, bywoorde en lidwoorde in ’n nuwe sin korrek kon gebruik om na ’n saak wat reeds 

in ’n voorafgaande sin in die teks bekendgestel is, te verwys. Dit verwys na die leerders se vermoë 

om koreferensiële verwysing effektief te gebruik om kohesie effektief te bewerkstellig.  Die navorser 

wou ook vasstel of die leerders in staat is daartoe om vergelykende woorde te gebruik vir die 

effektiewe realisering van indirekte verwysing.  Hulle moes woorde gebruik wat aandui dat twee sake 

met mekaar vergelyk word, byvoorbeeld die woord “interessanter”. Iets kan nie net “interessanter” 

wees nie; dit moet “interessanter” as iets anders wees (vgl. Halliday & Hasan, 1976:78). 

Deur middel van die invul van gepaste voegwoorde, het die navorser die leerders se vermoë om 

twee opeenvolgende sinne aan mekaar te skakel, geassesseer. Die leerders kon egter nie net enige 

voegwoorde vir die verbinding van die sinne gebruik nie – hulle moes voegwoorde gebruik wat by 
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die woordorde van die gegewe sin pas.  Hulle moes in ag neem dat die korrekte semantiese verband 

tussen die gegewe sinne uitgedruk moes word, en dat die gebruik van byvoorbeeld onderskikkende 

voegwoorde en voegwoordelike bywoorde woordvolgorde-wysigings meebring.  

Omdat die geïmplementeerde raamwerk uit ’n groot aantal realiseringsmiddele bestaan, deur middel 

waarvan verwysing en konjunksie gerealiseer kan word, het die navorser soveel as moontlik 

realiseringsmiddele uit verskillende subkategorieë van verwysing en konjunksie ingesluit (vgl. bylae 

G en H).    

In die ander drie afdelings van die klasopdragte is die leerders se effektiewe gebruik van ellips en 

substitusie geassesseer, sowel as en die realisering van leksikale kohesie deur middel van die 

effektiewe gebruik van sinonieme en antonieme (vgl. bylae G en H se afdelings 2, 3 en 4).  Omdat 

die gebruik van eersgenoemde twee kohesiemerkertipes en laasgenoemde realiseringsmiddele van 

leksikale kohesie nie noodsaaklik vir die totstandkoming van ’n kohesiewe teks is nie, maar stilisties 

beter of eleganter geag kan word, is minder vrae en/of opdragte daaroor by die klasopdragte 

ingesluit. 

In afdeling 2 word die leerders se gebruikskennis van ellips (vgl. vraag 2.1.1 en vraag 2.1.2 van 

afdeling 2 in bylae G en H) en hul werklike gebruiksvaardigheid van ellips (vgl. opdrag 2.2.1 in 

bylae G en H) geassesseer.  Hierdie afdeling bestaan uit twee vrae en een opdrag.  

Die twee vrae en een opdrag in die Ellips-afdeling van die graad 6-klasopdrag is op ’n kort gedig 

gebaseer.  Prente is as visuele stimuli gebruik om afwisseling in te bou omdat die leerders in die 

vorige afdeling alreeds ’n lang teks moet lees.  In die graad 9-klasopdrag is die twee vrae en een 

opdrag op ’n klankgreep uit die TV-program Nataniël se tafel gebaseer.  ’n Skermskoot van die 

gedeelte uit Nataniël se Tafel, wat met die klankgreep verband hou, is by die opdrag ingesluit en 

Nataniël se gesproke woorde verskyn onderaan die skermskoot.   

Die eerste en die tweede vraag in die Ellips-afdeling van beide klasopdragte (vgl. vraag 2.1.1 en 

vraag 2.1.2 van bylae G en H) toets albei die leerders se gebruikskennis van ellips.  By die eerste 

vraag word die vermoë van die leerders getoets om binne ’n spesifieke konteks waar ellips voorkom, 

die weggelate woorde te kan aflei.  Die tweede vraag toets die leerders se kennis van die ellips wat 

binne die betrokke konteks toegepas is, en verwag van hulle om te motiveer waaruit hulle hierdie 

betrokke weggelate woorde kan aflei.  Die opdrag in die Ellips-afdeling (vgl. opdrag 2.2.1 van 

bylae G en H) bepaal of die leerders kohesie effektief kan bewerkstellig deur middel van die werklike 

gebruik van ellips binne die klasopdrag. Terselfdertyd word herhaling voorkom en ’n stilisties 

elegante teks geskep (vergelyk par. 2.3.3 vir ’n beskrywing van die voordele wat met die gebruik van 

ellips saamhang).   
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In afdeling 3 word die leerders se effektiewe gebruik van realiseringsmiddele aan die hand waarvan 

kohesie deur middel van substitusie bewerkstellig kan word, getoets (vgl. afdeling 3 van 

bylae G en H).  Daar word vasgestel of die leerders woorde wat herhaal word met ’n meer “generiese 

woord” of ’n ruilelement soos doen dit of een kan vervang.  ’n Voorbeeld hiervan uit die graad 6-

klasopdrag is die gebruik van een om “groot venster” wat herhaal word te vervang: “’n Maanligstraal 

val deur die eerste groot venster, maar nie deur die tweede groot venster (een) nie.” (Vergelyk 

bylaag G: opdrag 3.1.) 

Die gebruik van ruilelemente skep dus nie alleen ’n kohesiewe teks nie, maar ook stilistiese variasie 

en kontinuïteit in ’n teks (vergelyk par. 2.3.2 waar die eienskappe van substitusie beskryf word).  

Afdeling 4 assesseer die leerders se effektiewe gebruik van sinonieme en antonieme om kohesiewe 

en samehangende sinne te skep. Hierdeur word die bewerkstelliging van leksikale kohesie op ’n 

stilisties eleganter wyse geassesseer.  Die leerders word van ’n sin voorsien en aan die einde van 

die sin word ’n sinoniem of antoniem binne hakies gegee.  Die leerders se opdrag is om hulle eie sin 

te formuleer wat daardie sinoniem of antoniem bevat én met behulp van ’n geskikte voegwoord aan 

die gegewe sin te verbind.  Die twee sinne moet inhoudelik verband hou (vgl. afdeling 4 van 

bylae G en H).  

Navorsing ten opsigte van Engels (T1-, T2- en vreemdetaalsprekers) wys op die beperkte voorkoms 

van sinonieme en antonieme in selfstandige skryfwerk, vergeleke met die herhaling van dieselfde 

woord, om leksikale kohesie effektief te bewerkstellig (vgl. Witte & Faigley, 1981:197 ten opsigte van 

Kandese T1-sprekers van Engels in graad 6; Crowhurst, 1987:193, 194 ten opsigte van 

Amerikaanse universiteitstudente wat moedertaalsprekers van Engels is; Patricio, 1993:64-66 ten 

opsigte van Suid-Afrikaanse matrikulante wat tweedetaalsprekers van Engels is; Lui & Braine, 

2005:654 ten opsigte van Sjinese voorgraadse studente wat vreemdetaalsprekers van Engels is).  

Deur middel van die insluiting van opdragte oor sinonieme en antonieme in die klasopdrag kon die 

navorser vasstel of die betrokke leerders in staat is daartoe om sinonieme en antonieme as 

realiseringsmiddele van leksikale kohesie te kan gebruik om kohesie op ’n stilisties eleganter manier 

te bewerkstellig. 

Die gebruik van dieselfde woord in opeenvolgende sinne is nie verkeerd nie – dit dra steeds by 

daartoe om leksikale kohesie in ’n teks te bewerkstellig, soos die gebruik van ander 

realiseringsmiddele, soos sinonieme, antonieme, hiponieme, superordinate en afgeleide vorme. Ook 

McGee (2008:213) redeneer dat die herhaalde gebruik van dieselfde woord(e) nie noodwendig as 

wangebruik beskou moet word nie.  Die enigste verskil tussen die gebruik van herhaling en 

realiseringsmiddele soos sinonieme en antonieme, is dat laasgenoemde twee realiseringsmiddele 

stylkeuses is wat deur die skrywer toegepas word sodat die teks nie deur die leser as vervelig ervaar 

word nie. 



149 
 

Omdat die opdragte waarin die leerders sinonieme en antonieme moes gebruik hoërorde kognitiewe 

vaardighede van die leerders vereis, en dit die leerders waarskynlik lank sou neem om die opdrag 

uit te voer, is slegs twee sulke opdragte ingesluit.  

4.5.1.2.3 Beoordeling van die graad 6- en graad 9-klasopdrag deur kundiges 

Die navorser het vyf kundiges uit die praktyk (onderwysers en dosente) genader om die 

moeilikheidsgraad en die samestelling van die graad 6- en graad 9-klasopdrag te beoordeel, en om 

die hoeveelheid tyd aan te dui wat na hulle mening nodig sou wees om die klasopdrag te kan voltooi. 

Die geraadpleegde kundiges was dit eens dat die gebruik van kohesiemerkers in afdeling 2 op ’n 

visuele manier geassesseer moes word, omdat die gebruik van kohesiemerkers reeds deur middel 

van ’n lang leesteks in afdeling 1 geassesseer is (vergelyk afdeling 1 van bylae G en H), en dat die 

stelwyse van sommige opdragte en vrae vereenvoudig moes word. 

Die formulering van sommige vrae en opdragte is na aanleiding van die aanbevelings van die 

geraadpleegde kundiges duideliker en eenvoudiger gestel, omdat moeilik geformuleerde vrae en 

opdragte die leerders se gebruik van kohesiemerkers waarskynlik nie akkuraat sou kon toets nie.  In 

plaas daarvan dat die navorser die leerders se gebruikskennis van ellips deur middel van ’n vraag 

soos “Identifiseer die woorde wat in die tweede sin weggelaat is en motiveer hoe jy dit weet” getoets 

het, is die vraag eerder in twee vrae verdeel, naamlik “Wat het Aasvoël gedoen? en “Hoe weet ons 

“wat” hy gedoen het?” (Vergelyk vraag 2.1.1 en vraag 2.1.2 van afdeling 2 in bylaag G.) 

4.5.1.2.4 Eksploratiewe ondersoeke ter verfyning van die graad 6- en graad 9-klasopdrag 

Nadat enkele veranderinge, op sterkte van die kommentaar van kundiges in die praktyk, aan die 

graad 6- en graad 9-klasopdrag aangebring is, is vier eksploratiewe ondersoeke by twee laerskole 

(eksploratiewe ondersoek 1 en eksploratiewe ondersoek 2) en twee hoërskole (eksploratiewe 

ondersoek 3 en eksploratiewe ondersoek 4) onderskeidelik uitgevoer.  Altesaam 427 leerders het 

aan die eksploratiewe ondersoeke deelgeneem. 

Alreeds met ’n klein groepie deelnemers (N=427) – ongeveer die helfte van die aantal leerders wat 

aan die werklike empiriese ondersoek deelgeneem het (N=858 – vergelyk par. 4.4, tabel 4.1), het 

dit geblyk dat die graad 6- en graad 9-klasopdrag as ’n geheel ’n groot mate van samehang toon 

tussen die items wat verskillende fasette van kohesiemerkergebruik toets.  Hiervan is die hoë 

Cronbach Alfa-koëffisiëntwaardes in tabel 4.3 ŉ bewys.  Waardes van hoër as 0.742 dui op 

betroubaarheid.    

                                                
42 Die norm is 0.7, maar in sommige gevalle is 0.5 aanvaarbaar (vergelyk par. 4.7.1 waar die Cronbach Alfa-
koëffisiëntwaarde, as maatstaf van betroubaarheid, beskryf word). 
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Tabel 4.3: Cronbach Alfa-koëffisiëntwaardes van die graad 6- en graad 9-klasopdrag in sy geheel 
      (eksploratiewe ondersoeke) 

Eksploratiewe ondersoek Graad 6- of graad 9-
klasopdrag 

Cronbach Alfa-
koëffisiëntwaarde 

EO 1 Graad 6-klasopdrag 0.84 

EO 2 Graad 6-klasopdrag 0.83 

EO 3 Graad 9-klasopdrag 0.72 

EO 4 Graad 9-klasopdrag 0.79 

Die navorser kon tydens die eerste eksploratiewe ondersoek (EO1) ook twaalf graad 7-leerders se 

punte vir die vak Afrikaans Huistaal bekom.  Moontlike verbande kon bepaal word tussen hierdie 

twaalf leerders se punte vir die vak Afrikaans Huistaal en hulle punte vir die klasopdragte, deur 

middel waarvan effektiewe gebruik van kohesiemerkers geassesseer is. 

Met die data van slegs twaalf leerders het hulle punte vir die graad 6-klasopdrag en hulle punte vir 

die vak Afrikaans Huistaal baie goed gekorreleer (𝑟 = 0.76)43.  Dit wil sê die graad 6-klasopdrag 

verklaar ongeveer 58% van die variansie in die leerders se punte vir Afrikaans Huistaal.  As hierdie 

klasopdrag as ’n goeie voorspeller van leerders se prestasie in die vak Afrikaans Huistaal sou wees, 

sou dit as ’n diagnostiese meetinstrument in die Afrikaansklaskamer gebruik kon word om te bepaal 

watter van die leerders goed en swak in die vak Afrikaans Huistaal behoort te presteer. 

Hoewel die navorser die sluitingsoefening so saamgestel het dat die leerders by elke item slegs ’n 

antwoord uit een subkategorie van verwysing of konjunksie (soos gemeet aan die geïmplementeerde 

raamwerk) kon gee, was antwoorde uit meer as een subkategorie in enkele gevalle steeds moontlik; 

gevolglik is twee aanpassings binne die klasopdrag aangebring: 

 In die sin “Die oog knip nie, maar dit kyk net.” (vgl. afdeling 1, nommer 1.2, in bylaag G) is 

die neweskikkende voegwoord maar voor dit ingevoeg, sodat die effektiewe bewerkstelliging 

van kohesie alleenlik deur middel van verwysing moontlik is deur die gebruik van dit. 

 Die sin “’n Tannie wat tuisgemaakte wors maak, het eendag vir my ’n stukkie van haar 

tuisgemaakte wors, waarvoor (1.10) sy baie bekend is, gegee om te proe” (vgl. afdeling 1, 

nommer 1.10, in bylaag H) is effens anders verwoord, sodat die effektiewe bewerkstelliging 

van kohesie alleenlik deur middel van persoonlike verwysing (d.i. die gebruik van sy) moontlik 

is, en nie ook deur middel van die gebruik van lidwoorde (d.i. aantonende verwysing) nie.  

Benewens enkele antwoorde wat uit meer as een subkategorie van verwysing of konjunksie kon 

kom, is ook opgemerk dat die betreklike voornaamwoord waarvan vir die betrokke leerders wat aan 

die eksploratiewe ondersoeke deelgeneem het, te moeilik is.  Geeneen van die leerders kon waarvan 

(of die spreektaalvariant hiervan; dit wil sê aan wat) effektief gebruik nie.   

                                                
43 Vergelyk par. 4.7.3 vir riglyne oor r-waardes en wanneer r-waardes dui op ’n klein, medium en groot verband tussen 
veranderlikes. 
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Om steeds die leerders se gebruiksvaardigheid ten opsigte van die betreklike voornaamwoord as ’n 

middel vir die realisering van verwysing te toets, is beide die sin en die betreklike voornaamwoord 

aangepas om meer geskik te wees vir leerders in die Intermediêre fase.  Hierdie sin het uiteindelik 

soos volg gelyk: “Die vreemdeling kan nie sy nuuskierigheid keer nie en tel nog ’n boek op.  Hierdie 

boek (1.9) waaraan hy raak, se letters verdwyn ook.” (Vergelyk afdeling 1, nommer 1.9, in bylaag 

G.) 

4.5.1.3 Data-insameling en voorbereiding van die data ten opsigte van 

 meetinstrument 1 

Ná finalisering van meetinstrument 1 het die navorser self na die betrokke twaalf skole gegaan en 

die klasopdragte afgeneem.  Deur self na die skole te gaan, kon die navorser seker maak dat die 

betrokke onderwysers geen leiding aan die leerders gee nie, en kon die leerders se punte vir 

Afrikaans Huistaal terselfdertyd bekom word.   

Vervolgens is die klasopdragte deur die navorser self per hand nagesien en bepunt.  Die 

klasopdragte is gefotostateer sodat die Statistiese Konsultasiediens (SKD) van die Noordwes-

Universiteit (Potchefstroomkampus) die data kon insleutel, en die klasopdragte aan die betrokke 

skole teruggee kon word.  Die klasopdragte kon as formatiewe assessering gebruik word en as 

bewys van onderrig en leer ten opsigte van kohesiemerkergebruik én vir toekomstige terugverwysing 

in die leerders se boeke geplak word. 

Voordat die gefotostateerde klasopdragte vir die Statistiese Konsultasiediens gegee kon word, moes 

die navorser elke klasopdrag anonimiseer en met unieke deelnemerkodes merk (byvoorbeeld 302 

wat “deelnemer 302” beteken), ten einde vertroulikheid te kon verseker, en om elke leerders se 

klasopdrag aan hulle skryfstuk, wat dieselfde kode gekry het, te kon koppel.  Hierna is al die leerders 

wat by dieselfde onderwyser in ’n bepaalde skool Afrikaans ontvang, se klasopdragte 

saamgegroepeer en as sodanig gemerk. 

4.5.2 Meetinstrument 2: Selfstandige skryfwerk van graad 6- en graad 9-
 leerders 

Omdat die navorser ondersoek wou instel na die kohesiemerkers wat graad 6- en graad 9-leerders 

selfstandig effektief gebruik wanneer hulle stelwerk produseer, is korpora van hulle selfstandige 

skryfwerk as meetinstrumente gebruik. 

4.5.2.1 Steekproef vir meetinstrument 2 

Die twee korpora is uit 200 graad 6- en 200 graad 9-leerders onderskeidelik se skryfstukke 

saamgestel, en bestaan uit 20 723 en 22 171 woorde onderskeidelik. 
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Hierdie kleiner steekproef (steekproef 1) van 200 graad 6- en 200 graad 9-leerders is uit die 

studiepopulasie (339 graad 6-leerders en 519 graad 9-deelnemers) saamgestel (vergelyk par. 4.4). 

Omdat die navorser voor die tyd op ’n totaal van 200 graad 6-leerders en 200 graad 9-leerders 

besluit het en hierdie totaal (n=200) deur die aantal graad 6- of graad 9-klasse (h) van die betrokke 

twaalf skole gedeel het, is ’n gelyk-gestratifiseerde steekproefnemingstrategie gevolg.  Die antwoord 

verkry deur (n/h) het gedui op die getal leerders wie se selfstandige skryfwerk, uit elke klas in die 

betrokke twaalf skole, getrek behoort te word. 

Daar is altesaam 14 graad 6-klasse en 21 graad 9-klasse wat beteken dat 14.2 graad 6-leerders of 

9.5 graad 9-leerders se skryfstukke uit elke klas van die betrokke skole geselekteer moes word.  

Omdat dit nie moontlik is om 14.2 graad 6-leerders en 9.5 graad 9-leerders se skryfstukke in te 

samel nie, is hierdie getalle afgerond.  15 leerders in graad 6 en 10 leerders in graad 9, uit elkeen 

van die klasse van die betrokke twaalf skole se stelwerkboeke is deur middel van ’n ewekansige 

steekproefneming gekies. 

Die navorser het telkens ’n ander stelwerkboek getrek as die ewekansig geselekteerde leerder nie 

ook die klasopdrag oor kohesiemerkergebruik voltooi het nie.  Uit elke geselekteerde stelwerkboek 

het die navorser net een geskikte skryfstuk, wat so na as moontlik aan 100 woorde is, gekies.  Omdat 

’n korpus so verteenwoordigend moontlik van die verskillende tipes tekste in ’n bepaalde taal moet 

wees (Biber, 1993:256), het die navorser probeer om ’n groot verskeidenheid skryfstukke te bekom 

om die twee korpora te kan saam stel (vgl. tabel 4.4 op die volgende bladsy).   

Die navorser het bestaande skryfstukke gebruik, en nie van die leerders verwag om nuwes te skryf 

nie, omdat die navorser besef het dat die Kurrikulum- en Assesseringbeleidsverklaring duidelik 

spesifiseer watter leerstof binne elke siklus van twee weke onderrig moet word, en daar gevolglik 

nie verdere eise aan leerders gestel kon word nie. 

Die skryfstukke is by die skool (indien die hoof toestemming daartoe gegee het) gefotostateer, 

waarna dit aan die Afrikaansonderwyser terugbesorg is.   

Omdat die navorser 14.2 na 15 en 9.5 na 10 moes afrond, is 210 skryfstukke per graad, in plaas van 

200 ingesamel – tien skryfstukke per graad te veel. Om te verseker dat slegs 200 skryfstukke van 

elke graad ontleed is, het die navorser ewekansig een of twee skryfstukke per skool verwyder totdat 

slegs 200 per graad oorgebly het. 

Vervolgens het die navorser die 200 graad 6-skryfstukke en 200 graad 9-skryfstukke laat inskandeer 

vir rugsteundoeleindes. Dit het die navorser ook in staat gestel om die data sewe jaar lank te berg 

om aan die etiekvereistes van die Noordwes-Universiteit te voldoen. 
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Daarna het die navorser elkeen van die skryfstukke, deur die toekenning van ’n kode wat 

ooreenstem met die kode wat aan die leerders se klasopdrag toegeken is, geanonimiseer (vergelyk 

par. 4.5.1.3).  Die kode wat aan elke skryfstuk toegeken is, is verder uitgebrei deur te spesifiseer 

wat die geslag van die leerder is (S of M) en watter tipe skryfstuk bekom is. ’n Voorbeeld van hoe so 

’n kode uiteindelik gelyk het, is 302 S VB wat beteken dat deelnemer 302, wat ’n seun is, ’n 

vriendskaplike brief geskryf het. 

Die verskillende tipes skryfstukke wat van graad 6 en graad 9 bekom kon word, en waaruit die twee 

korpora saamgestel is, word in tabel 4.4 hier onder aangedui. 

Tabel 4.4: Samestelling van die graad 6- en graad 9-korpus 

Graad 6-korpus Graad 9-korpus 

Koerantberigte, verhalende opstelle, 
beskrywende opstelle, dialoë/dramas, 
vriendskaplike briewe, stories, biografieë, 
paragrawe, resensies, kortverhale, fabels, 
spookstories, legendes 

Beredenerende opstelle, verhalende opstelle, 
argumentatiewe opstelle, resensies, dialoë, 
dagboekinskrywings, vriendskaplike briewe, 
formele briewe 

Omdat ’n groter verskeidenheid skryfstukke by onder andere LS6 bekom kon word, het die graad 6-

korpus uit ’n groter verskeidenheid skryfstukke as die graad 9-korpus bestaan (vgl. tabel 4.4 hier 

bo).  Die leerders van LS6 het ongeveer tien verskillende skryfstukke in hulle boeke gehad toe die 

skryfstukke in September 2014 ingesamel is.  

By die hoërskole, daarenteen, kon ’n kleiner verskeidenheid skryfstukke bekom word, omdat 

sommige hoërskole (soos HS1) tot en met September 2014 net twee langer skryfstukke geskryf het.  

By HS1 kon byvoorbeeld net twee tipes skryfstukke bekom word, naamlik ’n uitnodiging en ’n 

skryfstuk wat deel uitgemaak het van die Jaarlikse Nasionale Assesseringsvraestel (JNAV) van 

graad 9 vir Afrikaans Huistaal (vgl. DBO, 2014b:18-21).  Omdat die uitnodiging uit te min woorde 

bestaan het, kon net die skryfstuk uit die Jaarlikse Nasionale Assesseringsvraestel (JNAV) van 

graad 9 vir die vak Afrikaans Huistaal by hierdie skool gebruik word.  Die feit dat slegs een skryfstuk 

werklik bekom kon word, en spesifiek een wat deur al die Afrikaanssprekende graad 9-leerders 

landswyd geskryf moet word, wys op ’n gebrek aan skryfgeleenthede buite die kurrikulum. 

4.5.2.2 Ontleding van die data ten opsigte van meetinstrument 2 

Voordat die geïmplementeerde raamwerk (vergelyk par. 2.4.2) vir die ontleding van die twee korpora 

gebruik is, is die bruikbaarheid daarvan deur middel van die eksploratiewe ondersoeke getoets. 
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Twaalf leerders se selfstandige skryfwerk is bekom en aan die hand van die geïmplementeerde 

raamwerk ontleed.  Uit net twaalf leerders se skryfstukke kon enkele tendense reeds geïdentifiseer 

word, naamlik: 

 Dieselfde konjunksiemerkers is oor en oor aangewend vir die skakeling van sinne, naamlik 

en, maar, want en toe. 

 Sommige van die twaalf leerders het verwysing oneffektief gebruik.  Voorbeelde hiervan is 

dubbelsinnige verwysing (wanneer ’n voornaamwoord na meer as een saak sou kon verwys) 

en die foutiewe weglating van lidwoorde wat nodig is om verwysing effektief te bewerkstellig. 

 Die twaalf leerders het hulle sinne herhaaldelik met dieselfde woorde geskakel, dit wil sê 

hulle het dieselfde woord oor en oor in opeenvolgende sinne gebruik, in plaas daarvan om 

sinonieme, antonieme of superordinate vir stilistiese afwisseling te gebruik. 

Tydens die werklike empiriese ondersoek is die eerste 100 woorde van elkeen van die 200 graad 6-

skryfstukke en 200 graad 9-skryfstukke deur ’n bekwame tikster verbatim in MS-Word ingesleutel en 

in .txt-formaat gestoor – ’n formaat wat vir beide WordSmith Tools 5 en ATLAS.ti geskik is.  Daarna 

het die navorser gekontroleer of die skryfstukke verbatim ingesleutel is, en aanpassings gemaak 

waar dit nodig was. 

Vervolgens het die navorser elkeen van die skryfstukke woord vir woord gelees en volgens die 

geïmplementeerde raamwerk ontleed (vergelyk par. 2.4.2).  Elke realiseringsmiddel van ’n 

kohesiemerker wat binne die teksinterne konteks of die taalomgewing (d.i. die konteks wat deur die 

teks self geskep word)44 effektief gebruik is om kohesie te bewerkstellig, is met behulp van ATLAS.ti 

gekodeer.  Omdat die navorser met Halliday en Hasan (1976:37) saamstem dat eksoforiese (of 

deiktiese) verwysing nie bydra tot die integrasie van teksgedeeltes nie, en gevolglik nie direk tot 

kohesie binne die teks bydra nie, is realiseringsmiddele van kohesiemerkers wat op die konteks 

slaan, nie gekodeer nie. 

Soos reeds genoem, is die effektiewe gebruik van realiseringsmiddele van kohesiemerkers 

gekodeer.  Die effektiewe gebruik van ’n realiseringsmiddel van ’n kohesiemerker beteken dat die 

realiseringsmiddel sinvol gebruik is om kohesie effektief deur middel van ’n bepaalde kohesiemerker 

te bewerkstellig.   

Die navorser het die effektiewe gebruik van realiseringsmiddele van kohesiemerkers wat 

betekenisverbande, met ander woorde binne dieselfde sin, toon (d.i. sinsinterne 

kohesiemerkergebruik) en bekenisverbande met ander woorde oor sinsgrense heen toon (d.i. 

sinseksterne kohesiemerkergebruik) met behulp van ATLAS.ti gekodeer.  Voorbeelde van 

                                                
44 Hierdie term van Wybenga (1988:37) word gebruik om te onderskei tussen die konteks (deikties) en die teksinterne 
konteks. 
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sinsinterne en sinseksterne kohesiemerkergebruik is “Rikus sê hy wil by Myburgh gaan speel” en 

“Rikus is buite in die tuin.  Hy het gesê hy wil by Myburgh gaan speel”45 onderskeidelik (vergelyk 

par. 2.2.3 vir meer besonderhede hieroor). 

Verdere riglyne vir die kodering van die kohesiemerker leksikale kohesie is dat die herhaling van 

frases (byvoorbeeld drie geel tennisballe  drie geel tennisballe) gesamentlik een keer as die 

gebruik van herhaling gekodeer is, en nie elke woord afsonderlik nie (vgl. Stotsky, 1986:280 wie se 

raamwerk van leksikale kohesie as vertrekpunt geneem is).  Die woorde waaruit hierdie frase 

saamgestel is, kon ook betekenisverbande met ander woorde vorm, byvoorbeeld tennisballe kon die 

hiponiem wees van die superordinaat sportballe en geel kon skakel met ander woorde soos rooi en 

blou wat saam gekoördineerde lede van ’n ongeordende reeks vorm.  

Rakende die gebruik van konjunksiemerkers is en of of slegs as konjunksiemerkergebruik gekodeer 

waar hulle sinne (nie woorde en frases nie) verbind.  ’n Voorbeeld van die gebruik van en om sinne 

te verbind, is “Daar was ’n geskreeu en hy het vinnig nadergehardloop” (Carstens, 1997:291).  

Voorbeelde soos die volgende (uit De Stadler, 1989:234) behels nie die verbinding van sinne nie:  

 Die sak is binne of in die motor se kattebak (en verbind ’n bywoord en ’n naamwoordstuk). 

 Hy is ’n aantreklike man en geweldig sterk (en verbind ’n naamwoordstuk en ’n adjektiefstuk). 

 Ek kan jou vanmiddag of oor twee weke spreek (verbinding van ’n bywoord en ’n 

setselgroep). 

Hoewel die navorser se primêre doelwit verband hou met die bepaling van die mate waarin die 

betrokke leerders kohesiemerkers selfstandig effektief gebruik (vergelyk par. 1.4), is 

kohesiemerkergebruik-leemtes wat uit die klasopdragte en die leerders se selfstandige skryfwerk na 

vore gekom het, ook gekodeer en getel om ’n geheelbeeld te kan vorm van die leerders se 

selfstandige gebruik van kohesiemerkers.  Beide tendense ten opsigte van kohesiemerkergebruik-

leemtes en individuele voorkomste van ’n bepaalde kohesiemerkergebruik-leemte is aangeteken en 

getel.   

Die term kohesiemerkergebruik-leemtes verwys na (i) realiseringsmiddele van kohesiemerkers wat 

oneffektief gebruik is (d.i. op kohesiebenadelende wyse), (ii) realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers wat effektief gebruik is, maar nie taalkundig korrek nie, en (iii) realiseringsmiddele 

van kohesiemerkers wat effektief gebruik is, maar nie stilisties elegant nie. 

Die oneffektiewe gebruik van ’n realiseringsmiddel van ŉ bepaalde kohesiemerker beteken dat 

die betrokke leerder nie ’n sinvolle realiseringsmiddel van ’n bepaalde kohesiemerker gebruik het 

nie en sodoende kohesie nie effektief bewerkstellig het nie.  ’n Voorbeeld hiervan is die gebruik van 

                                                
45 Vergelyk Carstens (1997:123) in hierdie verband. 
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en in plaas van maar.  Aan realiseringsmiddele wat oneffektief gebruik is, is ’n ander kode toegeken 

om dit van die effektiewe gebruik van realiseringsmiddele te onderskei.  Met ander woorde dit is 

afsonderlik aangeteken en getel.  “Vervangingsfoute” (wanneer ’n minder sinvolle konjunksiemerker 

gebruik is soos in die geval van en en maar), “dubbelsinnige verwysing” of “nulverwysingsfoute” is 

as sodanig gekodeer. 

Realiseringsmiddele van kohesiemerkers wat effektief gebruik is, maar nie taalkundig korrek nie 

dui daarop dat die leerders bepaalde realiseringsmiddele van kohesiemerkers sinvol of effektief 

gebruik het om kohesie te bewerkstellig; maar op só ’n wyse dat dit verskil van die algemeen 

aanvaarbare norm (Standaardafrikaanse norm) vir die gebruik daarvan in skryfwerk, byvoorbeeld 

die gebruik van op wat in plaas van waarop.  Die navorser gebruik “afwyking van die norm” of 

“taalafwyking” om na hierdie tipe leemte te verwys (ontleen aan Carstens, 2011:10-11 se term 

taalafwyking).  Carstens (2011:10) gebruik hierdie term om te verwys na taalgebruik wat nie 

ooreenstem met die “algemeen aanvaarde norm nie of in stryd is daarmee” en wys dan daarop dat 

sulke taalgebruik toelaatbaar is, afhangende van die situasie (konteks).  Die navorser het egter nie 

die situasie in ag geneem toe sy die korpora ontleed het nie.  As op wat in ’n dialoog of in ’n formele 

brief voorgekom het, is die gebruik hiervan as ’n taalafwyking gekodeer, hoewel Feinauer (1998:86) 

daarop wys dat vorme soos op wat in informeler taal (soos ’n dialoog wat die skriftelike weergawe 

van ’n gesprek is) geskik is.  Die navorser se standpunt is dat skryfwerk (ongeag die tipe skryfstuk) 

aan bepaalde norme vir Standaardafrikaans moet voldoen.   

’n Laaste tipe leemte wat die navorser gekodeer het, is die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van kohesiemerkers gepaardgaande met stilistiese gebreke.  Hierdie tipe 

leemte verwys na realiseringsmiddele van kohesiemerkers wat effektief gebruik is om kohesie te 

bewerkstellig, maar op só ’n wyse dat dit die teks stilisties minder elegant maak.   

ATLAS.ti is ’n goeie keuse vir die kodering van die data, want die navorser kon realiseringsmiddele 

van kohesiemerkers wat verkeerd gespel is, soos aangesing (in plaas van aangesien) of sin (in plaas 

van s’n) identifiseer en steeds as effektiewe kohesiemerkergebruik gekodeer het.  As die navorser 

WordSmith Tools 5 van die begin af sou gebruik het, sou sulke foutiewe woordkeuses nie 

geïdentifiseer kon word nie, en dit sou die bevindings waarskynlik negatief beïnvloed het. 

Die navorser se eie interpretasie van effektiewe kohesiemerkergebruik (soos gemeet aan die 

geïmplementeerde raamwerk) is veel later wel met behulp van WordSmith Tools 5 se 

konkordansiefunksie gekontroleer.  

Nadat die effektiewe gebruik van elke realiseringsmiddel van ’n kohesiemerker (en 

kohesiemerkergebruik-leemtes) met behulp van ATLAS.ti gekodeer is, is ATLAS.ti gebruik vir die 

skep van ’n sintetiserende verslag wat aandui hoeveel keer die 200 graad 6-deelnemers en 200 



157 
 

graad 9-deelnemers kohesiemerkers in hulle selfstandige skryfwerk effektief gebruik het.  Die 

navorser het hierdie frekwensies, soos gebruiklik in die korpuslinguistiek, na kohesiemerkergebruik 

per 1 000 woorde genormaliseer.  Hierdie verslag is gebruik om in par. 4.7.2 verslag te lewer oor die 

aantal keer wat elke kohesiemerker effektief gebruik is.  

Uit die koderingsresultate kon tendense afgelei word, maar ook die ryk verskeidenheid 

realiseringsmiddele wat net enkele kere gebruik is om kohesie te bewerkstellig, opgeteken word. 

4.5.3 Analise van onderwysdepartementele dokumente 

Omdat die navorser die mate van prominensie wat aan die onderrig van kohesiemerkergebruik aan 

graad 6- en graad 9-leerders op huistaalvlak verleen word, wou ondersoek, is die Kurrikulum- en 

Assesseringsbeleidsverklarings (KABV’s) van graad 6 en graad 9 vir Afrikaans Huistaal en die 

Jaarlikse Nasionale Assesseringsvraestelle (JNAV’e) van graad 6 en graad 9 vir Afrikaans Huistaal, 

sowel as die Afrikaans T1-werkboeke van graad 6 ontleed (vergelyk par. 1.5.3.2.1 ten opsigte van 

die oorwegings op grond waarvan bogenoemde onderwysdepartementele dokumente geselekteer 

is). 

Slegs die Afrikaans T1-werkboeke van graad 6 kon in hierdie studie in ag geneem word, omdat 

werkboeke net tot op graad 6-vlak uitgereik word.  

Bogenoemde dokumente is gemeet aan die vyf breë klasse van kohesiemerkers van Halliday en 

Hasan (1976) wat in die geïmplementeerde raamwerk voorkom (d.i. verwysing, substitusie, ellips, 

konjunksie en leksikale kohesie).  Die navorser wou bepaal hoe hierdie verskillende tipes 

kohesiemerkers in die betrokke onderwysdepartementele dokumente behandel word (d.i. die aard 

van die onderrig van kohesiemerkergebruik) sowel as die aantal keer wat die onderrig van 

kohesiemerkergebruik aandag geniet.  Dit het geen sin gehad om die betrokke 

onderwysdepartementele dokumente te meet aan die subkategorieë van die vyf tipes 

kohesiemerkers nie, omdat sodanige onderskeiding nie in hierdie dokumente gemaak word nie.   

Om te kon bepaal hoe die verskillende tipes kohesiemerkers aandag geniet, het die navorser: 

 die graad 6- en graad 9-KABV geanaliseer ten opsigte van die aard en die frekwensie 

rakende die direkte, indirekte en potensieel benutbare leerfasiliteringsriglyne met betrekking 

tot kohesiemerkergebruik;  

 die graad 6- en graad 9-JNAV’e, wat in 2014 afgelê is, ondersoek ten opsigte van direkte, 

indirekte en potensieel benutbare assesseringsgeleenthede van kohesiemerkergebruik 

daarbinne; en 

 die graad 6-werkboeke geanaliseer ten opsigte van die direkte, indirekte en potensieel 

benutbare onderriggeleenthede met betrekking tot kohesiemerkergebruik daarbinne. 
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Voorbeelde ter illustrasie van direkte onderriggeleenthede, indirekte leerfasiliteringsriglyne en 

potensiële assesseringsgeleenthede is: 

 Direkte onderriggeleenthede ten opsigte van kohesiemerkergebruik behels daardie 

onderrig-leeraktiwiteite wat op só ’n wyse gestel word dat dit op die direkte onderrig van 

kohesiemerkergebruik afstuur, byvoorbeeld onderriggeleenthede in die werkboeke wat van 

die leerders vereis om voegwoorde te gebruik om sinne te verbind. 

 Indirekte leerfasiliteringsriglyne ten opsigte van kohesiemerkergebruik verwys na 

daardie onderrig-en-leeraktiwiteite wat tydens die uitvoering daarvan kohesiemerkergebruik 

betrek; alhoewel daar nie gemeld word dat die onderrig van kohesiemerkergebruik aandag 

moet geniet nie.  Die onderrig van kohesiemerkergebruik is dus by die onderrig-en-

leeraktiwiteit indirek “ingebou”.    Wanneer daar binne die  kurrikulumdokumente na die 

onderrig van die indirekte rede verwys, gebruik die leerders vir die uitvoering van hierdie 

aktiwiteit onderskikkers soos dat en of (wat realiseringsmiddele van konjunksie is); hoewel 

daar nie eksplisiet vermeld is dat hierdie realiseringsmiddele van konjunksie gebruik moet 

word nie. 

 Potensieel benutbare assesseringsgeleenthede van kohesiemerkergebruik behels 

daardie onderrig-leeraktiwiteite waarby die potensiaal voorkom vir die assessering van 

kohesiemerkergebruik, maar dit is nie ’n voorwaarde dat die onderwysers hierdie potensiaal 

moet benut nie.  ’n Voorbeeld hiervan is wanneer leerders ’n skryfstuk moet produseer.  So 

’n aktiwiteit het potensiaal vir die assessering van verwysing, substitusie, ellips, konjunksie 

en leksikale kohesie, maar die besluit om die gebruik van hierdie kohesiemerkers te 

assesseer berus op die gewilligheid van die onderwyser om hierdie potensiaal te benut.  

ATLAS.ti is gebruik om elke direkte, indirekte en potensieel benutbare 

fasiliteringsgeleentheid/assesseringsgeleentheid/onderriggeleentheid te kodeer en te kwantifiseer 

en om aan die einde van die ontledingsproses ’n gesintetiseerde verslag saam te stel oor die 

navorser se ontleding van die betrokke onderwysdepartementele dokumente (vergelyk par. 4.7.3 vir 

meer inligting ten opsigte van die kodering van bogenoemde fasette). 

4.5.4 Respondente se punte vir Afrikaans Huistaal as veranderlike 

Al die leerders in graad 6 en graad 9 van die geselekteerde ses laerskole en ses hoërskole (oftewel 

die studiepopulasie – vergelyk par. 4.4) se punte vir die vak Afrikaans Huistaal is bekom sodat 

vasgestel kon word of daar verbande bestaan tussen die punte wat al die betrokke graad 6- en graad 

9-leerders vir Afrikaans Huistaal behaal het en hulle punte vir die klasopdragte onderskeidelik, 

waardeur effektiewe gebruik van kohesiemerkers geassesseer is. 
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4.6 Etiese oorwegings 

Die voorlegging is aan die Etiekkomitee van die Noordwes-Universiteit vir etiese goedkeuring 

voorgelê (vergelyk bylaag A Etieknommer: NWU-00095-14-A2). Die toestemming van die 

Distriksdirekteur van die betrokke skooldistrik (vgl. bylaag B), die skoolhoofde van die betrokke skole 

(vgl. bylaag C) en die Afrikaansonderwysers van die betrokke skole (wat Afrikaans vir graad 6- en 

graad 9-leerders onderrig) is verkry (vgl. bylaag D). 

Elke deelnemer en dié se ouers het voor enige betrokkenheid van die leerders aan die studie ’n 

toestemmingsbrief onderteken (vgl. bylae E en F). In hierdie briewe is die volgende etiese kwessies 

vervat: (i) die aard en die doel van die navorsing, (ii) die feit dat die deelname aan die navorsing 

vrywillig sou wees, (iii) die feit dat die deelnemer hom/haar te enige tyd aan die studie sou kon 

onttrek en (iii) die versekering dat vertroulikheid te alle tye eerbiedig sou word. Dieselfde 

toestemmingsbrief is nie aan die skoolhoofde, onderwysers, ouers en leerders uitgereik nie.  Die 

navorser het die verwysingsraamwerke van die verskillende partye in ag geneem en die briewe op 

verskillende bevatlikheidsvlakke spesifiek vir die skoolhoofde, onderwysers, ouers en leerders 

geskryf. 

Die toestemmingsbriewe van die graad 6- en graad 9-leerders is ook op verskillende vlakke geskryf, 

sodat die leerders presies kon verstaan waaroor die navorsing gaan en waarvoor hulle toestemming 

gee en waartoe hulle instem.  

4.7 Bevindings van hierdie studie 

In par. 4.7.1 en par. 4.7.2 word verslag gedoen oor die deelnemers van hierdie studie se effektiewe 

gebruik van kohesiemerkers in die klasopdragte (meetinstrument 1) en in selfstandige skryfwerk 

(meetinstrument 2) onderskeidelik. Relevante bevindings van meetinstrument 1 en meetinstrument 

2 word onmiddellik geïntegreer.  Hierna word die resultate van die dokumentanalise gegee én 

geïntegreer met bepaalde, relevante bevindings van meetinstrument 1 en meetinstrument 2 

(vergelyk par. 4.7.3).   

Ter afsluiting van die studie is verskillende verbande ondersoek (vergelyk par. 4.7.4) en het die 

navorser vasgestel of die geografiese omgewing, die onderwysers wat Afrikaans vir die betrokke 

graad 6- en graad 9-leerders gee en die leerders se geslag ’n effek het op hulle vermoë om 

kohesiemerkers effektief in die meetinstrument 1 (d.i. die kohesiemerker-klasopdrag) te gebruik 

(vergelyk par. 4.7.5). 
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Hoewel die gebruik van die komma in Afrikaans as desimale teken deur die AWS (2009:35) vereis 

word, is daar besluit om in hierdie studie, waarin statistiek ŉ baie groot rol speel, in ooreenstemming 

met die internasionale norm vir die rapportering en interpretering van statistiese resultate, deurgaans 

met ŉ desimale punt (eerder as ŉ komma) te werk. 

4.7.1 Bevindings: die gebruik van kohesiemerkers ten opsigte van 
 meetinstrument 1 (kohesiemerker-klasopdragte) 

In hierdie verslag word daar eerstens aandag gegee aan die geldigheid en die betroubaarheid van 

die betrokke meetinstrumente alvorens die beskrywende statistiek van die gebruiksvaardigheid van 

die leerders ten opsigte van die afsonderlike afdelings oor kohesiemerkers bespreek word. 

Beide die klasopdragte kan, soos blyk uit die aanvaarbare Cronbach Alfa-koëffisiëntwaardes van 

0.84 en 0.79 onderskeidelik, as betroubare meetinstrumente beskou word (vgl. tabel 4.5 hier onder).  

Dit het reeds uit die eksploratiewe ondersoeke geblyk dat die klasopdragte met ’n klein groepie 

deelnemers (N=427) betroubare meetinstrumente is (vgl. par. 4.5.1.2.4). 

Pallant (2005:90) wys daarop dat Cronbach Alfa-koëffisiëntwaardes groter as 0.7 op ’n betroubare 

meetinstrument dui.  Field (2013:709) gaan egter van die standpunt uit dat, as diverse konstrukte 

getoets word (oftewel minder eksakte konstrukte soos die gesindhede en sieninge van leerders) dit 

realisties is dat ’n waarde kleiner as 0.70 nog steeds op ’n betroubare meetinstrument kan dui. 

Pallant (2005:6) wys selfs op betroubare meetinstrumente wat Cronbach Alfa-koëffisiëntwaardes 

van 0.5 kan hê.  Vir doeleindes van hierdie studie word ’n Cronbach Alfa-koëffisiëntwaarde van 0.5 

as aanvaarbaar beskou, hoewel die navorser die resultate dan met versigtigheid interpreteer. 

Die feit dat beide die klasopdragte se Cronbach Alfa-koëffisiëntwaarde groter as 0.7 is, dui daarop 

dat beide deur interne konsekwentheid gekenmerk word.  Interne konsekwentheid beteken vir 

doeleindes van hierdie studie dat al die items binne die klasopdragte konsekwent ewe effektief of 

ewe oneffektief deur die betrokke leerders hanteer is.  Daar is dus goeie samehang ten opsigte van 

die leerders se response en omdat daar goeie samehang is, kon al die items binne die klasopdragte 

saamgegroepeer word en met die gemiddelde waardes van die klasopdragte in hulle geheel gewerk 

word (vergelyk par. 4.7.1.6 in hierdie verband). 

Tabel 4.5: Samehang ten opsigte van die graad 6- en graad 9-klasopdrag in sy geheel 

Meetinstrument Cronbach Alfa-koëffisiëntwaarde  

Graad 6-klasopdrag 0.84 

Graad 9-klasopdrag 0.79 

 Sleutel: 

 = Mag met gemiddelde waarde werk. 
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Die navorser wou ook met behulp van ’n eksploratiewe faktorontleding vasstel of al die items in die 

graad 6- en graad 9-klasopdrag betekenisvol op een faktor laai.  Vir hierdie doel is ’n hoofas-

faktorontleding sonder rotasie gebruik.  Om ’n hoofas-faktorontleding te kon uitvoer, moes die 

faktorontleedbaarheid van die data eers bepaal word; met ander woorde daar moes vasgestel word 

of die respondente se data groot genoeg is om duidelike faktore uit te wys. 

IBM SPSS genereer ’n statistiese maatstaf vir die bepaling van die faktorontleedbaarheid van die 

data, naamlik die Kaiser-Meyer-Olkin-waarde (KMO-waarde) (Pallant, 2005:174).  Hatcheson en 

Sofroniou (1999:224-225) is van mening dat KMO-waardes tussen 0.5 en 0.7 middelmatig is, KMO-

waardes tussen 0.7 en 0.8 goed is, KMO-waardes tussen 0.8 en 0.9 baie goed is en waardes groter 

as 0.9 uitstekend is.  Die waardes is 0.864 en 0.855 vir die graad 6- en graad 9-klasopdrag in sy 

geheel onderskeidelik, wat beteken dat die respondente se data groot genoeg is om duidelike faktore 

uit te wys. 

Hoofas-faktorontleding sonder rotasie, wat uitgevoer is met betrekking tot die klasopdragte in hulle 

geheel, verskyn in tabel 4.6 en tabel 4.7 op die volgende bladsy.  Al die items waaruit die betrokke 

klasopdragte (vgl. bylae G en H) bestaan, word in die tabelle aangedui en genommer soos dit in die 

klasopdragte voorkom. 

(i) Uitskieter in die graad 6-klasopdrag 

Die meeste van die items in die graad 6-klasopdrag laai betekenisvol op dieselfde faktor, met die 

uitsondering van item 1.1 (vgl. tabel 4.6 hier onder).  By nadere ondersoek blyk dit dat die leerders 

die realiseringsmiddel by item 1.1 veel beter as by dié van die ander gebruik het.  82.3% van die 

graad 6-deelnemers kon ’n sinvolle realiseringsmiddel (soos die/hierdie/daardie/sulke/dié) in die 

oop spasie by item 1.1 “Daar is net een kolletjie lig in ____ swart  spieël-oog” invul (vgl. item 1.1 in 

tabel 4.15 verderaan). 

Tabel 4.6: Samehang in die graad 6-klasopdrag in sy geheel 

Item binne die graad 6-klasopdrag Groepering onder Faktor 1 

1.1  

1.2 0.390 

1.3 0.522 

1.4 0.471 

1.5 0.307 

1.6 0.314 

1.7 0.386 

1.8 0.349 

1.9 0.416 

1.10 0.419 
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1.11 0.541 

1.12 0.448 

1.13 0.533 

1.14 0.390 

1.15 0.662 

1.16 0.458 

1.17 0.432 

1.18 0.645 

2.1.1 0.258 

2.1.2 0.268 

2.2.1 0.265 

3.1 0.605 

3.2 0.603 

3.3 0.593 

3.4 0.384 

4.1 0.575 

4.2 0.638 

Ook in die graad 9-klasopdrag kom slegs enkele uitskieters voor. 

(ii) Uitskieters in die graad 9-klasopdrag 

Twee items in die graad 9-klasopdrag word nie saam met die ander items gegroepeer nie, naamlik 

item 1.3 en item 2.2.1.   Item 1.3 groepeer waarskynlik nie saam met die ander items nie (vgl. tabel 

4.7 hier onder), omdat ’n groot aantal graad 9-deelnemers (93.6%) by hierdie item ’n sinvolle 

realiseringsmiddel (soos die/hierdie/daardie/sulke/dié) in die oop spasie “Wie weet wat alles in 

______ kospotte van kennisse skuil” kon invul (vgl. tabel 4.16). 

Item 2.2.1, ’n opdrag ter assessering van die graad 9-deelnemers se werklike gebruiksvaardigheid 

van ellips groepeer ook nie saam met die ander items nie (vgl. tabel 4.7 hier onder), maar nou omdat 

die leerders veel swakker daarmee gevaar het.  Slegs 26.5% van die graad 9-deelnemers kon ellips 

effektief gebruik (vgl. tabel 4.16). 

Tabel 4.7: Samehang in die graad 9-klasopdrag in sy geheel 

Item binne die graad 9-klasopdrag Groepering onder Faktor 1 

1.1 0.533 

1.2 0.589 

1.3  

1.4 0.280 

1.5 0.466 
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1.6 0.456 

1.7 0.368 

1.8 0.202 

1.9 0.367 

1.10 0.579 

1.11 0.488 

1.12 0.481 

1.13 0.430 

1.14 0.294 

1.15 0.495 

1.16 0.382 

1.17 0.481 

1.18 0.499 

2.1.1 0.288 

2.1.2 0.218 

2.2.1  

3.1 0.460 

3.2 0.402 

3.3 0.271 

3.4 0.244 

4.1 0.636 

4.2 0.661 

Die feit dat byna al die items (almal behalwe een) op meer as een beladings toon, dui aan dat beide 

klasopdragte geldige meetinstrumente is. 

Om te kon bepaal of daar met elkeen van die kleiner afdelings as gehele gewerk kon word, is 

Cronbach Alpha-koëffisiëntwaarde van elke afdeling bereken (vgl. tabel 4.8 op die volgende bladsy). 

Omdat sommige van die kleiner afdelings in die klasopdragte uit min items (minder as 5 items) 

bestaan, en die Cronbach Alfa-koëffisiëntwaarde deur die aantal items in ’n meetinstrument 

beïnvloed word (vgl. Pallant, 2005:6,90; McMillan & Schumacher, 2010:183) is die gemiddelde 

interitem-korrelasiewaarde van elke kleiner afdeling ook as maatstaf vir samehang in ag geneem 

(vgl. tabel 4.8).  Die gemiddelde interitem-korrelasiewaarde moet tussen 0.15 en 0.55 lê (Clark & 

Watson, 1995:316). 

Uit die resultate in tabel 4.8 op die volgende bladsy blyk dit dat die navorser met die volgende kleiner 

afdelings in die klasopdragte se gemiddelde waardes kon werk: 

 Graad 6-klasopdrag: Verwysing-, Konjunksie-, Substitusie- en Leksikale kohesie-afdeling 

sowel as die subkategorie tydsaanduidende konjunksiemerkers  
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 Graad 9-klasopdrag: Verwysing-, Konjunksie- en Leksikale kohesie-afdeling asook die 

subkategorie persoonlike verwysing 

(Vergelyk par. 4.7.1.1.1, par. 4.7.1.1.2, par. 4.7.1.1.4 en par. 4.7.1.1.5 waar die gemiddelde van 

die Verwysing-, Konjunksie-, Substitusie- en Leksikale kohesie-afdeling onderskeidelik gegee 

word.) 

Hoewel die Verwysing-afdeling in die graad 6-klasopdrag en die Konjunksie-afdeling in die graad 

9-klasopdrag aanvaarbare Cronbach Alfa-koëffisiëntwaardes van onderskeidelik 0.54 en 0.59 toon 

(vgl. tabel 4.8 hier onder), is beide hierdie afdelings se gemiddelde interitem-korrelasiewaarde laer 

as die vereiste minimumwaarde van 0.15 wat Clark en Watson (1995:316) voorstel (vgl. tabel 4.8).  

Alhoewel die Cronbach Alfa-koëffisiëntwaarde nie baie hoog is nie, is elkeen van hierdie afdelings 

se gemiddelde waarde steeds met versigtigheid gebruik om resultate ten opsigte van hierdie 

afdelings te interpreteer. 

Al toon beide die Ellips- en Substitusie-afdeling in die graad 9-klasopdrag aanvaarbare gemiddelde 

interitem-korrelasiewaardes van 0.15 en 0.17 onderskeidelik, is hierdie afdelings se Cronbach Alfa-

koëffisiëntwaardes te laag, slegs 0.34 en 0.42, onderskeidelik (vgl. tabel 4.8 hier onder) om met 

gemiddelde waardes vir hierdie afdelings te werk. 

Die navorser kon daarom soos by die Ellips-afdeling in die graad 6-klasopdrag (vgl. tabel 4.8 hier 

onder), nie met die Substitusie- of Ellips-afdeling in die graad 9-klasopdrag as gehele werk nie, 

maar met die gemiddelde waarde van elke afsonderlike item waaruit die afdelings bestaan (vergelyk 

par. 4.7.1.1.3 en par. 4.7.1.1.4 in hierdie verband). 

Tabel 4.8: Samehang ten opsigte van die kleiner afdelings in die klasopdragte 

Kleiner afdelings 

in die klasopdragte 

CA-waarde* Gemiddelde 

interitem-

korrelasiewaarde 

CA-waarde Gemiddelde 

interitem-

korrelasiewaarde 

Graad 6 Graad 9 

Verwysing 0.54 0.12 0.61 0.14 

Persoonlike 

verwysing 

0.46 0.13 0.53 0.22 

Aantonende 

verwysing 

0.22 0.13 0.17 0.07 

Vergelykende 

verwysing 

Nie van toepassing nie: Net een item oor 

vergelykende verwysing. 

0.18 0.10 

Konjunksie 0.72 0.22 0.59 0.14 

Aaneenskakelende 

konjunksiemerkers 

Nie van toepassing nie: Net een item oor aaneenskakelende konjunksiemerkers. 
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Teenstellende 

konjunksiemerkers 

0.23 0.13 0.29 0.12 

Redegewende 

konjunksiemerkers 

0.41  0.26 0.10 0.05 

Tydsaanduidende 

konjunksiemerkers 

0.53 0.27 0.38 0.24 

Inleiers van 

geprojekteerde 

bysinne (nuwe 

subkategorie wat 

geskep is)46 

Nie van toepassing nie: Slegs een item 

oor inleiers van geprojekteerde bysinne. 

Net één waarde. 

Ellips 0.20 0.12 0.34 0.15 

Substitusie 0.65 0.32 0.42 0.17 

Leksikale kohesie 0.74 0.59 0.73 0.57 

(iii) Onderlinge verbande binne elke kleiner afdeling in die klasopdrag 

Die navorser wou ook onderlinge verbande binne elke kleiner afdeling ondersoek.  Een faktor is in ’n 

stadium ondersoek; daarom is ’n hoofas-faktorontleding sonder rotasie gebruik.   

Die Kaiser-Meyer-Olkin-waarde van die Verwysing-, Konjunksie- en Ellips-afdeling in die graad  

6-klasopdrag is 0.7, 0.8 en 0.5 onderskeidelik.  Die Kaiser-Meyer-Olkin-waarde van die Verwysing-

, Konjunksie- en Ellips-afdeling in die graad 9-klasopdrag is 0.8, en 0.5 onderskeidelik. Hierdie 

waardes dui daarop dat daar vir die eerste twee afdelings van beide klasopdragte voldoende data is 

om duidelike faktore uit te wys. 

Daar is goeie samehang ten opsigte van die graad 6- en graad 9-leerders se hantering van die items 

in die Verwysing-afdelings van beide die graad 6- en graad 9-klasopdrag, omdat die meeste items 

saamgroepeer onder verwysing (vgl. tabel 4.9 en tabel 4.10 op die volgende bladsy).  Een item in 

die graad 6-klasopdrag (item 1.1) en een item in die graad 9-klasopdrag (item 1.3) groepeer nie 

saam met die ander nie, waarskynlik omdat die betrokke deelnemers baie beter met hierdie items 

as met die ander items gevaar het.  Slegs 17.7% en 6.4% van die graad 6- en graad 9-deelnemers 

onderskeidelik het nié ’n sinvolle realiseringsmiddel by hierdie items gegee om sodoende kohesie 

deur middel van verwysing effektief te bewerkstellig nie (vgl. tabel 4.15 en tabel 4.16). 

 

 

                                                
46 Inleiers van geprojekteerde bysinne is ’n subkategorie wat die navorser self geskep het, en wat nie deel van Carstens 
(1997:292) se voorgestelde indeling van konjunksiemerkers (wat as die vertrekpunt vir hierdie studie gebruik is) vorm 
nie (vergelyk par. 4.7.1.1.2.vi vir ’n verduideliking van hierdie subkategorie). 
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Tabel 4.9:Samehang in die Verwysing-afdeling van die graad 6-klasopdrag 

Item47 Groepering onder faktor 1 (verwysing) 

1.1: Daar is net een kolletjie lig in die/hierdie/dié/daardie 

swart spieël-oog. 
 

1.2: Die oog knip nie, maar dit/hy kyk net.   .495 

1.3: Hy wonder of hierdie planeet se boeke interessanter is 

as sy planeet se boeke.   
.619 

1.5: Hulle/dit gly oor die name van die boeke... .458 

1.7: Hy kyk na sy vingerpunte.  Die letters sit nie daaraan vas 

nie.    
.557 

1.8: Hierdie woorde behoort nou net aan hom.  Dit is syne. .475 

1.9: Hierdie boek waaraan hy raak, se letters verdwyn ook.   .449 

1.10: Dit het verskillende uitwerkings op hom. .398 

1.16: Vroeg die volgende oggend, toe. .539 

 

Tabel 4.10: Samehang in die Verwysing-afdeling van die graad 9-klasopdrag 

Item Groepering onder faktor 1 (verwysing) 

1.1: My ma en ’n kookboek sit glad nie rondom dieselfde pak 

meel nie.  Dis nie dat sy nie kan kosmaak nie, sy maak kos op 

’n anderster manier. […] Gedurende my sestien lewensjare 

het ek gewoond geraak aan sulke “geregte” – om die 

waarheid te sê, ek verkies dit/hulle/hare bo die geregte van 

vreemde tafels. 

.611 

1.2: Die ding waarvoor ek die bangste in dié wêreld is… .640 

1.3: Wie weet wat alles in die/hierdie/daardie/sulke/dié 

kospotte van kennisse skuil? 
 

1.4: Die ergste woorde wat die tannie moontlik kon sê, was: 

“Ek sal sommer vir jou inskep.” 
0.386 

1.5: Ek wonder of Jurie Els weet hoe ’n mens nee dankie sê 

onder sulke/dié/hierdie/daardie omstandighede?   
.569 

1.9: Dit veroorsaak dieselfde gevoel van naarheid by my as 

skaaptjoppies. 
.448 

1.10: ’n Tannie wat tuisgemaakte wors maak, het eendag vir 

my ’n stukkie van haar tuisgemaakte wors, waarvoor sy baie 

bekend is, gegee om te proe. 

.628 

1.14: Natuurlik het ek nooit weer daar gaan vleis koop nie! .274 

1.17: Herinner my daaraan om jou resep te kry, want dit is 

lekkerder as my resep.” 
.554 

                                                
47 Die antwoorde wat in die tabelle in vetdruk aangedui word, is die memorandum van die navorser – nie die antwoorde 
wat die leerders gegee het nie. 
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Daar is ook goeie samehang ten opsigte van die graad 6- en graad 9-leerders se hantering van die 

items in die Konjunksie-afdelings van beide die graad 6- en graad 9-klasopdrag; daarom word ál die 

items in die graad 6-klasopdrag onder die faktor konjunksie gegroepeer (vgl. tabel 4.11), en slegs 

een item binne die graad 9-klasopdrag nie saam met die ander items gegroepeer nie (vgl. tabel 4.12).  

Item 1.8 binne die Konjunksie-afdeling van die graad 9-klasopdrag, word waarskynlik nie saam met 

die ander items gegroepeer nie (vgl. tabel 4.12), omdat die graad 9-deelnemers veel swakker 

daarmee gevaar het.  75% van die graad 9-deelnemers kon nie die realiseringsmiddel omdat gebruik 

om ’n redegewende verband tussen die betrokke sinne uit te druk nie (vgl. tabel 4.16 verderaan).  

Dieselfde swak gebruiksvaardigheid van omdat is tydens die eksploratiewe ondersoeke opgemerk.  

66.6% en 79.4% onderskeidelik van die seniorfase-leerders wat aan eksploratiewe ondersoeke 3 en 

4 deelgeneem het (vergelyk par. 4.5.1.2.4), kon omdat ook nie vir sinskakeling gebruik nie. 

Tabel 4.11: Samehang in die Konjunksie-afdeling van die graad 6-klasopdrag 

Item Groepering onder faktor 1 (konjunksie) 
1.4: Hy vat met sy dun vingers versigtig aan die stokou boeke se 

rugkante, omdat hy nie die boeke wil verniel nie. 
.482 

1.6: en dan verdwyn die letters asof die vreemdeling towerkragte 

het.   
.357 

1.11: Toe/terwyl hy nog so sit en wonder… .601 

1.12: Ligte trilling gaan eers deur sy een neusgat en 

dan/toe/daarna/later deur die ander een. 
.503 

1.14: En dan nies hy!  In ’n oomblik is hy weg en net die eggo van 

’n sagte plofgeluid bly in die biblioteek oor. 
.440 

1.15: Reg in die middel van die vertrek, daar waar die 

bibliotekaresse altyd vir die kinders stories lees.   
.702 

1.17: Sy wonder of haar oë haar bedrieg.   .570 

1.18: Sy wonder hoe sy al die letters en syfers gaan skoonmaak en 

op hulle regte plekke gaan terug plak voordat die eerste mense 

vanoggend kom boeke uitneem. 

.718 

 

Tabel 4.12: Samehang in die Konjunksie-afdeling van die graad 9-klasopdrag 

Item 
 Groepering onder faktor 1 (konjunksie) 

1.6: Ek kon saamleef met die aartappel- en mengelslaai, 

maar toe ’n skaaptjoppie my bord tref, het ek geweet: dit 

gaan nie werk nie. 

.552 

1.7: Al was ek sommer dadelik omgekrap, wou ek nie die 

tannie seer maak nie. 
.383 

1.8: Dis nie dat ek vol fiemies is nie – ek hou net niks van 

skaapvleis nie, omdat die reuk my naar maak. 
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1.11: Toe/terwyl ek ’n happie van hierdie kamstige 

“bekende” wors gevat het... 
.574 

1.12: het ek tot  die gevolgtrekking gekom dat hierdie 

“worsfabriek” nooit onder die oë van ’n 

gesondheidsinspekteur gekom het nie 

.607 

1.13: Ek het die res van die worsie in my sakdoek toegedraai 

en dit versigtig in my broeksak gedruk.    
.519 

1.15: ’n Ander interessante ding is dat mense altyd so gasvry 

is wanneer daar saamgeëet word. 
.585 

1.16: Daar word uitgedeel asof hulle weke laas geëet het. .414 

Uit die resultate in tabel 4.13 hier onder en tabel 4.14 op die volgende bladsy blyk dit dat die items 

in die Ellips-afdelings onder dieselfde faktor (d.i. ellips) groepeer.  Wat egter opvallend is, is dat item 

2.2.1 slegs ’n medium-korrelasie met faktor 1 toon, terwyl items 2.1.1 en 2.1.2 in ’n groot mate met 

faktor 1 korreleer (r-waardes groter as 0.7). 

Item 2.2.1 korreleer nie soos items 2.1.1 en 2.1.2 baie goed met faktor 1 nie, omdat die leerders 

hierdie item baie swakker hanteer het.  Slegs 23% en 26.5% van die graad 6- en graad 9-deelnemers 

onderskeidelik kon ellips by item 2.2.1 effektief gebruik (vgl. tabel 4.15 en tabel 4.16).   

In teenstelling hiermee het 97.6% en 81.4% van die graad 6-deelnemers en 91.7% en 63.8% van 

die graad 9-deelnemers onderskeidelik items 2.1.1 en 2.1.2 effektief hanteer (vgl. tabel 4.15 en tabel 

4.16).  

Daar is dus nie goeie samehang tussen die items in die Ellips-afdeling van die klasopdragte nie.  Die 

Cronbach Alfa-koëffisiëntwaardes van die Ellips-afdelings van beide die graad 6- en graad 9-

klasopdrag was ook laer as 0.5 (vgl. tabel 4.8 vroeër).  Daar moet egter daarop gewys word dat die 

navorser se assessering van gebruiksvaardigheid ten opsigte van ellips binne die klasopdrag, na die 

wete van die navorser, die eerste poging daartoe binne Suid-Afrika is.  Ander navorsers het moontlik 

nie ’n poging aangewend om ellips te assesseer nie, omdat dit moeilik toetsbaar is.  

Tabel 4.13: Samehang in die Ellips-afdeling van die graad 6-klasopdrag 

Item Groepering onder faktor 1 (ellips) 

2.1.1: Wat het Aasvoël gedoen? 0.770 

2.1.2: Hoe weet ons “wat” hy gedoen het? 0.749 

2.2.1: Die leerders moes die volgende sin korter 

maak deur die onnodige woord(e) weg te laat, 

sonder om enige nuwe woorde by die sin te voeg. 

Vlooi het ’n lekker kooi en Vlooi is die een wat vir 

Mossie in die bed gesit het. 

0.349 
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Tabel 4.14: Samehang in die Ellips-afdeling van die graad 9-klasopdrag 

Item Groepering onder faktor 1 (ellips) 

2.1.1: Wat wil Nataniël eerder gebruik? 0.803 

2.1.2: Hoe weet ons “wat” hy wil gebruik? 0.714 

2.2.1: Die leerders moes die volgende sin korter 

gemaak het deur die onnodige woord(e) weg te 

laat, sonder om enige nuwe woorde by die sin te 

voeg. 

 

Nataniël is nie net die aanbieder van Nataniël Tafel 

nie, maar Nataniël is ook ’n sanger en skrywer. 

0.419 

Die navorser wou nie slegs samehang en onderlinge verbande ondersoek nie, maar ook ’n 

geheelbeeld vorm van die leerders se gebruik van verskillende realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers binne die klasopdragte.  Vir hierdie doel is samevattende tabelle opgestel (vergelyk 

par. 4.7.1.1). 

4.7.1.1 Samevattende tabelle: kohesiemerkergebruik in die klasopdragte 

Elke samevattende tabel is op dieselfde manier gestruktureer.  Elke item in die graad 6-klasopdrag 

(vgl. bylaag G) en graad 9-klasopdrag (vgl. bylaag H) word woordeliks in tabel 4.15 en tabel 4.16 

weergegee, met die ooreenstemmende vraag- of opdragnommer.  Daar word by elke item telkens 

aangetoon: 

 watter realiseringsmiddele die navorser as sinvol beskou (nie die werklike 

realiseringsmiddele wat die leerders gebruik het nie – aangedui in vetdruk); 

 hoeveel punte die item tel (aangetoon in blokhakies); 

 watter tipe kohesiemerker geassesseer is; 

 hoeveel graad 6- of graad 9-deelnemers ’n realiseringsmiddel by die item gegee het; en  

 watter getal leerders (uitgedruk as ’n persentasie) ’n bepaalde punt vir ’n item behaal het. 

- By afdeling 1 kon die leerders 0 of 1 uit 1 gekry het.  

- In afdeling 2 kon die deelnemers by item 2.1.1 nul of 2 uit 2 gekry het.  By item 2.1.2 kon die 

leerders van 0 tot 2 uit 2 behaal het.  Dieselfde puntetoekenning geld vir item 2.2.1 as vir item 

2.1.2. 

- By afdeling 3 kon die leerders 0 of 1 uit 1 behaal het.  

- By afdeling 4 kon die leerders van 0 tot 2 uit 2 behaal het. 

Voorbeeldverduideliking: Die eerste inskrywing in tabel 4.15 verderaan beteken dat item 1.1 in 

afdeling 1 die gebruik van verwysing assesseer en dat 339 graad 6-deelnemers ’n realiseringsmiddel 
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by die item ingevul het. 17.7% van die graad 6-deelnemers het 0 uit 1 behaal en 82.3% van die 

graad 6-deelnemers het 1 uit 1 behaal.  

Hierdie tabelle van al die kohesiemerkers word op die volgende stuk of tien bladsye gegee, voordat 

met die interpretasie van die bevindings voortgegaan word. 
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Tabel 4.15: Resultate van die graad 6-klasopdrag 

Graad 6-klasopdrag 

Afdeling 1: Sluitingstegniek [18 punte] 

Die leerders moes ’n gedeelte van ’n storie lees en die storie voltooi deur in die oop spasies EEN 

woord te skryf wat ’n voegwoord, bywoord van tyd en plek, voornaamwoord, lidwoord of ’n 

vergelykende woord kon wees (vgl. bylaag G).  

Item binne klasopdrag 

(realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers) 

Kohesiemerker 

geassesseer 

Aantal 

deelnemers 

Punt behaal 

0 0.5

48 

1 1.5 2 

1.1: Daar is net een kolletjie lig 

in die/hierdie/dié/daardie 

swart spieël-oog. [1] 

Verwysing 339 17.7

% 

 82.3

% 

  

1.2: Die oog knip nie, maar 

dit/hy kyk net. [1]   

Verwysing 339 23.3

% 

 76.7

% 

  

1.3: Hy wonder of hierdie 

planeet se boeke 

interessanter is as sy planeet 

se boeke. [1]  

Verwysing 338 18.6

% 

 81.4

% 

  

1.4: Hy vat met sy dun vingers 

versigtig aan die stokou boeke 

se rugkante, omdat hy nie die 

boeke wil verniel nie. [1] 

Konjunksie 339 53.7

% 

 46.3

% 

  

1.5: Hulle/dit gly oor die name 

van die boeke… [1] 

Verwysing 339 83.3

% 

 16.2

% 

  

1.6: en dan verdwyn die letters 

asof die vreemdeling 

towerkragte het. [1]   

Konjunksie 339 82.0

% 

 18.0

% 

  

1.7: Hy kyk na sy vingerpunte.  

Die letters sit nie daaraan vas 

nie. [1]   

Verwysing 339 63.4

% 

 36.6

% 

  

1.8: Hierdie woorde behoort 

nou net aan hom.  Dit is syne. 

[1] 

Verwysing 338 53.0

% 

 47.0

% 

  

1.9: Hierdie boek waaraan hy 

raak, se letters verdwyn ook. 

[1]  

Verwysing 339 80.8

% 

 19.2

% 

  

1.10: Dit het verskillende 

uitwerkings op hom. [1] 

Verwysing 339 46.3

% 

 53.7

% 

  

                                                
48 Alhoewel dit gebruiklik is om in Afrikaans die komma (,) as ’n desimaalteken te gebruik (vgl. AWS, 2009:35), word die 
punt (.) in ooreenstemming met die internasionale standaardgebruik in Statistiek en wetenskaplike tekste tydens die 
rapportering van die resultate gebruik. 



172 
 

1.11: Toe/terwyl hy nog so sit 

en wonder… [1] 

Konjunksie 339 48.7

% 

 51.3

% 

  

1.12: Ligte trilling gaan eers 

deur sy een neusgat en 

daarna deur die ander een. 

[1] 

Konjunksie 339 28.9

% 

 71.1

% 

  

1.13: Sy oë trek effens nouer, 

maar dit gaan nie heeltemal 

toe nie. [1]  

Konjunksie 339 41.9

% 

 58.1

% 

  

1.14: En dan nies hy!  In ’n 

oomblik is hy weg en net die 

eggo van ’n sagte plofgeluid 

bly in die biblioteek oor. [1] 

Konjunksie 339 64.3

% 

 35.7

% 

  

1.15: Reg in die middel van 

die vertrek, daar waar die 

bibliotekaresse altyd vir die 

kinders stories lees. [1]   

Konjunksie 338 60.7

% 

 39.3

% 

  

1.16: Vroeg die volgende 

oggend, toe ... [1] 

Verwysing 339 72.9

% 

 27.1

% 

  

1.17: Sy wonder of haar oë 

haar bedrieg. [1]  

Konjunksie 339 41.0

% 

 59.0

% 

  

1.18: Sy wonder hoe sy al die 

letters en syfers gaan 

skoonmaak en op hulle regte 

plekke gaan terugplak 

voordat die eerste mense 

vanoggend kom boeke 

uitneem. [1] 

Konjunksie 339 55.5

% 

 

 44.5

% 

  

Afdeling 2: Ellips [6 punte] 

Die twee vrae oor die leerders se gebruikskennis van ellips en die een opdrag oor hulle werklike 

gebruiksvaardigheid van ellips en een opdrag in die klasopdrag oor kohesiemerkergebruik is op ’n 

geskrewe kort gedig gebaseer. (vgl. bylaag G)  

Item binne klasopdrag 

(realiseringsmiddel van 

kohesiemerker) 

Kohesiemerker 

geassesseer 

Aantal 

deelnemers 

Punt behaal 

0  0.5 1 1.5 2 

2.1.1: Wat het Aasvoël 

gedoen? (’n Vraag waar die 

leerders inligting moes aflei.) 

[2] 

Ellips 339 2.4

% 

   97.6

% 
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2.1.2: Hoe weet ons “wat” hy 

gedoen het? (’n Vraag waar 

die leerders se kennis van 

ellipsgebruik getoets is.) [2] 

Ellips 339 15.3

% 

0.9

% 

1.2

% 

1.2

% 

81.4

% 

2.2.1: Die werklike 

bewerkstelliging van ellips.  

Die leerders moes die 

volgende sin korter maak deur 

die onnodige woord(e) weg te 

laat, sonder om enige nuwe 

woorde by die sin te voeg: 

Vlooi het ’n lekker kooi en 

Vlooi is die een wat vir Mossie 

in die bed gesit het. [2] 

Ellips 339 63.7

% 

0.9

% 

4.1

% 

8.3

% 

23.0

% 

Afdeling 3: Substitusie [4 punte] 

Die leerders moes die onderstreepte woord(e) met ’n ander woord vervang.  Slegs een woord moes 

per spasie gebruik word, sonder dat die onderstreepte woorde weer gebruik word (vgl. bylaag G).  

Waar spasies in die klasopdrag is, het die navorser antwoorde hier onder ingeskryf. 

Realiseringsmiddel Kohesiemerker 

geassesseer 

Aantal 

deelnemers 

Punt behaal 

0 0.5 1 1.5 2 

3.1: ’n Maanligstraal val deur 

die eerste groot venster, maar 

nie deur die tweede groot 

venster 

(grote/een/ene/enetjie) nie. 

[1] 

Substitusie 339 38.1

% 

 61.9

% 

  

3.2: Hy wonder of hierdie 

planeet se boeke baie beter is 

as sy planeet se boeke (s’n49). 

[1] 

Substitusie 339 24.2

% 

 75.8

% 

  

3.3: Omdat die letters verdwyn 

het toe sy vingers oor die baie 

ou boeke se rugkante gegly 

het, het hy gewonder of hy 

weer sy vingers oor die baie 

ou boeke se rugkante moet  

laat gly (dit doen) [1] 

Substitusie 339 44.5

% 

 55.5

% 

  

3.4: Die swart, bolvormige ding 

op die mat is ’n eier. Dink jy ook 

Substitusie 339 21.8

% 

 78.2

% 

  

 

                                                
49 Die navorser het steeds volpunte toegeken as die leerders sin geskryf het omdat spelfoute nie die effektiewe 
bewerkstelliging van kohesie beïnvloed nie. 
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die swart, bolvormige ding op 

die mat is ’n eier (so)? [1] 

 

 

Afdeling 4: Leksikale kohesie [4 punte] 

Die leerders is van ’n sin voorsien en aan die einde van dié sin is ’n sinoniem/antoniem en ’n 

werkwoord gegee. Hulle moes dan ’n nuwe sin maak wat hierdie werkwoord en sinoniem/antoniem 

bevat en dit aan die eerste sin met ’n voegwoord verbind.  Die twee sinne moes inhoudelik verband 

hou (vgl. bylaag G).  Hierdie opdrag assesseer of die leerders leksikale kohesie, deur middel van die 

effektiewe gebruik van sinonieme en antonieme, kan bewerkstellig. 

Realiseringsmiddel Kohesiemerker 

geassesseer 

Aantal 

deelnemers 

Punt behaal 

0 0.5 1 1.5 2 

4.1 Die meeste van die boeke 

is netjies weggepak.  

(werkwoord = staan; antoniem 

van netjies = slordig) [2] 

Leksikale 

kohesie 

339 43.1

% 

0.9

% 

3.2

% 

10.9

% 

41.9

% 

4.2:  Mevrou Woordwoeker 

skrik toe sy ’n groot swart eier 

op die mat sien lê. (werkwoord 

= gesien; sinoniem van groot 

= enorme) [2] 

Leksikale 

kohesie 

339 60.5

% 

1.5

% 

3.8

% 

10.3

% 

23.9

% 

Die resultate van die graad 9-deelnemers se gebruikvaardigheid van die vyf soorte kohesiemerkers 

word in tabel 4.16 hier onder saamgevat. 

Tabel 4.16: Resultate van die graad 9-klasopdrag 

Graad 9-klasopdrag 

Afdeling 1: Verwysing en konjunksie [18 punte] 

Die leerders moes die res van die verhaal voltooi deur in die oop spasies EEN woord te skryf wat ’n 

voegwoord, bywoord van tyd en plek, voornaamwoord, lidwoord of ’n vergelykende woord kon wees 

(vgl. bylaag H). 

Realiseringsmiddele Kohesiemerker 

geassesseer 

Aantal 

deelnemers 

Punt behaal 

0 0.5 1 1.5 2 

1.1: My ma en ’n 

kookboek sit glad nie 

rondom dieselfde pak 

meel nie.  Dis nie dat sy 

nie kan kosmaak nie, sy  

maak kos op ’n 

anderster manier […] 

Gedurende my sestien 

lewensjare het ek 

gewoond geraak aan 

Verwysing 517 47.0

% 

 53.0

% 
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sulke “geregte” – om die 

waarheid te sê, ek 

verkies dit/hulle/hare 

bo die geregte van 

vreemde tafels. [1] 

1.2: Die ding waarvoor 

ek die bangste in dié 

wêreld is ... [1] 

Verwysing 517 35.0

% 

 65.0

% 

  

1.3: Wie weet wat alles 

in die/hierdie/daardie/ 

sulke/dié kospotte van 

kennisse skuil? [1]  

Verwysing 517 6.4%  93.6

% 

  

1.4: Die ergste woorde 

wat die tannie moontlik 

kon sê, was: “Ek sal 

sommer vir jou inskep.” 

[1] 

Verwysing 517 7.0%  93.0

% 

  

1.5: Ek wonder of Jurie 

Els weet hoe ’n mens 

nee dankie sê onder 

sulke/dié/hierdie/ 

daardie 

omstandighede? [1] 

Verwysing 517 31.9

% 

 68.1

% 

  

1.6: Ek kon saamleef 

met die aartappel- en 

mengelslaai, maar toe 

’n skaaptjoppie my bord 

tref, het ek geweet: dit 

gaan nie werk nie.  [1] 

Konjunksie 517 14.1

% 

 85.9

% 

  

1.7: Al was ek sommer 

dadelik omgekrap, wou 

ek nie die tannie seer 

maak nie. [1] 

Konjunksie 517 93.4

% 

 6.6%   

1.8: Dis nie dat ek vol 

fiemies is nie – ek hou 

net niks van skaapvleis 

nie, omdat die reuk my 

naar maak. [1]  

 

 

 

Konjunksie 517 75.0

% 

 25.0

% 
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1.9: Dit veroorsaak 

dieselfde gevoel van 

naarheid by my as 

skaaptjoppies. [1] 

Verwysing 517 91.7

% 

 8.3%   

1.10: ’n Tannie wat 

tuisgemaakte wors 

maak, het eendag vir 

my ’n stukkie van haar 

tuisgemaakte wors, 

waarvoor sy baie 

bekend is, gegee om te 

proe. [1] 

Verwysing 517 44.5

% 

 55.5

% 

  

1.11: Toe/terwyl ek ’n 

happie van hierdie 

kamstige “bekende” 

wors gevat het… [1] 

Konjunksie 517 16.2

% 

 83.8

% 

  

1.12:  het ek tot  die 

gevolgtrekking gekom 

dat hierdie “worsfabriek” 

nooit onder die oë van 

’n gesondheids-

inspekteur gekom het 

nie. [1] 

Konjunksie 517 25.5

% 

 74.5

% 

  

1.13:Ek het die res van 

die worsie in my 

sakdoek toegedraai en 

dit versigtig in my 

broeksak gedruk. [1]    

Konjunksie 517 7.2%  92.8

% 

  

1.14: Natuurlik het ek 

nooit weer daar gaan 

vleis koop nie! [1] 

Verwysing 517 26.9

% 

 73.1

% 

  

1.15: ’n Ander 

interessante ding is dat 

mense altyd so gasvry 

is wanneer daar 

saamgeëet word. [1] 

Konjunksie 517 28.0

% 

 72.0

% 

  

1.16: Daar word 

uitgedeel asof hulle 

weke laas geëet het… 

[1] 

 

Konjunksie 517 75.6

% 

 24.4

% 
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1.17: Herinner my 

daaraan om jou resep te 

kry, want dit is  

lekkerder as my resep.” 

[1] 

Verwysing 517 14.1

& 

 85.9

% 

  

1.18: [...] en geen 

fiemies het as dit by 

klere kom nie, 

mits/solank dit net nie 

krapperig is nie. [1] 

Konjunksie 517 61.9

% 

 38.1

% 

  

Afdeling 2: Ellips [6 punte] 

Die twee vrae oor die leerders se gebruikskennis van ellips en die een opdrag oor hulle werklike 

gebruiksvaardigheid van ellips is op ’n klankgreep uit die TV-program Nataniël se tafel gebaseer (vgl. 

bylaag H). 

Realiseringsmiddel Kohesiemerker 

geassesseer 

Aantal 

deelnemers 

Punt behaal 

0  0.5 1 1.5 2 

2.1.1: Wat wil Nataniël 

eerder gebruik? [2] 

Ellips 517 8.3%    91.7

% 

2.1.2: Hoe weet ons 

“wat” hy wil gebruik? [2] 

Ellips 517 33.3

% 

2.1% 0.2% 0.6% 63.8

% 

2.2.1: Die werklike 

bewerkstelliging van 

ellips.  

 

Die leerders moes die 

volgende sin korter 

maak deur die onnodige 

woord(e) weg te laat, 

sonder om enige nuwe 

woorde by die sin te 

voeg.  

 

Nataniël is nie net die 

aanbieder van Nataniël 

Tafel nie, maar Nataniël 

is ook ’n sanger en 

skrywer. [2]  

 

 

 

 

Ellips 517 51.5

% 

9.9% 4.6% 7.5% 26.5

% 
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Afdeling 3: Substitusie [4 punte] 

Die leerders moes die onderstreepte woorde met ’n ander woord vervang.  Slegs een woord moes 

per spasie gebruik word, sonder dat die onderstreepte woord(e) weer gebruik word. (vergelyk bylaag 

H).  Waar spasies in die klasopdrag is, het ek die navorser antwoorde ingeskryf. 

Realiseringsmiddele Kohesiemerker 

geassesseer 

Aantal 

deelnemers 

Punt behaal 

0 0.5 1 1.5 2 

3.1: Die seun se ma 

maak 3 cm hoë 

pannekoeke.  Die 

eerste pannekoek kon 

hy nog eet, maar die 

tweede pannekoek  

(grote/vette(tjie)/ 

dikke(tjie)/een/ene/ 

enetjie) het hom 

gewen. [1] 

Substitusie 517 11.2

% 

 88.8

% 

  

3.2: Die seun het by die 

ete die tjoppie in die 

servet op sy skoot 

toegedraai en dit in sy 

broeksak gesteek.  Die 

meeste mense sal nie 

sommer tjoppies in 

servette toedraai en in 

hulle broeksakke steek 

(dit doen) nie.  [1] 

Substitusie 517 21.7

% 

 72.9

% 

  

3.3: Herinner my 

daaraan om jou resep 

te kry, want jou resep is 

baie beter as my resep 

(myne). [1] 

Substitusie 517 3.1  96.9   

3.4 Ek dink 

skaaptjoppies smaak 

lekkerder as 

varktjoppies. Dink jy nie 

ook skaaptjoppies 

smaak lekkerder as 

varktjoppies (so) nie? 

[1]  

 

 

Substitusie 517 5.4  94.6   
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Afdeling 4 [4 punte] (vgl. Hoofstuk 4, par. 4.5.1.2.2) 

Die leerders is van ’n sin voorsien en aan die einde van dié sin is ’n sinoniem/antoniem en ’n 

werkwoord gegee. Hulle moes dan ’n nuwe sin maak wat hierdie werkwoord en sinoniem/antoniem 

bevat en dit aan die eerste sin met ’n voegwoord verbind.  Hierdie twee sinne moes oor dieselfde 

onderwerp handel.  Hierdie opdrag assesseer of die leerders leksikale kohesie, deur middel van die 

effektiewe gebruik van sinonieme en antonieme, kan bewerkstellig. 

Realiseringsmiddele Kohesiemerker 

geassesseer 

Aantal 

deelnemers 

Punt behaal 

0 0.5 1 1.5 2 

4.1 Gedurende die seun 

se sestien lewensjare 

het hy gewoond begin 

raak aan die vreemde 

“geregte” van sy ma.  

(werkwoord = verkies; 

antoniem van vreemde 

= gewone) [2] 

Leksikale 

kohesie 

517 42.2

% 

0.2% 1.9% 19.0

% 

36.8

% 

4.2 Daar het al menige 

male vreemde 

chemiese eksperimente 

in ons kombuis 

plaasgevind.  

(werkwoord = geskrik; 

sinoniem van vreemde 

= eienaardig) [2] 

Leksikale 

kohesie 

517 52.0

% 

 

 

0.8% 5.2% 19.1

% 

22.8

% 

Om in die volgende afdelings (par. 4.7.1.1.1 tot par. 4.7.1.1.5) verslag te kon lewer oor die leerders 

se gebruiksvaardigheid ten opsigte van die verskillende realiseringsmiddele van verwysing, 

konjunksie, ellips, substitusie en leksikale kohesie is bostaande samevattende tabelle gebruik. 

4.7.1.1.1 Afdeling oor verwysing 

Die graad 6-deelnemers het ’n gemiddelde punt van 4.4 uit 9 vir die Verwysing-afdeling behaal 

(vergelyk par. 4.7.1.i en tabel 4.17 op die volgende bladsy); dit wil sê die graad 6-deelnemers het 

gemiddeld minder as die helfte van die realiseringsmiddele vir die bewerkstelliging van kohesie deur 

middel van verwysing effektief gebruik.   

Die graad 9-deelnemers het ’n gemiddelde punt van 6 uit 9 behaal (vgl. tabel 4.17 en par. 4.7.1.i vir 

’n verduideliking waarom die Verwysing-afdelings as gehele se gemiddelde waardes gebruik mag 

word); dit wil sê dat die graad 9-deelnemers gemiddeld meer as die helfte van die 

realiseringsmiddele van verwysing effektief gebruik het.  Dit wil dus voorkom of die graad 9-leerders 

beter as die graad 6-leerders in die Verwysing-afdeling gevaar het. 
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Tabel 4.17: Gemiddelde waardes: Verwysing-afdelings 

Deelnemers Gemiddelde punt vir die 
Verwysing-afdeling behaal 

Standaardafwyking 

Graad 6 4.4

9
 

1.81 

Graad 9 6

9
 

1.87 

Verskillende tendense is in die Verwysing-afdelings geïdentifiseer, soos die onvermoë om bepaalde 

betreklike voornaamwoorde te gebruik, die substantiwiese gebruik van hierdie wat nie in Afrikaans 

die norm is nie en die onvermoë om selfstandige besitlike voornaamwoorde soos syne te gebruik 

(vergelyk par. 4.7.1.1.1.i tot par. 4.7.1.1.1.vii hierna). 

(i) Betreklike voornaamwoorde 

’n Tendens wat in beide die graad 6- en graad 9-klasopdrag geïdentifiseer is, is dat die sommige 

leerders betreklike voornaamwoorde gebruik het wat nie sinvolle kohesie bewerkstellig nie. 147 van 

339 graad 6-deelnemers het slegs die betreklike voornaamwoord wat (in plaas van waaraan) in die 

oop spasie in “Hierdie boek _____ hy raak se letters verdwyn ook” ingevul  (vgl. bylaag G: item 1.9).  

Dieselfde tendens is by die graad 9-leerders opgemerk.  84 van die 517 graad  

9-deelnemers het soos die 147 graad 6-deelnemers alleenlik wat (in plaas van waarvoor) in die oop 

spasie in “Die ding _________ ek die bangste in die wêreld is…” geskryf (vgl. bylaag H: item 1.2.)  

65% van die graad 9-deelnemers kon waarvoor by item 1.2 hier bo gebruik om verwysing te realiseer 

(vgl. tabel 4.16).  Die graad 6-deelnemers is egter minder vertroud as die graad 9-deelnemers met 

die gebruik van betreklike voornaamwoorde wat nie alleenstaande wat is nie.  Net 19% van die graad 

6-deelnemers (vgl. tabel 4.15) het waaraan by item 1.9, wat in die vorige paragraaf genoem is, 

gebruik. 

Anders as wat die navorser verwag het, het geen graad 6-deelnemer aan wat en geen graad 9-

deelnemers vir wat (die variante van onderskeidelik waaraan en waarvoor), wat kenmerkend van 

(onversorgde) spreektaal (vgl. Carstens, 2011:67) of informeler taal (vgl. Feinauer, 1998: 86) is, 

gebruik nie.  As die deelnemers aan wat en vir wat sou gebruik, sou die navorser dit as sinvolle 

realiseringsmiddele geag het, omdat die gebruik hiervan weliswaar afwyk van die norm, maar nie 

effektiewe kohesiebewerkstelliging deur middel van verwysing beïnvloed nie.  

(ii) Voorsetselvorm van die 

Min van die graad 6-deelnemers is in staat daartoe om die voorsetselvorm van die (d.i. daaraan) te 

gebruik.  Slegs 36.6% van die graad 6-deelnemers (vgl. tabel 4.15) het daaraan gebruik om op ’n 

korter wyse na die saak “vingerpunte” in die buitetalige werklikheid te verwys. 
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Sommige van die graad 6-deelnemers (84 van die 339 graad 6-deelnemers) het by item 1.7   (soos 

by die gebruik van wat in plaas van waaraan by item 1.9), slegs daar in plaas van daaraan gebruik: 

“Hy kyk na sy vingerpunte.  Die letters sit nie ___ vas nie” (vergelyk bylaag G: item 1.7).  Wat 

opvallend is, is dat die graad 6-deelnemers wat net wat (en nie waaraan nie) by item 1.9 gebruik het, 

ook geneig was om net daar (in plaas van daaraan) by item 1.7 te gebruik.  

(iii) Sinsinterne en sinseksterne verwysing 

’n Groter aantal graad 6-deelnemers kon kohesie deur middel van sinsinterne verwysing 

bewerkstellig het, as kohesie deur middel van sinseksterne verwysing.  Sinsinterne verwysing 

verwys na ’n voornaamwoord en sy antesedent wat binne dieselfde sin voorkom, en sinseksterne 

verwysing behels ’n voornaamwoord en sy antesedent wat in verskillende sinne gebruik word 

(vergelyk par. 2.2.4). 

Items 1.1 en 1.2 toets die effektiewe bewerkstelliging van kohesie deur middel van sinsinterne 

verwysing en meer as driekwart van die graad 6-deelnemers (vgl. tabel 4.15) het sinvolle 

realiseringsmiddele hier gebruik.  Items 1.5 en 1.10, daarenteen, meet die bewerkstelliging van 

kohesie deur middel van sinseksterne verwysing en onderskeidelik 16.2% en 53.7% van die graad 

6-deelnemers (vgl. tabel 4.15) het by hierdie items realiseringsmiddele gebruik wat kohesie deur 

middel van sinseksterne verwysing effektief bewerkstellig het. 

Items 1.1, 1.2, 1.5 en 1.10 word in die kolpunte hier onder weergegee met voorbeelde van die 

realiseringsmiddele wat die deelnemers gebruik het.  Realiseringsmiddele wat sinvol is en effektief 

sinsinterne of sinseksterne verwysing realiseer, word met ’n  aangedui en realiseringsmiddele wat 

nie sinvol sinsinterne of sinseksterne verwysing realiseer nie, word met ’n  aangedui. 

 Sinsinterne verwysing (item 1.1): “In die donker blink ’n oog.  Daar is net een kolletjie lig 

in die/daardie/’n /maar/sy swart spieël-oog.”  (Vergelyk bylaag G: item 1.1.) 

 Sinsinterne verwysing (item 1.2): Die oog knip nie, maar (1.2) 

ek/dit/hy/daardie/nogtans/hulle/jykyk net.  (Vergelyk bylaag G: item 1.5.) 

 Sinseksterne verwysing (item 1.5): Hy vat met sy dun vingers versigtig aan die stokou 

boeke se rugkante, (1.4) omdat hy nie die boeke wil verniel nie. (1.5) 

Dit/hulle/dan/daaraan/ sy dun vingers/dun vingers/vinger(s)/anders/hy 

oor die name van die boeke…” (Vergelyk bylaag G: item 1.5.) 

 Sinseksterne verwysing (item 1.10): Die vreemdeling kan nie sy nuuskierigheid keer nie 

en tel nog ’n boek op. Hierdie boek waaraan hy raak, se letters verdwyn ook.  Dit het 

verskillende uitwerkings op hom/dit/daar/want.  (Vergelyk bylaag G: item 1.5.) 
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(iv) Die realisering van leksikale kohesie in plaas van verwysing 

By item 1.5 in die graad 6-klasopdrag “Hy vat met sy dun vingers versigtig aan die stokou boeke se 

rugkante, omdat hy nie die boeke wil verniel nie. _____ gly oor die name van die boeke…” (vgl. 

bylaag G: item 1.5) het 59 van die 339 graad 6-deelnemers sy dun vingers, dun vingers, of vingers 

in die oop spasie ingevul om verwysing na die saak “dun vingers” te verwys. 

Die feit dat hierdie 59 graad 6-deelnemers woorde soos sy dun vingers, dun vingers of vinger(s) 

gebruik het, toon aan dat hierdie deelnemers begryp het dat hulle woorde moes gebruik om aan te 

dui dat daar steeds oor die saak “vingers” gepraat word.   

Hierdie betrokke leerders het leksikale kohesie deur middel van die effektiewe gebruik van herhaling 

gerealiseer, in plaas daarvan om verwysing deur middel van die gebruik van voornaamwoorde soos 

dit of hulle te realiseer. 

Die meetinstrument is nie die oorsaak hiervan nie.  Die betrokke opdrag spesifiseer duidelik dat die 

leerders net een woord in die oop spasies mag invul en dat een woord slegs ’n voegwoord, 

bywoord van tyd en plek, voornaamwoord, lidwoord of ’n vergelykende woord kan wees (vgl. 

bylae G en H: afdeling 1).  Die leerders het waarskynlik nie mooi geluister toe die opdrag verduidelik 

is nie en/of nie die opdrag noukeurig gelees nie. 

(v) Selfstandige besitlike voornaamwoorde 

53% van die graad 6-deelnemers het nie die selfstandige besitlike voornaamwoord syne in die 

onderstaande sin gebruik nie (vgl. tabel 4.15).  Die leerders het waarskynlik nie die verband tussen 

die sin waarin hulle die voornaamwoord moes gebruik en die voorafgaande sin raakgesien nie 

(aangedui met ’n pyl).  Vergelyk die volgende uittreksel uit die graad 6-klasopdrag:  

Hy vat met sy dun vingers versigtig aan die stokou boeke se rugkante, omdat hy 

nie die boeke wil verniel nie.  Hulle gly oor die name van die boeke en dan verdwyn 

die letters asof die vreemdeling towerkragte het.  Hy kyk na sy vingerpunte.  Die 

letters sit nie daaraan vas nie.  Hulle is in sy kop.  Weggebêre, diep binne-in sy 

donker brein. Hierdie woorde behoort nou net aan hom.  Dit is 1.8         .. 

(Vergelyk bylaag G: item 1.8.) 

Du Toit en Smith-Müller (2003:7) dat kohesie en koherensie “twee kante van dieselfde munt [is], juis 

omdat daar dikwels so ’n besondere samespel tussen dié twee verskynsels in ’n teks is”.  Omdat die 

graad 6-deelnemers waarskynlik nie die koherensie of samehangendheid tussen bogenoemde twee 

sinne opgemerk het nie, kon hulle nie kohesie effektief tussen die twee sinne bewerkstellig nie. 
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In plaas daarvan dat die deelnemers die selfstandige besitlike voornaamwoord syne by item 1.8 hier 

bo gebruik het, het hulle woorde soos nag, aand, vreemd en snaaks gebruik.  Die gebruik van hierdie 

woorde, soos blyk uit die konteks, is nie sinvol nie. 

Item 1.1 in die graad 9-klasopdrag meet ook die effektiewe gebruik van die selfstandige besitlike 

voornaamwoord hare of die persoonlike voornaamwoorde dit50 of hulle: “My ma en ’n kookboek sit 

glad nie rondom dieselfde pak meel nie. [...]  Eenkeer het sy beskuit gebak wat ons Isuzu-bakkie se 

staalversterkte bande nie eens kon verkrummel nie. Gedurende my sestien lewensjare het ek 

gewoond geraak aan sulke “geregte” – om die waarheid te sê, ek verkies (1.1) _____ bo die geregte 

van vreemde tafels” (vergelyk item 1.1 in bylaag H). 

268 van die 517 graad 9-deelnemers het persoonlike voornaamwoorde (dit of hulle) by item 1.1 

gebruik, terwyl slegs ses van die 517 graad 9-deelnemers die selfstandige besitlike voornaamwoord 

hare gebruik het om kohesie deur middel van verwysing te bewerkstellig.  Twaalf graad 9-

deelnemers het ook minder sinvolle selfstandige besitlike voornaamwoorde by item 1.1 gebruik, 

naamlik joune (agt deelnemers), en myne (vier deelnemers). 

Uit die voorafgaande bespreking, ten opsigte van die graad 6- en graad 9-deelnemers se gebruik 

van selfstandige besitlike voornaamwoorde, blyk die gebruik hiervan ’n leemte in die skryfwerk van 

die beide leerdergroepe te wees.  Geen selfstandige besitlike voornaamwoorde het ook in die graad 

6-korpus of in die graad 9-korpus voorgekom nie (vergelyk par. 4.7.2.1.1 in hierdie verband). 

(vi) Aanwysende voornaamwoorde 

27 van die 517 graad 9-deelnemers het hierdie selfstandig gebruik het by item 1.1 (vgl. bylaag H: 

item 1.1).  In die volgende oop spasie het die leerders net hierdie gebruik sonder om dit met ’n 

naamwoord soos geregte of disse te kombineer: “Gedurende my sestien lewensjare het ek gewoond 

geraak aan sulke “geregte” – om die waarheid te sê, ek verkies (1.1) _____ bo die geregte van 

vreemde tafels.” 

In Afrikaans word aanwysende voornaamwoorde nie soos in Engels selfstandig gebruik nie, maar 

wel attributief (Ponelis, 1979:89, 90; Van Schoor, 1983:311).  Om hierdie rede word die selfstandige 

gebruik van hierdie in dié studie nie as effektiewe kohesiebewerkstelliging geag nie (vgl. ook par. 

2.3.1.4.2.i).    

Engelse invloed bring waarskynlik hierdie tendens teweeg.  In Halliday en Hasan (1976:62-64) se 

standaardwerk oor kohesie, Cohesion in English, sê hulle dat aanwysende voornaamwoorde 

                                                
50 Dit word volgens Ponelis (1979:56 e.v.) as ’n persoonlike voornaamwoord geklassifiseer.  Dit word gebruik as ’n 
persoonlike voornaamwoord van die derde persoon om verwysing voort te sit na enkelvoudige konkrete sake (bv. tafel), 
enkelvoudige abstrakte sake (bv. rympie) en getalsongespesifiseerde konkrete sake (bv. water of vleis). 
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“demonstrative adjectives” kan wees of “demonstrative pronouns”.  Dit beteken dat aanwysende 

voornaamwoorde in die lidwoordparadima gebruik kan word (byvoorbeeld “I must introduce you to 

the surgeon who looked after me when I was in hospital.  That surgeon really did a fine job…”) of 

dat aanwysende voornaamwoorde selfstandig gebruik kan word (byvoorbeeld “How did you like the 

recitations?  I find those boring”).  In Afrikaans kan slegs dié, die variant van die aanwysende 

voornaamwoord hierdie, selfstandig optree (Ponelis, 1979:89). 

93.6% van die 517 graad 9-deelnemers het ’n sinvolle realiseringsmiddel in die volgende sin “Wie 

weet wat alles in _____ kospotte van kennisse skuil?” gebruik om verwysing effektief te realiseer 

(vgl. bylaag H: item 1.3).  Aanwysende voornaamwoorde is hoofsaaklik gebruik; hoewel die bepaalde 

lidwoord ook gebruik is. 

By item 1.5 “Ek wonder of Jurie Els weet hoe ’n mens nee dankie sê onder ____ omstandighede” 

(vgl. bylaag H: item 1.5), waar die gebruik van die aanwysende voornaamwoord logieserwys sterk 

na vore kom, het die graad 9-deelnemers eerder die bepaalde lidwoord gebruik.  Die leerders het 

waarskynlik swakker met hierdie item gevaar omdat hierdie item nie (soos item 1.3, waarna in die 

vorige paragraaf verwys is), bloot die bewerkstelliging van kohesie deur middel van aantonende 

verwysing wou toets nie, maar die realisering van aantonende verwysing deur middel van die gebruik 

van aanwysende voornaamwoorde.  Aanwysende voornaamwoorde het ’n sterker spesifiserende 

funksie as die bepaalde lidwoord, omdat aanwysende voornaamwoorde die saak waarna verwys 

word, in die teks kan identifiseer, terwyl die bepaalde lidwoord slegs aandui dat daar oor ’n bekende 

saak gepraat word. 

(vii) Vergelykende woorde 

Die graad 6- en graad 9-deelnemers het goed gevaar met betrekking tot die gebruik van 

vergelykende woorde in hulle betrokke klasopdragte.  81.4% van die graad 6-deelnemers het ’n 

geskikte vergelykende woord by item 1.3 gebruik (vgl. tabel 4.15) en 85.9% van die graad 9-

deelnemers het ’n sinvolle vergelykende woord by item 1.7 gebruik (vgl. tabel 4.16) om kohesie deur 

middel van vergelykende verwysing te bewerkstellig. 

Voorbeelde van sinvolle vergelykende woorde wat die leerders in hulle klasopdragte gebruik het om 

vergelykende verwysing te realiseer is: 

 Item 1.3 in die graad 6-klasopdrag: “Hy wonder of hierdie planeet se boeke 

dieselfde/anders/beter/interessanter is as sy planeet se boeke” (vgl. bylaag G: item 1.3). 

 Item 1.17 in die graad 9-klasopdrag: “Herinner my daaraan om jou resep te kry, want dit is 

lekkerder/beter/smaakliker/anders as my resep” (vgl. bylaag H: item 1.17). 
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Die graad 9-deelnemers moes vergelykende woorde twee keer in die klasopdragte gebruik het.  In 

die volgende sin “Dis nie dat ek vol fiemies is nie – ek hou net niks van skaapvleis nie, omdat die 

reuk my naar maak.  Van tuisgemaakte produkte hou ek net so min. Dit veroorsaak 1.9 dieselfde 

gevoel van naarheid by my as skaaptjoppies…” (vgl. bylaag H: item 1.9) het alleenlik 8.3% van die 

graad 9-deelnemers die vergelykende woord dieselfde effektief gebruik (vgl. tabel 4.16).  Minder 

sinvolle antwoorde deur die graad 9-deelnemers by hierdie item gegee, is onder andere die 

onbepaalde lidwoord ’n, die bepaalde lidwoord die, die byvoeglike naamwoord slegte of die 

aanwysende voornaamwoorde hierdie of daardie.  Dit dui vir die navorser daarop dat hierdie groep 

graad 9-deelnemers waarskynlik nie die sin verstaan het nie en daarom nie ’n sinvolle 

realiseringsmiddel gebruik het nie.  Die graad 9-korpus het nie iets hiervan laat blyk nie. 

Die bevindings met betrekking tot die Verwysing-afdelings word in die onderstaande tabel 

saamgevat. 

Tabel 4.18: Samevatting van die tendense in die Verwysing-afdelings 

Tendense in die klasopdragte 

 Die graad 6-deelnemers: 

- kon die bepaalde lidwoord gebruik en 

sommige leerders kan selfs die aanwysende 

voornaamwoord daardie gebruik; 

- het alleenstaande wat in plaas van waaraan 

gebruik;  

- vaar beter met sinsinterne as sinseksterne 

verwysing; 

- kon nie die voorsetselvorm daaraan gebruik 

nie en het eerder alleenstaande daar 

gebruik; 

- het vergelykende woorde gebruik soos 

interessanter, dieselfde, anders of beter 

gebruik om kohesie effektief deur middel 

van vergelykende verwysing te 

bewerkstellig; 

- vaar nie goed met betrekking tot die gebruik 

van die selfstandige besitlike 

voornaamwoord syne nie, omdat hulle nie 

die koherensie of samehangendheid tussen 

die betrokke sinne opmerk nie; 

- kon die persoonlike voornaamwoorde dit of 

hy gebruik wanneer hierdie 

realiseringsmiddele skakel met ’n 

Die graad 9-deelnemers: 

- kon die bepaalde lidwoord of aanwysende 

voornaamwoorde gebruik daar waar 

aantonende verwysing deur enigeen van 

hierdie twee realiseringsmiddele aangedui 

kon word, maar sukkel met die gebruik van 

aanwysende voornaamwoorde, waar die 

gebruik daarvan logieserwys sterk na vore 

kom; 

- kon alleenstaande wat gebruik, maar 

sukkel om waarvoor te gebruik; 

- het vergelykende woorde gebruik soos 

lekkerder, beter, smaakliker of anders 

gebruik om kohesie effektief deur middel 

van vergelykende verwysing te 

bewerkstellig; 

- sukkel om vergelykende verwysing deur 

middel van dieselfde te realiseer;  

- gebruik hierdie selfstandig, terwyl dit 

gebruiklik is om hierdie in Afrikaans in ’n 

attributiewe posisie te gebruik; 

- gebruik persoonlike voornaamwoorde om 

te verwys wanneer hulle die keuse het 

tussen persoonlike voornaamwoorde en 
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antesedent in dieselfde sin (d.i. sinsinterne 

verwysing); en 

- kon nie dit of hulle (by item 1.5) en hom 

(item 1.10) gebruik om te verwys na ’n saak 

wat in ’n vorige sin in die teks bekendgestel 

is nie (d.i. sinseksterne verwysing). 

selfstandige besitlike voornaamwoorde; en 

- gebruik selfstandige besitlike 

voornaamwoorde wat nie sinvol verwysing 

realiseer nie. 

4.7.1.1.2 Afdeling oor konjunksie 

Die graad 6-deelnemers het ’n gemiddelde punt van 4.2 uit 9 vir die Konjunksie-afdeling behaal 

(vergelyk par. 4.7.1.i en tabel 4.19 hier onder); dit wil sê die graad 6-deelnemers het minder as die 

helfte van die realiseringsmiddele vir die realisering van konjunksie effektief gebruik. 

Die graad 9-deelnemers het ’n gemiddelde punt van 5 uit 9 behaal (vgl. tabel 4.19 en par. 4.7.1.i vir 

’n verduideliking waarom met die Konjunksie-afdelings as gemiddelde waardes gewerk mag word).  

Dit beteken dat die graad 9-deelnemers meer as die helfte van die realiseringsmiddele van 

konjunksie kon gebruik.  Dit wil voorkom of die graad 9-deelnemers beter as die graad 6-deelnemers 

in die Konjunksie-afdeling gevaar het. 

Tabel 4.19: Gemiddelde waardes: Konjunksie-afdelings 

Deelnemers Gemiddelde punt vir die 
Konjunksie-afdeling behaal 

Standaardafwyking 

Graad 6 4.2

9
 

2.39 

Graad 9 5

9
 

1.70 

Dit maak sin dat die graad 6-deelnemers goeie punte vir hierdie subkategorie behaal het, aangesien 

tydsaanduidende konjunksiemerkers ook een van die subkategorieë van konjunksiemerkers is wat 

dikwels in hulle selfstandige skryfwerk voorgekom het (vergelyk par. 4.7.2.4 in hierdie verband).  

Verskillende tendense is in die Konjunksie-afdelings geïdentifiseer en word vervolgens in par. 

4.7.1.1.2.i tot par. 4.7.1.1.2.vi beskryf. 

(i) Redegewende konjunksiemerker omdat 

53.7% van die graad 6-deelnemers en 75% van die graad 9-deelnemers kon nie die 

realiseringsmiddel omdat gebruik om ’n redegewende verband tussen die onderstaande sinne uit te 

druk nie (vgl. tabel 4.15 en tabel 4.16 onderskeidelik).   

Die sinne binne die klasopdragte waarin die leerders omdat moes gebruik, is: 

 “Hy vat met sy dun vingers versigtig aan die stokou boeke se rugkante” en “hy nie die boeke 

wil verniel nie” (vergelyk bylaag G: item 1.4). 
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 “Ek hou net niks van skaapvleis nie” en “die reuk my naar maak” met mekaar te verbind nie 

(vergelyk bylaag H: item 1.8). 

Die feit dat die betrokke graad 6- en graad 9-deelnemers nie omdat in die sluitingsoefening kon 

gebruik nie, dui daarop dat hulle waarskynlik nie vertroud is met die veranderde woordorde wat met 

die gebruik van omdat saamhang nie.  Omdat is ’n onderskikkende voegwoord en wanneer dit 

gebruik word, skuif die werkwoorddeel gedeeltelik (byvoorbeeld die hulpwerkwoord) of algeheel 

nader aan die einde van die sin (vgl. Carstens, 2011:48). 

Die graad 12-eksamineerdersverslae van die Oos-Kaapse Departement van Onderwys (OKOD) 

toon selfs aan dat matrikulante, wat moedertaalsprekers van Afrikaans is, wat op 'n veel hoër vlak 

as graad 6- en graad 9-leerders funksioneer, nie gewysigde woordorde met bepaalde voegwoorde 

(soos omdat) versoen nie (vgl. OKOD, 2012; OKOD, 2013).   

Die navorser het nie tot dieselfde bevinding gekom met betrekking tot die gebruik van omdat en 

woordorde in selfstandige skryfwerk nie.  Al het omdat betreklik min in die graad 6- en graad 9-

korpus voorgekom (onderskeidelik 0.338 en 0.902 keer per 1 000 woorde in die graad 6- en graad 

9-korpus), het al die betrokke deelnemers, wat omdat wel gebruik het, dit saam met die korrekte 

woordvolgorde gebruik (vergelyk par. 4.7.2.4.3.2). 

Die graad 6- en graad 9-deelnemers wat nie omdat in die klasopdragte gebruik het nie, het want in 

plaas van omdat gebruik.  Die gebruik van want in plaas van omdat is nie verbasend nie, aangesien 

geen verandering in die woordorde meegebring word wanneer want gebruik word nie.   

Die graad 6- en graad 9-leerders wat want vir die skakeling van bogenoemde sinne gebruik het, het 

ten minste begryp dat ’n realiseringsmiddel gebruik moes word wat ’n redegewende verhouding 

tussen die twee sinne uitdruk.  Hulle het egter nie verreken dat die veranderende woordorde (d.i. die 

hulpwerkwoord wil en die hoofwerkwoord maak wat na die einde van die sin in onderskeidelik die 

graad 6- en die graad 9-klasopdrag skuif) nie met die realiseringsmiddel want saamhang nie.  Want 

(soos en, maar en of) is ’n neweskikkende voegwoord en neweskikkende voegwoorde verbind 

hoofsinne, oftewel onafhanklike sinne met mekaar, sonder dat enige verandering in die sinsvolgorde 

voorkom (vgl. Carstens, 2011:45). 

(ii) Teenstellende konjunksiemerker asof 

82% van die graad 6-deelnemers en 75.6% van die graad 9-deelnemers het nie asof gebruik om ’n 

teenstellende verband tussen sinne uit te druk nie (vergelyk tabel 4.15: item 1.6 en tabel 4.16: item 

1.16 onderskeidelik).  In plaas daarvan om asof te gebruik, het heelwat deelnemers omdat gebruik.  

Die asterisk (*) wat in die onderstaande voorbeelde én regdeur hierdie verhandeling voorkom, wys 

telkens dat die betrokke realiseringsmiddel kohesie nié effektief bewerkstellig het nie. 
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 Item 1.6 (graad 6-klasopdrag): “en dan verdwyn die letters omdat* die vreemdeling 

towerkragte het” (vergelyk bylaag G: item 1.6). 

Daar is nêrens vroeër in die teks vermeld dat die vreemdeling towerkragte het nie, daarom 

kan die realiseringsmiddel “omdat”, wat 'n oorsaak-gevolg-verhouding uitdruk, nie gebruik 

word nie:  Die mannetjie het nie towerkragte wat die oorsaak is van die letters wat verdwyn 

nie.  Dit wil wel vir die leser lyk asof die vreemdeling towerkragte het.  In hierdie geval is die 

gebruik van asof meer geskik:  Dit impliseer dat die mannetjie nie towerkragte het wat die 

letters van die boek laat verdwyn nie, maar dat dit lyk asof dit so is. 

 Item 1.16 (graad 9-klasopdrag):“Daar word uitgedeel omdat* hulle weke laas geëet het” 

(vergelyk bylaag H: item 1.16). 

Die mense het nie werklik weke laas geëet nie, maar dit wil lyk dat hulle so lank terug geëet 

het, omdat hulle hulle borde vol skep. Die gebruik van asof, wat 'n implisiete teenstellende 

verband uitdruk, is hier dus gepas. 

Die gebruik van bogenoemde minder sinvolle realiseringsmiddele word waarskynlik meegebring 

deur die leerders se interpretasie van die sinne.  Die verkeerde interpretasie bring die gebruik van 

’n minder sinvolle realiseringsmiddele van konjunksie mee. 

(iii) Leesbegrip en konjunksiemerkergebruik 

Die graad 6- en graad 9-deelnemers het soms op plekke waar konjunksiemerkers vereis is, 

heeltemal verkeerde woordkeuses (wat nie konjunksiemerkers is nie) uitgeoefen.  Vergelyk as 

voorbeelde hiervan:  

 Item 1.15 (graad 6-klasopdrag): “Reg in die middel van die vertrek, daar/staan/is die 

bibliotekaresse altyd vir die kinders stories lees” (vergelyk bylaag G: item 1.15). 

Slegs 39% van die graad 6-deelnemers het die realiseringsmiddel waar (’n onderskikkende 

voegwoord) effektief gebruik om ’n redegewende verband tussen die sinne uit te druk (vgl. 

tabel 4.15). 

 Item 1.7 (graad 9-klasopdrag): “Toe/daarna* was ek sommer dadelik omgekrap, wou ek 

nie die tannie seer maak nie” (vergelyk bylaag H: item 1.7). 

Slegs 6.6% van die graad 9-deelnemers het die realiseringsmiddel al (’n voegwoordelike 

bywoord) effektief gebruik om ’n teenstellende verband uit te druk (vgl. tabel 4.16).  
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(iv) Tydsaanduidende konjunksiemerkers 

71.1% van die graad 6-deelnemers het sinvolle realiseringsmiddele soos toe, dan, daarna of later in 

die oop spasie in “’n Ligte trilling gaan eers deur sy een neusgat en _____ deur die ander een” 

gebruik om opeenvolgende tydsverbande uit te druk (vgl. tabel 4.15 en bylaag G: item 1.12). 

51.3% van die graad 6-deelnemers het nie sinvolle realiseringsmiddele soos terwyl of toe in die oop 

spasie in  “___ hy nog so sit en wonder of hy weer aan die boeke moet raak, gebeur iets vreemds” 

gebruik nie (vergelyk tabel 4.15: item 1.11 en bylaag G: item 1.11).  Heelwat leerders het as of 

wanneer gebruik, wat nie sinvol konjunksie in hierdie sin realiseer nie.  Hierdie item in die graad 6-

klasopdrag vereis die gebruik van realiseringsmiddele wat “gespesialiseerde betekenisse” (vgl. 

Ponelis, 1979:340) tussen die sinne uitdruk.  Die inhoud van die sinne “hy sit so en wonder of hy 

weer aan die boeke moet raak” en “gebeur iets vreemds” dui op twee dinge wat gelyktydig plaasvind, 

of ’n gebeurtenis wat op dieselfde tydstip as ’n ander gebeurtenis plaasvind.  Daar bestaan dus ’n 

gelyktydige of ’n stiptelike verband tussen hierdie sinne en volgens die geïmplementeerde raamwerk 

(vergelyk par. 2.4.2) sou die gebruik van terwyl of toe, wat onderskeidelik kontrasterende en stiptelike 

verbande uitdruk, meer geskik wees.   

83.8% van die graad 9-deelnemers het sinvolle realiseringsmiddele soos toe, terwyl, of nadat gebruik 

om ’n tydsaanduidende verhouding in die volgende sin uit te druk: “____ ek ’n happie van hierdie 

kamstige “bekende” wors gevat het, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie “worsfabriek” 

nooit onder die oë van ’n gesondheidsinspekteur gekom het nie” (vergelyk bylaag H: item 1.11).   

Van die graad 9-deelnemers wat nie toe, terwyl of nadat by item 1.11 hier bo kan gebruik nie, het 

ook, soos die graad 6-deelnemers, as of wanneer gebruik wat in hierdie konteks nie effektiewe 

kohesie bewerkstellig nie. 

(v) Verwarring van en en maar 

’n Tendens wat veral in die graad 6-klasopdrag (en in ’n kleiner mate in die graad 9-klasopdrag) 

geïdentifiseer is, is die verwarring van en en maar.  Heelwat graad 6-deelnemers het en gebruik 

waar maar meer sinvol sou wees, soos in “Sy oë trek effens nouer, en* dit gaan nie heeltemal toe 

nie (vgl. bylaag G: item 1.13).  Die omgekeerde is ook die graad 6-klasopdrag opgemerk.  ’n Groot 

aantal graad 6-deelnemers het maar gebruik in plaas van en in “En dan nies hy!  In ’n oomblik is hy 

weg maar* net die eggo van ’n sagte plofgeluid bly in die biblioteek oor” (vgl. bylaag G: item 1.14).   

Die verwarring van en en maar verklaar waarom die graad 6-deelnemers so swak met hierdie items 

gevaar het.  Slegs 58.1% en 35.7% onderskeidelik van die graad 6-deelnemers kan sinvolle 

realiseringsmiddele by items 1.13 en 1.14 gebruik (vgl. tabel 4.15). 
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Anders as die graad 6-deelnemers het 85.9% van die graad 9-deelnemers maar  effektief gebruik 

(vgl. tabel 4.16).  Tog het sommige graad 9-deelnemers, soos die graad 6-deelneemers, en en maar 

verwar.  Vergelyk item 1.6: “Ek kon saamleef met die aartappel- en mengelslaai, en* toe ’n 

skaaptjoppie my bord tref, het ek geweet: dit gaan nie werk nie” (vgl. bylaag H: item 1.6).  Een van 

die deelnemers (deelnemer 516 van hoërskool 6) het selfs beide en en maar in die oop spasie 

geskryf, waarskynlik omdat hy nie kon besluit watter een meer geskik is nie. 

(vi) Inleiers van geprojekteerde bysinne (dat en of) 

Dat en of as inleiers van geprojekteerde bysinne (en dikwels gekoppel aan die indirekte rede) vorm 

nie deel van Carstens (1997:292) se raamwerk van konjunksieverhoudinge nie, maar dit vorm deel 

van die navorser se geïmplementeerde raamwerk, en is ’n subkategorie wat die navorser self geskep 

het (vergelyk par. 2.3.4.1.v vir meer inligting oor hierdie nuutgeskepte subkategorie).   

Die graad 6- en graad 9-leerders het die volgende items in die betrokke klasopdragte gekry, waarin 

hulle onderskeidelik of en dat moes gebruik: 

 Graad 6-klasopdrag: “Sy wonder ____ haar oë haar bedrieg” (vergelyk bylaag G: item 

1.17). 

 Graad 9-klasopdrag: “... het ek tot die gevolgtrekking gekom ____ hierdie “worsfabriek” 

nooit onder die oë van ’n gesondheidsinspekteur gekom het nie” gebruik (vergelyk bylaag 

H: item 1.12.) 

Net 40% van die graad 6-deelnemers (vgl. tabel 4.15) het die realiseringsmiddel of, by item 1.17 wat 

hier bo gegee is, gebruik.  Minder sinvolle antwoorde wat die graad 6-deelnemers in die oop spasie 

geskryf het, is hoe, wat, is, as, waar en dat.  

74.5% van die graad 9-deelnemers het die realiseringsmiddel dat by item 1.12 hier bo gebruik (vgl. 

tabel 4.16).  25.5% van die graad 9-deelnemers wat nie die realiseringsmiddel dat gebruik het nie, 

het die volgende minder sinvolle woordkeuses uitgeoefen: waar(van), net, om, by, omdat, toe en en. 

In bogenoemde items (item 1.17 en item 1.12) in die klasopdragte is dat en of “onderskikkende 

voegwoorde” (vgl. Carstens, 2011:48-49), “onderskikkers” (vgl. Ponelis, 1979:439) of 

“struktuurwoorde” (vgl. Combrink, 1995:40).  Dat en of is dus onderskikkers wat hoofsinne en 

bysinne verbind en afhanklike woordvolgorde teweeg bring.  Die bysinne “haar oë haar bedrieg” 

(item 1.17 in die graad 6-klasopdrag) en “hierdie ‘worsfabriek’ nooit onder die oë van ’n 

gesondheidsinspekteur gekom het nie” (item 1.12 in die graad 9-klasopdrag) word beide deur middel 

van of of dat ingelei. 
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Die bysinne wat deur of en dat ingelei word, noem die navorser “geprojekteerde bysinne”, omdat die 

hierdie bysinne deur die hoofsinne geprojekteer word.  Die hoofsin staan daarom as die 

projekterende sin bekend.  Die hoofsin projekteer die bysin omdat die hoofsin se betekenis 

“onvoltooid” is en dit vir sy inhoud gebonde aan die bysin is.  Hierdie proses, waarby dat en of 

betrokke is, staan as projeksie bekend: “Through projection, one clause is set up as the 

representation of the linguistic ‘content’ of another” (Halliday & Matthiesen, 2004:509). 

Dat en of, wat by die proses van projeksie betrokke is, hang ook, soos blyk uit item 1.17 in die graad 

6-klasopdrag, saam met die indirekte rede.  As of gebruik word, verander die sin van “Sy wonder: 

‘Bedrieg my oë my?’” (d.i. direkte rede) na “Sy wonder of haar oë haar bedrieg” (indirekte rede) (vgl. 

Halliday & Matthiesen, 2004:443 in hierdie verband).  

 Die bevindings met betrekking tot die Konjunksie-afdelings, wat uit die klasopdragte gemaak kon 

word, word in die onderstaande tabel saamgevat. 

Tabel 4.20: Samevatting van die tendense in die Konjunksie-afdelings 

Tendense in die graad 6-klasopdrag Tendense in die graad 9-klasopdrag 

 Heelwat graad 6- en graad 9-deelnemers 

kon nie die redegewende onderskikkende 

voegwoord omdat gebruik nie, waarskynlik 

omdat hulle nie vertroud is met die 

veranderde woordorde wat omdat teweeg 

bring nie. 

 Heelwat graad 6- en graad 9-deelnemers 

kon nie die redegewende onderskikkende 

voegwoord omdat gebruik nie, waarskynlik 

omdat hulle nie vertroud is met die 

veranderde woordorde wat omdat teweeg 

bring nie. 

 Die graad 6- en graad 9-deelnemers 

gebruik eerder die redegewende 

neweskikkende voegwoord want in plaas 

van omdat. 

 Die graad 6- en graad 9-deelnemers 

gebruik eerder die redegewende 

neweskikkende voegwoord want in plaas 

van omdat. 

 Uit albei leerdergroepe is daar leerders 

wat minder sinvolle konjunksiemerkers 

soos as of wanneer wat algemene 

tydsverbande uitdruk gebruik, wanneer 

hulle konjunksiemerkers soos toe of terwyl 

moes gebruik wat gespesialiseerde 

tydsverbande (soos stiptelike of 

gelyktydige verbande) uitdruk. 

 Uit albei leerdergroepe is daar leerders 

wat minder sinvolle konjunksiemerkers 

soos as of wanneer wat algemene 

tydsverbande uitdruk gebruik, wanneer 

hulle konjunksiemerkers soos toe of terwyl 

moes gebruik wat gespesialiseerde 

tydsverbande (soos stiptelike of 

gelyktydige verbande) uitdruk. 

 Die verwarring van en en maar is ’n 

tendens wat uit hierdie opdrag spreek.  

 Die verwarring van en en maar is ’n 

tendens wat uit hierdie opdrag spreek. 

 Die graad 6-deelnemers kon 

konjunksiemerkers soos toe, dan, daarna 

of later gebruik om opeenvolgende 

 Die graad 9-deelnemers kan 

konjunksiemerkers soos toe, terwyl of 

nadat gebruik om onderskeidelik stiptelike, 
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tydsverbande uit te druk. 

 Die graad 6-deelnemers sukkel om 

kontrasterende verbande (deur middel van 

terwyl) en stiptelike tydsverbande (deur 

middel van toe) uit te druk. 

kontrasterende of opeenvolgende 

verbande tussen sinne uit te druk. 

 Die graad 6-deelnemers kon nie die 

geprojekteerdebysin-inleier of gebruik nie. 

 Die graad 9-deelnemers kon die 

geprojekteerdebysin-inleier dat gebruik. 

 

4.7.1.1.3 Afdeling oor ellips 

Die navorser kon nie met die gemiddelde waarde van die Ellips-afdelings binne die graad 6- en 

graad 9-klasopdrag werk nie, aangesien daar volgens die Cronbach Alfa-koëffisiëntwaarde van 

hierdie afdelings té min samehang was (vergelyk par. 4.7.1.i waar die Cronbach Alfa-

koëffisiëntwaarde van hierdie afdeling gegee word).  Daarom werk die navorser met elke item binne 

die Ellips-afdelings van die graad 6- en graad 9-klasopdrag se gemiddelde waarde. 

Tabel 4.21: Gemiddelde waardes van die items binne die Ellips-afdelings 

Deelnemers Gemiddelde punt behaal vir elke item 

in die Ellips-afdelings 

Standaardafwyking 

Item 2.1.1 Item 2.1.2 Item  2.2.1 Item 2.1.1 Item 2.1.2 Item  2.2.1 

Graad 6 1.95

2
 

1.66

2
 

0.63

2
 0.30 0.73 0.87 

Graad 9 1.86

2
 

1.30

2
 

0.74

2
 0.60 0.97 0.82 

(i) Bevindings ten opsigte van die deelnemers se gebruikskennis van ellips 

Die graad 6- en graad 9-deelnemers het baie goed gevaar met item 2.1.1, waar daar van hulle 

verwag is om ’n teks te lees en daaruit inligting af te lei.  Gebruikskennis van ellips is deur middel 

van die item geassesseer.  Die feit dat die graad 6- en graad 9-deelnemers onderskeidelik gemiddeld 

1.95 en 1.86 uit 2 behaal het (vgl. tabel 4.21 hier bo) dui daarop dat ’n groot aantal deelnemers 

waarskynlik volpunte vir hierdie item behaal het.  98% van die graad 6-deelnemers en 93% van die 

graad 9-deelnemers het ’n sinvolle antwoord by item 2.1.1 gegee (vgl. tabel 4.15 en tabel 4.16 in 

hierdie verband). 

Die leerders se gebruikskennis van ellips word ook by item 2.1.2 getoets.  Die graad 6-deelnemers 

moes motiveer hoe hulle weet wat Aasvoël gedoen het (vgl. bylaag G: item 2.1.2), en die graad 9-

deelnemers moes motiveer dat Nataniël inderdaad ’n vurk wil gebruik (vgl. bylaag H: item 2.1.2).   
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Die graad 6-deelnemers het soos vir item 2.1.1 ook ’n goeie gemiddelde punt van 1.66 uit 2 behaal 

vir item 2.2.1 behaal.  81.4% van die graad 6-deelnemers (vgl. tabel 4.15) kon motiveer hoe hulle 

weet wat Aasvoël gedoen het.  Hulle het onder andere na Aasvoël se direkte woorde (d.i. “Ek het”) 

verwys.  Deur middel hiervan het die leerders aangetoon dat, al is ellips in “Ek het” gebruik, kon hulle 

uit die vorige sin die weggelate woorde (d.i. “vir Mossie doodgeskiet”) aflei en op hierdie manier 

vasstel wat dit is wat Aasvoël gedoen het. 

Daarenteen het die graad 9-deelnemers gemiddeld nie eers 1 uit 2 vir item 2.1.2 behaal nie en het 

slegs 63.8% van hulle (vgl. tabel 4.16) ’n sinvolle antwoord gegee.  Die graad 9-deelnemers wat die 

“verkeerde” antwoord gegee het, het oënskynlik nie ’n probleem ten opsigte van die gebruikskennis 

van ellips nie, maar het die vraag anders geïnterpreteer as die navorser se bedoeling daarmee, want 

hulle het wel in hulle selfstandige skryfwerk ellips binne verskillende omstandighede (soos by 

sinsneweskikkings of na voorbepalings) effektief gebruik (vergelyk par. 4.7.2.3.1).  In die 

klasopdragte het hulle swak gevaar met item 2.1.2 omdat hulle deur die bank op die verkeerde woord 

in die opdrag gefokus het.  In plaas daarvan dat hulle op die gekursiveerde wil gefokus het om vas 

te stel wat Nataniël wil gebruik, het hulle op die woord wat gelet en ’n gedeelte uit die teks gaan 

soek, wat aandui wat Nataniël besig is om te gebruik.  (Vergelyk bylaag H: item 2.1.2.) 

(ii) Bevindings ten opsigte van die deelnemers se gebruiksvaardigheid ten opsigte van 

ellips 

Die laaste item (item 2.2.1) toets die leerders se werklike gebruiksvaardigheid ten opsigte van ellips 

by sinsneweskikking (vergelyk par. 2.3.3.1.i vir meer besonderhede hieroor). 

Die graad 6- en graad 9-deelnemers moes gegewe sinne op ’n korter manier skryf deur woorde weg 

te laat, sonder om enige nuwe woorde by die sinne te voeg: 

 Graad 6-klasopdrag: Vlooi het ’n lekker kooi en Vlooi is die een wat vir Mossie in die bed 

gesit het.  (Vergelyk bylaag G: item 2.2.1.) 

(Vlooi, wat herhaal word, moes weggelaat word.) 

 Graad 9-klasopdrag: Nataniël is nie net die aanbieder van Nataniël Tafel nie, maar 

Nataniël is ook ’n sanger en skrywer.  (Vergelyk bylaag H: item 2.2.1.) 

(Nataniël of Nataniël is, wat herhaal word, moes weggelaat word.) 

Nóg die graad 6- nóg die graad 9-deelnemers was in staat tot die realisering van ellips op hierdie 

manier.  Die gemiddelde punt wat die graad 6- en graad 9-deelnemers vir die gebruik van ellips 

behaal het, is gemiddeld 0.63 en 0.74 onderskeidelik uit 2 (vgl. tabel 4.21 vroeër).  Sulke lae 

gemiddelde waardes beteken dat ŉ groot aantal van die graad 6- en graad 9-deelnemers minder as 

50% en selfs nul vir item 2.2.1 behaal het. 
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Daar is twee redes vir die leerders se swak prestasie.  Hulle het eerstens die verkeerde woorde 

weggelaat en tweedens woorde bygevoeg wat verwysing realiseer, in plaas daarvan om woorde 

weg te laat en dit met ’n nulstaat te vervang.    

 Weglating van die verkeerde woorde 

Ellips word gebruik wanneer veronderstelde woorde weggelaat word.  Die woorde wat weggelaat 

word, kan veronderstel word, omdat hulle gelees en verstaan word saam met die woorde wat wel in 

die teks teenwoordig is (Wybenga, 1989:228).  Die onderstaande woorde wat die deelnemers 

verkeerdelik weggelaat het (aangedui met ’n ), word nie veronderstel na aanleiding van ander 

woorde in dieselfde teksgedeelte (teksinterne konteks of taalomgewing) nie.  Omdat die weglating 

van hierdie woorde nie aan die definisie van ellips voldoen nie, het die navorser dit nie as die 

realisering van ellips geag nie.   

Die opvallende woord wat hulle moes weglaat, is Vlooi (graad 6-klasopdrag) en Nataniël (graad 9-

klasopdrag) (vergelyk par. 4.7.1.1 waar die samestelling van elke afdeling binne die klasopdragte 

beskryf word).  

 Deelnemer 319 in graad 6: “Vlooi het ’n  kooi en Vlooi is die een wat vir Mossie in die bed 

gesit het” ( = lekker). 

 Deelnemer 337 in graad 6: “Vlooi het ’n lekker kooi Vlooi  is die een wat  Mossie in die 

bed gesit het” ( = en; vir). 

 Deelnemer 43 in graad 6: “Vlooi het ’n lekker kooi en is die een wat vir Mossie in  bed gesit 

het” ( = die).51 

 Deelnemer 434 in graad 9: “Nataniël is nie net ’n aanbieder van Nataniël Tafel , maar ook 

’n sanger en skrywer” ( = die bywoord van ontkenning nie).  

 Deelnemer 473 in graad 9: “Nataniël is  die aanbieder van Nataniël Tafel  maar Nataniël 

is ’n sanger en skrywer” ( = nie net; nie; ook)52 

Die weglating van voegwoorde word ook nie deur die navorser as die gebruik van ellips geag nie 

(vergelyk par. 2.3.3.1.i).  Quirk et al. (1985:888-889) gee die voorbeeld “The door opened and Mary 

entered” en redeneer dan dat die weglating van die voegwoord “then” na “and” nie as die gebruik 

van ellips beskou moet word nie, maar as semantiese veronderstelling.  Die leser lei af dat “then”, 

wat opeenvolging in tyd uitdruk, veronderstel word tussen die twee sinne.53 

                                                
51 Die weglating van die voldoen nie aan die definisie van ellips nie, én dit druis in teen die idiom van Afrikaans. 
52 Die weglating van die bywoord van ontkenning nie, voldoen net soos die weglating van die bepaalde lidwoord nie aan 
die definisie van ellips nie, én dit is taalkundig nie juis nie. 
53 Daar is egter ’n uitsondering ten opsigte van ellips en die gebruik van voegwoorde (vergelyk par. 2.3.3.1.i in hierdie 
verband. 
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Voorbeelde van voegwoorde wat weggelaat is, maar nie deur die navorser as die realisering van 

ellips geag is nie, word met ’n  hier onder aangetoon. 

 Deelnemer 104 in graad 6: “Vlooi het ’n lekker kooi  is die een wat vir Mossie in die bed 

gesit het” ( = en). 

 Deelnemer 357 in graad 9: “Nataniël is nie net aanbieder van Nataniël Tafel,  is ook ’n 

sanger en skrywer” ( = maar). 

 Die realisering van verwysing in plaas van ellips 

’n Tweede rede vir die swakker prestasie van die graad 6- en graad 9-deelnemers ten opsigte van 

die gebruik van ellips, is dat hulle herhaaldelik Vlooi en Nataniël met hy vervang het, in plaas daarvan 

om bloot woorde weg te laat (d.i. ellips te gebruik).  Die deelnemers het waarskynlik hy gebruik, 

omdat hulle die opdrag nie noukeurig gelees het nie.  Die opdrag het duidelik gespesifiseer dat die 

leerders geen nuwe woorde by die sin mag voeg nie.  Vergelyk as voorbeelde:  

 Deelnemer 105 in graad 6: “Vlooi het ’n lekker kooi en hy het Mossie in die bed gesit.” 

 Deelnemer 321 in graad 9: “Nataniël is nie net die aanbieder van Nataniël Tafel nie, hy is 

ook ’n sanger en skrywer”. 

Die vervanging van Vlooi en Nataniël met hy is steeds effektiewe kohesiebewerkstelliging deur 

middel van verwysing en die deelnemers het steeds saai herhaling uitgeskakel wat ook een van die 

funksies van ellips is (vergelyk par. 2.3.3).  Die gebruik van hy voldoen egter nie aan die definisie 

van ellips nie, omdat woorde nie weggelaat is en met ’n nulstaat vervang is nie. 

Die deelnemers het verwysing dalk meer as ellips gebruik, omdat die gebruik van ellips vir hulle 

meer natuurlik in gesproke taalgebruik is en hulle hier sinne moes skryf (vgl. McCarthy, 1991:46; 

Carstens, 1997:218; Carstens & Van de Poel, 2012:110 ten opsigte van die beperkte voorkoms van 

ellips in skryfwerk oor die algemeen – nie net met betrekking tot ’n spesifieke taal nie). 

Gevolgtrekking rakende die leerders se gebruikskennis en -vaardigheid ten opsigte van ellips 

Die navorser kon nie tot ’n finale antwoord kom rakende die leerders se gebruikskennis en  

-vaardigheid ten opsigte van ellips in die klasopdragte nie, omdat slegs drie items oor ellips, vanweë 

tydsbeperkings, ingesluit kon word.  Dit sou nie haalbaar wees om meer items in die klasopdragte 

om ellips te assesseer in te sluit nie, omdat die leerders die klasopdragte binne ’n enkele periode 

moes voltooi.   

Benewens tydsbeperkings was die opstel van die afdeling oor ellips ’n eerste poging: geen Suid-

Afrikaanse navorsers het na die navorser se wete ellips deur middel van klasopdragte geassesseer 
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nie.  Gevolglik kon die navorser nie bestaande opdragte as vertrekpunt neem en daarop voortbou 

nie.  Ellips word waarskynlik nie deur ander navorsers op hierdie manier geassesseer nie, omdat dit 

’n moeilike taak is.  Hiervan kan die navorser self getuig.  Gedurende die eksploratiewe ondersoeke 

moes die navorser item 2.2.1, wat die gebruiksvaardigheid ten opsigte van ellips assesseer, male 

sonder tal aanpas.   

Die “gerigte” assessering van ellips; dit wil sê die assessering van ellips binne ’n klasopdrag waar 

die leerders “gelei” word om dit te gebruik, blyk ’n moeilike taak te wees en as die 

gebruiksvaardigheid en -kennis daarvan binne ’n konteks soos ’n klasopdrag geassesseer moet 

word, moet meer as net drie items daaroor ingesluit word om sodoende gevolgtrekkings te kan maak.   

4.7.1.1.4 Afdeling oor substitusie 

Die navorser kon met die gemiddelde waarde van die Substitusie-afdeling binne die graad 6-

klasopdrag werk omdat daar volgens die Cronbach Alfa-koëffisiëntwaarde van hierdie afdeling 

genoeg samehang was.  Omdat die Substitusie-afdeling in die graad 9-klasopdrag nie betroubaar 

was nie, kon die navorser slegs met die gemiddelde waarde van elke afsonderlike item werk (vgl. 

par. 4.7.1.i waar die Cronbach Alfa-koëffisiëntwaarde van hierdie afdeling gegee word). 

Die graad 6-deelnemers het gemiddeld 2.71 uit 4 vir die Substitusie-afdeling behaal (vgl. tabel 4.22 

hier onder).  Hulle het goed gevaar en kan gemiddeld bykans drie van die vier realiseringsmiddele, 

deur middel waarvan substitusie gebruik is om kohesie te bewerkstellig, gebruik. 

Tabel 4.22: Gemiddelde waardes van die Substitusie-afdelings 

Deelnemers Gemiddelde 

waarde van die 

Substitusie-

afdeling 

Gemiddelde waarde van 

elke item binne die 

Substitusie-afdeling 

Standaardafwyking 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.1 3.2 3.3 3.4 

Graad 6 2.71

4
 

Kan met die gemiddelde 

waarde werk. 

1.28 

Graad 9 Kan nie met die 

gemiddelde waarde 

werk nie. 

0.89

1
 

 

0.73

1
 

0.97

1
 

 

0.95

1
 

 

0.32 0.42 0.17 0.20 

In die volgende kolparagrawe hierna word die bewerkstelliging van kohesie deur middel van die 

realisering van verskillende subkategorieë van substitusie (d.i. naamwoordelike, werkwoordelike en 

klousale substitusie) beskryf. 
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(i) Klousale substitusie: graad 6-deelnemers 

Die graad 6-deelnemers het die beste presteer ten opsigte van item 3.4 waar die realiseringsmiddel 

so getoets is (vgl. bylaag G: item 3.4).  78.2% van die graad 6-deelnemers (vgl. tabel 4.15) kon die 

onderstreepte klous54 in die volgende sin met so vervang: “Die swart, bolvormige ding op die mat is 

’n eier. Dink jy ook die swart, bolvormige ding op die mat is ’n eier?” 

(ii) Naamwoordelike substitusie: graad 6-deelnemers 

Die graad 6-deelnemers het die realiseringsmiddel s’n (vgl. bylaag G: item 3.2) die tweede beste 

gebruik.  Ongeveer 78.8% van die graad 6-deelnemers (vgl. tabel 4.15) het s'n (oftewel sin55 of sinne 

soos die deelnemers dit gespel het) gebruik om se boeke in die volgende sin te vervang: “Hy wonder 

of hierdie planeet se boeke baie beter is as sy planeet se boeke.”   

Die graad 6-deelnemers moes ook die realiseringsmiddel een of grote (die laasgenoemde is ’n 

gesubstantiveerde adjektief56) by item 3.1 gebruik.  Geen deelnemers het die gesubstantiveerde 

adjektief grote gebruik nie.  75.8% van die graad 6-deelnemers (vgl. tabel 4.15) het een gebruik om 

’n gedeelte van ’n naamwoordstuk57 in die volgende sin te vervang: “’n Maanligstraal val deur die 

eerste groot venster, maar nie deur die tweede groot venster nie” (vgl. bylaag G: item 3.1).  Die 

deelnemers wat hier nie ’n sinvolle realiseringsmiddel gebruik het nie, het veral die woord venster 

dikwels herhaal; hoewel die opdrag duidelik gespesifiseer het dat hulle nie weer een van die 

onderstreepte woorde mag gebruik nie (vgl. bylaag G: afdeling 3). 

(iii) Werkwoordelike substitusie: graad 6-deelnemers 

Die graad 6-deelnemers het swakker gevaar met item 3.3, wat die gebruik van die 

realiseringsmiddele dit doen of dit waag toets (vgl. bylaag G: item 3.3).  Net 55.5% van die graad 6-

leerders (vgl. tabel 4.15) kon dit doen of dit waag gebruik om die onderstreepte werkwoordstuk58 in 

die volgende sin te vervang: “3.3 Omdat die letters verdwyn het toe sy vingers oor die baie ou boeke 

se rugkante gegly het, het hy gewonder of hy weer sy vingers oor die baie ou boeke se rugkante 

moet laat gly.”  Omdat die leerders twee woorde saam moes gebruik om die werkwoordstuk te 

vervang, het die navorser voorsiening vir twee spasies gemaak: “Omdat die letters verdwyn het toe 

                                                
54 Ponelis (1979:3) definieer ’n klous as “’n konstruksie wat ’n (hoof)werkwoord bevat, afgesien daarvan of die 
konstruksie onafhanklik of afhanklik is, of dit ’n stelsin, vraagsin of bevelsin is”. 
55 Die navorser het steeds ’n punt toegeken as die leerders sin of sinne geskryf het, omdat hulle steeds die korrekte 
realiseringsmiddel gebruik, al het hulle dit verkeerd gespel.  Spelfoute beïnvloed nie die effektiewe bewerkstelliging van 
kohesie nie, en die bewerkstelliging van kohesie is spesifiek in hierdie opdrag getoets. 
56 Ponelis (1979:573) dui daarop dat adjektiewe gesubstantiveer word; dit wil sê ’n selfstandige funksie verkry deur die 
toevoeging van -e (in die enkelvoud) en -(e)s (in die meervoud). 
57 Ponelis (1979:6) definieer ’n naamwoordstuk as “’n konstruksie met ’n naamwoord as kern” byvoorbeeld “PIET skiet 
die KAT in die MIDDEL van sy blad”. 
58 Ponelis (1979:5) verklaar ’n werkwoordstuk as “’n konstruksie wat om ’n hoofwerkwoord gebou is”, byvoorbeeld “Piet 
SKIET die kat in die middel van sy blad”. 
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sy vingers oor die baie ou boeke se rugkante gegly het, het hy gewonder of hy  

____________________ weer  moet _______________________.”  Deur middel van die gebruik 

van dit doen of dit waag om die onderstreepte gedeelte te vervang het die deelnemers kohesie deur 

middel van die gebruik van werkwoordelike substitusie bewerkstellig.  Woordpare soos daar gly, gly, 

nog gly is dikwels in die oop spasies gebruik en het nie werkwoordelike substitusie effektief 

gerealiseer nie. 

(iv) Naamwoordelike substitusie: graad 9-deelnemers 

Die graad 9-deelnemers het die beste gevaar met item 3.3, wat die gebruik van die 

realiseringsmiddel myne toets, die beste gebruik (vgl. bylaag H: item 3.3).  Hulle het gemiddeld 0.97 

uit 1 vir hierdie item behaal (vgl. tabel 4.22 vroeër).  96.9% van die graad 9-deelnemers het myne 

gebruik (vgl. tabel 4.16) om my resep in die volgende sin te vervang:  “Herinner my daaraan om jou 

resep te kry, want jou resep is baie beter as my resep.” 

88.8% van die graad 9-deelnemers kon een by item 3.1 gebruik vir die vervanging van die 

onderstreepte naamwoord in die sin “Die seun se ma maak 3 cm hoë pannekoeke.  Die eerste 

pannekoek kon hy nog eet, maar die tweede pannekoek het hom gewen (vgl. tabel 4.16 en bylaag 

H: item 3.1).  Die graad 9-deelnemers kon by hierdie item die realiseringsmiddel een of 

gesubstantiveerde adjektiewe soos grote, vette(tjie) of dikke(tjie) gebruik, maar hulle het slegs een 

gebruik.  Die leerders het ’n goeie gemiddelde punt van 0.89 uit 1 vir hierdie item behaal (vgl. die 

eerste kolom van tabel 4.22).   

(v) Klousale substitusie: graad 9-deelnemers  

Die graad 9-leerders het ook baie goed gevaar by item 3.4 wat die gebruik van so toets (vgl. bylaag 

H: item 3.4).  94.6% van die graad 9-deelnemers kan die onderstreepte klous in die sin “Ek dink 

skaaptjoppies smaak lekkerder as varktjoppies. Dink jy nie ook skaaptjoppies smaak lekkerder as 

varktjoppies nie?” met so vervang (vgl. tabel 4.16).  Hulle het gemiddeld 0.95 uit 1 vir hierdie item 

behaal (vgl. tabel 4.22).   

(vi) Werkwoordelike substitusie: graad 9-deelnemers 

Die graad 9-deelnemers het swakker met item 3.2 gevaar, maar steeds ’n goeie gemiddelde punt 

van 0.73 uit 1 behaal (vgl. tabel 4.22), omdat 72.9% van die graad 9-deelnemers (vgl. tabel 4.16) dit 

doen of dit waag kon gebruik om die onderstreepte werkwoordstuk in die volgende sin te vervang: 

“Die seun het by die ete die tjoppie in die servet op sy skoot toegedraai en dit in sy broeksak gesteek.  

Die meeste mense sal nie sommer tjoppies in servette toedraai en in hulle broeksakke steek nie.  

Die seun het by die ete die tjoppie in die servet op sy skoot toegedraai en dit in sy broeksak gesteek.  

Die meeste mense sal _______________ nie sommer _______________ nie.” (Vergelyk bylaag H: 



199 
 

item 3.2).  Die leerders wat minder sinvolle antwoorde in die oop spasies geskryf het, het óf ’n sinlose 

ding geskryf soos iemand dieselfde óf hulle het dit met frases voltooi wat nie aan die definisie van 

substitusie voldoen nie (byvoorbeeld dit eet of dit toedraai). 

Op grond van bogenoemde bespreking kan drie afleidings ten opsigte van substitusie 

gemaak word:  

Anders as Carstens (1997:225) se beskouing oor die hoë gebruiksfrekwensie van een by 

volwassenes het die navorser bevind dat die graad 6- en graad 9-leerders die realiseringsmiddel 

een minder kere as s'n (in die geval van die graad 6-deelnemers) en myne (in die geval van die 

graad 9-deelnemers) korrek gebruik het. 

Daar is progressie van graad 6 tot graad 9 ten opsigte van die gebruik van die realiseringsmiddel 

een. 38.1% van die graad 6-deelnemers kon een nie gebruik nie (vgl. tabel 4.15), in teenstelling met 

slegs 11.2% van die graad 9-deelnemers (vgl. tabel 4.16). 

Beide deelnemergroepe het die realiseringsmiddele wat ’n werkwoord(stuk) vervang, minder kere 

korrek as die ander realiseringsmiddele gebruik, omdat sommige leerders net doen as ’n antwoord 

gegee het, terwyl die navorser juis voorsiening gemaak het vir twee oop spasie om dit in een spasie 

en doen/waag in die ander spasie in te vul.  Die graad 6- en graad 9-deelnemers het nie begryp dat 

doen in Afrikaans saam met dit of so gebruik word om ander woorde te vervang nie (vgl. Wybenga, 

1988:41; Carstens, 1997:233-234; Carstens & Van de Poel, 2012:109).  Engels bring waarskynlik 

die gebruik van alleenstaande doen teweeg, omdat “do” alleen in Engels ’n werkwoord(stuk) mag 

vervang (vgl. Halliday en Hasan, 1976:112).   

Hoewel hierdie alleenstaande doen baie in die spreektaal voorkom en moontlik baie sterk aan die 

opkom is as aanvaarbare vervangende woord of ruilelement, voldoen die gebruik van alleenstaande 

doen nie aan die definisie van werkwoordelike substitusie vir Afrikaans nie. Daarom word die gebruik 

van alleenstaande doen nie as die bewerkstelliging van kohesie deur middel van die realisering van 

substitusie beskou nie. 

4.7.1.1.5 Afdeling oor leksikale kohesie deur middel van sinonieme en antonieme 

Die graad 6- en graad 9-deelnemers is van ’n sin voorsien en aan die einde van die sin is ’n antoniem 

(item 4.1) of sinoniem (item 4.2) tussen hakies gegee (vgl. bylae G en H: afdeling 4).  As ’n ander 

geskikte sinoniem of antoniem gebruik is, het die navorser die gebruik daarvan steeds as effektiewe 

realisering van leksikale kohesie deur middel van die gebruik van sinonieme of antonieme geag. 
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Beide deelnemergroepe het swak gevaar met die realisering van leksikale kohesie deur middel van 

sinonieme of antonieme (d.i. op ’n stilisties eleganter manier as deur die blote herhaling van dieselfde 

woord of woorde). 

Die graad 6- en graad 9-deelnemers het onderskeidelik ‘n gemiddeld van 1.7 en 1.8 uit 4 vir 

afdeling 4 behaal (vgl. tabel 4.23 hier onder); dit wil sê die gemiddelde graad 6- en graad 9-

deelnemers het nie eens 50% vir hierdie afdeling behaal nie.  (Vergelyk par. 4.7.1.i vir ’n 

verduideliking waarom met die gemiddeldes van hierdie afdelings gewerk mag word.) 

Tabel 4.23: Gemiddelde waardes van die Leksikale kohesie-afdelings 

Deelnemers Gemiddelde punt vir die 
Leksikale kohesie-afdeling 

behaal 

Standaardafwyking 

Graad 6 1.7

4
 

1.62 

Graad 9 1.8

4
 

1.58 

Die betrokke deelnemers het so swak gevaar bloot omdat hulle nie die gegewe sinonieme of 

antonieme in hulle eie sinne, vir die bewerkstelliging van leksikale kohesie, kon gebruik nie.  Vergelyk 

die volgende voorbeelde in dié verband – die donkergedrukte woorde is die sinonieme wat 

oneffektief gebruik is.  Hierdie sinne word verbatim aangehaal uit die graad 6- en graad 9-

deelnemers se klasopdragte. 

 Deelnemer 78 van hoërskool 2: “Daar het al menige male vreemde chemiese eksperimente 

in ons kombuis plaasgevind.  Daar het al meinge geskrik ons kombuis geeienaardig.” 

 Deelnemer 511 van hoërskool 6: “Daar het al menige male vreemde chemiese 

eksperimente in ons kombuis plaasgevind en daar het al baie mense geskrik en hulle het 

eienaardig baie mense geraas.”   

 Deelnemer 322 van laerskool 6: “Mevrou Woordwoeker skrik toe sy ’n groot swart eier op 

die mat sien lê.  Sy het gesien ons sit met ons enorme.” 

 Deelnemer 123 van hoërskool 3: “Daar het al menige male vreemde chemiese 

eksperimente in ons kombuis plaasgevind; geskrik in ons eienaardig.” 

 Deelnemer 169 van laerskool 3: “Mevrou Woordwoeker skrik toe sy ’n groot swart eier op 

die mat sien lê.  Sy sien die groot swart eier.  En hy is enormies.” 

Die feit dat die graad 6- en graad 9-deelnemers nie in staat is om leksikale kohesie deur middel van 

die effektiewe gebruik van sinonieme en antonieme te realiseer nie, dui nie alleen op ’n gebrek aan 

bekwaamheid om hierdie realiseringsmiddele effektief te gebruik nie.  Trouens, dit het uit die 

antwoorde van die graad 6- én graad 9-leerders geblyk dat hulle nie die opdrag korrek verstaan het 

nie; ten spyte daarvan dat die opdrag vir hulle meer as een keer verduidelik is en selfs konkreet op 

die bord geïllustreer is. 
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Die navorser het die volgende sin vir die graad 6-deelnemers gegee “Daar het al menige male 

vreemde chemiese eksperimente in ons kombuis plaasgevind” en hulle moes hulle eie sin geskryf 

het waarin die woord eienaardige gebruik word.  In plaas daarvan het sommige graad 6-deelnemers 

die woord vreemde in die navorser se sin bloot met eienaardige vervang.  Vergelyk as voorbeeld: 

“Daar het al menige male eienaardige* chemiese eksperimente in ons kombuis plaasgevind” 

(Deelnemer 4 van hoërskool 1).  Die deelnemer het nie eienaardige in sy eie sin gebruik en aan die 

gegewe sin van die navorser gekoppel en daarin geslaag om die sinoniem eienaardige as ’n 

leksikale kohesiemerker te gebruik nie.  Daar was selfs ’n paar gevalle waar die leerders die sin wat 

die navorser gegee het, woordeliks gaan oorskryf het. 

’n Tweede moontlike rede vir die leerders se swak prestasie is dat, alhoewel hulle die sinoniem of 

antoniem wat die navorser vir hulle gegee het effektief in hulle eie sin gebruik het, hulle nagelaat het 

om te verseker dat die betekenis van hulle sin en die betekenis van die gegewe sin saamhang.  In 

linguistiese terme het die leerders kohesie bewerkstellig, omdat hulle deur middel van die gebruik 

van ’n sinoniem of antoniem, en hierdie woord en die woord waarvan dit ’n sinoniem of antoniem is, 

“gebind” het.  Die deelnemers het egter nie daarin geslaag om deur middel van hierdie kohesie 

koherensie (oftewel samehangendheid) ook teweeg te bring nie.  ’n Belangrike doel met die gebruik 

van kohesiemerkers, soos leksikale kohesie, is die versterking van koherensie of samehangendheid 

(vgl. Carstens, 1987:27; Carstens, 1997:118).   

Die volgende voorbeelde illustreer dat, alhoewel sommige graad 6- en graad 9-deelnemers die 

sinonieme en antonieme effektief gebruik het, die sinne se inhoud nie met mekaar verband gehou 

het nie.  Hierdie deelnemers se skryfwerk toon aan dat koherensie in ’n kohesiewe teks kan 

ontbreek59.  Die onderstreepte gedeelte dui op die sin wat deur die leerders geskryf is en die 

donkergedrukte woorde is die woorde wat wel leksikale kohesie bewerkstellig het. 

 Deelnemer 14 van hoërskool 1: “Gedurende die seun se sestien lewensjare het hy gewoond 

begin raak aan die vreemde geregte van sy ma, maar hy sou eerder verkies om ’n gewone 

ma te hê.” 

 Deelnemer 4 van laerskool 1: “Mevrou Woordwoeker skrik toe sy ’n groot swart eier op die 

mat sien lê.  Ek het die enorme bakkie gesien.” 

 Deelnemer 74 van hoërskool 2: “Gedurende die seun se sestien lewensjare het hy gewoond 

begin raak aan die vreemde geregte van sy ma.  Hy verkies om ’n gewone ou te wees.” 

 

 

                                                
59 Carstens (1997:119), Enkvist (1979:110-111) en Sanford (2006:586) het elkeen ook tekste gaan skep om te bewys dat 
die gebruik van kohesiemerkers nie noodwendig’n koherente teks tot stand bring nie. 
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4.7.1.1.6 Graad 6- en graad 9-klasopdrag in sy geheel 

In hierdie afdeling word eerstens verslag gedoen oor die gemiddelde waardes wat vir die 

klasopdragte in hulle geheel behaal is; tweedens word die verspreiding van die leerders se punte vir 

die klasopdragte beskryf; en laastens word ’n samevattende uiteensetting gegee van die aantal 

deelnemers wat ’n bepaalde realiseringsmiddel kon hanteer. 

Soos blyk uit tabel 4.24 hier onder het die graad 6-deelnemers gemiddeld 54.1% en die graad 9-

leerders gemiddeld 63.1% vir die klasopdrag behaal.  Dit wil dus voorkom of die graad 9-deelnemers 

gemiddeld ’n groter aantal realiseringsmiddele van kohesiemerkers as die graad 6-deelnemers kon 

gebruik. 

Tabel 4. 24: Gemiddelde waardes van die klasopdragte in hulle geheel 

Deelnemers Gemiddelde 

punt (%) vir die 

klasopdragte 

behaal  

Standaardafwyking Minimum (%) Maksimum 

(%) 

Standaard- 

afwyking 

Graad 6 54.1% 6.3 9.4% 93.8% 6.28 

Graad 9 63.1% 5.3 12.5% 100% 5.57 

Die feit dat die graad 9-deelnemers beter as die graad 6-deelnemers met betrekking tot die voltooiing 

van die klasopdrag gevaar het, blyk ook uit die data wat in grafiek 4.1 hier onder en grafiek 4.2 op 

die volgende bladsy uiteengesit word.   Soos blyk uit grafiek 4.1 en grafiek 4.2 is die punte op graad 

6-vlak meer simmetries verdeel, terwyl die punte op graad 9-vlak skeef na regs is met hoër punte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 4.1: Verskillende punte vir die graad 6-klasopdrag behaal 
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Grafiek 4.2: Verskillende punte vir die graad 9-klasopdrag behaal 

Wat die verspreiding van die data betref, het slegs 25% van die graad 6- en graad 9-deelnemers 

onderskeidelik 39% en 50% of minder behaal (vgl. tabel 4.25 hier onder).  Die feit dat slegs 25% van 

die deelnemergroepe sulke lae punte behaal het, dui daarop dat die leerders die realiseringsmiddele 

van kohesiemerkers binne die klasopdragte in ’n redelike mate kon hanteer.  Hierdie resultate is die 

gevolg van sorg wat gedra is dat die leesbaarheidsgraad van die tekste op ’n laer vlak is as die 

verwagte vlak vir die betrokke graad en ook aansluit by die belangstellingsveld van graad 6- en 

graad 9-leerders (vergelyk par. 4.5.1.2.1.i-ii).  25% van die graad 6-deelnemers het 69% of meer, en 

25% van die graad 9-deelnemers 75% of meer vir die klasopdragte behaal. 

Tabel 4.25: Verspreiding van die punte met betrekking tot die klasopdragte 

Persentasie leerders Punt vir die klasopdrag behaal (uitgedruk as ’n %) 

Graad 6-deelnemers Graad 9-deelnemers 

25% 39% of minder 50% of minder 

75% 69% of minder 75% of minder 

Tabel 4.26 op die volgende bladsy dien as samevatting van die verskillende realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers wat die twee leerdergroepe kon hanteer.  Met kontrole-items sou die navorser in ’n 

groter mate kon vasstel of die deelnemers die bepaalde lidwoord by ander items ook kon gebruik.  

Vanweë tydsbeperkings kon net een item, en in enkele gevalle twee items, ingesluit word ter 

assessering van die leerders se hantering van realiseringsmiddele van kohesiemerkers vir die 

bewerkstelliging van kohesie.  
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Tabel 4.26: Samevatting: deelnemers se hantering van die verskillende realiseringsmiddele in die 
        klasopdragte 

 Graad 6-deelnemers 

0% tot 33% van al die kandidate 

kon die volgende 

realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers hanteer. 

34% tot 66% van al die 

kandidate kon die volgende 

realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers hanteer. 

67% of meer van die kandidate 

kon die volgende 

realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers hanteer.  

 persoonlike voornaamwoorde 

dit of hulle wat vir die 

realisering van sinseksterne 

verwysing gebruik word 

 teenstellende onderskikkende 

voegwoord asof 

 betreklike voornaamwoord 

waaraan of aan wat  

 bywoord toe wat terugverwys 

na ’n bepaalde tydstip wat in 

die teks bekendgestel is 

 Die werklike gebruik van ellips 

by sinsneweskikking 

 Die realisering van leksikale 

kohesie deur middel van die 

gebruik van sinonieme 

 redegewende onderskikkende 

voegwoord omdat 

 voorsetselvorm daaraan of 

aan dit 

 selfstandige besitlike 

voornaamwoord syne 

 persoonlike voornaamwoord 

hom wat sinseksterne 

verwysing bewerkstellig 

 voegwoordelike bywoord toe 

of die onderskikkende 

voegwoord terwyl wat 

stiptelike en gelyktydige 

verbande onderskeidelik 

uitdruk 

 teenstellende neweskikkende 

voegwoord maar 

 aaneenskakelende 

neweskikkende voegwoord 

en 

 redegewende onderskikkende 

voegwoord waar 

 projekterendebysin-inleier of 

 tydsaanduidende 

onderskikkende voegwoord 

voordat 

 naamwoordelike ruilelement 

een 

 werkwoordelike ruilelemente 

soos doen dit of dit waag 

 Die realisering van leksikale 

kohesie deur middel van die 

gebruik van antonieme 

 bepaalde lidwoord (enkele 

deelnemers het daardie ook 

gebruik) 

 persoonlike voornaamwoorde 

dit of hy wat vir die realisering 

van sinsinterne verwysing 

gebruik word 

 vergelykende woorde soos 

interessanter, dieselfde, 

anders of beter  

 voegwoordelike bywoorde 

wat opeenvolgende 

tydsverbande uitdruk, soos 

dan, daarna, later of toe 

 Om weggelate woorde binne 

konteks af te lei en te 

motiveer hoe hulle vasgestel 

het dat woorde weggelaat is 

 naamwoordelike ruilelement 

s’n 

 klousale ruilelement so 
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Graad 9-deelnemers 

0% tot 33% van al die kandidate 

kon die volgende 

realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers hanteer. 

34% tot 66% van al die 

kandidate kon die volgende 

realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers hanteer. 

67% of meer van die kandidate 

kon die volgende 

realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers hanteer.  

 teenstellende voegwoordelike 

bywoord al 

 redegewende onderskikkende 

voegwoord omdat 

 die vergelykende woord 

dieselfde 

 teenstellende onderskikkende 

voegwoord asof 

 Die werklike gebruik van ellips 

by sinsneweskikking 

 Die realisering van leksikale 

kohesie deur middel van die 

gebruik van sinonieme 

 persoonlike voornaamwoorde 

dit of hulle of die selfstandige 

besitlike voornaamwoord hare 

 die betreklike voornaamwoord 

waarvoor 

 aanwysende 

voornaamwoorde soos sulke, 

dié, hierdie of daardie 

wanneer die gebruik daarvan 

logieserwys sterk na vore 

kom 

 persoonlike voornaamwoord 

sy 

 bywoord daar wat op ’n korter 

manier verwys na ’n plek wat 

vroeër in die teks genoem is 

 redegewende onderskikkende 

voegwoorde mits of solank 

 Om te motiveer hoe hulle 

vasgestel het dat woorde 

weggelaat is. 

 Die realisering van leksikale 

kohesie deur middel van die 

gebruik van antonieme 

 bepaalde lidwoord en 

aanwysende 

voornaamwoorde 

 persoonlike voornaamwoord 

ek 

 teenstellende neweskikkende 

voegwoord maar 

 voegwoordelike bywoord toe 

wat ’n stiptelike verband 

uitdruk, die onderskikkende 

voegwoord nadat wat ’n 

opeenvolgende verband 

uitdruk of terwyl wat ’n 

kontrasterende verband 

uitdruk 

 geprojekteerdebysin-inleier 

dat 

 aaneenskakelende 

neweskikkende voegwoord 

en 

 tydsaanduidende 

konjunksiemerker daar 

 vergelykende woorde, soos 

lekkerder, beter, smaakliker 

of anders 

 Om weggelate woorde binne 

konteks af te lei  

 die werklike gebruik van ellips 

 naamwoordelike ruilelement 

een 

 naamwoordelike ruilelement 

myne 

 klousale ruilelement so 

 werkwoordelike ruilelement 

dit doen of dit waag 
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4.7.2 Bevindings: Kohesiemerkergebruik in die selfstandige skryfwerk van 
 graad 6- en graad 9-leerders 

Al vyf die soorte kohesiemerkers (verwysing, substitusie, ellips, konjunksie en leksikale kohesie) wat 

ondersoek is, het in die redelik diverse korpora voorgekom (vergelyk par. 4.5.2.1 waar die 

samestelling van die korpora beskryf word).  Veral verwysing, konjunksie en leksikale kohesie is 

gebruik (vgl. tabel 4.27 hier onder).  Die leerders het minder van ruilelemente gebruik gemaak (d.i. 

substitusie gerealiseer) en woorde wat herhaal word, weggelaat (d.i. ellips gebruik) (vgl. tabel 4.27).   

Al is die frekwensie van ellips en substitusie laer as dié van die ander kohesiemerkers, is ellips binne 

verskillende omstandighede binne teksverband gebruik (soos by sinsneweskikking, na sekere 

voorbepalings, in vraag-en-antwoordsituasies) en verskillende realiseringsmiddele (oftewel 

ruilelemente) gebruik om substitusie te realiseer ten einde kohesie effektief te bewerkstellig.   

Tabel 4.27: Genormaliseerde frekwensie per 1 000 woorde per kohesiemerker (effektief gebruik) 

Tipe kohesiemerker Graad 6 Graad 9 

Verwysing 87.246 52.907 

Konjunksie 48.933 48.804 

Leksikale kohesie 49.076 42.894 

Ellips 14.332 11.547 

Substitusie 1.448 1.308 

In die volgende afdelings (vergelyk par. 4.7.2.1 tot 4.7.2.5) word die selfstandige gebruik van elkeen 

van die kohesiemerkers (verwysing, substitusie, ellips, konjunksie en leksikale kohesie) en hulle 

realiseringsmiddele in fyner besonderhede beskryf.  Die afdelings oor verwysing (vergelyk par. 

4.7.2.1), konjunksiemerkers (vergelyk par. 4.7.2.4) en leksikale kohesie (vergelyk par. 4.7.2.5) is 

veel langer as dié oor ellips- en substitusiegebruik; omdat ’n groter verskeidenheid 

realiseringsmiddele van verwysing, konjunksie en leksikale kohesie in die korpora geïdentifiseer is.  

Die voorbeelde wat telkens uit die graad 6- en graad 9-korpus gegee word, word sonder enige 

aanpassings ten opsigte van leestekenfoute, skryffoute, woordorde en spasiëringsfoute gegee.  Die 

enigste aanpassings wat die navorser aan hierdie voorbeelde gemaak het, is om met vetdruk, 

kursivering of onderstreping aan te dui wanneer die gebruik van bepaalde woorde op die gebruik 

van ’n bepaalde kohesiemerker dui.  Die oneffektiewe gebruik van kohesiemerkers word telkens met 

’n asterisk (*) aangedui.  
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4.7.2.1 Selfstandige gebruik van realiseringsmiddele van verwysing  

Al die verskillende subkategorieë van verwysing (persoonlike, aantonende en vergelykende 

verwysing) soos aangedui in die geïmplementeerde raamwerk, kom in beide korpora voor.  

Persoonlike verwysing is die subkategorie van verwysing wat in beide die graad 6- en graad 9-korpus 

die meeste gebruik word (vgl. tabel 4.28 hier onder).60  Al kom aantonende verwysing die tweede 

meeste in albei korpora voor (vgl. tabel 4.28); is dit onderskeidelik 6 keer en 3.6 keer per 1 000 

woorde minder as persoonlike verwysing in die graad 6- en graad 9-korpus gebruik.  Vergelykende 

verwysing kom selfs nóg minder as aantonende verwysing voor (vgl. tabel 4.28).  Dit kom 

onderskeidelik 6.3 keer en 6.7 keer per 1 000 woorde minder as aantonende verwysing voor.   

Die feit dat 170 van die 200 graad 6-deelnemers en 171 van die 200 graad 9-deelnemers nié kohesie 

deur middel van die gebruik van vergelykende verwysing bewerkstellig nie, verklaar waarom 

vergelykende verwysing se gebruiksfrekwensie so laag is in vergelyking met persoonlike en 

aantonende verwysing. Die beperkte gebruik van vergelykende verwysing in die skryfwerk van die 

leerders in hierdie studie is ’n tendens wat ook in die skryfwerk van leerders van ander moedertale 

opgemerk is, soos moedertaalsprekers van Engels en Turks (vgl. Bae, 2001:69 ten opsigte van T1-

sprekers van Engels in graad 1 en 2; Eksi, 2011:895 ten opsigte van T1-sprekers van Turks in graad 

5). 

Omdat geen navorsing oor moedertaalsprekers van Afrikaans se selfstandige gebruik van verwysing 

gedoen is nie, het die navorser geen vergelykbaarheidsbasis waaraan die gebruik van verwysing 

van die deelnemers van hierdie studie gemeet kon word nie.  Om hierdie rede word die 

gebruiksfrekwensie van die drie subkategorieë met mekaar vergelyk.   

Tabel 4.28: Resultate: effektiewe gebruik van verwysing (genormaliseer tot keer per 1 000 woorde) 

Deelnemers Subkategorieë van verwysing 

Persoonlike verwysing Aantonende 

verwysing 

Vergelykende 

verwysing 

Graad 6 73.107 12.209 1.930 

Graad 9 40.007 11.231 1.669 

Die graad 6-deelnemers het realiseringsmiddele aansienlik meer as die graad 9-deelnemers gebruik 

om verwysing te realiseer om sodoende ’n kohesiewe teks tot stand te bring (87.246 keer teenoor 

52.907 keer per 1 000 woorde – vgl. tabel 4.27 in par. 4.7.2), moontlik omdat die graad 6-korpus 

                                                
60 Naderi et al. (2013:51-52) het tot die gevolgtrekking gekom dat hulle deelnemers (Persiese postdoktorale studente 
wat vreemdetaalsprekers van Engels is) aantonende verwysing meer as persoonlike verwysing gebruik het weens die 
hoë gebruiksfrekwensie van die bepaalde lidwoord (die). 
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meer narratiewe tekste as die graad 9-korpus bevat (vergelyk par. 4.5.2.1), en narratiewe tekste met 

sentrale karakter(s) saamhang wat aanleiding gee tot die verhoogde gebruik van verwysing (vgl. 

Mahlberg, 2006:367). 

Voorbeeld 4.1 tot voorbeeld 4.3 hier onder illustreer die hoë voorkoms van verwysing reeds in die 

eerste paar sinne van drie graad 6-leerders se narratiewe skryfstukke. 

In elkeen van die onderstaande voorbeelde en die res van die voorbeelde wat in hierdie verwysing-

afdeling (par. 4.7.2.4.4 tot par. 4.7.2.1.4) gaan volg, word die realiseringsmiddel van verwysing (d.i. 

die voornaamwoord, lidwoord, vergelykende woorde, ensovoorts) in vetdruk aangedui en die 

woorde waarmee hulle ’n betekenisverband toon (d.i. die antesedente) onderstreep. Indien daar 

meer as een saak (d.i. persoon, of voorwerp) ter sprake is, word die bepaalde antesedent wat die 

saak bekendstel en sy voornaamwoorde met ’n i, ii of iii gemerk. 

 Voorbeeld 4.1: D325 (Kortverhaal): Kom ek begin by die begin. Twee dae gelede was was 

ons in woolwhohs en het vir my pa sjokolade gekoop...Toe hy sy persent oop maak sê hy 

dis slegte sjokolade hy hou nie daarvan nie. Ons was so teleurgesteld. Maar die volgende 

dag wat vandag is eet hy sy sjokolade boks leeg. 

 Voorbeeld 4.2: D333 (Spookstorie): Een maanlig aand het een famliei wati naby hansen 

se drif gebly het, se klein dogtertjieii gepik geraak deur ’n slang. Haarii pa het toe hullei perdiii 

gaan haal en op haariii geklim en begin ry.  

 Voorbeeld 4.3: D91 (Biografie): Hendriki is 6 Desember 1962 in kaapstad gebore. Hy 

voltooi matriek aan Hoërskool Linden. Hy studeer onderwys aan die Goudstad onderwys 

kollege en begin sy loopbaan as onderwyser by Monument Hoërskool. Hy was in die 

onderwys vir 2 maande waarna hy gaan rugby speel in Italie. 

In par. 4.7.2.1 het die navorser die verskille beskryf tussen die gebruiksfrekwensie van persoonlike, 

aantonende en vergelykende verwysing binne ’n bepaalde korpus, sowel as op die verskil gewys 

tussen die graad 6- en graad 9-deelnemers se gebruiksfrekwensie van verwysing.  In die volgende 

afdelings (par. 4.7.2.1.1 tot par. 4.7.2.1.3) word die graad 6- en graad 9-deelnemers se gebruik van 

elke subkategorie van verwysing in fyner detail beskryf. 

4.7.2.1.1 Persoonlike verwysing 

Verskillende realiseringsmiddele van persoonlike verwysing is in die graad 6- en graad 9-korpus 

gebruik, naamlik (i) egte persoonlike voornaamwoorde (d.i. persoonlike voornaamwoorde wat 

selfstandig optree en persoonlike voornaamwoorde wat attributief gebruik word; dit wil sê 

attributiewe besitlike voornaamwoorde), (ii) betreklike voornaamwoorde, (iii) wederkerende 

voornaamwoorde, (iv) wederkerige voornaamwoorde en (v) die voornaamwoord self (laasgenoemde 

slegs opgemerk in die graad 6-korpus). 
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Voorbeelde uit die graad 6-kopus van elkeen van die realiseringsmiddele wat hier bo gelys is, is: 

 Voorbeeld 4.4: D205 (Storie): Jenna is Ella se maat. Sy het donker hare en grasgroen oë. 

(persoonlike voornaamwoord wat selfstandig optree)  

 Voorbeeld 4.5: D121 (Verhalende Opstel): Ouma se van kaalvoet skool toe loop was haar 

hakskene so skurf soos boerebeskuit. (attributiewe besitlike voornaamwoord) 

 Voorbeeld 4.6: D253 (Paragraaf): Caroline is ’n beeldskone, dapper en goedhartige meisie 

wat altyd nooit opgee nie is. (betreklike voornaamwoord) 

 Voorbeeld 4.7: D178 (Vriendskaplike brief): Die man hoor my toe en hy sê toe vir homself 

“kyk eers links dan regs dan noord, dan staap jy oor die pad”. (wederkerende 

voornaamwoord) 

 Voorbeeld 4.8: D1 (Koerantberig): Twee Gr.7 seuns het vir blouapies geleer om vir mekaar 

tee in te skink. (wederkerige voornaamwoord) 

 Voorbeeld 4.9: D8 (Koerantberig): In Laerskool Transvaal was daar ’n meisie wat ’n sirkus 

wou hê. […] Sy het dag en nag gebel en alles gereël sy het self hulle in geboek vir die 

lenteskou en dit is hoe dit was. (die voornaamwoord self) 

Voorbeelde uit die graad 9-korpus van elkeen van hierdie realiseringsmiddele van persoonlike 

verwysing is: 

 Voorbeeld 4.10: D412 (Opstel): Mnr. Estemile Jooste ons skool hoof het nie ’n saak oor 

ons punte nie, hy sê ons moet ŉ sport doen anders is ons nie meer welkom in sy skool nie. 

(persoonlike voornaamwoord wat selfstandig optree) 

 Voorbeeld 4.11: D488 (Resensie): Die boek is ’n joernaal wat oor ’n man se reis na dracula 

toe gegaan het. Die tradisies en spesiale aspekte van die dorpe wat die man deur gegaan 

gedeurend sy reis. (attributiewe besitlike voornaamwoord) 

 Voorbeeld 4.12: D434 (Vriendskaplike brief): Ek het al lank terug vir my pa gevra wat in 

die Durban bly dat ek ’n boog wil hê. (betreklike voornaamwoord) 

 Voorbeeld 4.13: D363 (Argumentatiewe opstel): Ek dink elke kind van Hoërskool tot 

Laerskool het al hul self61 gevra, “HOE LYK MY TOEKOMS”. (wederkerende 

voornaamwoord) 

 Voorbeeld 4.14: D507 (Verhalende opstel): Die meisie Mia en haar boetie Japie het elke 

middag saam gespeel, mekaar van al hulle stories vertel. (wederkerige voornaamwoord) 

                                                
61 Wederkerende voornaamwoorde hoef nie net enkelvoudig te wees nie.  Ponelis (1979:87) wys tereg daarop dat julle 
en hulle as wederkerende voornaamwoorde kan optree.  Die verskil tussen wederkerende en wederkerige 
voornaamwoorde is dat die laasgenoemde “betrokke is by die semantiese betrekking van BITRANSITIWITEIT” (vgl. 
Ponelis, 1979:85).  Bitransitiwiteit dui op die verhouding tussen twee referente a en b, waar a teenoor b staan soos b 
teenoor a (vgl. Ponelis, 1979, 85). 
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Egte persoonlike voornaamwoorde (d.i. persoonlike voornaamwoorde wat selfstandig optree en 

persoonlike voornaamwoorde wat attributief gebruik word; dit wil sê attributiewe besitlike 

voornaamwoorde) is dikwels deur die graad 6- en graad 9-deelnemers gebruik om kohesie te 

bewerkstellig (vgl. tabel 4.29 verderaan).  Hierdie realiseringsmiddele is in ’n vooruitwerkende 

volgorde (d.i. anafoor-antesedent-verhouding) sowel as in ’n terugwerkend volgorde (d.i. 

antesedent-anafoor-verhouding) gebruik (vergelyk par. 2.3.1.2 vir ’n begripsverklaring van 

vooruitwerkend en terugwerkend). 

Betreklike voornaamwoorde het nege keer minder (per 1 000 woorde) as egte persoonlike 

voornaamwoorde in die graad 6-korpus voorgekom, en 4 keer minder (per 1 000 woorde) as egte 

persoonlike voornaamwoorde in die graad 9-korpus (vgl. tabel 4.29 aan die einde van par. 4.7.2.1.1).   

Al is betreklike voornaamwoorde min gebruik, het dit meer as wederkerende voornaamwoorde, 

wederkerige voornaamwoorde en die voornaamwoord self (laasgenoemde slegs opgemerk in die 

graad 6-korpus) voorgekom.  Laasgenoemde realiseringsmiddele van verwysing is weinig gebruik 

(vgl. tabel 4.29). 

Geen selfstandige besitlike voornaamwoorde het in die graad 6-korpus of in die graad 9-korpus 

voorgekom nie.  Selfstandige besitlike voornaamwoorde is ook in ’n groot mate nie in die 

klasopdragte effektief gebruik nie.  47% van die graad 6-deelnemers het in die graad 6-klasopdrag 

die selfstandige besitlike voornaamwoord syne gebruik om kohesie deur middel van verwysing te 

bewerkstellig (vergelyk par. 4.7.1.1.1.v) en in die graad 9-klasopdrag het ses van die 517 graad 

9-deelnemers die selfstandige besitlike voornaamwoord hare gebruik (vergelyk par. 4.7.1.1.1.v). 

Verskillende tendense is ten opsigte van die leerders se gebruik van bogenoemde 

realiseringsmiddele van persoonlike verwysing geïdentifiseer, byvoorbeeld die diverse gebruike van 

dit om onder andere betekenisverbande te toon met naamwoord(stukke) of selfs met ŉ hele sin in ’n 

teks, die gebruik van dit en wat saam met voorsetsels asook die gebruik van eerste- en 

tweedepersoonsvoornaamwoorde (soos ek en jy onderskeidelik) om binnetekstuele verwysing62 aan 

te dui; hoewel hierdie tipes voornaamwoorde gewoonlik deikties gebruik word (vergelyk par. 

4.7.2.1.1.i tot par. 4.7.2.1.1.vi hierna).  Hierdie tendense word vervolgens beskryf en met voorbeelde 

uit die korpora geïllustreer.  

(i) Diverse gebruike van dit om te verwys 

Die graad 6- en graad 9-deelnemers het dit, soos blyk uit die onderstaande voorbeelde, op 

verskillende maniere gebruik.  Voorbeeld 4.15 en voorbeeld 4.16 op die volgende bladsy illustreer 

                                                
62 Binnetekstuele verwysing berus op ’n semantiese skakeling tussen twee talige elemente – albei verwys na dieselfde 
nietalige saak (Carstens, 1997:167). 
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die gebruik van dit om van dinge te praat, naamlik “inligting” en “pouse”.  In voorbeeld 4.17 en 

voorbeeld 4.18 word weer aangetoon hoe dit semantiese skakeling met ’n hele sin bewerkstellig en 

voorbeeld 4.19 en voorbeeld 4.20 illustreer die gebruik van dit om semantiese skakeling met ’n 

bepaalde gedagte wat in ’n teks uitgedruk word, naamlik die gedagte van “boererate en gesegdes” 

(vgl. voorbeeld 4.19) en “verwerping” (vgl. voorbeeld 4.20) te bewerkstellig. 

 Voorbeeld 4.15:  D388 (Argumentatiewe): Dit is nou nie verniet nie maar darm kan jy google 

en jou inligting soek en jy kan dit laat druk ook so met ander woorde “print”. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.16: D320 (Beskrywende opstel): Ek het ervaar dat pouse as ons groter is, is dit 

net nog lekerder want mens gesels net en mens speel ook. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.17: D18 (Verhalende opstel):  Wat het geword daarvan om buite te speel en jou 

tyd te geniet, om in die aande jou bybel oop te maak en lees? Sosiale media en tegnologie het 

dit vir ons moeilik gemaak. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.18: D140 (Verhalende opstel): Hulle was baie streng en het geen nonsens geduld 

nie. Dit klink vir my soos juffrou Igna. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.19: D470 (Argumentatiewe opstel): Van kleintyd af hoor ons “die ou mense het 

gesê” goed soos as jy pampoen eet kry jy krul hare, as dit reën en die son skyn dan trou jakkels 

met wolf se vrou en nog honderde gesegdes. […] Vandag se tyd praat almal steeds daarvan.  

(graad 9) 

 Voorbeeld 4.20: D222 (Dialoog): Vanoggend het die vrou van my huis gesê dat ek te oud is om 

snags diewe te vang. Nou wil sy van my ontslae raak. Verstaan jy wat dit beteken? (graad 9) 

(ii) Dit gekombineer met voorsetsels 

Die kombinasie van dit met ’n voorsetsel het in vyftien van die 200 graad 6-deelnemers en 25 van 

die 200 graad 9-deelnemers se skryfstukke voorgekom. 

Twaalf van hierdie vyftien graad 6-deelnemers en agtien van die 25 graad 9-deelnemers het die 

voorsetselvorm van dit in selfstandige skryfwerk gebruik.  Wanneer dit met voorsetsels verbind word, 

behoort ’n vormverandering in te tree, wat as die “voorsetselvorm van dit” bekend staan, byvoorbeeld 

vir + dit word daarvoor (vgl. Ponelis, 1979:63; Wybenga, 1989:220-221). 

 Voorbeeld 4.21: D263 (Resensie): As jy sing [...]  Alle tieners, jong groot mense en amper 

tieners sal baie daarvan hou. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.22: D456 (Argumentatiewe opstel): Ek gaan ’n Sosial Worker word en moet 

daarvoor gaan studeer. (graad 9) 

Voorbeeld 4.21 hier bo illustreer hoedat ’n graad 6-deelnemer die voorsetselvorm daarvan effektief 

gebruik het om ’n betekenisverband te toon met die antesedent As jy sing wat vroeër in dieselfde 
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teksgedeelte voorkom.  In voorbeeld 4.22 hier bo het die betrokke graad 9-leerder daarvoor gebruik 

om verwysing na die saak “sosiale werker” voort te sit en semantiese skakeling met die antesedent 

Sosial Worker (sic) te bewerkstellig. 

Die kombinasie van dit met ’n voorsetsel, sonder dat ’n vormverandering ingetree het, het in slegs 

drie van die vyftien graad 6-deelnemers en sewe van die 25 graad 9-deelnemers se skryfstukke 

voorgekom.  Hierdie leerders het in plaas van daarin, in dit gebruik.  Die meerderheid deelnemers 

wat dit saam met ’n voorsetsel gebruik het om te verwys het die meer aanvaarbare vorm gebruik 

(byvoorbeeld daaraan).  

Die gebruik van vorme soos in dit is kenmerkend van informeler taal (vgl. Feinauer, 1998:86), terwyl 

voorkeur gegee word aan die agtersetselvorm (daarin) in formeler taalgebruik (vgl. Feinauer, 

1998:86).  Wanneer ’n leerder in dit gebruik het in plaas van daarin, is dit in hierdie studie as 

effektiewe kohesiebewerkstelliging deur middel van verwysing gepaardgaande met ’n taalafwyking 

beskou, omdat die gebruik van vorme soos in dit nie die effektiewe kohesiebewerkstelliging benadeel 

nie. 

Voorbeeld 4.23 en voorbeeld 4.24 illustreer ’n graad 6- en graad 9-deelnemer se gebruik van die 

minder geskikte vorm van dit gekombineer met ’n voorsetsel, sonder dat ’n vormverandering 

aangebring is. 

 Voorbeeld 4.23: D124 (Vriendskaplike brief): Ons gaan of het al begin met ’n teken 

kompetisie. Ons gaan vet pret hê met dit. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.24: D63 (Verhalende opstel): Dan kan ek aangaan met my lewe, om wel, wat 

oor gebly het van dit. (graad 9) 

Die betreklike voornaamwoord wat word ook enkele kere in die korpora met voorsetsels 

gekombineer. 

(iii) Wat gekombineer met voorsetsels 

Die kombinasie van wat met ’n voorsetsel het in ses van die 200 graad 6-deelnemers en tien van 

die 200 graad 9-deelnemers se skryfstukke voorgekom.  Al ses die graad 6-deelnemers en agt van 

die tien graad 9-deelnemers het die konserwatiewe of tradisionele vorm (bv. waaraan) gebruik.  

Voorbeelde van die “konserwatiewe of tradisionele vorm” uit die graad 6- en graad 9-korpus is: 

 Voorbeeld 4.25: D107 (Verhalende opstel): Johnson wou die ysterlepel vervang waarmee 

die deeg geroer is. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.26: D76 (Verhalende opstel): Ek kyk rond, maar sien geen karre waarvan ek 

hou nie. (graad 9) 
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Alleenlik twee van die tien graad 9-deelnemers het die minder geskikte vorm (wat in in plaas van 

waarin) gebruik.  Dit is steeds as kohesiebewerkstelliging beskou, maar ook aangeteken as ’n 

afwyking van die norm.  ’n Voorbeeld hiervan uit die skryfwerk van ’n graad 9-deelnemer is: 

 Voorbeeld 4.27: HS6 D488 (Resensie): Die boek is ’n joernaal wat oor ’n man se reis na 

dracula toe gegaan het. Die tradisies en spesiale aspekte van die dorpe wat die man deur  

gegaan gedeurend sy reis. (Hier moes die graad 9-deelnemer eerder waardeur gebruik het.) 

Van Schoor (1983:308) is van mening dat vorme soos “Dit is die dorp wat hy in woon” nie as 

verkeerd beskou kan word nie, maar dat daar eerder voorkeur gegee moet word aan die 

konserwatiewe of tradisionele vorme (d.i. die gebruik van waarin in plaas van wat in) in versorgde 

skryftaal; daarom is sulke vorme wel as ’n taalafwyking aangeteken. 

(iv) Eerste-, tweede- en derdepersoonsvoornaamwoorde 

In hierdie studie het derdepersoonsvoornaamwoorde die meeste in beide korpora voorgekom (vgl. 

voorbeeld 4.1 tot voorbeeld 4.27).  Uit ’n totale 65.580 en 32.249 keer per 1 000 woorde wat 

voornaamwoorde deur die betrokke graad 6- en graad 9-deelnemers onderskeidelik as 

realiseringsmiddele van persoonlike verwysing gebruik is, is derdepersoonsvoornaamwoorde 

61.575 en 30.129 keer per 1 000 woorde respektiewelik gebruik.  Dit beteken dat meer as 90% van 

die kere wanneer persoonlike verwysing in die korpora voorkom, dit deur 

derdepersoonsvoornaamwoorde verwesenlik word. 

Eerstepersoonsvoornaamwoorde, wat binnetekstuele verwysing verwesenlik, het die tweede 

meeste in beide korpora voorgekom.  Uit ’n totale 65.580 en 32.249 keer per 1 000 woorde wat 

voornaamwoorde deur die betrokke graad 6- en graad 9-deelnemers onderskeidelik as 

realiseringsmiddele gebruik is, is eerstepersoonsvoornaamwoorde 1.978 en 0.677 keer per 1 000 

woorde onderskeidelik gebruik.  Dit beteken dat minder as die 3% van die kere wanneer persoonlike 

verwysing gerealiseer is, eerstepersoonsvoornaamwoorde as realiseringsmiddel deur beide die 

graad 6- en graad 9-deelnemers ingespan is. 

Eerstepersoonsvoornaamwoorde (bv. ek, my, ons) kan vir die realisering van binnetekstuele 

verwysing gebruik word; mits die eerstepersoonsvoornaamwoorde in ’n stuk direkte rede voorkom 

en die saak waarna hulle verwys elders in die teks bekendgestel is (Carstens, 1997:191).  In 

voorbeeld 4.28 en voorbeeld 4.29 op die volgende bladsy word die gebruik van binnetekstuele 

verwysing aangedui, omdat die referente waarna die eerstepersoonsvoornaamwoorde ek en my 

verwys, binne die betrokke tekste deur middel van die antesedente Karel Smit en Die hond 

onderskeidelik bekendgestel is.  
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 Voorbeeld 4.28: D32 (Koerantberig): “Ma, ek wil ’n selfoon hê,” was die woorde van Karel 

Smit voor die trauma. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.29: D225 (Verhalende opstel): Die hond sê my naam is Frikie.  (graad 9) 

Tweedepersoonsvoornaamwoorde, wat ook vir die realisering van binnetekstuele verwysing gebruik 

word, is, soos eerstepersoonsvoornaamwoorde, relatief min in beide korpora gebruik.  Uit ’n totale 

65.580 en 32.249 keer per 1 000 woorde wat voornaamwoorde deur die betrokke graad 6- en graad 

9-deelnemers onderskeidelik as realiseringsmiddele van persoonlike verwysing gebruik is, is 

tweedepersoonsvoornaamwoorde slegs 2.027 en 1.985 keer per 1 000 respektiewelik gebruik. 

Voorbeelde uit die korpora ten opsigte van die gebruik van tweedepersoonsvoornaamwoorde om 

persoonlike verwysing te realiseer, is soos volg: 

 Voorbeeld 4.30: D69 (Storie): Hulle het benoud vir die mannetjie gevra: “Weet jy wat is fout 

met die maan?” (graad 6) 

 Voorbeeld 4.31: D88 (Dialoog): Okay, Quinton ek sal my ma vra dan kan jy en ek saam 

Henry, Kirsten en Alné die Vrydag by spur gaan uiteet. (graad 9) 

In beide hierdie voorbeelde hier bo is tweedepersoonsvoornaamwoorde, anders as die normale 

deiktiese gebruik, vir die realisering van binnetekstuele verwysing gebruik. 

Tweedepersoonsvoornaamwoorde kan ook dus vir binnetekstuele verwysing gebruik word as 

aansprekings in die enger sinstruktuur (soos jy in bostaande voorbeelde) gebruik word saam met ’n 

aanspreking wat in die sinsrand staan (d.i. die mannetjie en Quintin) (vgl. De Stadler, 1989:412 in 

hierdie verband). 

(v) Persoonlike verwysing vooruitwerkend en terugwerkend gebruik 

Persoonlike verwysing is in beide korpora veel meer dikwels terugwerkend as vooruitwerkend 

gebruik. 

Terugwerkende verwysing is daardie tipe verwysing waarby die element wat die interpretasie van ’n 

ander element moontlik maak (dit wil sê die antesedent wat die interpretasie van die anafoor moontlik 

maak), vroeër in die teks gevind kan word (Carstens, 1997:139). 

Uit ’n totale 64.953 en 32.069 keer per 1 000 woorde wat realiseringsmiddele van verwysing deur 

onderskeidelik die betrokke graad 6- en graad 9-deelnemers onderskeidelik gebruik is, is persoonlike 

verwysing 63.505 en 30.851 keer per 1 000 woorde respektiewelik terugwerkend gebruik.  Voorbeeld 

4.4 tot voorbeeld 4.28 en voorbeeld 4.30 tot voorbeeld 4.31 is almal dié van terugwerkende 

verwysing. 
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Vooruitwerkende verwysing kan verklaar word as verwysing waarby ’n element nie geïnterpreteer 

word op grond van sy assosiasie met ’n voorafgaande element nie, maar wel op grond van die 

voorkoms van ’n element verderaan in die teks (Carstens, 1997:125, 139).  Die anafoor “antisipeer” 

weliswaar die antesedent wat nog aangebied moet word (De Stadler, 1989:427). 

Uit ’n totale 64.953 en 32.069 keer per 1 000 woorde wat realiseringsmiddele van persoonlike 

verwysing deur die betrokke graad 6- en graad 9-deelnemers onderskeidelik gebruik is, is dit slegs 

1.448 en 1.218 keer per 1 000 woorde; dit wil sê slegs 2% en 3% van die kere, deur die graad 6- en 

graad 9-leerders onderskeidelik vooruitwerkend gebruik. 

Voorbeeld 4.28, wat vroeër gegee is, demonstreer hoe eerstepersoonsvoornaamwoorde 

vooruitwerkend gebruik is.  Tweede- en derdepersoonsvoornaamwoorde is óók in hierdie verband 

gebruik.  Vergelyk die volgende voorbeelde: 

 Voorbeeld 4.32: D35 (Koerantberig): Sy was ontvoer deur om op haar foon te mixt. In die 

Mooirivier Mall op die 1 Feb 2002. Sonja Jacobs is ontvoer en haar foon is gesteel. (graad 

6) 

 Voorbeeld 4.33: D70 (Storie): Ek het hom nog nooit in lewendelywe gesien nie, nog net oor 

die foon gepraat, al wat ek weet is, sy naam is Jacques, hy het blond-bruin hare met blou 

oë. Hy is maar baie skaam. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.34: D195 (Dialoog): Hier kom ek waar is jy kat? (graad 6) 

 Voorbeeld 4.35: D184 (Vriendskaplike brief): Ek verlang so baie na julle en sal bitter graag 

wil hê dat Oom en Tannie my sestiende verjaardagpartytjie sal kan bywoon. (graad 9) 

Die doeltreffendheid van die gebruik van vooruitwerkende verwysing, soos gebruik in die bostaande 

voorbeelde (voorbeeld 4.32 tot voorbeeld 4.35), hang volgens De Stadler (1989:427-431) af van die 

mate van semantiese kohesie tussen die sinne.   

In al bostaande voorbeelde is die verband tussen die sinne volgens die navorser duidelik genoeg 

sodat die leser sonder moeite die antesedent vir ’n bepaalde anafoor kan bepaal. In voorbeeld 4.32 

toon die anafore sy en haar ’n semantiese verband met Sonja Jacobs in die volgende sin; in 

voorbeeld 4.33 word die betekenis van hom en sy vasgestel met verwysing na Jacques in dieselfde 

sin; in voorbeeld 4.34 verwys jy en kat, in dieselfde sin, na dieselfde kat, en in voorbeeld 4.35 word 

die betekenis van die voornaamwoord van die tweede persoon julle vasgestel met verwysing na 

Oom en Tannie in dieselfde sin. 

Vooruitwerkende verwysing is in bogenoemde voorbeelde (buiten voorbeeld 4.33) ook, gemeet aan 

die afstand tussen die voornaamwoord en sy antesedent, doeltreffend gebruik.  De Stadler 

(1989:428) redeneer dat die anafoor en sy antesedent verkieslik binne dieselfde sin moet voorkom. 
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In voorbeeld 4.33 skakel die anafore sy en haar met die antesedent Sonja Jacobs in ’n volgende sin.  

Die feit dat dit nie in dieselfde sin voorkom nie, verminder nie die doeltreffendheid van die verwysing 

nie; inteendeel; dit bou afwagting op (vgl. Carstens, 1997:203) en intensiveer die belangstelling van 

die leser om vas te stel wie hierdie meisie is wat in die Mooirivier Inkopiesentrum ontvoer is.  Hierdie 

aanhaling kom uit ’n koerantberig wat ’n leerder geskryf het en interessant genoeg verwys Carstens 

(1997:203) na die gebruik van vooruitwerkende verwysing in die aanvangsinne van onder andere 

koerantberigte. Die feit dat die voornaamwoord en die antesedent nie in dieselfde sin voorkom nie, 

is daarom nie verkeerd soos gemeet aan De Stadler (1989) se riglyne nie, want die uitsteltegniek 

dien ’n spesifieke doel. 

(vi) Persoonlike voornaamwoorde wat verwysing na ’n generiese saak voortsit 

In beide korpora kom voorbeelde van persoonlike verwysing voor waar persoonlike 

voornaamwoorde gebruik is om verwysing na ’n generiese saak voort te sit (byvoorbeeld mense) 

(sien voorbeeld 4.36 en voorbeeld 4.37 hier onder).   

 Voorbeeld 4.36: D339 (Beskrywende opstel): Ek voel baie bly of gelukkig of hartseer soos 

hulle sê mense het hulle ups and down. (graad 6)  

 Voorbeeld 4.37: D337 (Argumentatiewe opstel): Die meeste mense in die lewe as hulle 

’n probleem het google hulle die antwoord bv wat is arakni fobia of hoeveel singers is daar 

in die musiek groep ABBA. (graad 9)  

 Voorbeeld 4.38: D108 (Resensie): Wat die pa nie geweet het nie was dat daar ’n vrou se 

gees in die huis bly. Sy en haar baba het 2 jaar van tevore in ’n Valei in geval en albei is 

dood. (graad 9)  

 Voorbeeld 4.39: D251 (Beskrywende opstel): Baie mense hou van die dam en die see. 

Maar ek hou van altwee. (graad 9)  

Deelnemer 108 van hoërskool 6 en deelnemer 158 van hoërskool 4 het albei en altwee (sic) 

onderskeidelik gebruik om verwysing na meer as een persoon of saak voort te sit (sien voorbeeld 

4.38 en voorbeeld 4.39 hier bo). 

Samevatting: selfstandige gebruik van persoonlike verwysing 

Ter afsluiting van die afdeling oor persoonlike verwysing word ’n kort samevatting van die frekwensie 

van verskillende realiseringsmiddele van persoonlike verwysing gegee.  Soos blyk uit tabel 4.29 op 

die volgende bladsy is egte persoonlike voornaamwoorde (d.i. selfstandige persoonlike 

voornaamwoord en attributiewe besitlike voornaamwoorde) se gebruiksfrekwensie hoër as dié van 

die ander realiseringsmiddele.  
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Tabel 4. 29: Effektiewe gebruik van realiseringsmiddele binne die subkategorie persoonlike 
verwysing 

Deelnemers Realiseringsmiddele van persoonlike verwysing: genormaliseer na gebruik per 
1 000 woorde 
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Graad 6 64.953 7.238 0.627 0.048 0.241 73.107 

Graad 9 32.069 7.487 0.180 0.271 0 40.007 

Al is die ander realiseringsmiddele van persoonlike verwysing se gebruiksfrekwensies laag 

vergeleke met dié van egte persoonlike voornaamwoorde, dui dit steeds daarop dat verskillende 

realiseringsmiddele gebruik is om kohesie te bewerkstellig. 

4.7.2.1.2 Aantonende verwysing 

Die bepaalde lidwoord (die) is die realiseringsmiddel van aantonende verwysing wat die meeste in 

beide korpora gebruik is om kohesie te bewerkstellig (vgl. tabel 4.31 aan die einde van par. 

4.7.2.1.2). 

Uit ’n totale 12.209 en 11.231 keer per 1 000 woorde wat aantonende verwysing deur die graad 6- 

en graad 9-deelnemers onderskeidelik gebruik is, is die bepaalde lidwoord onderskeidelik 8.542 en 

6.134 keer per 1 000 woorde in genoemde korpora onderskeidelik gebruik.  Dit beteken dat meer as 

die helfte van die kere toe aantonende verwysing gerealiseer is, die bepaalde lidwoord as 

realiseringsmiddel gebruik is. 

Die feit dat die graad 6-deelnemers meer dikwels as die graad 9-deelnemers op eentonige wyse 

dieselfde woord herhaal (vergelyk par. 4.7.2.5.1), en hierdie herhaalde woord dikwels saam met die 

bepaalde lidwoord gebruik is, verklaar waarskynlik die hoër gebruiksfrekwensie van die bepaalde 

lidwoord in die graad 6-korpus.  Vergelyk die volgende voorbeeld uit die skryfwerk van deelnemer 

235 van laerskool 6 om te illustreer hoedat die bepaalde lidwoord gebruik word saam met woorde 

wat herhaal word: “My sussie het vir Michael gesê los die gogo uit dit is ŉ spinikop hy sal jou byt en 

as hy jou byt gan jy hospitaal toe gaan en dan sal hulle jou inspuit met ŉ naald en dit is seer. Michael 

het nie geluister nie my sussie sê toe vir my ma my ma sê kom ons gaan dorp toe sodat hy net die 

spinekop kan uit los” (deelnemer 235 van laerskool 4). 
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Die gebruik van die was nie net prominent ten opsigte van die frekwensie daarvan nie, maar ook 

met betrekking tot die verskillende maniere waarop die graad 6- en graad 9-deelnemers dit gebruik 

het.  Die verskillende gebruikspatrone van die word vervolgens beskryf en met voorbeelde 

geïllustreer. 

(i) Verskillende maniere waarop die bepaalde lidwoord die gebruik is  

Die is terugwerkend sowel as vooruitwerkend in beide korpora gebruik (vergelyk par. 4.7.2.1.1.v vir 

’n beskrywing van terugwerkend en vooruitwerkend).  Uit ’n totale 8.541 en 6.134 keer per 1 000 

woorde waar die in die graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik gebruik is (vgl. tabel 4.31), is die 

0.241 en 0.271 keer per 1 000 woorde respektiewelik gebruik om aan te dui dat ’n bepaalde saak 

nog bekendgestel gaan word. 

Dit beteken dat minder as 10% van die kere toe die in beide die korpora gebruik is, dit vooruitwerkend 

ingespan is.  Vergelyk voorbeeld 4.40 en voorbeeld 4.41 hier onder ten opsigte van die gebruik van 

die met ’n vooruitwerkende funksie. 

 Voorbeeld 4.40: D10 (Biografie): Die duitse renjaer Sebastian Vettel is in 3 Julie 1987 in 

Heppenheim gebore hy was derd van vier kinders. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.41: D507 (Verhalende opstel): Die meisie Mia en haar boetie Japie het elke 

middag saam gespeel, (graad 9) 

Die bepaalde lidwoord is ook op die volgende maniere deur albei groepe deelnemers gebruik: (1) 

Die word saam met ’n leksikale item gebruik wat woordeliks herhaal word.  (2) Die is saam met 

afwisselende naamwoordstukke gebruik; met ander woorde wanneer die skrywer nie die 

antesedent-naamwoordstuk woordeliks wou herhaal nie, is afwisselende naamwoordstukke gebruik 

wat verwysing na dieselfde saak as die antesedentnaamwoordstuk voortsit. (3) Die is saam met 

epiteta of algemene woorde gebruik.  Epiteta word as die mees ekstreme vorm van ’n superordinaat 

beskou (Salkie, 1995;18), omdat epiteta (soos ding, goed, man, vrou) se leksikale betekenis baie 

wyd is (Ponelis, 1979:582).  (4) Die is saam met hiponieme gebruik, waarvan die superordinate 

vroeër in dieselfde teksgedeelte voorkom, of andersom. 

Voorbeelde verkry uit die korpora, ten opsigte van bogenoemde gebruike van die, word in tabel 4.30 

op die volgende bladsy opgesom.  In al hierdie voorbeelde is die terugwerkend gebruik.   

Uit ’n totale 8.541 en 6.134 keer per 1 000 woorde waar die in die graad 6- en graad 9-korpus gebruik 

is (vgl. tabel 4.31), is dit 8.300 en 5.863 keer per 1 000 woorde deur voorgenoemde korpora 

onderskeidelik terugwerkend gebruik.  Dit beteken dat die meer as 90% van die kere toe dit in beide 

die korpora gebruik is, dit terugwerkend ingespan was. 
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Tabel 4.30: Die verskillende gebruike van die as vorm van aantonende verwysing 

Kohesiebewerkstelligende 

gebruike van die 

Voorbeelde uit die graad 6-

korpus 

Voorbeelde uit die graad 9-

korpus 

1. Die saam met die direkte 

herhaling van ’n leksikale item(s) 

 

 

 

Deelnemer 323 (Fabel) 

 Endag was daar ’n kat en ’n muis.  

Die muis was ryk... 

Deelnemer 486 (Resensie) 

Kat en muis is weer in ’n stryd vir 

lewe en dood, sal die muis se 

vriend (die hond) hom die keer 

help?  

2. Die saam met afwisselende 

naamwoordstukke wat nog steeds 

na dieselfde saak as die 

antesedentnaamwoordstuk verwys 

 

 

Deelnemer 330 (Storie) 

Die perd het ’n paarkeer rond 

getrap en is in die rivier in. [...] 

Mense sê ons kan die wit merrie 

nog steeds daar naby sien elke 

maanlig aand. 

Deelnemer 67 (Resensie)  

Resident Evil.  Die oorlewings 

riller het so vêr baie slegte uitvoer 

gekry vandat hy in 2012 uitgekom 

het.  

3. Die saam met epiteta of 

algemene woorde 

Deelnemer 51 (Koerantberig) 

Daar het ’n kleurling uit geklim, hy 

het verby haar geloop en ’n kous 

oor haar mond getrek.  Die man 

het haar in die kar gedruk en gery. 

Die man het haar wir 2 dae in ’n 

kamer toe gesluit. 

Deelnemer 9 (Verhalende opstel) 

Hoekom gaan ons skoolwerk 

agteruit? Hoekom kom ons nie by 

al ons werk uit nie? Hoekom kuier 

ons nie?  Al die dinge gebeur as 

gevolg van selfone, rekenaars, 

Playstasions. 

4. Die saam met hiponieme of 

superordinate. 

Deelnemer 51 (Koerantberig) 

[...] Na vyf minute het ’n rooi BMW 

daar gestop. [...] Die man het haar 

in die kar gedruk en gery.         

(Hier word die saam met die 

superordinaat kar gebruik om te 

skakel met die hiponiem BMW.) 

Deelnemer 244 (Verhalende 

opstel) 

Varkie! Roep ek my hond. Die 

klein “Jack Russel” kom daar in 

gehardloop met ’n stink spoed.   

(Hier word die saam met die 

hiponiem klein Jack Russel gebruik 

om te skakel met die superordinaat 

hond.) 

(ii) Bywoorde van tyd en plek 

Bywoorde van tyd en plek is ook deur die graad 6- en graad 9-deelnemers as realiseringsmiddele 

van aantonende verwysing gebruik; hoewel dit in ’n groot mate minder as die bepaalde lidwoord 

gebruik is (vgl. tabel 4.31 by die samevatting).  Die graad 6-deelnemers het bywoorde van tyd en 

plek vier keer minder as die bepaalde lidwoord gebruik (2.365 keer teenoor 8.541 keer per 1 000 

woorde), en die graad 9-deelnemers het bywoorde van tyd en plek sowat twee keer minder as die 

gebruik (2.887 teenoor 6.134 keer per 1 000 woorde). 
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Die graad 6-deelnemers het bywoorde van tyd en plek 2.365 keer per 1 000 woorde gebruik en die 

graad 9-deelnemers 2.887 keer per 1 000 woorde (vgl. tabel 4.31).  Die graad 9-deelnemers het 

0.522 bywoorde van tyd of plek per 1 000 woorde meer as die graad 6-deelnemers gebruik om oor 

dieselfde tyd of plek, wat reeds in dieselfde teksgedeelte genoem is, te praat.  

Die graad 6-deelnemers het die volgende bywoorde van tyd en plek (in 200 skryfstukke) vir die 

bewerkstelliging van kohesie deur middel van aantonende verwysing gebruik: daar (21 keer), toe 

(18 keer), dan (9 keer) en daarna (1 keer).  

Die graad 9-deelnemers het bywoorde nie alleen meer dikwels as die graad 6-deelnemers gebruik 

nie, maar ook ’n wyer verskeidenheid daarvan ingespan, naamlik daar (31 keer), toe (17 keer), dan 

(6 keer), hier (5 keer), daarna toe (sic) (1 keer), van daar af (’n bywoord wat tyd aandui – 1 keer) en 

daarna (1 keer) in 200 skryfstukke gebruik. 

Uit die lys bywoorde hier bo aangedui, mag dit dalk lyk of toe, dan en daarna nie daar hoort nie 

omdat hulle in die algemeen met konjunksie geassosieer word.  Toe, dan en daarna kan egter ook 

as anaforiese bywoorde gebruik word.  

In die sin “Toe ek by die klasse kom sien ek hoe kinders speel63”, word toe as ’n konjunksiemerker 

gebruik wat ’n tydsaanduidende verhouding tussen die betrokke sinne “ek by die klasse kom” en 

“sien ek hoe kinders speel” uitdruk.  In ’n sin soos “Een oggend toe ek wakker word”64 word toe 

gebruik om oor dieselfde tyd te praat wat vroeër in dieselfde sin voorkom (Een oggend).  Hier is toe 

’n realiseringsmiddel van aantonende verwysing.  

Die verskil tussen die gebruik van toe (en ook dan en daarna) as ’n konjunksiemerker en as ’n 

anaforiese bywoord, is dat die anaforiese bywoord toe na 'n spesifieke moment in die teks heenwys 

(vgl. Wybenga, 1988:40), terwyl toe as konjunksiemerker sinne verbind.   

Voorbeelde van die betrokke graad 6- en graad 9-deelnemers se gebruik van bywoorde om kohesie 

deur middel van aantonende verwysing te bewerkstellig is: 

 Voorbeeld 4.42: D329 (Spookstorie): Hy vra toe vir die skoon maker waar die badkamer is, 

en sy sê lings om die hoek, maar pasop vir die rooi deur. Iiemand het eendag homself daar 

opgehang.  (graad 6) 

 Voorbeeld 4.43: D79 (Biografie): Een van sy boeties was dood op die onderdom van 5. Dis 

toe Chris besluit om ’n hartchirug te word. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.44: D19 (Biografie):  In 1994 draf hy uit vir die Springbokke en in 1995 speel 

                                                
63 Uit die beskrywende opstel van deelnemer 316 van laerskool 6. 
64 Uit die vriendskaplike brief van deelnemer 204 van laerskool 3. 
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hy in die Rugby Wêreldbeker wat Suid-Afrika gewen het. Os was in jare daarna steeds ’n 

sleutelspeler in die Bokspan en is deur die Rugby World tydskrif as die tweede beste 

loskopstut van alle tye aangewys. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.45: D 208 (Storie): My pa sê die maande waar daar nie r’e in is nie is 

jagseisoen. Dan het die tarentale nie wurms nie. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.46: D 74 (Verhalende opstel): Dit was n’ lank somer vakansie. ons het by n’ 

Vakansie-oord ons het daar gebly tot voor die skool begin die 14 Januarie 2009. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.47: D443 (Vriendskaplike brief):  Die 25ste Des word ek wakker en loop 

Kersfees boom toe, hier sien ek ’n pakkie met my naam op maak hom oop en tot my 

verbasing is dit die nuwe foon wat ek wou gehad het. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.48: D125 (Vriendskaplike brief): ons het gery 12 uur in die aand na ’n kosplek 

toe maar ons het gejaag daarna toe. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.49: D 328 (Formele brief): Die Vrydag ogend die self dedag wat die skole 

heropen. Dis toe ek sien hoe die skoolkinders deur die halve meter lange gras moet loop. 

(graad 9) 

 Voorbeeld 4.50: D518 (Verhalende Argumentatiewe opstel): Ek en sy begin met mekaar 

praat en leer mekaar beter ken, van daar af is ons soos finkel en koljander die een nes die 

ander. (graad 9) 

Die bywoord dan is ook in een van die 200 graad 6-deelnemers en twee van die 200 graad 

9-deelnemers se skryfstukke gebruik om ’n betekenisverband aan te toon met ’n bysin wat deur 

middel van as ingelei word.  Onder sulke omstandighede beteken dan “in dié geval” (Messerschmidt 

& Messerschmidt, 2011:137). 

 Voorbeeld 4.51: D81 (Koerantberig): Hy het by haar venster ingeklim en vir haar gesê as 

sy ’n woord sê of iets doen dan gaan hy haar dood maak. 

 Voorbeeld 4.52: D411 (Argumentatiewe opstel): As jy van ’n meisie hou en jy ken haar al 

goed en dan kan jy haar ’n drukkie gee. (graad 9) 

Uit voorbeeld 4.42 tot voorbeeld 4.52 is dit duidelik dat die bywoorde wat gebruik is nie noodwendig 

dui op hoe ver of naby ’n saak is nie. Byvoorbeeld, daar in voorbeeld 4.46 word nie gebruik om vir 

die leser daarop te dui dat die saak “Vakansie-oord” ver is nie; dit word eerder gebruik om verwysing 

na hierdie saak voort te sit.  Alarcon en Morales (2011:125) huldig dieselfde standpunt: “For instance, 

‘this’ and the plural counterpart ‘these’ indicate nearness, while ‘that’ and the plural ‘those’ indicate 

remoteness of the item being referred to. However, the extracts show that the demonstrative was 

usually used as to link ideas to previously given information rather than indicate distance.” 
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(iii) Aanwysende voornaamwoorde 

Aanwysende voornaamwoorde is 0.820 keer en 1.669 per 1 000 woorde deur die graad 6- en graad 

9-deelnemers onderskeidelik gebruik – nóg minder as bywoorde van tyd en plek  (vgl. tabel 4.31).  

Die graad 6-deelnemers het die volgende aanwysende voornaamwoorde in hul skryfstukke gebruik 

om aantonende verwysing te realiseer ten einde kohesie te bewerkstellig: hierdie (9 keer), daardie 

(5 keer), daardie se spreektaalvorm daai (2 keer) en dié (1 keer). Die graad 9-deelnemers het 

dieselfde aanwysende voornaamwoorde as die graad 6-deelnemers gebruik, maar hulle het ook so 

’n gebruik. Die gebruiksfrekwensie van die verskillende aanwysende voornaamwoorde in die graad 

9-korpus (d.i. 200 graad 9-skryfstukke) is soos volg: Daardie (21 keer), hierdie (7 keer), daai (6 keer) 

so ’n (2 keer) en dié (1 keer).  

Die mees opvallende verskil tussen die graad 6-en graad 9-deelnemers se gebruik van aanwysende 

voornaamwoorde is die gebruiksfrekwensie van daardie.  Die graad 9-deelnemers het daardie 4 keer 

meer as die graad 6-deelnemers gebruik (21 keer teenoor 5 keer in 200 skryfstukke). 

Die twee korpora stem ooreen in dié opsig dat die spreektaalvorm van daardie, dit wil sê daai, in 

beide gebruik is as vorme van aantonende verwysing, en die variant van hierdie (d.i. dié) net een 

keer in ’n attributiewe posisie (bv. dié man) gebruik is om te verwys. 

Ponelis (1979:94) wys tereg daarop dat dié die funksie het om dubbelsinnigheid te voorkom. 

Vergelyk as voorbeeld: Die gebruik van hy in “Koos het by sy broer gaan aanklop en hy* het vir hom 

gesê hy is diep in die knyp” is dubbelsinnig, omdat die leser nie weet na watter saak (d.i. “Kobus” of 

“Kobus se broer”) die voornaamwoord hy verwys nie.  Indien dié gebruik sou word, sou dit aangedui 

het dat die leser die antesedent die naaste aan dié moet gebruik om die betekenis van dié te bepaal 

(Ponelis, 1979:94).  

Die effektiewe gebruik van hierdie, daardie en sy variant dié (in ’n attributiewe posisie) word in 

voorbeeld 4.53 tot voorbeeld 4.56 geïllustreer. 

 Voorbeeld 4.53: D171 (Storie): Daar was ’n seuntjiei wat eendag ’n bootjieii begin bou het. 

Hy het vir dae en weke selfs maande aan hierdie bootjieii gewerk. Hierdie werkstukii was 

sy trots en hy het dit met alle passie en oorgawe gedoen. En uiteindelik was die bootjie klaar 

en hierdie seuntjiei het die bootjie afge vat na die see vir sy toets rit. Maar daardie dag was 

die see ’n bietjie rof en die branders het hierdie bootjieii weggesmeur van die seuntjie af. 

(graad 6) 

 Voorbeeld 4.54: D180 (Vriendskaplike brief): Hier is wat gebeur het... Hy ry elke oggend 

fiets om fiks te bly, maar daar is ’n ander ou wat op dieselfde tyd en dieselfde roete soos Dr 

Piek ook fiets ry. Dié ou het ’n baie groot maatskappy. (graad 6) 
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 Voorbeeld 4.55: D394 (Vriendskaplike brief): Soos jy mos weet was dit verlede week my 

verjaarsdag! Toe ek en jy daardie heerlike verjaardagkoek geëet het en toe my ma hulle nie 

eers kon proe nie, want daar was niks oor nie! Soos jy kan onthou het my tannie wat in 

Holland bly mos niks vir my gegee het nie! Sy het mos net daardie dag gebel! Jy het my 

gehelp om al daardie geskenke oop te maak! Ek wil net weereens sê dankie vir daardie 

mmm... geskenk!! Dit was ’n verrassing! (graad 9) 

 Voorbeeld 4.56: D130 (Vriendskaplike brief): Dit was as gevolg van Wiskunde (38%) en 

Tegnologie (32%). Maar behalwe hierdie twee vakke was my kwartaal gemiddeld / 

persentasie baie goed (58%). (graad 9) 

Bostaande voorbeelde toon aan dat die graad 6- en graad 9-deelnemers nie aanwysende 

voornaamwoorde gebruik het om aan te dui of ’n saak naby of ver is nie. Aanwysende 

voornaamwoorde is bloot gebruik om binnetekstuele verwysing teweeg te bring; met ander woorde 

om semantiese skakeling tussen twee talige elemente te bewerkstellig. 

Daardie is in voorbeeld 4.55 hier bo terugwerkend gebruik, maar dit is ook vooruitwerkend in die 

graad 9-korpus gebruik.  Uit die 1.669 keer per 1 000 woorde toe daardie in die graad 9-korpus 

voorgekom het, is dit 0.135 keer per 1 000 woorde in ’n vooruitwerkende rigting ingespan.  Vergelyk 

as voorbeelde:  

 Voorbeeld 4.57: D116 (Beredenerende opstel): Daardie stedelike spesie man wat ’n sterk 

sin het vir skoonheid en wat ’n groot klomp geld en tyd bestee aan sy persoonlike voorkoms 

en lewenstyl. Metroseksuele mans is deesdae oral. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.58: D512 (Beskrywende opstel): Daardie een dag van die jaar... ’n Dag wat 

weergalm met kinders se lag, die vars reuk van koekies en die opgewondenheid wat borrel 

binne jou hart... Die soet reuk van parfuum soos ek my ouma druk... met ’n huppel in sy stap 

waggel my boetie verby... Dis mos Kersfees! (graad 9) 

In die laaste voorbeeld (voorbeeld 4.58) word die antesedent en die voornaamwoord daardie deur 

twee sinne geskei. Hierdie voorbeeld van vooruitwerkende verwysing voldoen dus nie aan De 

Stadler (1989:428) se voorskrif dat die anafoor en sy antesedent verkieslik binne dieselfde sin moet 

voorkom nie.  Nietemin is die gebruik van vooruitwerkende verwysing in hierdie voorbeeld geslaagd, 

omdat die skeiding van die anafoor en die antesedent deur middel van twee sinne die belangstelling 

van die leser intensiveer om uit te vind wat hierdie spesiale dag is.  Die aandag van die leser word 

die konstant op die onbekende saak gefokus.  Die spreker gee in elke sin ’n leidraad(ade) oor die 

onbekende saak (d.i. ’n bepaalde dag van die jaar).  Hierdie leidrade sluit in dít wat die spreker op 

hierdie bepaalde dag hoor, ruik en voel. 
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(iv) Betreklike voornaamwoorde 

Soos aangedui in die geïmplementeerde raamwerk, kan beide aantonende en persoonlike 

verwysing deur betreklike voornaamwoorde verwesenlik word (vergelyk par. 2.4.2), maar die aard 

van die betreklike voornaamwoorde wat hierdie subkategorieë van verwysing realiseer, verskil.  

Persoonlike verwysing word gerealiseer deur middel van betreklike voornaamwoorde wat ’n 

betekenisverband met ’n bepaalde naamwoord(stuk) toon (bv. “Die mes waarmee ek sny, is 

skerp.”65).   

Die gebruik van aantonende verwysing, daarenteen, word aangedui deur middel van betreklike 

voornaamwoorde wat nié ’n betekenisverband met ’n bepaalde naamwoord(stuk) vroeër in die sin 

toon nie (byvoorbeeld, “Die klein kindertjies was bang wat die ouer seuns bekommerd laat voel 

het.”66). Voorbeelde van die gebruik van betreklike voornaamwoorde as realiseringsmiddele van 

aantonende verwysing is: 

 Voorbeeld 4.59: D318 (Beskrywende opstel): Pouse is my gunstelling tyd van skooltyd 

want dan kan ek saam my vriende speel en gesels maar daar is ook ’n slegte deel van pouse 

want dit is wanneer die rowe boelies weg is van die juffrouens dan kan niemand hulle sien 

nie en hulle kan maak wat hulle wil. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.60: D412 (Verhalende opstel): Daar is soveel waarop ek moet konsentreer in 

my skool. (graad 9) 

ŉ Betreklike voornaamwoord, soos in voorbeeld 4.59 en 4.60 hier bo gebruik, is die 

realiseringsmiddel van aantonende verwysing wat die minste gebruik is om kohesie te bewerkstellig.  

Beide graad 6- en graad 9-deelnemers het hierdie realiseringsmiddele minder as 1 keer per 1 000 

woorde gebruik (vgl. tabel 4.31 op die volgende bladsy).  

Die graad 6-korpus bevat die volgende betreklike voornaamwoorde: wat (6 keer), oor wat (2 keer), 

waarna (1 keer) en met wat (1 keer).  Die volgende betreklike voornaamwoorde kom in die graad  

9-korpus voor: wat (11 keer), waarop (1 keer), waaroor (1 keer) en met wat (1 keer).  

Uit bostaande genoemde lys betreklike voornaamwoorde wat vir die realisering van aantonende 

verwysing gebruik is, blyk dit dat die minder geskikte vorm wat gekombineer met ’n voorsetsel 

(byvoorbeeld oor wat) onderskeidelik 3 keer en 1 keer in die graad 6- en graad 9-korpus voorgekom 

het.  Hierdie vorme is as effektiewe kohesiebewerkstelliging beskou, maar ook as taalafwykings 

                                                
65 Hierdie voorbeeld is uit Carstens (2011:67) verkry. 
66 Die voorbeeld wat Hubbard (1994:65) gee, is vertaal en aangepas vir die doeleindes van hierdie studie. 
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aangeteken (vgl. ook par. 4.7.2.1.1.iii, waar taalafwykings ten opsigte van betreklike 

voornaamwoorde as realiseringsmiddele van persoonlike verwysing beskryf word). 

Deelnemer 71 van hoërskool 2 en deelnemer 185 van laerskool 3, wat onderskeidelik met wat en 

oor wat gebruik het, het kohesie effektief deur middel van verwysing bewerkstellig, maar moes 

eerder in die skryftaal waarmee en waaroor gebruik het: “Dele van die lietje sê vir mense, jy moet 

versigtig wees met wat* jy speel”; “Jy weet seker nie oor wat* ek praat nie, so kom ek vertel jou.”  

Samevatting: selfstandige gebruik van aantonende verwysing 

Die bepaalde lidwoord is die mees gebruikte realiseringsmiddel van aantonende verwysing.  

Hierdie realiseringsmiddel is op verskillende maniere gebruik, soos saam met ’n leksikale item wat 

woordeliks herhaal word, saam met afwisselende naamwoordstukke, saam met epiteta of algemene 

woorde (soos ding) en selfs saam met hiponieme en superordinate.   

Tabel 4.31: Effektiewe gebruik van realiseringsmiddele binne die subkategorie aantonende verwysing 

Deelnemers Realiseringsmiddele van aantonende verwysing: genormaliseer 

na gebruik per 1 000 woorde 

Totaal 

Bepaalde 

lidwoord 

Bywoorde 

van tyd en 

plek 

Aanwysende 

voornaamwoorde 

Betreklike 

voornaamwoorde 

Graad 6 8.541 2.365 0.820 0.483 12.209 

Graad 9 6.134 2.887 

 

1.669 

 

0.631 11.231 

Hoewel die die meeste gebruik is, het die leerders van ’n verskeidenheid realiseringsmiddele van 

aantonende verwysing gebruik gemaak, soos aanwysende voornaamwoorde (graad 6: hierdie, 

daardie, daardie se spreektaalvorm daai en dié; graad 9: . daardie, hierdie, daai, so ’n en dié), 

bywoorde van tyd en plek (graad 6: daar, toe, dan en daarna; graad 9: daar, toe, dan, hier, daarna 

toe (sic), van daar af en daarna) en betreklike voornaamwoorde (wat nie semanties geassosieer 

is met ’n naamwoord(stuk) vroeër in die sin nie).  (Vergelyk tabel 4.33 hier bo waar ’n samevatting 

van hierdie realiseringsmiddele se gebruiksfrekwensie gegee word.) 

4.7.2.1.3 Vergelykende verwysing 

Hoewel die klasopdragte aangedui het dat die graad 6- en graad 9-deelnemers vergelykende 

verwysing kan gebruik (vergelyk par. 4.7.1.1.1.vii), is die gebruiksfrekwensie daarvan in hul 

selfstandige skryfwerk laag. 
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Verskillende tipes realiseringsmiddele, te wete algemene en besondere vergelykingswoorde, soos 

aangedui in die geïmplementeerde raamwerk (vergelyk par. 2.4.2), is gebruik. 

Algemene vergelykingswoorde behels die gebruik van byvoeglike naamwoorde en bywoorde, wat 

vergelyking uitdruk in terme van ooreenstemming, gelyksoortigheid of verskil (vgl. Halliday & Hasan, 

1976:76)  In ’n voorbeeld soos “Piet se handboek is anders as myne” (Steenberg, 1986:41) word 

die algemene vergelykingswoord anders gebruik om aan te dui dat die bepaalde handboeke verskil. 

Besondere vergelykingswoorde behels ook die gebruik van byvoeglike naamwoorde en bywoorde, 

maar hier word aangedui dat ’n besondere eienskap van twee sake met betrekking tot kwaliteit of 

kwantiteit van mekaar verskil (Halliday & Hasan, 1976:80).  In die sin “Piet roei vinniger as Koos” 

(Steenberg, 1986:41) dui die besondere vergelykingswoord vinniger aan dat die eienskap roei van 

Piet en Koos met betrekking tot kwaliteit verskil. 

4.7.2.1.3.1 Algemene vergelykingswoorde as realiseringsmiddel van vergelykende 

 verwysing 

Algemene vergelykingswoorde is meer dikwels as besondere vergelykingswoorde in die graad 6-

korpus gebruik (1.110 teenoor 0.820 keer per 1 000 woorde – vgl. tabel 4.32 verderaan), terwyl die 

besondere vergelykingswoorde weer meer dikwels as algemene vergelykingswoorde in die graad  

9-korpus gebruik is (0.947 teenoor 0.722 keer per 1 000 woorde – vgl. tabel 4.32).   

Algemene vergelykingswoorde wat in die korpora voorgekom het, is:  

 ander67 (vyftien en agt keer in die graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik) en anders (drie 

keer in beide die graad 6- en graad 9-korpus) om nie-ooreenstemming tussen twee sake 

uit te druk;  

 dieselfde68, die selfde (sic) of selfde (sic) (vyf en drie keer in die graad 6- en graad 9-korpus 

onderskeidelik) en net so erg (een keer in die graad 9-korpus) om ooreenstemming uit te 

druk; en 

 amper (een keer in die graad 6-korpus) en amper dieselfde (een keer in die graad 9-korpus) 

om gelyksoortigheid uit te druk. 

                                                
67 Naderi et al. (2013:53) wys op die gereelde voorkoms van “other” in die skryfwerk van Persiese postdoktorale 
studente wat aanleerders van Engels is. 
68 Die gebruik van “the same”, die Engelse ekwivalent van dieselfde, is ook deur Bae (2001:69) ten opsigte van 
moedertaalsprekers van Engels in graad 1 en graad 2; Liu en Braine (2005:632) oor Sjinese studente wat aanleerders 
van Engels is, en Naderi et al. (2013:53) ten opsigte van Persiese postdoktorale student wat Engels as ’n vreemde taal 
aanleer opgemerk. 
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Voorbeeldsinne uit die ondersoekte tekste van graad 6, ter illustrasie van hul gebruik van algemene 

vergelykingswoorde, is die volgende: 

 Voorbeeld 4.61: D329 (Spookstorie): Hy vra toe vir die skoon maker waar die badkamer 

is, en sy sê lings om die hoek, maar pasop vir die rooi deur. Iiemand het eendag homself 

daar opgehang, en sy gees wyer om daar uitekom. […] Die man het nie in spoke geglo nie 

en moes dringend gaan, maar al die ander deure was toe en hy het in die rooi deur gegaan, 

net toe hy die deur toemaak, hoor die skoonmaker net Renet, Renet, Help,” en skielik stilte.  

 Voorbeeld 4.62: D62 (Biografie): Na matriek aanvaar hy in 1996 ’n kontrak van die Blou 

Bulle en studeer aan die Universiteit van Pretoria. Na sy eerste wedstryd vir 

Boekenhoutkoshuis se onder-21-span word hy opgeroep vir Tukkies se onder-21-span uit 

te draf. In dieselfde jaar word hy vir die Blou Bulle se onder-21-span gekies vir wie hy drie 

jaar lank speel.  

 Voorbeeld 4.63: D133 (Vriendskaplike brief): Ons skool is mos die jaar ’n eeu oud. So ons 

gaan ’n eeufees hou dis amper soos ’n revue.  

 Voorbeeld 4.64: D180 (Vriendskaplike brief): Onthou jy nog vir Dr Piek? Raai wat, hy was 

in ’n fiets-ongeluk! Hier is wat gebeur het... Hy ry elke oggend fiets om fiks te bly, maar daar 

is ’n ander ou wat op dieselfde tyd en dieselfde roete soos Dr Piek ook fiets ry. Dié ou het 

’n baie groot maatskappy. ’n Ander persoon wat daar werk sê hy kry te min geld en daarom, 

het hy bedank. 

In voorbeeld 4.62 hier bo is die algemene vergelykingswoord dieselfde ’n adjektief wat ’n vergelyking 

uitdruk met betrekking tot presiese gelykheid.  Die jaar wat Os du Rand ’n kontrak aanvaar het om 

vir die Blou Bulle te speel, aan die Universiteit van Pretoria studeer het en vir Tukkies se onder-21-

span uitgedraf het, is dieselfde jaar as wat hy vir die Blou Bulle se onder-21-span gekies is.  Die 

betekenis van dieselfde in voorbeeld 4.62 is die jaartal 1996.  In voorbeeld 4.63 hier bo druk die 

algemene vergelykingswoord amper ’n mate van ooreenkoms of gelyksoortigheid tussen die aard 

van ’n eeufees en ’n revue uit. Enkele voorbeelde ter illustrasie van die gebruik van algemene 

vergelykingswoorde in die skryfwerk van die graad 9-deelnemers is die volgende: 

 Voorbeeld 4.65: D121 (Vriendskaplike brief): Die Hoërskool is besig en ons lewe so maklik 

by mekaar verby, maar vir jou sal daar altyd tyd wees. Jy is my beste vriendin, my regter 

hand. Jy is só spesiaal vir die wêreld. Moet nie dat iemand jou anders vertel nie.  

 Voorbeeld 4.66: D328 (Formele brief):  Die staatseiendom tuine lyk net so erg vol gemors 

en skoon verwilder. Dit is onnet en on veilig. Die dag toe ek gaan vis vang het was die rivier 

die selfde.  

 Voorbeeld 4.67: D51 (Verhalende opstel): Ons almal wil altyd inpas by die groep. Ek sou 

enige iets doen om aanvaar te word en het altyd ander se opinies gevolg en nooit na my hart 

geluister nie. 
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 Voorbeeld 4.68: D315 (Argumentatiewe opstel): Mense sê altyd ek en my ma lyk selfde 

wel ek dink dit is waar. Daar is party mense wat sê ek lyk wel ook partykeer soos my pa as 

ek kwaad is maar my ma is meer die kwaai een. Ek is my ma se refleksie [...] is die waarheid 

as my ma langs my staan lyk ons amper dieselfde wel ja sy is my ma en ek ha dogter. 

In voorbeeld 4.65 hier bo word die bywoord anders gebruik om ’n verhouding rakende nie-

ooreenstemming uit te druk tussen slegte dinge wat mense van die meisie kan sê en die hoë dunk 

wat die meisie se vriendin van haar het. Die woord anders in voorbeeld 4.65 beteken dus die 

teenoorgestelde van dít wat die meisie se vriendin oor haar sê; dit wil sê die teenoorgestelde van “jy 

is so spesiaal vir die wêreld” (d.i. “jy is nie spesiaal nie”). In voorbeeld 4.66 hier bo word die adjektief 

die selfde (sic) gebruik en dit druk ’n verhouding van presiese gelykheid tussen die toestand van die 

staatseiendomme en die rivier uit. Wanneer die woord dieselfde in voorbeeld 4.66 gebruik word, 

beteken dit “lyk net so erg vol gemors en skoon verwilder. Dit is onnet en on veilig”. 

4.7.2.1.3.2 Besondere vergelykingswoorde as realiseringsmiddel van vergelykende 

 verwysing 

Besondere vergelykingswoorde, as ’n tipe realiseringsmiddel van vergelykende verwysing, is veral 

deur die respondente aangewend om twee sake te vergelyk ten opsigte van ’n besondere eienskap 

wat ten opsigte van kwaliteit verskil.  Die volgende besondere vergelykende woorde is in hierdie 

verband gebruik:  

 Die graad 6-deelnemers het slegter (1 keer), ouer (3 keer), jonger (2 keer), jongste (1 keer), 

oudste (1 keer), sterkste (1 keer), beste (1 keer), ergers (1 keer), die ergste (1 keer), erger 

(2 keer) gebruik.  

 Die graad 9-deelnemers het veel beter (1 keer), beter (3 keer), erger (1 keer), ouer (1 keer), 

grooter (2) (sic), hardste (1 keer), hoër (1 keer), beste (1 keer), amper langer (1 keer), 

mooiste (1 keer), lekkerder (2 keer), stadiger (1 keer), grootste (1 keer) gebruik. 

Die realiseringsmiddel besondere vergelykingswoorde, is minder dikwels gebruik om dinge wat in 

kwantiteit verskil, te vergelyk.  Vir hierdie doel is die volgende vergelykende woorde in die korpora 

gebruik: 

 Graad 6: minder (1 keer), swaakste69 (sic) (1 keer), meer as (1 keer) 

 Graad 9: meeste (1 keer), vêr meer (1 keer), meer (2 keer) 

                                                
69 Binne konteks word swaakste (sic) gebruik om twee sake te vergelyk ten opsigte van ’n besondere karaktertrek wat 
in kwantiteit verskil; hoewel ’n mens sou verwag dat dit met kwaliteit verband hou. 
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Voorbeelde ter illustrasie van die graad 6- en graad 9-deelnemers se gebruik van besondere 

vergelykingswoorde (as ’n tipe realiseringsmiddel van vergelykende verwysing): 

 Voorbeeld 4.69: D240 (Dialoog): Dit hou al 'n rukkie aan, ek hoop dit is 'n vliegtuig.  Nee 

my ou maat dit is iets baie ergers. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.70: D291 (Dialoog): Toe my ma gesê het dit is reg toe kom sy met 'n R400 se 

speelding kry toe se my ma: ”Nee niemand kry niks.” Nou hoekom sê jy nie vir jou ma kan sy 

iets anders kies nie wat minder kos! (graad 6) 

 Voorbeeld 4.71: D440 (Vriendskaplike brief): Eerste wil ek net vir jou sê baie dankie vir 

die mielie wat jy vir my gestuur het. Dit vat my terug na ons kinderdae wat ek en jy so stout 

was in die kleuterskool. Waar jy altyd mielie pitte skool toe gevat het en ons almal gegooi 

het.  Daardie dae wat ons op jou plaas was en trekker gery het in graad 5 dit was maar die 

lekker ou dae sonder enige stres. Die plaas waarop julle gebly het was die plek met die 

meeste heringe. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.72: D467 (Argumentatiewe opstel):  Ek is lief vir die see en al die diere wat 

daarin is ek kyk altyd die programme wat op die televisie verskyn en hoe hulle die diere 

behandel. My ander beroep is meer op ’n hoër vlak as die ander. ’n Advokaat verteen 

woordig mense wat in die hof verskyn. (graad 9) 

In voorbeeld 4.69 het die graad 6-deelnemer die besondere vergelykingswoord ergers gebruik om 

twee sake met betrekking tot kwaliteit te vergelyk.  Die twee sake wat vergelyk word, is ’n aardbewing 

wat besig is om plaas te vind en ’n vliegtuig wat verby vlieg.  Die referent vir die interpretasie van 

ergers word gevind in “Ek hoop dit is ’n vliegtuig”; met ander woorde die woord ergers beteken “erger 

as ’n vliegtuig”  In voorbeeld 4.70 het die graad 6-deelnemer die besondere vergelykingswoord 

minder gebruik om die twee sake, naamlik die speelding van R400 en ’n speelding wat goedkoper 

is, op teweeg met betrekking tot kwantiteit.  Die referent vir die interpretasie van minder kan 

vasgestel word deur middel van “’n R400 se speelding”; met ander woorde minder beteken “minder 

as R400”.  Die graad 9-deelnemer het in voorbeeld 4.71 die adjektief die meeste gebruik om ’n 

vergelyking in terme van kwantiteit uit te druk tussen die herinneringe van die betrokke maats by die 

kleuterskool en die herinneringe wat op die plaas gemaak is en in die laaste voorbeeld het die graad 

9-leerder die adjektief hoër gebruik ten einde ’n vergelyking te tref ten opsigte van die vlak waarop 

die twee beroepe funksioneer. 

Samevatting: selfstandige gebruik van vergelykende verwysing 

Die gebruiksfrekwensie van die twee tipes realiseringsmiddele van vergelykende verwysing, te wete 

algemene en besondere vergelykingswoorde, word in tabel 4.32 op die volgende bladsy aangetoon.  

Al die verskillende algemene en besondere vergelykingswoorde wat deur die respondente gebruik 

is, word ook gelys. 
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Tabel 4.32: Realiseringsmiddele effektief gebruik om vergelykende verwysing te realiseer 

Deelnemers Realiseringsmiddele van vergelykende verwysing 

Algemene 

vergelykingswoorde 

Besondere vergelykingswoorde 

Kwaliteit Kwantiteit 

Graad 6 

 

 

Ander, anders, 

dieselfde, amper 

slegter, ouer, jonger, 

jongste, oudste, 

sterkste, beste, ergers, 

die ergste, erger  

minder, swaakste (sic), 

meer as 

 

1.110 keer per 1 000 

woorde 

0.820 keer per 1 000 woorde 

Graad 9 Ander, anders, die 

selfde (sic), selfde (sic), 

amper dieselfde, net so 

erg 

veel beter, beter, erger, 

ouer, grooter (sic), 

hardste, hoër, beste, 

amper langer, mooiste, 

lekkerder, stadiger, 

grootste 

meeste, vêr meer, meer 

 

0.722 keer per 1 000 

woorde 

0.947 keer per 1 000 woorde 

’n Belangrike bevinding waartoe die navorser gekom het, is dat die inhoud van die tipe skryfstuk die 

gebruik van vergelykende verwysing (as subkategorie van die kohesiemerker verwysing), beïnvloed.   

Twee respondente van hierdie studie, deelnemer 180 in graad 6 en deelnemer 315 in graad 9 (vgl. 

voorbeeld 4.64 en voorbeeld 4.68), het vergelykende verwysing meer frekwent as die ander 

deelnemers gebruik.  Deelnemer 180 se skryfstuk handel oor drie verskillende mans: ’n dokter (dr. 

Piek), ’n man wat die eienaar van ’n groot maatskappy is en ’n man wat by hierdie groot maatskappy 

werk.  Omdat die storie oor drie verskillende mans handel, maak dit sin dat algemene 

vergelykingswoorde wat ’n verskil uitdruk, gebruik is om tussen hierdie mans te onderskei.  

Deelnemer 315 in graad 9 se argumentatiewe opstel handel oor die ooreenkomste tussen ’n ma en 

haar dogter en daarom het hierdie deelnemer algemene vergelykingswoorde wat ’n ooreenkoms 

uitdruk, in haar opstel gebruik.  (Vergelyk ook Tierney & Mosenthal, 1983:221 wat wys op die 

onderwerp van ’n teks wat ’n effek het op die tipe kohesiemerkers wat gebruik word.) 

4.7.2.1.4 Leemtes ten opsigte van die gebruik van verwysing 

In par. 4.7.2.1 het die navorser slegs die effektiewe gebruik van realiseringsmiddele van verwysing 

beskryf omdat die effektiewe gebruik hiervan die hooffokus van hierdie studie is.  In hierdie afdeling 

fokus die navorser op twee tipes leemtes: (i) realiseringsmiddele van verwysing wat effektief gebruik 
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is om kohesie te bewerkstellig, maar van die norm vir die gebruik daarvan in skryfwerk (d.i. 

Standaardafrikaanse norm) afwyk, en op (ii) realiseringsmiddele van verwysing wat oneffektief 

gebruik is (d.i. op ’n kohesiebenadelende wyse gebruik is) (vergelyk par. 4.7.2.1.4.1 en par. 

4.7.2.1.4.2 waar hierdie twee aspekte onderskeidelik beskryf word, sowel as (1) en (2) in tabel 4.35 

verderaan waar die frekwensies hiervan respektiewelik aangetoon word). 

In hierdie studie is die gebruik van realiseringsmiddele van verwysing as effektiewe kohesie-

bewerkstelliging gepaardgaande met ’n taalafwyking geag wanneer realiseringsmiddele effektief 

verwys, maar die gebruik daarvan effens van die norm afwyk (vgl. onder andere par. 4.5.2.2, par. 

4.7.2.1.1.ii-iii, en par. 4.7.2.1.2.iv vir voorbeelde hiervan).   

Realiseringsmiddele van verwysing is oneffektief geag wanneer: 

 grammatikale kongruensiefoute begaan is (vergelyk par. 4.7.2.1.4.2.i); 

 ontginningsbemoeilikende realiseringsmiddele gebruik is (vergelyk par. 4.7.2.1.4.2.ii); 

 woorde verkeerdelik weggelaat is wat noodsaaklik was om verwysing te realiseer (vergelyk 

par. 4.7.2.1.4.2.iii); 

 vervangingsfoute begaan is; met ander woorde minder sinvolle realiseringsmiddele van 

verwysing gebruik is (vergelyk par. 4.7.2.1.4.2.iv); 

 realiseringsmiddele wat tot dubbelsinnigheid lei, gebruik is; dit wil sê realiseringsmiddele wat 

betekenisverbande met meer as een antesedent toon, ingespan is (vergelyk par. 

4.7.2.1.4.2.v); en 

 nulverwysingsrealiseringsmiddele begaan is; dit wil sê realiseringsmiddele waarvoor geen 

referent uitgeken kon word nie, gebruik is (vergelyk par. 4.7.2.1.4.2.vi). 

Die navorser gaan bogenoemde begrippe nou een vir een verduidelik met die oog daarop om dit vir 

die interpretasie van die data te gebruik.  

Grammatikale kongruensiefoute (afgelei na aanleiding van Carstens, 1997:164, se begrip 

“grammatikale kongruensie”) in die eerste kolpunt hier bo verwys na die gebruik van ’n 

realiseringsmiddel (die anafoor) wat nie met sy antesedent ooreenstem ten opsigte van geslag, 

persoon of getal nie.  Carstens (1997:165) illustreer ’n tekort aan grammatikale kongruensie tussen 

’n antesedent en sy anafoor in Afrikaans aan die hand van onder andere die volgende voorbeeld: 

“Navrae onder die studente het getoon dat *hy verkies om die biblioteek ook Saterdagmiddae te 

gebruik.” (Aangepas deur NF.) 

Ontginningsbemoeilikende realiseringsmiddele (ontleen aan Lieber, 1981:215 se begrip 

“extraction” [errors]) word deur hom gedefinieer as die gebruik van realiseringsmiddele van 

verwysing wat geen identifiseerbare referent in die teks het nie “but for which a referent could be 
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extracted, or derived, from a preceding or following phrase of longer segment of text”.  Lieber 

(1981:215), wat fokus op vreemdetaalsprekers van Engels op tersiêre vlak, gee die volgende 

voorbeeld van die gebruik van “extraction” (ontginningsbemoeilikende realiseringsmiddele) uit een 

van haar deelnemers se skryfstukke:  “He has to arrange his daily schedule one night before, // 

because in this way he do most of them on time.”  Die student gaan direk van “schedule” na die 

gebruik van die voornaamwoord “them”, sonder om eers deur middel van ’n antesedent na hierdie 

take te verwys.  Die leser moet ekstra prosesseringsenergie gebruik om ’n referent vir “them” te 

identifiseer. 

Hubbard (1989:187) gebruik die term “replacement” (‘errors”) om te verwys na die gebruik van ’n 

verkeerde konjunksiemerker.  Hierdie term word in hierdie studie net so van toepassing gemaak op 

verwysing.  Vervangingsfoute (afgelei van “replacement errors”) is ’n term wat in hierdie studie 

gebruik word om te verwys na minder sinvolle realiseringsmiddele wat gebruik is en sodoende 

meegebring het dat verwysing nie effektief plaasvind nie. 

Nulverwysingsrealiseringsmiddele (ontleen aan Lieber, 1981:211 se term “zero-referent” [errors]) 

verwys na die gebruik van realiseringsmiddele waarvoor daar nie binne die teks ’n identifiseerbare 

referent is nie (Lieber, 1981:211).  Wat Lieber (1981:211) egter nie in ag geneem het nie, is dat 

realiseringsmiddele se referente dikwels buite die teks (d.i. in eksoforiese of deiktiese domein) 

geïdentifiseer kan word, byvoorbeeld “Gee vir my daardie boek” waar daar die eerste keer van ’n 

boek gepraat word.   Die navorser gebruik daarom eerder Hubbard (1994:76) se definisie van “zero 

reference” [errors], omdat hy tereg daarop wys dat nulverwysingsfoute die gebruik van  

realiseringsmiddele behels waarvoor daar nie binne óf buite die teks (d.i. in die endoforiese of 

eksoforiese domein) ’n referent geïdentifiseer kan word nie.  Hy gee die volgende voorbeeld “From 

the rest of this answer the physical, cognitive and affective factors will be detailed” uit sy korpus (van 

akademiese skryfwerk van moedertaalsprekers van Engels en moedertaalsprekers van Afrikaans, 

Noord-Sotho, Tswana, Xhosa en Zulu wat Engels as ’n tweede taal aanleer) en sê dat die 

vergelykende woord “the rest” in die aanvangsin van ’n bepaalde student se skryfstuk voorkom.   

Realiseringsmiddele wat lei tot dubbelsinnigheid (ontleed aan Hubbard, 1994:74, se term 

“ambiguity” [errors]) verwys na die gebruik van realiseringsmiddele waarvoor daar meer as een 

referent is.  Die gevolg is meer as een interpretasie.  Hubbard (1994:75) beskou hierdie tipe fout as 

baie ernstig, omdat die leser nie weet na watter saak ’n realiseringsmiddel verwys nie, selfs wanneer 

ekstra prosesseringsenergie gebruik sou word.  Omdat betekenisverbande in die oppervlakteks nie 

effektief uitgelig word nie, kan die leser nie die betekenis van ’n bepaalde taalmiddel vasstel nie, en 

word die leser se persepsie van die koherensie (oftewel samehangendheid) van die teks beïnvloed. 



233 
 

4.7.2.1.4.1 Effektiewe gebruik van realiseringsmiddele gepaardgaande met ’n 

 taalafwyking 

Hierdie tipe leemte is in twaalf van die 200 graad 6-deelnemers en 21 van die 200 graad  

9-deelnemers se selfstandige skryfwerk geïdentifiseer. 

Voorbeelde uit die betrokke leerders se selfstandige skryfwerk van die gebruik van 

realiseringsmiddele wat van die norm afwyk, is: 

  Voorbeeld 4.73:  D276 (Resensie): “Underdog” is ’n film wat oor ’n superheld wat se* 

hond naam “Shoeshine” is, maar sy held naam “underdog”. (wie se) (graad 6) 

 Voorbeeld 4.74: D470 (Argumentatiewe opstel): Persoonlik dink ek daardie “ou mense” 

waarvan* almal praat is darm maar die slimste mense in ons leeftyd. (vir wie) (graad 9) 

In Afrikaans word die betreklike voornaamwoord wie saam met se gebruik – nie wat nie.  Deelnemer 

276 moes in voorbeeld 4.75 hierdie kombinasie van wie + se gebruik het in plaas van wat se.  Ten 

opsigte van voorbeeld 4.76 moes die deelnemer eerder vir wie gebruik het, omdat waarvan gebruik 

word wanneer daar oor diere en dinge gepraat word. 

Dit het ook gebeur dat ’n betreklike voornaamwoord effektief gebruik is in dié opsig dat dit 

semantiese skakeling met ’n voorafgaande antesedent bewerkstellig, maar dat ’n minder sinvolle 

betreklike voornaamwoord gebruik is (vgl. voorbeeld 4.74 en voorbeeld 4.75 hier onder). 

 Voorbeeld 4.75: D211 (Dialoog): Sjoe dit was amper (hy kyk na die boks waar* hy elke dag 

die kos weggesteek het). 

 Voorbeeld 4.76: D76 (Verhalende opstel): Ek het als waaroor* ’n mens kan vra, maar ek 

is verleë. Ek het drie sportskarre, maar ek voel nog een kar sal my beter laat voel! (graad 9) 

In voorbeeld 4.75 moes waarin eerder gebruik word en in voorbeeld 4.76 sou die betreklike 

voornaamwoord waarvoor meer geskik wees. 

4.7.2.1.4.2  Oneffektiewe gebruik van realiseringsmiddele van verwysing 

(i) Kongruensiefoute 

Ses van die 200 graad 6- en tien van die 200 graad 9-deelnemers het kongruensiefoute begaan.  

Dié Afrikaanssprekende graad 6- en graad 9-deelnemers het nie daarin geslaag om die antesedent 

en die anafoor te laat ooreenstem ten opsigte van geslag, persoon (eerste, tweede of derde persoon) 

of getal nie.   
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In voorbeeld 4.77 hier onder het die graad 6-deelnemer verkeerdelik ’n persoonlike voornaamwoord 

van die eerste persoon gebruik.  Daar is verskillende karakters en die skrywer praat oor hulle, maar 

hulle is nie self in die gespreksituasie teenwoordig nie; daarom moes die skrywer nie ’n 

eerstepersoonsvoornaamwoord gebruik het nie, maar wel ’n geskikte 

derdepersoonsvoornaamwoord (hulle).  In hierdie voorbeeld stem die voornaamwoord en die 

antesedent nie ooreen met betrekking tot persoon nie. 

 Voorbeeld 4.77: D330 (Spookstorie): Mense sê ons* kan die wit merrie nog steeds daar 

naby sien elke maanlig aand. (Die korrekte voornaamwoord is hulle.) (graad 6) 

In voorbeeld 4.79 hier onder moes die graad 9-deelnemer die enkelvoudige attributiewe besitlike 

voornaamwoord haar in plaas van hulle, en die enkelvoudige persoonlike voornaamwoord sy in 

plaas van hulle gebruik.  Die voornaamwoorde en hulle antesedent Katniss Everdeen stem dus nie 

ooreen ten opsigte van getal nie. 

 Voorbeeld 4.79: D501 (Resensie): “The Hunger Games Catching Fire” begin toe Katniss 

Everdeen veilig terug gekeer het na hulle* huis toe na die opvindende toernooi wat hulle* 

bygewoon het. (Die korrekte antwoord is haar en sy.) (graad 9) 

(ii) Ontginningsbemoeilikende realiseringsmiddele 

Sestien van die 200 graad 6- en veertien van die 200 graad 9-deelnemers het nie die saak waarna 

’n bepaalde voornaamwoord verwys, in die teks met behulp van ’n antesedent bekendgestel nie.  

Gevolglik moes die referent “ontgin” uit die teksgedeelte in die onmiddellike omgewing.   

In voorbeeld 4.80 hier onder verwys die woord hom na die man wat vir Bettie Schmith ontvoer het. 

Hierdie hom word uit die inhoud afgelei, maar omdat ’n voornaamwoord nie die funksie van 

individualisasie en identifikasie van ’n referent kan vervul nie, aangesien sy inligtingsinhoud te laag 

is (vgl. Prinsloo, 2002:109), bewerkstellig die gebruik van hom nie kohesie effektief nie.  

 Voorbeeld 4.80: D81 (Koerantberig): Bettie Schmith is ontvoer Saterdag aand 12:00 in 

haar kamer 24 Januarie 2011. Dit het in Noordwes Potchefstroom plaasgevind. Sy het hom 

op Facebook ontmoed en vir hom gesê waar sy bly. (graad 6) 

Die gebruik van sulke realiseringsmiddele word ontginningsbemoeilikende realiseringsmiddele in 

hierdie studie genoem.  Die gebruik van realiseringsmiddele soos hierdie is ook deur Hubbard 

(1994:66-73) opgemerk ten opsigte van moedertaalsprekers van Engels en moedertaalsprekers van 

Afrikaans, Noord-Sotho, Tswana, Xhosa en Zulu wat Engels as ’n tweede taal aanleer.  Ook Maringa 

(1995:108) wys op hierdie tendens in die skryfwerk van haar deelnemers (moedertaalsprekers van 
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Tswana in graad 4 en graad 7 wat Engels as ’n tweede taal aanleer), sowel as Lieber (1981:215-

217) ten opsigte van vreemdetaalsprekers van Engels op tersiêre vlak.   

Omdat die gebruik van verwysing nog nie in die selfstandige skryfwerk van moedertaalsprekers van 

Afrikaans ondersoek is nie (vergelyk par. 3.5), en daar na die navorser se wete nie ander studies 

onderneem is waarin “extraction” of “extraction items” as die oneffektiewe gebruik van verwysing 

geïdentifiseer is nie, kan slegs bogenoemde drie bronne genoem word om die bevindings van hierdie 

studie binne die sfeer van soortgelyke studies te plaas. 

Ontginningsbemoeilikende realiseringsmiddele het nie slegs te make met persoonlike verwysing nie, 

maar ook met aantonende verwysing (vgl. Hubbard, 1994:69 oor Engels).  In voorbeeld 4.81 hier 

onder moet die betekenis van daai mense ontgin word, omdat die graad 9-leerder nie die saak 

eksplisiet in die teks bekendgestel het deur middel van ’n antesedent nie. 

 Voorbeeld 4.81: D16 (Verhalende opstel): Maar die volgende dag kry ek ’n sms van ’n 

tannie wat wil hoor of ek ’n werk soek vir die vakansie.  Ek het gedink dit kan nie so erg wees 

nie en ek kan lekker geld maak om goed te koop. Maar ek was so verkeerd dit was die mees 

aakligste tyd van my lewe. Ek moes vir twee weke lank papierwerk, snywerk, skryfwerk en 

tikwerk doen. En om nie eers van daai mense se koffie te praat nie, dit was vrek sleg, ek 

moes letterlik die goed by my keel af wirg. (graad 9) 

Een graad 6-deelnemer (deelnemer 228 van laerskool 4) het ’n realiseringsmiddel van verwysing 

gebruik waarvan die referent nie meer in fokus is nie.  Die referent is dus nie meer in die werkende 

geheue van die leser nie.  Hierdie deelnemer begin sy dialoog met “Ek en Joundré gaan sokkie toe 

om vir Brian te kry en ons moet maskers dra” en tien spreekbeurte later, sonder dat daar enigsins 

weer na die saak “sokkie” verwys is, word die dialoog afgesluit met “Nou, dit was lekker!” Die dit in 

hierdie laaste spreekbeurt verwys na die saak “sokkie” waarvan die spreker aan die begin van die 

dialoog gepraat het.  As daar ten minste een keer gedurende die dialoog weer na die referent 

“sokkie” verwys is, sou die betekenis van dit waarskynlik duideliker gewees het.  

(iii) Verkeerdelike weglating van kohesieskeppende woorde 

21 graad 6-deelnemers en 20 graad 9-deelnemers het sommige realiseringsmiddele verkeerdelik 

weggelaat daar waar dit noodsaaklik is om kohesie deur middel van verwysing te bewerkstellig.  

Dieselfde tendens is onder andere deur Hubbard (1994:74) by moedertaalsprekers en 

tweedetaalsprekers van Engels opgemerk. 

In die onderstaande voorbeelde (voorbeeld 4.82 tot voorbeeld 4.85), uit die graad 6- en graad 9-

korpus onderskeidelik, word die woorde wat verkeerdelik weggelaat is, in boskrif aangebring. 



236 
 

In voorbeeld 4.82 is die betreklike voornaamwoord wat gebruik om oor ’n bepaalde groep persone 

(soos kinders) te praat, maar die antesedentnaamwoord kinders word nêrens gebruik nie.  Die 

betrokke deelnemer het verwysing oneffektief gebruik, omdat betreklike voornaamwoorde altyd 

gebruik word om aan te dui dat daar na dieselfde persoon of voorwerp verwys word waarvan daar 

vroeër in dieselfde teksgedeelte gepraat is (vgl. Carstens, 1997:200). 

Deelnemer 225 het in voorbeeld 4.83 die besitlike voornaamwoord haar, wat ’n betekenisverband 

met die antesedentnaamwoord Sarie vorm, verkeerdelik weggelaat.  In voorbeeld 4.84 het 

deelnemer 434 die persoonlike voornaamwoord dit weggelaat, wat gebind is aan die antesedent ’n 

boog.  In die laaste voorbeeld (voorbeeld 4.85) is die persoonlike voornaamwoord haar, wat ’n 

betekenisverband met my ma toon, verkeerdelik weggelaat. 

 Voorbeeld 4.82: D316 (Beskrywende opstel): As ons speel hoor ek kinders wat* lag en 

skreeu en ’n klomp wat hard gesels. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.83: D225 (Verhalende opstel): Gestrepte kat sarie sit en lag vir hom,haar oogies 

kyk af en lag. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.84: D434 (Vriendskaplike brief): Ek skeur dit oop en sien dat dit ’n boog is. 

(graad 9) 

 Voorbeeld 4.85: D434 (Vriendskaplike brief): ’n Paar weke gelede het my ma my nader 

geroep en gese dat daar is pos vir my. Ek hardloop opgewonde na haar toe en ek wonder toe 

wat dit is (graad 9) 

(iv) Vervangingsfoute 

Vervangingsfoute is begaan wanneer ’n minder sinvolle realiseringsmiddel gebruik is wat kohesie 

nie effektief deur middel van verwysing bewerkstellig nie.  Vervangingsfoute is deur twee van die 

200 graad 6-deelnemers en vier van die 200 graad 9-deelnemers begaan. 

Deelnemer 503 van hoërskool 6 praat in sy resensie van ’n vrou wie se gees in ’n verlate huis gebly 

het.  Hierdie saak “gees van ’n bepaalde vrou” word dus in die teks bekendgestel in die vorm van 

die antesedent ’n vrou se gees, maar later praat die deelnemer weer van ’n gees.  Hierdie twee 

referensiële uitdrukkings is nie koreferensieel (d.i. beide verwys na dieselfde saak) soos dit 

veronderstel is om te wees nie.  Om verwysing effektief te realiseer en te verseker dat die antesedent 

en sy anafoor koreferensieel is, moes die deelnemer eerder die gees gebruik het.  Selfs haar gees 

sou gepas wees.  
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Vergelyk die volgende uittreksel uit dié graad 9-deelnemer se resensie: “Een oggend toe vat die pa 

die kinders na ’n verlaate huis in die woud. Wat die pa nie geweet het nie was dat daar ’n vrou se 

gees in die huis bly. [...] Die pa het by die huis aan gekom met die twee kinders en hulle daar gelos. 

Hy wou hulle dood maak maar net voor hy kon toe kom ’n gees* uit en gryp hom.” 

Deelnemer 27 van laerskool 1 het verwysing op dieselfde manier oneffektief gebruik.  In die sin “10 

jaar gelede was twee deertien jarige meisie ontvoer op facebook. Hulle het foto’s van hulle gestuur 

vir die ou* en hy het gesê hulle moet hom by ’n coffie winkel kry” word daar verwys na die ou.  Die 

gebruik van die bepaalde lidwoord voor ou impliseer dat daar reeds iewers in hierdie skryfstuk oor 

hierdie bepaalde manlike persoon gepraat is – wat egter nie die geval is nie.  Dit is die eerste keer 

dat die deelnemer na hierdie persoon verwys; daarom was die onbepaalde lidwoord gepas.  Die 

volgende keer wanneer daar oor hierdie man gepraat sou word, kon die bepaalde lidwoord dan 

gebruik word om aan te dui dat die persoon reeds aan die leser bekend is. 

(v) Realiseringsmiddele wat tot dubbelsinnigheid lei 

Dié dubbelsinnige gebruik van realiseringsmiddele is in die selfstandige skryfwerk van tien van die 

200 graad 6-deelnemers en drie van die 200 graad 9-deelnemers geïdentifiseer.70 

In voorbeeld 4.86 hier onder, uit die skryfwerk van ’n graad 6-deelnemer, kan die woord haar op 

twee maniere geïnterpreteer word.  Die eerste vetgedrukte haar kan geïnterpreteer word as die ma 

se kêrel of as die dogter se kêrel.  Die tweede vetgedrukte haar is ook dubbelsinnig.  Dit kan óf na 

die ma verwys óf na die dogter.   

 Voorbeeld 4.86: D39 (Koerantberig): Ironé Gouws (29) van Kuruman het gister vermis 

geraak. Volgens haar ma Zuriné het haar* kêrel Manus Liebenhagen (31) haar* kom haal. 

Effektiewe verwysing sou gerealiseer kon word as die betrokke leerder die sin soos volg geformuleer 

het: “Ironé Gouws (29) van Kuruman het gister vermis geraak.  Volgens haar ma Zuriné het Ironé se 

kêrel Ironé kom haal.” 

In voorbeeld 4.87 op die volgende bladsy, uit die skryfwerk van ’n graad 9-deelnemer, kan die woord 

hom óf na die ou man óf na die huis verwys.  Alhoewel daar deur middel van hy of hom na nielewende 

referente verwys kan word, is die gebruik hiervan in hierdie teksgedeelte nie effektief nie.  Daar is 

meer as een referent wat in die teks bekendgestel is en toevallig is een van hulle ’n manlike persoon 

na wie daar gewoonlik deur middel van hy en hom verwys word.  Die woord dit sou dus meer geskik 

wees as die deelnemer na die saak “huis” in die buitetalige werklikheid wou verwys.  

                                                
70 Hierdie tendens word by moedertaalsprekers en tweedetaalsprekers van Engels opgemerk (vgl. Hubbard, 1994:74) 
sowel as by vreemdetaalsprekers van Engels (vgl. Wahby, 2014:227). 
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 Voorbeeld 4.87: D120 (Verhalende opstel): Ons sou toe daai aand na sy huis toe gegaan 

het en hom* vol eiers, toiletpapier en vere gegooi het. 

(vi) Nulverwysingsrealiseringsmiddele 

Twee van die 200 graad 6-deelnemers en agt van die 200 graad 9-deelnemers het 

realiseringsmiddele gebruik waarvoor daar nie referente binne (d.i. die endoforiese of binnetekstuele 

domein) of buite die teks (d.i. eksoforiese of deiktiese domein) is nie.71 

Deelnemer 229 se storie begin met dit (vgl. voorbeeld 4.88) sonder dat die leser weet wat hierdie dit 

is.  Die deelnemer gee ook nie ’n antesedent vir hierdie dit verderaan in die teks nie.  In voorbeeld 

4.89 hier onder praat die betrokke deelnemer oor daar (’n bepaalde plek), maar geen spesifieke plek 

word in die deelnemer se skryfstuk genoem nie, en hierdie plek kan ook nie buitetekstueel bepaal 

word nie. 

 Voorbeeld 4.88: D229 (Storie): Dit* was in die plaas en dit* was lekker (graad 6) 

 Voorbeeld 4.89: D89 (Verhalende opstel): Dit was die dag na Kersfees, 26ste December 

2013. [...] Uure kom en uure gaan so 06:00 stop pa om te gaan. En toe ry ons nou. Ons het 

darem almal daar veilig aangekom. (graad 9)  

Samevatting: leemtes ten opsigte van die gebruik van verwysing in die graad 6- en graad 9-

   korpus 

Soos blyk uit tabel 4.33 op die volgende bladsy, is twee tipes leemtes (d.i. taalafwykings en die 

oneffektiewe gebruik van verwysing) in die graad 6- en graad 9-korpus begaan. 

Die gebruik van realiseringsmiddele van verwysing wat vaag is en waarvoor ’n referent binne die 

onmiddellike teksomgewing ontgin moes word, kom veral in die graad 6-korpus voor (vgl. 2.2 in tabel 

4.33).  Hierdie tipe leemte is egter net in die selfstandige skryfwerk van sestien graad 6-deelnemers 

geïdentifiseer, en ’n paar keer deur sommige van hierdie sestien leerders gebruik, wat daarop dui 

dat dit eintlik min voorkom.  Dieselfde geld vir die foutiewe weglating van realiseringsmiddele van 

verwysing wat die leemte is wat die meeste in die graad 9-korpus voorkom (vgl. 2.3 in tabel 4.33).  

Al kom hierdie leemte die meeste (per 1 000 woorde) in die graad 9-korpus voor, is dit ook net tot 

twintig graad 9-leerders beperk.  Hierdie leemte blyk nie net vir hierdie betrokke twintig graad 9-

leerders ’n probleem te wees nie, maar ook vir 21 graad 6-leerders wat nie van volledige 

kohesiekettings gebruik maak nie, aangesien een van die lede (d.i. die anafoor of die 

realiseringsmiddel van verwysing) ontbreek.  

                                                
71 Ook Eksi (2011:896) wys op die gebruik van realiseringsmiddele sonder enige duidelike referent in die skryfwerk van 
Turkse moedertaalsprekers. 
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’n Interessante bevinding is dat die gebruik van realiseringsmiddele wat nie binnetekstueel of 

buitetekstueel ’n referent het nie (vgl. 2.5 in tabel 4.33) en realiseringsmiddele wat tot 

dubbelsinnigheid lei (vgl. 2.6 in tabel 4.33), wat die koherensie van ’n teks die meeste beïnvloed, 

beide relatief min in beide die korpora voorkom, én ook net tot enkele deelnemers beperk is 

(nulverwysing: twee graad 6- en agt graad 9-leerders; realiseringsmiddel wat tot dubbelsinnigheid 

lei: tien graad 6- en drie graad 9-leerders).  Ook in hierdie leerders se skryfstukke is dieselfde tipe 

leemte soms meer as een keer geïdentifiseer en aangeteken.   

Dit is daarom duidelik dat verwysing in ’n groot mate effektief gebruik is (87.246 keer en 52.907 keer 

per 1 000 woorde) vergeleke met die lae gebruiksfrekwensie (per 1 000 woorde) van taalafwykings 

of die oneffektiewe gebruik van verwysing (vgl. tabel 4.33 hier onder). 

Tabel 4.33: Leemtes ten opsigte van die gebruik van verwysing (per 1 000 woorde) in die korpora 

Tipes leemtes geïdentifiseer Graad 6 Graad 9 

1. Effektiewe gebruik van verwysing 

gepaardgaande met taalafwykings 

0.627 

(12 leerders) 

0.947 

(21 leerders) 

2. Oneffektiewe gebruik van verwysing 

2.1 Kongruensiefoute 0.386 

(6 leerders) 

0.586 

(10 leerders) 

2.2 Ontginningsbemoeilikende 

realiseringsmiddele 

1.785 

(16 leerders) 

0.947 

(14 leerders) 

2.3 Verkeerde weglating van 

kohesieskeppende realiseringsmiddele 

1.206 

(21 leerders) 

1.263 

(20 leerders) 

2.4 Vervangingsfoute 0.097 

(2 leerders) 

0.180 

(4 leerders) 

2.5 Nulverwysingsrealiseringsmiddele 0.193 

(2 leerders) 

0.451 

(8 leerders) 

2.6 Dubbelsinnigheidsfoute 0.676 

(10 leerders) 

0.135 

(3 leerders) 

Groottotaal van leemtes ten opsigte van 

verwysing 

4.970 4.510 

Sanford en Garrod (1981:89) wys op die belangrike rol van (effektiewe) verwysing: “...[re]ference 

resolution in all its forms constitutes the cornerstone of successful comprehension in terms of the 

reader’s task of building an appropriate mental model of what is being said”.   
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Die effektiewe gebruik van realiseringsmiddele van kohesiemerkers verseker dus optimale 

verstaanbaarheid van enige teks; daarom is dit belangrik dat die remediëring van die leemtes, soos 

dié in hierdie afdeling beskryf, aandag moet geniet. 

4.7.2.2 Selfstandige gebruik van realiseringsmiddele van substitusie 

Dit gebeur dikwels dat ’n woord(e) wat herhaal word, vervang word met ’n ander woord(e), 

byvoorbeeld “Ek gebruik hierdie spyker en jy daardie een (=spyker)” (vgl. Wybenga, 1989:228).  

(Beklemtoon deur NF.)  Woorde soos een wat ’n vervangende funksie dien, word “ruilelemente”, 

“substitute” of “plaasvervangende elemente” aldus Carstens (1997:225) genoem en bewerkstellig 

kohesie deur middel van substitusie.  Anders as by verwysing, het die ruilelement en die vervangde 

woord nie dieselfde referent nie (Carstens & Van de Poel, 2012:109). 

Substitusie kom selde in beide korpora voor.  Dit is 1.448 en 1.308 keer per 1 000 woorde in die 

graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik gebruik. (vergelyk tabel 4.34 en tabel 4.35 verderaan).  

176 graad 6-deelnemers en 177 graad 9-deelnemers het glad nie substitusie in hulle selfstandige 

skryfwerk gebruik nie. 

Substitusie kom nie alleen betreklik selde voor in die selfstandige skryfwerk van die 

Afrikaanssprekende respondente van hierdie studie nie.  Die beperkte gebruik daarvan is ’n tendens 

wat ook in die skryfwerk van leerders van ander moedertale opgemerk is, soos moedertaalsprekers 

van Engels (vgl. Bae, 2001:68; Fitzgerald & Spiegel, 1986:267; Tierney & Mosenthal, 1983:217) en 

Turks (vgl. Eksi, 2011:892, 896). 

Verskeie redes kan vir die lae voorkoms van substitusie aangevoer word.  Die eerste rede sou kon 

wees dat substitusie ’n opsionele proses is.  Carstens (1997:245) redeneer dat die gebruik van ellips 

“’n opsionele proses is wat weens onder meer stilistiese redes toegepas word – daar is dus geen 

grammatiese noodwendigheid in die toepassing van ellips nie”.  Omdat ellips as ’n tipe substitusie 

beskou word (substitusie met ’n nulanafoor72), is hierdie uitspraak net so relevant ten opsigte van 

die gebruik van substitusie.  Die navorser stem met Carstens (1997:245) saam dat die gebruik van 

ellips (en ook dan substitusie) die taalgebruiker se keuse is, en nie ’n verpligte middel is om “binding” 

of kohesie te bewerkstellig nie.  In die volgende sin uit deelnemer 406 van hoërskool 5 “Ons het 

seker drie ure in die winkel rond geloop & is opsoek vir ’n geskenk vir my broer hy soek ’n groen 

“remote” karretjie maar ons kry nerens een (= ’n groen karretjie) nie” sou dit nie verkeerd wees as 

die leerder die naamwoordstuk ’n groen “remote” karretjie herhaal het in plaas daarvan om die 

ruilelement een te gebruik nie.  Herhaling sou steeds gedui het op ’n betekenisverband in die 

oppervlakteks, omdat die gebruik van herhaling, kohesie deur middel van leksikale kohesie 

                                                
72 Carstens (1997:179) gebruik hierdie term. 
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bewerkstellig. Substitusie moet dus as ’n opsionele stilisties-eleganter kohesiemerker beskou word 

en nie as ’n voorwaarde vir die bewerkstelliging van kohesie nie. 

Die tweede rede sou kon wees dat substitusie natuurlikerwys eerder in gesproke taal as in geskrewe 

tekste voorkom, omdat daar ’n groot mate van kontekstuele ondersteuning betrokke is (McCarthy, 

1991:46).  Wanneer ’n kind vir haar ma sê “Ek soek daardie een” sal die ma onmiddellik begryp 

waarna die kind verwys, omdat die kind waarskynlik ook na die voorwerp met haar vinger wys.  

Kontekstuele ondersteuning dra dus by tot die interpretasie van die ruilelement een.  Die feit dat 

leerders in die taalklas aangemoedig word om eerder volsinne as gereduseerde sinne te skryf (Cook, 

1989:20) sou ook moontlik ’n rol kon speel. 

Al kom substitusie selde by die korpora voor, is ál drie subkategorieë daarvan, dit wil sê 

naamwoordelike, werkwoordelike en klousale substitusie, soos aangedui in die geïmplementeerde 

raamwerk (vergelyk par. 2.4.2), wel deur beide die graad 6- en graad 9-korpus gebruik (vgl. tabel 

4.34 en tabel 4.35 verderaan).  Die realiseringsmiddele van hierdie drie subkategorieë van 

substitusie word in die volgende kolparagrawe “ruilelemente” genoem.  

(i) Werkwoordelike substitusie 

Werkwoordelike (klousale) ruilelemente73 is die meeste in die graad 6-korpus gebruik (10 uit die 30 

keer waar ruilelemente altesaam gebruik is).  Dit beteken dat ’n derde van alle vervanging wat in die 

graad 6-korpus plaasgevind het, die gebruik van werkwoordelike ruilelemente, wat 

werkwoord(stukke) vervang, behels (vgl. tabel 4.34). 

Die graad 6-deelnemers se hoër gebruiksfrekwensie van werkwoordelike ruilelemente is ’n 

interessante bevinding aangesien net 55.5% die werkwoordelike ruilelement dit doen of dit waag in 

die graad 6-klasopdrag kon gebruik (vergelyk par. 4.7.1.1.4.iii). 

Die graad 6-deelnemers het verskillende werkwoordelike ruilelemente gebruik, soos doen 

gekombineer met dit (vgl. voorbeeld 4.90 en voorbeeld 4.91), dit gekombineer met ander 

werkwoorde soos reggekry (vgl. voorbeeld 4.92) en so gekombineer met doen of ander werkwoorde 

(vgl. voorbeeld 4.93 en voorbeeld 4.94). 

In al hierdie voorbeelde (sowel as die res van die voorbeelde in hierdie afdeling) word die ruilelement 

in vetdruk aangetoon, en aan die einde van elke voorbeeld word aangedui watter woord(e) die 

betrokke ruilelement vervang. 

                                                
73 In par. 2.3.2.1.2, word werkwoordelike substitusie (en verskillende tipes werkwoordelike ruilelemente deur middel 
waarvan werkwoordelike substitusie bewerkstellig word) bespreek. 
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 Voorbeeld 4.90: D124 (Vriendskaplike brief): Ons gaan op die liedjies Rooi Rok Bokkie, 

Facebook song en World in union sing en dans. [...] Ons gaan van die 24 – 26 Oktober 2014 dit 

doen.74 

(dit doen  op die liedjies Rooi Rok Bokkie, Facebook song en World in union sing en 

dans) 

 Voorbeeld 4.91: D171 (Storie): Hy het vir dae en weke selfs maande aan hierdie bootjie gewerk. 

Hierdie werkstuk was sy trots en hy het dit met alle passie en oorgawe gedoen. 

(dit gedoen  aan hierdie bootjie gewerk) 

 Voorbeeld 4.92: D256 (Paragraaf): Hulle het alles in hulle vermoë gedoen om die wêreld van 

ons wat so mooi is te red en toe het hulle dit reggekry.  

(dit reggekry  om die wêreld van ons wat so mooi is te red) 

 Voorbeeld 4.93: D284 (Dialoog):  

A: Hello Carli. Wat het jou boetie nou weer gedoen?” 

B: Hy het die kat se stert aan die deur vasgemaak en toe die deur toegeklap! 

A: Ek hoop nie my boetie sal ooit so iets doen nie! 

(so iets doen  die kat se stert aan die deur vasgemaak en toe die deur toegeklap) 

 Voorbeeld 4.94: D122 (Dialoog):  

A: Ok, maar aseblief all is dit net R5 meer kan ek aseblief net so biekie meer sakgeld kry. 

B: “Ek dink ons kan so maak” 

(so maak  vir jou ’n bietjie meer sakgeld gee) 

Die graad 9-deelnemers het minder werkwoordelike ruilelemente as die graad 6-deelnemers gebruik 

(vgl. tabel 4.35) en ook ’n kleiner verskeidenheid werkwoordelike ruilelemente.  Slegs dit 

                                                
74 Die leerder het hier ’n woordordefout begaan en die lidwoord die oneffektief gebruik.  Die korrekte woordorde moes 
wees: Ons gaan op die liedjies Rooi rok bokkie, Facebook song en World in union sing en dans. [...] Ons gaan dit van die 
24 – 26 Oktober 2014 doen. 
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gekombineer met doen (4 keer gebruik) en so gekombineer met ’n werkwoord (2 keer) is effektief in 

die graad 9-korpus gebruik (vgl. tabel 4.35).  

Alhoewel werkwoordelike ruilelemente min in die graad 9-korpus gebruik is, kon 72.9% van die graad 

9-deelnemers die werkwoordelike ruilelement dit doen of dit waag in die graad 9-klasopdrag gebruik 

(vergelyk par. 4.7.1.1.4.vi). 

Enkele voorbeelde om die graad 9-deelnemers se gebruiksvaardigheid ten opsigte van 

werkwoordelike ruilelemente te illustreer, is: 

 Voorbeeld 4.95: D116 (Beredenerende opstel): Daardie stedelike spesie man wat ’n sterk 

sin het vir skoonheid en wat ’n groot klomp geld en tyd bestee aan sy persoonlike voorkoms 

en lewenstyl.  Dit is hulle wat hul hare by opgeleide stiliste laat sny en kleur, gereeld gaan vir 

gesigs- en ander skoonheidsbehandeling en saans voor die spieël staan en nag-room invryf. 

Sommige doen dit in ’n mindere mate. 

(doen dit  laat hulle hare by stiliste sny en kleur, gaan vir gesigs- en ander 

behandelings en staan voor die spieël en smeer nagroom in) 

 Voorbeeld 4.96: D117 (Vriendskaplike brief): Die saak staan wel so, dit was my 

verantwoordelikheid dat ek seker gemaak het dat die Stoor gesluit was maar ongelukkig het 

ek nie so gemaak nie. 

(so gemaak  seker gemaak het die stoor is gesluit) 

(ii) Klousale substitusie 

Albei groepe deelnemers het ruilelemente vir die realisering van klousale substitusie in hul 

selfstandige skryfwerk gebruik, en kon klousale ruilelemente effektief ter realisering van substitusie 

in die klasopdragte gebruik.  Klousale substitusie75 is, soos werkwoordelike substitusie, tien keer uit 

die 30 keer wat ruilelemente altesaam gebruik is, in die graad 6-korpus gebruik.  Dit beteken dat ’n 

derde van alle vervanging wat in die graad 6-korpus plaasgevind het, ’n klousale ruilelement wat ’n 

hele klous76 vervang, behels. 

Die klousale ruilelemente so, net so en nie is in die graad 6-korpus gebruik.  Die ruilelement so is 

ook deur 78.2% van die graad 6-deelnemers in die graad 6-klasopdrag gebruik om klousale 

substitusie te realiseer en sodoende kohesie te bewerkstellig (vergelyk par. 4.7.1.1.4.i). 

                                                
75 In par. 2.3.2.1.3, word klousale substitusie bespreek.   
76 Vergelyk voetnota 54 vir die verklaring van klous. 
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In die graad 9-korpus kom klousale substitusie die tweede meeste voor, teenoor naamwoordelike 

substitusie wat die meeste voorgekom het (vgl. tabel 4.35).  Klousale ruilelemente is vyf keer uit die 

29 keer wat ruilelemente altesaam gebruik is (vgl. tabel 4.35), ingespan.  

Die graad 9-deelnemers het, soos die graad 6-deelnemers, die ruilelemente so en nie in hulle 

selfstandige skryfwerk gebruik (vgl. tabel 4.35).  94.6% van die graad 9-deelnemers was in staat 

daartoe om so effektief in die klasopdrag te gebruik om klousale substitusie te realiseer (vergelyk 

par. 4.7.1.1.4.v). 

Enkele voorbeelde uit die graad 6- en graad 9-korpus is: 

 Voorbeeld 4.97: D275 (Dialoog):  

A: My susie, soos altyd. As ek iets sê huil sy as ek iets doen huil sy as ek 'n grapie maak huil 

sy. 

B: Wel my broer is net so. (graad 6) 

(so  Hy huil ook as ek iets sê en hy huil as ek ’n grappie maak.) 

 Voorbeeld 4.98: D116 (Beredenerende opstel): Goeie versorging is dus, of so dink hulle, 

die oplossing. (graad 9) 

(So vervang dat goeie versorging die oplossing is.  In hierdie voorbeeld vind 

substitusie van ’n afhanklike klous dus plaas.)77 

 Voorbeeld 4.99: D244 (Koerantberig): As jy iets lelik tik dink eers of jy die ou in die oë kan 

kyk en dit sê. Indien nie bly eerder stil. (graad 6) 

(nie  Jy kan nie die ou in die oë kyk en dit sê nie.) 

 Voorbeeld 4.100: D102 (Beredenerende opstel): Soek hulle werk, nee glad nie. (graad 9) 

(nie  Hulle soek nie werk nie.) 

Voorbeeld 4.100 hier bo mag dalk lyk of dit ’n voorbeeld van ellips is, maar dit is ’n voorbeeld van 

substitusie.  Die hele onafhanklike klous Hulle soek werk word deur die ruilelement nie vervang én 

genegativeer.  

                                                
77 Halliday en Matthiessen (2004:565), Thompson (2014:223) en Quirk et al. (1985:880) verwys ook na die gebruik van 
so om ’n dat-klous te vervang. In hierdie voorbeeld vind substitusie van ’n afhanklike klous plaas. 
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(iii) Naamwoordelike substitusie 

Van al die ruilelemente wat in die skryfstukke van die graad 9’s gebruik is, is naamwoordelike 

ruilelemente die meeste gebruik (14 keer uit die 29 keer wat ruilelemente altesaam gebruik is). Dit 

beteken dat die helfte van alle vervanging wat in die graad 9-korpus plaasgevind het, die gebruik 

van naamwoordelike ruilelemente, wat as naamwoorde funksioneer, en ’n naamwoord(stuk) 

vervang, behels (vgl. tabel 4.35).  Die graad 6-deelnemers, daarenteen, het naamwoordelike 

ruilelemente die minste gebruik (vgl. tabel 4.34). 

Die graad 9-deelnemers het die volgende naamwoordelike ruilelemente gebruik om naamwoordelike 

substitusie te realiseer: een (6 keer uit die 29 keer wat ruilelemente altesaam gebruik is), s’n (4 keer 

uit die 29 keer wat ruilelemente altesaam gebruik is), gesubstantiveerde adjektiewe78 (drie keer uit 

die 29 keer wat ruilelemente altesaam gebruik is) en so baie (een keer uit die 29 keer wat 

ruilelemente altesaam gebruik is). Die graad 6-deelnemers het soos die graad 9-deelnemers een (3 

keer uit die 30 keer wat ruilelemente altesaam gebruik is), s’n (twee keer uit die 30 keer wat 

ruilelemente altesaam gebruik is) en so baie (een keer uit die 30 keer wat ruilelemente altesaam 

gebruik is) gebruik, maar een graad 6-leerder het ook dié as ruilelement gebruik (vgl. tabel 4.34). 

Anders as Carstens (1997:225) se beskouing oor die hoë gebruiksfrekwensie van een by 

volwassenes, het die navorser bevind dat die graad 6- en graad 9-deelnemers van hierdie studie 

(NF), se gebruiksfrekwensie van een nie in ’n groot mate van dié van die ander naamwoordelike 

ruilelemente verskil nie (vgl. tabel 4.34 en tabel 4.35). 

Voorbeeld 4.101 tot voorbeeld 4.108 illustreer die graad 6- en graad 9-deelnemers se gebruik van 

naamwoordelike ruilelemente. 

 Voorbeeld 4.101: D117 (Vriendskaplike brief): Nou het hulle my pa se nuwe boor en grinaar 

masjien gesteel nou moet ek vir hom nuwes gaan koop. (graad 9) 

(nuwes  nuwe boor- en grinaar masjien) (sic) 

 Voorbeeld 4.102: D171 (Vriendskaplike brief): Tannie is ’n bo-baas bakker en ek sal dit baie 

wardeer as tannie van tannie se beroemde brode kan bak en saambring.  Daardie brode is beslis 

die lekkerstes wat ek nog ooit geproe het! (graad 9) 

(lekkerstes  lekkerste brode) 

                                                
78 Ponelis (1979:573) dui daarop dat adjektiewe gesubstantiveer word; dit wil sê ’n selfstandige funksie verkry deur die 
toevoeging van -e (in die enkelvoud) en -(e)s (in die meervoud). 
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 Voorbeeld 4.103: D218 (Verhalende opstel): almal is dood stil ons verdaag klasse toe volgende 

dag begin ons ’n optog ’n baie grote. (graad 9) 

(grote  groot optog) 

 Voorbeeld 4.104: D243 (Dialoog):  

(Die aarbewing is verby, die klok lui vir pouse). 

A: Joh! Dit was erg. Ek hoor hulle sê op die nuus Klerksdorp se myn het ingeval! 

B: Maar dan was dit ’n erge een, dan My boetie sê dat dit net liewe Jesus was wat die aarde 

net ’n bietjie geskit het. (graad 6) 

 (een  aardbewing) 

 Voorbeeld 4.105: D157 (Storie): Almal se krag is af, behalwe ’n groot pikswart huis sin in ’n 

hoek weg van al die ander huise. (graad 6) 

(s’n  se krag) 

 Voorbeeld 4.106: D119 (Verhalende opstel): Daar moes baie vroeg in die oggende 

opgestaan word. Die seuns het dan die diere versorg vernaam die79 wat op plase gebly het. 

(graad 6) 

(dié  die seuns) 

 Voorbeeld 4.107: D387 (Vriendskaplike brief): Ek was baie bly want nou het ek my eie kar 

hoef nou nie meer my ma of pa sin te leen nie. (graad 9) 

(s’n  se kar) 

 Voorbeeld 4.108: D100 (Dialoog): Na die eerste helfte was dit 10-15. Oelof het toe gesê dat 

die span wat in die volgende vyf minute ’n drie druk gaan wen hulle het toe ’n drie gedruk in 

vyf minute daarna druk ons weer een. (graad 9) 

(een  ’n drie) 

’n Belangrike opmerking ten opsigte van voorbeeld 4.106 is dat die gebruik van die in hierdie sin 

beide ellips en substitusie kan verwesenlik.  Die (oftewel dié) kan gebruik word om die meervoudige 

                                                
79 Die leerder het waarskynlik dié bedoel. 
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soortnaamwoord die seuns, wat herhaal word, te vervang.  In so ’n geval is dié ’n naamwoordelike 

ruilelement wat kohesie deur middel van substitusie bewerkstellig (vergelyk par. 2.3.2.1.1.vi in 

hierdie verband).  Vergelyk die volgende sin: “Daar moes baie vroeg in die oggende opgestaan word. 

Die seuns het dan die diere versorg vernaam dié (die seuns) wat op die plase gebly het.” 

Die (oftewel dié) kan egter ook deur die deelnemer as ’n voorbepaling van die naamwoord seuns 

gebruik word soos in “dié seuns”: “Daar moes baie vroeg in die oggende opgestaan word. Die seuns 

het dan die diere versorg vernaam dié seuns wat op die plase gebly het.”  Die leerder kon dan 

besluit om die naamwoord seuns wat herhaal word, weg te laat om onnodige herhaling te voorkom.  

In hierdie geval word die gebruik van die (oftewel dié) as ellips geklassifiseer (vergelyk par. 

2.3.3.1.iii).  Die sin sou soos volg gelyk het nadat ellips gebruik is:  Die seuns het dan die diere 

versorg vernaam dié seuns wat op die plase gebly het.” 

Omdat die navorser nie ’n onderhoud met die leerder gevoer het om vas te stel waarom hy die 

selfstandig (d.i. sonder ’n naamwoord) gebruik het nie, is die as beide substitusie en ellips gekodeer. 

Dit is ook dan glad nie vreemd nie dat Halliday en Hasan (1976:318) daarop wys dat “the distinction 

between substitution and ellipsis is scarcely noticeable, and can be treated for practical purposes as 

a matter of free variation”.  (Gekursiveer deur NF.)  Selfs Thompson (2014:223) wys dekades later 

steeds daarop dat absolute uitsluitsel, met betrekking tot die onderskeid tussen ellips en substitusie, 

nog steeds nie bereik is nie. 

Een graad 6- en een graad 9-deelnemer het ook so baie as naamwoordelike ruilelement gebruik en 

’n ander graad 6-deelnemer alles.  Omdat Carstens (1997:225-237), Ponelis (1979:570-575), 

Steenberg (1986:41-43), Wybenga (1988:41) en Wybenga (1989:228) nie op die vervangende 

funksie van alles en so baie gewys het nie, was die navorser tydens die samestelling van die 

geïmplementeerde raamwerk nie van hierdie ruilelemente bewus nie.  Al vorm so baie en alles nie 

deel van die geïmplementeerde raamwerk van hierdie studie nie, het die navorser die gebruik 

daarvan steeds gekodeer en getel.  Enkele voorbeelde daarvan: 

 Voorbeeld 4.109: D97 (Dialoog):  

A: Kanek asb R300,00 by Ma leen? 

B: Vir wat is dit en hoekom so baie? 

(so baie  R300) (graad 9) 

 Voorbeeld 4.110: D142 (Dialoog): 

A: Pa en ma kan ek asseblief R300 hê vir my Natuurwetenskap en Tegnologie projek 
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Spreker B: “Hoekom wil jy so baie geld hê vir net een projek”  

 (so baie  R300) (graad 6) 

 Voorbeeld 4.111: D122 (Dialoog): Ok shaap sê eers vir my is jy seker jy wil dit vir ’n 

Afriekaanse projek gebryk want jy kan so veel meer met jou sakgeld doen as wat jy alles 

spandeer op ’n Afriekaanse projek. 

(alles  al jou sakgeld) (graad 6) 

Die gebruik van die ruilelement soos so baie (vgl. voorbeeld 4.111 hier bo) word nie deur die 

navorser as verwysing geag nie, omdat so baie en R300 nie noodwendig koreferensieel is nie.  So 

baie kan beteken dat die betrokke spreker nog nooit R299 by sy ouers gekry het nie.  Omdat so 

ongespesifiseerd is, en onbepaaldheid ’n eienskap van substitusie is, ag die navorser so baie as ’n 

ruilelement deur middel waarvan substitusie gerealiseer word (vergelyk par. 2.3.2 in hierdie 

verband).  

(iv) Ander tipes ruilelemente wat nie naamwoordelike, werkwoordelike of klousale 

substitusie realiseer nie 

Bo en behalwe die gebruik van ruilelemente soos een, doen dit en so wat vry algemeen as 

ruilelemente erken word vir die realisering van onderskeidelik naamwoordelike, werkwoordelike en 

klousale substitusie (vgl. onder andere Carstens, 1997:237; Halliday & Hasan, 1976:91; Halliday & 

Matthiesen, 2004:564; Renkema, 2004:103; Salkie, 1995:35; Thompson, 2014:222-224), is ook 

ander tipes ruilelemente, wat nie naamwoord(stukke), werkwoord(stukke) of klouse vervang nie, 

deur enkele deelnemers vir die realisering van substitusie gebruik.   

Een graad 6-deelnemer en een graad 9-deelnemers het die bywoord van graad so gekombineer met 

ander bywoorde en dit as ’n ruilelement gebruik (vgl. voorbeeld 4.112 en voorbeeld 4.113 hier onder)  

 Voorbeeld 4.112: D26 (Storie): Ek gaan nooit weer so ver hardloop nie sê Ivan. Ons het 

nog nooit 10 keer op en af by die bult gehardloop nie, hyg Danie. (graad 6) 

(so ver  10 keer op en af) 

 Voorbeeld 4.113: D153 (Verhalende opstel):  Hy sê vir ons het 240 km/h gery. Ons het met 

ons Mercedes gery, maar ons het nie gedink ons ry so vinnig nie. 

(so vinnig  240 km/h) 
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Die gebruik van ’n ruilelement soos so vinnig (vgl. voorbeeld 4.113 hier bo) verwys nie na dieselfde 

saak as 240 km/h nie.  So vinnig kan beteken dat hulle nog nooit meer as 200 km/u gery het nie.  

Die referent van die ruilelement is meer abstrak as in die geval van verwysing, waar met groot mate 

van sekerheid vasgestel kan word na watter sake woorde soos hier en daar verwys (vgl. Quirk et al., 

1985:867).   

Twee graad 9-deelnemers het so anders as wat dit normaalweg gebruik word (d.i. om ’n klous te 

vervang – vgl. voorbeeld 4.97 en voorbeeld 4.98) gebruik.  In voorbeeld 4.114 hier onder het die 

betrokke leerder die byvoeglike naamwoord “cool” met so vervang.  

 Voorbeeld 4.114: D313 (Dialoog):  

A: Hoekom sê jy soo toe ek by jou was het hy heel “cool” gelyk. 

B: Hy is net soo as ek mooi vriendinne het andersins moet jy nie naby hom gaan nie! 

(so  cool) 

In voorbeeld 4.112 het ’n graad 6-deelnemer (deelnemer 26) die ruilelement so ver vooruitwerkend 

gebruik.  Dit is een van twee voorbeelde uit die graad 6-korpus waar ruilelemente vooruitwerkend 

gebruik is.  Die ander vooruitwerkende gebruik van ’n ruilelement kom uit die skryfstuk van 

deelnemer 106 van laerskool 2.  Hierdie deelnemer het so vooruitwerkend gebruik in die volgende 

sin: “Die bure se kinders wat nog veder gebly het het tot by Ouma-hulle se hek gekom en so het 

hulle in ’n groot groep tot by die skool gestap.”   

Die feit dat ruilelemente slegs twee keer vooruitwerkend gebruik is, sluit aan by Halliday en Hasan 

(1976:90) se beskouing dat substitusie meestal terugwerkend gebruik word, maar dat daar tog 

gevalle is waar dit sinvol in ’n vooruitwerkende hoedanigheid gebruik kan word. Hulle gee die 

volgende voorbeeld waar die ruilelement “ones” vooruitwerkend gebruik word: “She packed out the 

loveliest ones of all the roses in the garden and gave them to me.” 

Die navorser het so iets ook as ’n ruilelement gekodeer.  Hierdie ruilelement het egter nie uit die 

navorser se kritiese analise van die literatuur oor kohesiemerkergebruik in Afrikaans, voortgespruit 

nie, en vorm gevolglik nie deel van die geïmplementeerde raamwerk nie.  Nie Carstens (1997:225-

237), Ponelis (1979:570-575), Steenberg (1986:41-43), Wybenga (1988:41) of Wybenga (1989:228) 

wys op die vervangende funksie van so iets in Afrikaans nie.  Dit het eers gedurende die ontleding 

van die korpora na vore gekom.  
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Soos blyk uit die onderstaande voorbeelde vervang so iets nie ’n klous, naamwoord(stuk) of ’n 

werkwoord(stuk) nie, maar ’n groot teksgedeelte.  So iets is een keer in beide die graad 6- en graad 

9-korpus gebruik.  

 Voorbeeld 4.115: D83 (Koerantberig): Die wereld is asof dit nie bestaan as jy op jou selfoon 

besig is. Gister middag is ’n 20 jarige seun aangerand wat op sy selfoon beesig was in PeP 

toe hy wakker word is hy buite in ’n kar. As ons kan raad gee moet nooit in ’n winkel sentrum 

op jou selfoon besig wees nie want so iets kan met jou gebeer.  (graad 6) 

(so iets  Jy word aangerand terwyl jy op jou selfoon besig is en dan word jy wakker 

in ’n vreemde kar.) 

 Voorbeeld 4.116: D390 (Vriendskaplike brief): Ek los my tas voor die saal na-skool om 

vinnig relings te tref met Juffrou Elsa, kom 10 minute later weer terug en wat kry ek daar?  ’n 

Geskenkpakkie met ’n roos en ’n kaartjie wat lei: “Baie geluk met jou verjaardag van 

Saterdag, jou geheime bewonderaar.” Ek het nie geweet wat om te dink nie! Het só iets al 

met jou gebeur?  (graad 9) 

(só iets  Jy kom 10 minute later by die saal aan en dan is daar ’n geskenkpakkie met 

’n roos en ’n kaartjie waarin jou geheime bewonderaar jou geluk wens met jou 

verjaarsdag.) 

(v) Oneffektiewe gebruik van substitusie 

In al bogenoemde voorbeelde is effektiewe gebruik van substitusie beskryf, maar substitusie is ook 

deur enkele deelnemers oneffektief gebruik (0.241 en 0.180 keer per 1 000 woorde in die graad 6- 

en graad 9-korpus onderskeidelik ). 

Een graad 9-deelnemer (deelnemer 344 van hoërskool 5) het ’n woordkeusefout gemaak wat 

meegebring het dat ’n ruilelement verkeerdelik gebruik is, byvoorbeeld “Ek huil sommer ’n swembad 

vol as ek terug dink aan al ons kinderlike dae, dis net ’n jammerte dat ek dit nie meer kan doen* 

nie.”  Die gebruik van die ruilelement “dit nie meer kan doen nie” sou effektief gewees het as daar ŉ 

werkwoord was wat deur middel van hierdie ruilelement vervang kon word.  Die woord “dit” verwys 

na “kinderlike dae” wat nie gedoen word nie, maar ervaar of belewe word. Woordkeusefoute of 

stylfoute ten opsigte van substitusie het twee keer in die graad 9-korpus voorgekom. 

Ruilelemente word gebruik om aan te toon dat woorde vervang is, maar die vervangde woorde wat 

deur die ruilelement voorveronderstel is, ontbreek.  Hierdie substitusiefout het vier keer voorgekom: 

drie keer in die graad 6-korpus en een keer in die graad 9-korpus.  ’n Voorbeeld hiervan uit ’n 

graad 6-deelnemer (deelnemer 201 van laerskool 3) se vriendskaplike brief is: “Hulle steel my fiets 
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en hardloop weg. My pa storm daar uit en een* skrik hom boeglam.”  Dit is duidelik dat die ruilelement 

“een” as ’n naamwoord funksioneer en die gebruik daarvan impliseer dat ’n naamwoord vervang is, 

maar die naamwoord ontbreek in die teks.  ’n Naamwoord soos die gemaskerde man of skelm moes 

dus deur die betrokke leerder gebruik geword het om die gebruik van die ruilelement een te 

regverdig.   

’n Mens kan nie redeneer dat die betekenis van een geïnterpreteer kan word deur middel van die 

voornaamwoord hulle aan die begin van die sin nie, omdat ’n voornaamwoord se inligtingsinhoud te 

laag is om die funksie van individualisasie en identifikasie van ’n referent te vervul, met ander woorde 

om ’n referent in die teks bekend te stel (vergelyk par. 4.7.2.1 waar daar reeds op hierdie eienskap 

van voornaamwoorde gewys is).  Hierdie substitusiefout word, soos sekere “verwysingsfoute” 

(vergelyk par. 4.7.2.1.4.2), waarskynlik veroorsaak deur die skrywer wat aanneem dat hy en die 

leser oor dieselfde kontekstuele agtergrond beskik.  Die deelnemer maak die verkeerde aanname 

dat die leser behoort te weet dat hy (die skrywer) van ’n dief praat.  Om hierdie tipe substitusiefout 

te voorkom moet die leerders se taalgebruik meer eksplisiet wees.  

’n Verdere voorbeeld van ’n substitusiefout is die gebruik van die werkwoord doen op sy eie as ’n 

werkwoordelike ruilelement.  Die gebruik van doen op hierdie wyse voldoen nie aan die definisie van 

werkwoordelike substitusie (d.i. die gebruik van doen saam met dit/so/dieselfde) in Afrikaans nie 

(vergelyk par. 4.7.1.1.4 se samevatting en par. 2.3.2.1.2).  Hierdie substitusiefout het twee keer in 

die graad 9-korpus voorgekom. ’n Voorbeeld hiervan uit die skryfwerk van ’n graad 9-deelnemer 

(deelnemer 116 van hoërskool 3) is: “Dit is hulle wat hul hare by opgeleide stiliste laat sny en kleur, 

gereeld gaan vir gesigs- en ander skoonheidsbehandeling en saans voor die spieël staan en nag-

room invryf. Sommige doen dit in ’n mindere mate ... en ander doen* meer en meer.”  Dié graad 9-

deelnemer moes die ruilelement “doen dit” eerder gebruik het. 

Een graad 9-deelnemer (deelnemer 345 van hoërskool 5) het ’n ruilelement verkeerdelik 

weggelaat80. ’n Voorbeeld van hierdie tipe substitusiefout in dié deelnemer se argumentatiewe opstel 

is: “Aaa... nog bikie harder oefen dat my spiere grooter is as almal ”. Die simbool  dui daarop dat 

’n ruilelement verkeerdelik weggelaat is.  Hierdie ruilelement is s’n. 

’n Laaste tipe substitusiefout wat in die graad 6- en graad 9-korpus voorgekom het, is die gebruik 

van ’n verkeerde ruilelement.  Hierdie tipe substitusiefout het een keer in die graad 6-korpus en een 

keer in die graad 9-korpus voorgekom.  Deelnemer 248 van laerskool 5 het die ruilelement myne in 

plaas van “hare” in die volgende sin gebruik: “Sy het eers in die kleuterskool agter gekom dat die 

                                                
80 Wahby (2014:227) het dieselfde fout in die skryfwerk van Arabiese eerstejaarstudente wat vreemdetaalsprekers van 
Engels is, opgemerk.  Die voorbeeld wat Wahby (2014:227) gee, is: “However there are very good opportunities but you 
just take*.”  Hier is die naamwoordelike ruilelement “one” verkeerdelik weggelaat. 
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ander kleuters se ma nie soos myne* lyk klink of selfs ruik nie.”  Die korrekte ruilelement hier is hare 

aangesien hierdie storie oor iemand se ma gaan – nie oor die spreker se ma nie.  

Samevatting: selfstandige gebruik van substitusie 

Ter samevatting word al die ruilelemente wat in die graad 6- en graad 9-korpus gebruik is, sowel as 

die tipe skryfstuk waarin die betrokke ruilelement gebruik is, in tabel 4.34 op die volgende bladsy en 

tabel 4.35 verderaan gelys.   

Die navorser wil net die leser se aandag daarop vestig dat, as daar na dit doen as ’n ruilelement in 

hierdie tabelle verwys word, dit nie die gebruik is van dit doen soos in “Die water kook.  Dit doen!”, 

wat gereeld in die spreektaal gehoor word nie.  Hierdie dit doen is die korrekte gebruik van dit doen 

as ’n werkwoordelike ruilelement; met ander woorde ’n ruilelement wat ’n ander werkwoord(groep) 

vervang.  Vergelyk die volgende sin uit Die Burger van 3 Februarie 1999 om die korrekte gebruik 

van dit doen te illustreer: “Hulle het lanklaas goeie beurte gespeel waarop die res van die span kan 

voortbou. Dit is tyd dat minstens twee van hulle dit doen (= goeie beurte gespeel)” (Harmse, 1999).  

Hier vervang dit doen die werkwoordgroep goeie beurte gespeel. 

Soos blyk uit die voorbeelde wat tot dusver gegee is en die resultate in tabel 4.34 op die volgende 

bladsy, is substitusie veral in die dialoë van die graad 6-deelnemers gebruik.  Die twee graad 6-

deelnemers wat substitusie die meeste gebruik het (deelnemer 313 van laerskool 5 en deelnemer 

284 van laerskool 5), het albei ook dialoë geskryf.   

Hierdie bevinding ten opsigte van Afrikaanssprekende graad 6-deelnemers se gebruik van 

substitusie, veral binne tekste met ’n “gesproke komponent”, sluit aan by ’n stelling wat Halliday en 

Hasan (1976:199) dekades gelede gemaak het oor die verhoogde voorkoms van substitusie 

binne gesproke tekste in Engels.  Hierdie bevinding sou dus kon dui op ’n ooreenkoms tussen 

Afrikaans en Engels rakende die gebruik van substitusie. 

Die graad 9-deelnemers, daarenteen, is nie soseer van tekste met ’n “gesproke komponent” 

afhanklik vir die gebruik van substitusie nie.  Hulle het substitusie veral in verhalende opstelle gebruik 

(vgl. tabel 4.35 verderaan).    
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Tabel 4.34: Ruilelemente effektief deur 200 graad 6-deelnemers in 200 skryfstukke gebruik 

Subkategorie van substitusie Graad 6 

Ruilelemente effektief 

gebruik 

Tipe skryfstuk waarin die 

ruilelemente voorgekom het 

Naamwoordelike substitusie 

 

 

s’n of sin81 (2 keer)   Kortverhaal (iemand se woorde 

word gerapporteer) (1 keer)   

 Storie (1 keer) 

een (3 keer)  Dialoog (2 keer) 

 Paragraaf (1 keer) 

die82 (1 keer)  Verhalende opstel (1 keer) 

alles (1 keer)  Dialoog (1 keer) 

so baie (1 keer)  Dialoog (1 keer) 

Totale aantal keer wat 

naamwoordelike ruilelemente 

gebruik is 

 

[8 keer] 

Werkwoordelike substitusie so + ander werkwoord           

(1 keer) 

- so maak 

 Dialoog (1) 

dit + ander werkwoord           

(1 keer) 

- dit reggekry 

 Paragraaf (1 keer) 

doen dit (1 keer) 

of 

dit doen (2 keer) 

of 

dit gedoen (2 keer) 

 Dialoog (2 keer) 

 Storie (1 keer) 

 Resensie (1 keer) 

 Vriendskaplike brief (1 keer) 

so iets doen (3 keer)  Dialoog (3 keer) 

Totale aantal keer wat 

werkwoordelike ruilelemente 

gebruik is 

 

[10 keer] 

Klousale substitusie nie (3 keer)  Koerantberig (2 keer) 

 Dialoog (1 keer) 

                                                
81 Die leerders wat sin gebruik het, het waarskynlik s’n bedoel.  Spelfoute beïnvloed nie die effektiewe bewerkstelliging 
van kohesie nie. 
82 Die leerder het waarskynlik dié bedoel. 
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so (6 keer)  Dialoog (5 keer) 

 Resensie (1 keer) 

net so (1 keer)  Dialoog (1 keer) 

Totale aantal keer wat klousale 

ruilelemente gebruik is 

[10 keer] 

Ander tipes ruilelemente gebruik so vêr (1 keer)  Storie (1 keer) 

so iets (1 keer)  Koerantberig (1 keer) 

Totale aantal keer wat ander tipes 

ruilelemente gebruik is 

[2 keer] 

Totale aantal keer wat 

ruilelemente altesaam gebruik is 

[30 keer] 

Genormaliseer na keer per        1 

000 woorde 

[1.448] 

 

Die drie subkategorieë van substitusie (d.i. naamwoordelik, werkwoordelike en klousaal) sowel as 

die tipes ruilelemente wat ingespan is om die gebruik van elkeen aan te dui, én die tipes skryfstukke 

waarin dit binne die graad 9-korpus gebruik is, word in tabel 4.35 hier onder uiteengesit.  

Tabel 4.35: Ruilelemente effektief deur 200 graad 9-deelnemers in 200 skryfstukke gebruik 

Subkategorie van substitusie Graad 9 

Ruilelemente gebruik Tipe skryfstuk waarin die 

ruilelemente voorgekom het 

Naamwoordelike substitusie s’n of sin (4 keer)  Resensie (3 keer) 

 Vriendskaplike brief (1 keer) 

(die) een (6 keer)  Vriendskaplike brief (1 keer) 

 Dialoog (1 keer) 

 Verhalende opstel (4 keer) 

Gesubstantiveerde 

adjektiewe: grote, 

lekkerstes, nuwes         

(3 keer) 

 Vriendskaplike brief (2 keer) 

 Verhalende opstel (1 keer) 

so baie (1 keer)  Dialoog (1 keer)  

Totale aantal keer wat 

naamwoordelike ruilelemente 

gebruik is 

 

[14 keer] 

Werkwoordelike substitusie dit doen (1 keer)  Argumentatiewe opstel (1 keer) 
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of 

dit te doen (1 keer) 

of 

doen dit (1 keer) 

of 

dit nooit gehad* het nie 

(1 keer)83 

 Resensie (1 keer) 

 Beredenerende opstel (1 keer) 

 Verhalende opstel (1 keer) 

so + ander werkwoord (2 

keer) 

- so gemaak (1 

keer) 

- so sal maak          

(1 keer) 

 Vriendskaplike brief (2) 

Totale aantal keer wat 

werkwoordelike ruilelemente 

gebruik is 

 

[6 keer] 

Klousale substitusie nie (4 keer)  Verhalende opstel (3 keer) 

 Beredenerende opstel (1 keer) 

so (1 keer)  Verhalende opstel (1 keer) 

Totale aantal keer wat klousale 

ruilelemente gebruik is 

[5 keer] 

Ander tipes ruilelemente gebruik so vinnig (1 keer)  Verhalende opstel (1 keer) 

so iets (1 keer)  Vriendskaplike brief (1 keer) 

so (2 keer)  Dialoog (1 keer) 

 Beskrywende opstel (1 keer) 

Totale aantal keer wat ander tipes 

ruilelemente gebruik is 

[4 keer] 

Totale aantal keer wat 

ruilelemente altesaam gebruik is 

[29 keer] 

Genormaliseer na keer per 1 000 

woorde 

[1.308] 

                                                
83 Hierdie deelnemer (Deelnemer 33 van hoërskool 1) het ’n ruilelement effektief gebruik, maar in die proses ’n 
woordkeusefout begaan, byvoorbeeld “Terwyl my vriende gemxit en Whatsapp het mag ek dit nooit gehad het nie* 
omdat my pa so streng was.” (HS1 D33 Verhalende opstel – graad 9.)  Die beklemtoonde gedeelte moes “dit nooit 
gedoen het nie” wees.  (Vergelyk par. 4.7.2.2. vir ’n ander voorbeeld van hierdie tipe stilistiese tekortkoming).  Die 
gebruik van hierdie ruilelement is as beide  effektiewe kohesiebewerkstelliging deur middel van substitusie én as ’n 
stilistiese tekortkoming gekodeer en getel.    
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Uit die resultate in tabel 4.34 en tabel 4.35 hier bo blyk dit dat daar nie groot verskille is ten opsigte 

van die aantal ruilelemente wat deur die graad 6- en graad 9-deelnemers vir die bewerkstelliging 

van kohesie deur middel van substitusie gebruik is nie.  Albei groepe deelnemers het ruilelemente 

betreklik min vir die realisering van substitusie gebruik: 1.448 ruilelemente per 1 000 woorde in die 

graad 6-korpus en 1.308 ruilelemente per 1 000 woorde in die graad 9-korpus. 

Die grootste verskil wat opgemerk is, behels die tipes ruilelemente wat die graad 6- en graad 9-

deelnemers vir die realisering van substitusie gebruik het: die graad 6-leerders het ’n wye 

verskeidenheid ruilelemente vir die realisering van werkwoordelike substitusie gebruik en die gebruik 

van gesubstantiveerde adjektiewe het slegs in die skryfwerk van die graad 9-deelnemers 

voorgekom.   

Dat die aantal ruilelemente wat deur die betrokke deelnemers vir die realisering van substitusie 

gebruik is, nie groot verskille toon nie, én verskille slegs opgemerk is ten opsigte van die tipe 

ruilelemente wat gebruik is, sluit aan by die volgende gevolgtrekking wat Möller (2015:46) maak na 

aanleiding van haar analise van bestaande navorsing oor kohesiemerkergebruik in die skryfwerk 

van moedertaalsprekers van Engels: 

To sum up, some cohesive devices have been observed in children’s narratives 

from age two and onwards.  The number and type of cohesive ties increases with 

age while at the same time the use of cohesive devices becomes more 

sophisticated.  However, evidence especially from written narratives indicates a 

ceiling in the number of cohesive ties, which seems to be reached at around age 

eight to nine.  Further development seems to be limited to qualitative changes 

within the subcategories. (Gekursiveer deur NF) 

4.7.2.3 Selfstandige effektiewe gebruik van ellips 

Ellips84 verwys na die weglating van bepaalde taalelemente uit ’n teksgedeelte. In die plek van die 

weggelate woorde ontstaan ’n gaping en hierdie gaping moet “gevul” word deur assosiasie met 

taalelemente elders in die teks (Prinsloo, 2002:110).  Ellips het dus ’n duidelike kohesiewe aard, 

omdat die deel wat ontbreek, gelees en verstaan moet word saam met die deel wat gegee is (vgl. 

Wybenga, 1989:228).   

Omdat substitusie selde in die korpora gebruik is (vergelyk par. 4.7.2.2) en Halliday en Hasan 

(1976:88, 142) ellips “substitution by zero” (substitusie met ’n nulanafoor) noem, het die navorser 

verwag dat ellips net so min soos substitusie in die korpora gebruik sou word.  Anders as wat die 

navorser verwag het, is ellips betreklik meer as substitusie gebruik. Terwyl 176 graad 6-deelnemers 

                                                
84 Vergelyk par. 2.2.3, waar ellips in fyner besonderhede bespreek word. 
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en 177 graad 9-deelnemers glad nie substitusie in hulle selfstandige skryfwerk gebruik het nie, het 

alleenlik 48 graad 6-deelnemers en 67 graad 9-deelnemers nie ellips gebruik nie. 

Die feit dat ellips meer as substitusie deur die betrokke graad 6- en graad 9-deelnemers in hul 

selfstandige skryfwerk gebruik is, sluit aan by Halliday en Hasan (1976:199) se uitspraak dat ellips 

in geskrewe tekste verkies word wanneer daar tussen die gebruik van ellips en substitusie gekies 

moet word.85 

Hoewel ellips aansienlik meer as substitusie gebruik is, is dit minder dikwels as verwysing, 

konjunksie en leksikale kohesie gebruik (vgl. tabel 4.36 hier onder).  Die graad 9-deelnemers het 

leksikale kohesie bykans 3.7 keer meer as ellips gebruik (42.894 teenoor 11.547 keer per 1 000 

woorde), konjunksie vier keer meer as ellips (48.804 teenoor 11.547 keer per 1 000 woorde) en 

verwysing bykans vyf keer meer as ellips (52.907 teenoor 11.547 keer per 1 000 woorde). 

Die graad 6-deelnemers het leksikale kohesie en konjunksie 3.4 keer meer as ellips gebruik 

(leksikale kohesie: 49.076 teenoor 14.332 keer per 1 000 woorde; konjunksie: 48.933 teenoor 

14.332 keer per 1 000 woorde). (iii) Die gebruiksfrekwensie van verwysing en ellips verskil nóg meer: 

verwysing het ses keer meer as ellips in die graad 6-korpus voorgekom (87.246 teenoor 14.332 keer 

per 1 000 woorde). 

Tabel 4.36: Resultate: effektiewe gebruik van al vyf kohesiemerkers (gebruik per 1 000 woorde) 

Tipe kohesiemerker Effektief gebruik: genormaliseer tot keer per 1 000 woorde 

Graad 6 Graad 9 

Ellips 14.332 11.547 

Substitusie 1.448 1.308 

Verwysing 87.246 52.907 

Konjunksie 48.933 48.804 

Leksikale kohesie 49.076 42.894 

                                                
85 Patricio (1993:61), ten opsigte van moedertaalsprekers van Afrikatale wat tweedetaalsprekers van Engels is, het weer 
bevind dat ellips minder as substitusie in selfstandige skryfwerk gebruik is.  Haar bevinding is egter ongeldig, omdat sy 
“thing” as ’n ruilelement hanteer het, wat eintlik ’n taalmiddel vir die realisering van leksikale kohesie is.  Die woord 
“thing” (of ding) is ’n algemene woord of epiteton (vgl. De Stadler, 1989:410; Halliday & Hasan, 1976:280; McCarthy, 
1991:66; Ponelis, 1979:581; Salkie, 1995:19).  ’n Algemene woord of epiteton is die mees ekstreme vorm van ’n 
superordinaat, omdat dit bykans enige konkrete selfstandige naamwoord kan insluit (vgl. Salkie, 1995:19). 
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Ook Carstens en Van de Poel (2012:110) en Thompson (2014:220) wys op die beperkte voorkoms 

van ellips in geskrewe tekste.  (Hulle verwys nie na ’n taalgebruiker met ’n spesifieke taalagtergrond 

nie, maar praat oor die gebruik van ellips in die algemeen.)86 

Verskeie redes kan vir die lae voorkoms van ellips aangevoer word.  Die eerste rede sou kon wees 

dat ellips (soos substitusie – vergelyk par. 4.7.2.2) ’n “opsionele proses” is en nie ’n “grammatiese 

noodwendigheid” nie (vgl. Carstens, 1997:245).  Ook McCarthy (1991:43) redeneer dat die gebruik 

van ellips die keuse van die skrywer is: “Another way of saying this is, of course, that structures are 

only fully realised when they need to be, and that ellipsis is a speaker choice made on a pragmatic 

assessment of the situation; not a compulsory feature when two clauses are joined together.” 

(Gekursiveer deur NF.) 

Voorbeelde uit die korpora ter illustrasie van die opsionele aard van ellips word by die onderstaande 

kolpunte gegee.87  ’n Streep word deur die woorde getrek waar ellips gebruik sou kon word, sonder 

om die betekenis van die sin te beïnvloed. 

 Voorbeeld 4.117: LS1 D77 (Koerantberig): in Desember maand 2013 was daar ongeveer 

3 000 selfone gesteel rondom die wêreld en 10 000 selfone gekoop rondom die wêreld. 

(graad 6) 

 Voorbeeld 4.118: D92 (Biografie): Hy het sy laerskool jare in Laerskool Louw Bekker 

spandeer en Sy Hoerskool jare in Hoërskool Louw Bekker spandeer. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.119: D493 (Resensie): hy was die dominee en hy was ook bekend as die Bus 

bestuurder in die fliek. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.120: D495 (Beskrywende opstel): Ons het al ons wedstryde gewen en toe 

die kleinskole trofee gewen. (graad 9) 

Die gebruik van herhaling in plaas van ellips in die bostaande sinne beïnvloed nie die kohesie van 

hierdie sinne nie.  Herhaling merk steeds betekenisverbande in die oppervlakteks (d.i. kohesie).   

Anders as herhaling, help ellips net om “verkorting in die teks mee te bring” wat lei tot ekonomieser 

taalgebruik en die skep van ’n stilisties-elegante teks (Carstens, 1997:249).  Ellips, soos substitusie, 

is dus nie ’n voorwaarde vir kohesie nie, maar eerder ’n “stilisties eleganter manier” deur middel 

waarvan ’n kohesiewe teks tot stand gebring kan word. 

                                                
86 Eksi (2011:898) wys op die hoë frekwensie van ellips in die skryfwerk van moedertaalsprekers van Turks in graad 5, 
máár dit is te verstane, omdat die gebruik van ellips ’n onderskeidende kenmerk van Turks is. 
87 Wahby (2014:227) gee die volgende voorbeeld uit sy korpus (Arabiese moedertaalsprekers wat Engels as ’n 
vreemdetaal aanleer) om aan te toon dat ellips ’n opsionele proses is: “I asked my freind “Who is your best friend?” he 
said “My father is the best friend.”  Die laaste sin kon bloot net “My father” gewees het om saai herhaling te voorkom 
deur middel van die gebruik van ellips, maar dit is die keuse van die skrywer. 
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Die tweede rede sou kon wees dat ellips eerder in gesproke taalgebruik as in geskrewe tekste 

(waaruit die korpus van hierdie studie saamgestel is) voorkom, waar die konteks die gebruik van die 

vorme opklaar (vgl. Carstens & Van de Poel, 2012:110).  Ook McCarthy (1991:46) sê: “[...]  ellipsis 

and substitution assume a lot from the context; they proceed on the basis that omitted and 

substituted elements are easily recoverable, and are therefore natural in speech situations where a 

high degree of contextual support is available.” (Gekursiveer deur NF.) 

4.7.2.3.1 Omstandighede binne teksverband waarin ellips effektief gebruik is 

Hoewel ellips betreklik min in beide die korpora gebruik is, het die deelnemers ellips wel in 

verskillende omstandighede binne teksverband, soos gemeet aan die geïmplementeerde raamwerk 

(vergelyk par. 2.4.2), gebruik. 

(i) Ellips by sinsneweskikking 

In beide korpora is ellips die meeste by die verbinding van sinne met neweskikkende voegwoorde 

gebruik (vgl. tabel 4.37 verderaan).  In die onderstaande voorbeelde word die plek van die weggelate 

woorde, wat die ellips gerealiseer het, met ’n  aangedui en aan die einde van elke voorbeeld word 

die weggelate woorde in hakies gegee. 

 Voorbeeld 4.121: D201 (Vriendskaplike brief): Die dogtertjie skrik haar boeglam en  

maak ’n vooroorgooi op haar fiets. ( = die dogtertjie of sy) 

 Voorbeeld 4.122: D178 (Vriendskaplike brief): Die man hoor my toe en hy sê toe vir 

homself “kyk eers links dan links dan noord, dan stap jy oor die pad.” Hy kom toe nader en 

 sê “twee biere en ’n wiskey.” ( = hy)  

 Voorbeeld 4.123: D143 (Verhalende opstel): Hulle was egter 12 kinders en die donkiekar 

was swaar gelaai as gevolg daar van het die karretjie eendag omgeval en  op my 

oumagrooitjie se arm geland. ( = die karretjie/dit het) 

 Voorbeeld 4.124: D297 (Resensie): Bobby van Jaarsveld speel in die rol van die bleeksiel 

onderwyser en Robbie Wessels  die rugbymal skoolhoof. ( = speel) 

 Voorbeeld 4.125: D343 (Argumentatiewe opstel): Dan is daar nog die sport vir die mense 

wat bietjie meer soek uit die lewe uit en  van berg afspring en  uit vliegtuie val.  ( = 

wat) 

 Voorbeeld 4.126: D338 (Verhalende opstel): Terwyl daardie naald ’n duisend keer per 

minuut in die materiaal in gaan en  die twee kussingslope aan mekaar vaswerk, het ek 

besef wat ek gáán doen met my lewe. ( = die naald of dit ) 

 Voorbeeld 4.127: D460 (Beredenerende opstel): Die skool wat bekend staan vir al sy sport, 

atletiek ens, het geen benul vir akademie en Christenskap nie. Kinders kom uit die skool 

genomineer as “sportseun” of “sportdogter” maar  is glad nie gekwalifiseerd vir werk nie. 
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Sport is te belangrik en  word ’n afgod vir skole. (Die eerste weggelate woorde is sportseun 

of sportdogter en die tweede weggelate woord is sport.) 

 Voorbeeld 4.128: D503 (Resensie):  HS3 D120 (Verhalende opstel): Ons het planne 

gemaak, maar nie een was goed genoeg nie. Megan het toe met die poets voorendag gekom. 

Ons sou toe daai aand na sy huis toe gegaan het en  hom vol eiers, toiletpapier en vere 

gegooi het. ( = ons sou) 

Omdat bogenoemde sinne met neweskikkende voegwoord en verbind is, en gelyksoortige 

taalelemente in die eerste en tweede sin voorkom, kan hierdie gelyksoortige taalelemente óf in die 

eerste óf tweede sin weggelaat word (vergelyk par. 2.3.3.1.i in hierdie verband). 

(ii) Ellips in dialoog- en vraag-en-antwoordsituasies 

Die graad 6- en graad 9-deelnemers het ellips die tweede meeste (ellips by sinsneweskikking is die 

meeste gebruik) in dialoog- en vraag-en-antwoordsituasies gebruik (vgl. tabel 4.37).  Voorbeeld 

4.129 tot voorbeeld 4.132 illustreer die graad 6- en graad 9-deelnemers se gebruik van dialoog- en 

vraag-en-antwoordsituasies. Voorbeeld 4.129 is nie ’n voorbeeld van ellips by sinsneweskikking nie.  

Die neweskikkende voegwoord en is wel gebruik, wat dui op sinsneweskikking, máár in hierdie 

voorbeeld gaan dit eerder oor ellips in ’n responssituasie: ’n Respons (“lings om die hoek”) word 

gegee op ’n vraag wat met die vraagwoord waar begin, en in hierdie respons (“lings om die hoek”) 

is sommige woorde weggelaat omdat die respons nog steeds in die lig van die vraag verstaan kan 

word. 

 Voorbeeld 4.129: D329 (Spookstorie): Hy vra toe vir die skoon maker waar die badkamer 

is, en sy sê  lings om die hoek... ( = die badkamer is) 

 Voorbeeld 4.130: D155 (Dialoog):  

A: Ek sal ver weg van jou af speel. 

B: Jy beter ! ( = ver weg van my af speel) 

 Voorbeeld 4.131: D70 (Verhalende opstel): “Is jy seker dis die regte koordinate?” vra my 

pa, voor ons by ’n klein, donker, verwaarlose huisie stilhou. “Ja, ek is doodseker  hy’t die 

verwysings al meer as vyf keer vir my gestuur.” Ek ken dit soos die palm van my hand.”  

( = dit is die regte koördinate) 

 Voorbeeld 4.132: D100 (Dialoog):  

A: So julle moes net beter verdedig het. 
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B: Ja ! 

( = ons moes met beter verdedig het) 

Dit is duidelik dat die gebruik van ellips in dialoog- en vraag-en-antwoordsituasies onder bepaalde 

voorwaardes plaasvind.  In voorbeeld 4.130 en voorbeeld 4.132 word ellips waarskynlik gebruik om 

herhaling te voorkom.  In voorbeeld 4.129 en voorbeeld 4.131 bring die weglating van die 

gelyksoortige woorde (d.i. ellips) mee dat die aandag van die leser op die nuwe inligting gevestig 

word: Die tweede spreker brei uit op dit wat die eerste spreker gesê of gevra het (vergelyk par. 

2.3.3.1.ii in hierdie verband). 

(iii) Ellips by voorbepalings 

Ponelis (1979:567) wys daarop dat ellips saamhang met die gebruik van taalmiddele soos dié, die 

ander, en telwoorde as voorbepalings.  In beide korpora is ellips die derde meeste gebruik in 

situasies waar dié, (die) ander, telwoorde en naamwoorde as voorbepalings gebruik is (vgl. tabel 

4.37). 

 Voorbeeld 4.133: D119 (Verhalende opstel): Daar moes baie vroeg in die oggende 

opgestaan word. Die seuns het dan die diere versorg vernaam die  wat op plase gebly het. 

(graad 6) ( =  seuns)  

 Voorbeeld 4.134: D42 (Verhalende opstel): Hulle oë word groot en sê, om dadelik as ek by 

die huis kom, om Faceboek af te laai. Daardie middag nadat ek dit afgelaai het, sien ek al my 

vriende se profiele en nog ander   wat ek nie ken nie. (graad 9) ( = profiele) 

 Voorbeeld 4.135: D320 (Beskrywende opstel): Ek ruik leker brootjies daar is peanut butter 

 en stroop en kaas  ( = broodjies) 

 Voorbeeld 4.136: D207 (Dialoog): Ek het 8 lewe’ s ghad maar ek het nou net een . (graad 

6) ( = lewe) 

(iv) Ellips in ander omstandighede binne teksverband 

Minder as 5% van die situasies waarin ellips gebruik is, behels ellips in ander situasies (vgl. tabel 

4.37).  By voorbeeld 4.137 hier onder word ellips gebruik wanneer meer as twee hoofsinne verbind 

word, by voorbeeld 4.138 word ellips na die hulpwerkwoord wil gebruik, en by die laaste voorbeeld 

word ellips by sinsonderskikking ingespan.    

 Voorbeeld 4.137: D121 (Verhalende opstel): Oupa en Ouma het met ’n donkiekar gery,  

drie myl gestap of  tien myl skool toe gehardloop. (graad 6) ( = ouma en oupa het) 

 Voorbeeld 4.138: D475 (Argumentatiewe opstel): Ek kan nie beweeg nie, al wil ek .  Die 

weggelate woorde is beweeg en dit word na die hulpwerkwoord wil weggelaat.   
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 Voorbeeld 4.139: D25 (Verhalende opstel): nou dat ek die kans het , weet ek nie hoe om 

vry te wees nie.”  (Deelnemer 25 van hoërskool 1 het hierdie sin geskryf.)  Die woorde om vry 

te wees word in die bysin weggelaat.   

Tabel 4.37: Situasies waarin ellips effektief gebruik is 

Omstandighede binne 

teksverband waarin ellips 

effektief gebruik is 

Genormaliseerde frekwensie: keer per 1 000 woorde 

Graad 6 Graad 9 

(i) Ellips by 

sinsneweskikking 

10.037 8.615 

(ii) Ellips in dialoog- en 

vraag-en-

antwoordsituasies 

3.330 1.624 

(iii) Ellips by 

voorbepalings 

0.531 0.857 

(iv) Ellips in ander 

omstandighede 

binne teksverband 

0.434 0.451 

Totale aantal keer wat 

ellips gebruik is 

14.332 11.547 

4.7.2.3.2 Tipes tekste waarin ellips effektief gebruik is 

Die graad 6-deelnemers het ellips (soos substitusie – vergelyk par. 4.7.2.2.vi) aansienlik meer in 

dialoë gebruik (vgl. beklemtoning in tabel 4.38 op die volgende bladsy).  Dialoë is gesprekke tussen 

twee of meer mense wat in geskrewe formaat weergegee word.  Die graad 6-deelnemer wat ellips 

die meeste gebruik het (ses keer in totaal) het toevallig ook ’n dialoog geskryf, soos die twee graad 

6-deelnemers wat substitusie die meeste gebruik het (vergelyk par. 4.7.2.2.vi).  

Die feit dat ellips veral in die dialoë van die graad 6-deelnemers gebruik is, sluit by Carstens en Van 

den Poel (2012:110) en McCarthy (1991:46) se uitsprake aan oor die hoër voorkoms van ellips in 

gesproke taalgebruik.   

Die graad 9-deelnemers, daarenteen, het ellips (soos substitusie – vergelyk par. 4.7.2.2.vi) die 

meeste in verhalende opstelle gebruik – tekste wat nie ’n “gesproke komponent” bevat nie.  Dit is in 

tabel 4.38 op die volgende bladsy in vetdruk aangetoon. 
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Tabel 4.38: Die effektiewe gebruik van ellips (per 1 000 woorde) in elke tipe skryfstuk 

Tipe skryfstuk Genormaliseerde frekwensie: keer per 1 000 woorde 

Graad 6 Graad 9 

Argumentatiewe opstel Hierdie soort skryfstuk kon nie vir 

hierdie graad bekom word nie. 

2.300 

Beredenerende opstel Hierdie soort skryfstuk kon nie vir 

hierdie graad bekom word nie. 

0.271 

Beskrywende opstel 0.242 0.090 

Biografie 1.303 Hierdie soort skryfstuk kon nie vir 

hierdie graad bekom word nie. 

Dagboekinskrywing Hierdie soort skryfstuk kon nie vir 

hierdie graad bekom word nie. 

0.767 

Dialoog 4.101 1.128 

Fabel 0.048 Hierdie soort skryfstuk kon nie vir 

hierdie graad bekom word nie. 

Formele brief Hierdie soort skryfstuk kon nie vir 

hierdie graad bekom word nie. 

0.316 

Koerantberig 1.496 Hierdie soort skryfstuk kon nie vir 

hierdie graad bekom word nie. 

Kortverhaal 0.241 Hierdie soort skryfstuk kon nie vir 

hierdie graad bekom word nie. 

Paragraaf 1.448 Hierdie soort skryfstuk kon nie vir 

hierdie graad bekom word nie. 

Resensie 0.965 0.496 

Spookstorie 0.290 Hierdie soort skryfstuk kon nie vir 

hierdie graad bekom word nie. 

Storie 2.075 Hierdie soort skryfstuk kon nie vir 

hierdie graad bekom word nie. 

Verhalende opstel 0.579 4.059 

Vriendskaplike brief 1.544 2.120 

Totale aantal keer wat 

ellips per 1 000 

woorde gebruik is 

14.332 11.547 
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Dit lyk dus of die graad 6- en graad 9-deelnemers geneig is om substitusie en ellips in spesifieke 

tipes tekste te gebruik. 

4.7.2.3.3 Oneffektiewe gebruik van ellips 

Slegs twee van die 200 graad 6-deelnemers en een van die 200 graad 9-deelnemers het nie daarin 

geslaag om ellips effektief te gebruik nie. 

In voorbeeld 4.139, 4.140 en 4.141 is woorde na die voorbepalings die ander, die aner (sic) en ’n 

klomp onderskeidelik weggelaat is (d.i. ellips is gebruik).  Die voorwaarde vir die gebruik van ellips 

in enige situasie is dat die woord(e) wat weggelaat word, weggelaat mag word omdat daar ’n 

gelyksoortige taal-element(e) in dieselfde teksgedeelte voorkom, en die betekenis van die weggelate 

woord(e) daarom nog steeds binne konteks (die teksinterne konteks) geïnterpreteer kan word (vgl. 

Carstens, 1997:126).  

Hierdie deelnemers het nagelaat om die woorde, wat as die basis vir die interpretasie van die 

weggelate woorde dien, in hulle skryfstukke te gebruik.  Die gebruik van ellips op hierdie manier is 

nie as die effektiewe gebruik van ellips gekodeer en getel nie.  Halliday en Hasan (1976:142) 

redeneer ook “A nominal eliptical group clearly requires that there should be available from some 

source or other information necessary for filling it.”  

Die gebruik van ellips op hierdie manier word as die oneffektiewe gebruik van ellips beskou en is 

gevolglik nie bygetel by die effektiewe gebruik van ellips nie. Hier onder volg enkele voorbeelde:   

 Voorbeeld 4.140: D345 (Argumentatiewe opstel): ag nee wat hierdie vat te lank ek gaan 

nooit grooter spiere he as die ander , as ek nie iets doen nie.  (graad 9) 

 Voorbeeld 4.141: D229 (Storie): dan moet hy by die loser bane gaan sit saam met die aner 

 wat ge verloor het, (graad 6) 

 Voorbeeld 4.142: D316 (Beskrywende opstel): Pouse is baie lekker omdat ons heeltyd 

spelekies speel. As ons speel hoor ek wat lag en skreeu en ’n klomp  wat hard gesels. 

(graad 9) 

Yang en Sun (2012:43) het ook die verkeerde weglating van woorde opgeteken. Hulle het egter 

enige woord wat verkeerdelik weggelaat is as ’n ellipsfout opgeteken. In die sin “Spiritual happiness 

is and will  important today and in the future” is die weglating van “be” myns insiens eerder ’n 

taalafwyking as ’n ellipsfout, omdat die weglating van “be” nie veroorsaak dat die betekenis van ’n 

weggelate woord nie êrens in dieselfde teksgedeelte bepaal kon word nie.   
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4.7.2.3.4 Samevatting: selfstandige gebruik van ellips 

Die deelnemers van hierdie studie het ellips ietwat meer as substitusie gebruik, maar minder dikwels 

as verwysing, konjunksie en leksikale kohesie (vergelyk par. 4.7.2.3). 

Die graad 6-deelnemers het ellips meer dikwels as die graad 9-deelnemers gebruik: 14.332 teenoor 

11.547 keer per 1 000 woorde (vgl. tabel 4.39 hier onder).    

Tabel 4. 39: Effektiewe gebruik van ellips (per 1 000 woorde) per korpus 

Deelnemers Ellips 

Graad 6 14.332 

Graad 9 11.547 

Ellips, substitusie, verwysing en die herhaling van dieselfde woord word deur Thompson (2014:216) 

as vorme van herhaling beskou.  Die herhaling van dieselfde woord sonder om afwisselende 

leksikale naamwoordstukke te gebruik, is herhaling van leksikale taalelemente, en verwysing, 

substitusie en ellips word as herhaling van grammatikale taalelemente bestempel.  By verwysing 

word betekenis herhaal: iets waaroor vroeër in die teks gepraat word, kom weer aan bod met behulp 

van onder andere voornaamwoorde. Ellips is ’n tipe grammatikale herhaling omdat dit vir die leser 

aandui dat woorde wat weggelaat is, verhaal moet word uit ’n vorige deel van ’n teks.  Ook substitusie 

is grammatikale herhaling, omdat woorde, frases of klouse herhaal word; hoewel in ’n ander vorm 

(d.i. die vorm van ’n ruilelement). 

Aangesien die graad 6-deelnemers verwysing en substitusie – albei vorme van grammatikale 

herhaling, aldus Thompson (2014:216) – meer as die graad 9-deelnemers gebruik het (vergelyk par. 

4.7.2 en par. 4.7.2.2.vi onderskeidelik), maak dit sin dat hulle ellips, wat ook ’n vorm van 

grammatikale herhaling is, meer as die graad 9-deelnemers sou gebruik. 

4.7.2.4 Selfstandige gebruik van konjunksiemerkers 

Die kohesie wat konjunksiemerkers bewerkstellig, is nie semantiese of strukturele verhoudings 

tussen spesifieke individuele items in ’n teks nie, maar het die funksie om die manier waarop die 

betekenis van een gedeelte van ’n teks verband hou met die betekenis van ’n ander gedeelte, 

eksplisiet te maak (Christiansen, 2011:238). 

Soos aangedui in die geïmplementeerde raamwerk (vergelyk par. 2.4.2), kan konjunksiemerkers in 

bepaalde subkategorieë verdeel word, naamlik aaneenskakelende, teenstellende, redegewende 

en tydsaanduidende konjunksiemerkers, sowel as inleiers van geprojekteerde bysinne (dat en of).  
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Inleiers van geprojekteerde bysinne is ’n subkategorie wat die navorser self geskep het, en wat nie 

deel van Carstens (1997:292) se voorgestelde indeling van konjunksiemerkers (wat as die 

vertrekpunt vir hierdie studie gebruik is) vorm nie (vergelyk par. 2.3.4.1.v en par. 4.7.1.1.2.vi. vroeër 

vir ’n verduideliking van hierdie subkategorie). 

Konjunksiemerkers is dikwels deur beide leerdergroepe gebruik om kohesiewe tekste tot stand te 

bring  (vergelyk par. 4.7.2, tabel 4.27).  Die graad 6- en graad 9-deelnemers het al die verskillende 

subkategorieë van konjunksiemerkers, soos gemeet aan die geïmplementeerde raamwerk, in hulle 

selfstandige skryfwerk gebruik (vgl. tabel 4.40 hier onder). 

Beide die graad 6- en graad 9-deelnemers het meer dikwels van die subkategorieë 

aaneenskakelende en tydsaanduidende konjunksiemerkers gebruik gemaak.  Hierdie twee 

subkategorieë word deur Van Rooy en Esterhuizen (2011:77) as “semanties minder kompleks” 

beskryf.  Dit beteken dat die gebruik daarvan dikwels oortollig is, omdat die verhouding tussen die 

sinne reeds deursigtig of duidelik is. Van Rooy en Esterhuizen (2011) verwys waarskynlik na die 

herhaaldelike verbinding van sinne met die aaneenskakelende konjunksiemerker en en die 

tydsaanduidende konjunksiemerker toe, want sonder dat en of toe gebruik word, kan die leser steeds 

die implisiete konjunksie tussen die sinne aflei en vasstel dat die gedagte in een sin op dié in ’n 

vorige sin volg, of dat ’n opeenvolging van gebeurtenisse ter sprake is.  

44% en 41% van alle realiseringsmiddele van konjunksie (oftewel konjunksiemerkers) wat deur die 

graad 6- en graad 9-deelnemers gebruik is, is afkomstig vanuit die subkategorie aaneenskakelende 

konjunksiemerkers (vgl. tabel 4.40 hier onder). 

Tabel 4.40: Die effektiewe gebruik van verskillende subkategorieë van konjunksiemerkers (per 1 000 
        woorde) 

Deelnemers Genormaliseer tot keer per 1 000 woorde 

K1 K2 K3 K4 K5 Totaal 

Graad 6 21.522 5.695 6.370 12.595 2.751 48.933 

Graad 9 19.891 7.848 7.127 9.382 4.556 48.804 

Teenstellende en redegewende konjunksiemerkers is minder dikwels gebruik (vgl. tabel 4.40 hier 

bo).  Minder as 20% van die realiseringsmiddele wat deur die graad 6- en graad 9-deelnemers 

gebruik is, is afkomstig uit die subkategorieë teenstellende en redegewende konjunksiemerkers. 

Van Rooy en Esterhuizen (2011:77, 83) wys ook op die hoë frekwensie van aaneenskakelende en 

tydsaanduidende konjunksiemerkers in die skryfwerk van Afrikaanssprekende nagraadse studente. 



267 
 

In die volgende afdelings (par. 4.7.2.4.1 tot par. 4.7.2.4.5) word elke subkategorie van 

konjunksiemerkers bespreek ten opsigte van aspekte soos (1) die realiseringsmiddele van 

konjunksie wat binne daardie bepaalde subkategorie gebruik is, (2) patrone met betrekking tot die 

gebruik van bepaalde realiseringsmiddele van konjunksie, en (3) enkele aspekte ten opsigte van die 

oneffektiewe gebruik van konjunksiemerkers ten einde ’n geheelbeeld te gee van die betrokke 

Afrikaanssprekende graad 6- en graad 9-deelnemers se gebruiksvaardigheid ten opsigte van 

konjunksiemerkers. 

4.7.2.4.1 Aaneenskakelende konjunksiemerkers 

Konjunksiemerkers of realiseringsmiddele van konjunksie soos en, ook en byvoorbeeld is, soos in 

die geïmplementeerde raamwerk van hierdie studie aangedui, aan die subkategorie 

aaneenskakelende konjunksiemerkers toegeken (vergelyk par. 2.4.2).  Hierdie realiseringsmiddele 

van konjunksie dui aan dat dieselfde idee of gedagte van een sin af na die volgende voortgesit word; 

met ander woorde hulle dui op die opeenvolging of aaneenskakeling van gedagtes (Wybenga, 

1989:203 gee hierdie verklaring vir “voortgangmerkers”). 

Die neweskikkende aaneenskakelende voegwoord en is die realiseringsmiddel van konjunksie wat 

die meeste in beide korpora gebruik is om aaneenskakelende verbande tussen sinne uit te druk (vgl. 

tabel 4.45 verderaan).  89% en 90% van die kere toe realiseringsmiddele van konjunksie in die 

graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik gebruik is om aaneenskakelende verbande uit te druk, is 

en gebruik. Dit korreleer met Jordaan (2014:155, 169) se benadering wat en as ’n 

“hoëfrekwensiemerker” klassifiseer. 

En is ook die mees gebruikte realiseringsmiddel van ál die realiseringsmiddele van konjunksie.  Die 

feit dat en ’n neweskikkende voegwoord is, wat geen veranderinge in die sinsvolgorde meebring nie 

(vgl. Carstens, 2011:45), verklaar moontlik waarom die leerders dit meer as die ander 

realiseringsmiddele gebruik het.  

En is ook die mees gebruikte konjunksiemerker in die korpus waarvan Van Rooy en Esterhuizen 

(2011:75, 78) gebruik gemaak het.  Biber et al. (1999:81) het weer bevind dat die Engelse ekwivalent 

van en (“and”) die mees gebruikte neweskikkende voegwoord in die Longman Spoken and Written 

English Corpus (LSWE) is.  

Omdat en die mees prominente realiseringsmiddel van konjunksie in die skryfwerk van die betrokke 

Afrikaanssprekende graad 6- en graad 9-deelnemers is, is fyner analises met betrekking tot die 

gebruik daarvan uitgevoer (vergelyk par. 4.7.2.4.1.1 hierna). 
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4.7.2.4.1.1  En as “meerfunksionele item” 

En kan as ’n “meerfunksionele item” beskou word omdat dit dikwels funksies anders as dié van ’n 

konjunksiemerker verrig soos om op “laer sintaktiese vlak woorde en woordgroepe” aan mekaar te 

verbind (Van Rooy & Esterhuizen, 2011:74, 77).  In die graad 6- en graad 9-korpus van hierdie studie 

(NF) is ook opgemerk hoedat en vir die verbinding van woorde en frases sowel as vir die verbinding 

van sinne gebruik is (vergelyk tabel 4.43 verderaan).88 

Vergelyk die volgende sinne uit die graad 6- en graad 9-korpus wat illustreer dat en ’n 

“meerfunksionele item” is: 

 Voorbeeld 4.143: D221 (Dialoog): So ek wil nie hier staan en praat die hele dag, kom ons 

dance a bietjie. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.144: D116 (Beredenerende opstel): Dit is hulle wat hul hare by opgeleide 

stiliste laat sny en kleur, gereeld gaan vir gesigs- en ander skoonheidsbehandeling en saans 

voor die spieël staan en nag-room invryf.  (graad 9) 

 Voorbeeld 4.145: D217 (Storie): [JD en Darno] het huis toe gehardloop... (graad 9) 

 Voorbeeld 4.146: D251 (Beskrywende opstel): Baie mense hou [van die dam en die see]. 

(graad 9) 

 Voorbeeld 4.147: LS6 D330 (Spookstorie): As hy kwaad raak vlieg hy so vinnig in die lig 

op en sy vlerke sê net “whoeeeee” en hy is weg. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.148: HS2 D65 (Resensie): Hope rommel lê in die simbool van Potchefstroom 

naamlik die Mooirivier en daar word niks daaraan gedoen nie. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.149: D63 (Biografie): In 2008 het sy besluit om solo te gaan en (om) 

Revoulusie te verlaat. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.150: HS1 D18 (Verhalende opstel): Wat het geword daarvan om buite te speel 

en (om) jou tyd te geniet. (Graad 9) 

(i) En as bindingspartikel in die graad 6- en graad 9-korpus 

In voorbeeld 4.143 en voorbeeld 4.144 hier bo is en gebruik om indirekte skakelwerkwoorde soos 

lê, loop, sit en staan (wat ’n bepaalde liggaamshouding uitdruk) met hoofwerkwoorde te verbind (vgl. 

Ponelis, 1979:241), en is en as ’n bindingspartikel gebruik vir die verbinding van woorde en frases. 

 

                                                
88 Ook Biber et al. (1999:81) het bevind dat and in die Spoken and Written English Corpus vir die skakeling van frases en 
sinne gebruik is. 
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(ii) En as koördineerder gebruik deur die graad 6- en graad 9-leerders 

En is ook gebruik om woorde en frases te verbind wanneer dit as ’n koördineerder gebruik is. ’n 

Koördineerder bind woorde of woordgroepe saam sodat hulle as ’n enkele komplekse element in ’n 

groter eenheid funksioneer (Halliday & Hasan, 1976:234, 245).  In voorbeeld 4.145 hier bo is JD en 

Darno twee naamwoorde wat binne ’n enkele naamwoordstuk verbind word.  Hulle funksioneer saam 

as die komplekse naamwoordstuk van ’n enkelvoudige sin.  Om hierdie rede word hulle saam in 

blokhakies geplaas.  Hierdie sin beteken nie “JD het huis toe gehardloop en Darno het huis toe 

gehardloop” nie.  Hierdie twee seuns het saam huis toe gehardloop.    

Dieselfde is waar vir voorbeeld 4.146 hier bo.  Hierdie sin beteken nie “Baie mense hou van die dam 

en baie mense hou van die see” nie.  En word hier gebruik om twee naamwoordgroepe, wat saam 

binne ’n enkele voorsetselstuk optree, te verbind.  Die skakeling van die naamwoordgroepe met en 

moet dus nie altyd as “’n neweskikkende konstruksie met sinne” beskou word nie (vgl. Ponelis, 

1979:619). 

In die volgende voorbeeld uit De Stadler (1989:241) word geïllustreer hoedat en weer sinne skakel 

en nie ’n komplekse naamwoordstuk van ’n enkelvoudige sin vorm nie: “Ek [hou van stap] en my 

broer hou van stap”.  Albei hierdie persone hou van stap – hulle hou nie gesamentlik van stap nie.  

Die betekenis van ’n sin bepaal in ’n groot mate of en ’n konjunksiemerker is of as ’n koördineerder 

optree om ’n komplekse naamwoordstuk te vorm. 

(iii) En as konjunksiemerker 

In die graad 6-korpus is en 5.694 keer per 1 000 woorde (19.206-13.512) méér en in die graad 9-

korpus 4.195 keer per 1 000 woorde (18.042-13.847) meer as ’n konjunksiemerker gebruik as vir die 

verbinding van woorde en frases (vgl. tabel 4.41 op die volgende bladsy).  En is meer aangewend 

vir die verbinding van sinne – hoofsinne om veelvoudige sinne te vorm89 (vgl. voorbeeld 4.147 en 

voorbeeld 4.148 vroeër), sowel as vir die verbinding van infinitiefsinne (vergelyk voorbeeld 4.149 en 

voorbeeld 4.150 hier bo).   

In die graad 9-korpus is die ampersandteken (&) ses keer in plaas van en vir die verbinding van 

sinne gebruik.  Alhoewel die ampersandteken oor die algemeen gebruik word in die name van 

maatskappye (en nie die afkorting van die konjunksiemerker en is nie), het die leerders wel 

aangetoon dat die sinne in ’n aaneenskakelende verband tot mekaar staan, en daarom is die gebruik 

daarvan as effektiewe kohesiebewerkstelliging gekodeer. Die navorser is van mening dat die 

                                                
89 Soos reeds in par. 3.2.1 aangedui het Van Rooy en Esterhuizen (2011:78) ook bevind dat hulle deelnemers 
(Afrikaanssprende studente) en meer dikwels as ’n konjunksiemerker en minder dikwels vir die verbinding van woorde 
en frases gebruik het.  
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leerders waarskynlik verkeerd geredeneer het dat & die afkorting van en is en mekaar binne 

sinsverband kan afwissel.  Om hierdie rede is die gebruik van die ampersandteken ook aangeteken 

en getel as ’n taalafwyking. 

Carstens (2011:46) en Ponelis (1979:604), ten opsigte van Afrikaans, en Quirk et al. (1985:946), ten 

opsigte van Engels, gee ook voorbeelde van die verbinding van infinitiefsinne met behulp van en. 

Tabel 4.41: Genormaliseerde frekwensie (per 1 000 woorde) ten opsigte van die effektiewe gebruik 

         van en 

Die gebruike van en Effektiewe gebruik: genormaliseer tot keer per 1 000 

woorde 

Graad 6 Graad 9 

Verbinding van sinne 19.206 18.042 

Verbinding van woorde of frases 13.512 13.847 

Totale gebruik van en 32.718 31.889 

(iv) Gebruik van en saam met ander konjunksiemerkers 

Die gebruik van en as konjunksiemerker word verder gekenmerk deur die voorkoms daarvan saam 

met ander konjunksiemerkers.  Die kollokasiefunksie van WordSmith Tools 5 is gebruik ten einde 

vas te stel saam met watter konjunksiemerkers en dikwels in die selfstandige skryfwerk van die 

betrokke graad 6- en graad 9-deelnemers gebruik is. Drie konjunksiemerkers – almal 

voegwoordelike bywoorde – is in hierdie verband geïdentifiseer, naamlik toe, ook en dan (vgl. tabel 

4.42 hier onder). 

Tabel 4.42: Kollokasies met en (genormaliseer tot keer per 1 000 woorde) 

Deelnemers Kollokasies met en 

En + toe En + ook En + dan 

Graad 6 1.399 keer per 1 000 

woorde 

0.434 keer per 1 000 

woorde 

0.483 keer per 1 000 

woorde 

Ewe skielik hoor hulle vir 

Danie skree “help-help!” 

en toe hartloop Natasha 

en PC. agter Danie an. 

(LS1 D28 Storie) 

 

 

Super Meisie het die 

ongelooflike kragte soos 

sy kan vlieg en kan ook 

40 karre met een punkie 

optel. (LS5 D275 

Paragraaf) 

Dit gaan hulle twee weke 

vat om tot daar te kom en 

dan gaan hulle al die 

planete besoek. (LS1 D67 

Storie) 
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Deelnemers Kollokasies met en 

En + toe En + ook En + dan 

Graad 9 0.767 keer per 1 000 

woorde 

0.541 keer per 1 000 

woorde 

0.496 keer per 1 000 

woorde 

 [...] ons is na ’n dansplek 

toe en ons het baie 

gedrink en toe ons klaar 

gedans en gedrink het, het 

ons na Jeanse huis toe 

gegaan [...] (HS3 D125 

Vriendskaplike brief) 

Almal sê, Rugby is ’n 

maklike sport hullu is nie 

by die oefeninge nie en 

ook nie by die games nie. 

(HS6 D483 

Argumentatiewe opstel) 

 

 [...] dan kan jy haar ’n 

drukkie gee en net biekie 

by haar sit en gesels en 

dan praat julle oor julle 

dag [...] (HS5 D411 

Argumentatiewe opstel) 

Die navorser is van mening dat die gebruik van en saam met toe of dan nie as sodanig verkeerd is 

nie; hoewel die kombinasie hiervan dalk effens meer neig na “geselstaal”.  Slegs toe of dan sou in 

bogenoemde voorbeelde voldoende wees, omdat toe en dan reeds aantoon dat die sinne in ’n 

temporele verband teenoor mekaar staan.  Die gebruik van en versterk nie hierdie temporele 

verband nie, soos ook ’n aanvulling van ’n teenstellende betekenis met aaneenskakeling is nie 

(vergelyk par. 4.7.2.4.1.3.i ten opsigte van die gebruik van ook saam met maar). 

Quirk et al. (1985:922) wys op die neweskikkende voegwoord “and” wat veral sommige 

voegwoordelike bywoorde (soos “yet”) en onderskikkende voegwoorde (soos “because”) in Engels 

voorafgaan.  “And”, “then” en “and also” word ook in Halliday en Hasan (1976:261, 242) se indeling 

van konjunksiemerkers vir Engels ingesluit. 

(v) Sinsinterne en sinseksterne gebruike van die konjunksiemerker en 

En is binne ’n sin gebruik (vgl. voorbeeld 4.147 en voorbeeld 4.148 wat vroeër gegee is) en aan die 

begin van ’n volgende sin.  Voorbeelde van laasgenoemde gebruik van en is: 

 Voorbeeld 4.151: D148 (Storie): Ons gaan speel op die strand ek my sussie en Marcelle. 

[...] Ons almal het kastele gebou. En ons loop rond.  (graad 6) 

 Voorbeeld 4.152: D211 (Vriendskaplike brief): My sestiende verjaarsdag is om die draai 

en ek het amper uit my vel uit gespring toe ek hoor ek kan ’n partytjie hou.  En ek wil baie 

graag hê tannie en oom Tienie moet dit bywoon.  (graad 9) 

 Voorbeeld 4.153: D90 (Koerantberig): Die 10 Desember 2014 was daar ’n vrou wat op haar 

foon was en vreemde nommers gebel. En een van hulle het gevaar gebring! (graad 6) 
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 Voorbeeld 4.154: D16 (Verhalende opstel): Ek moes vir twee weke lank papierwerk, 

snywerk, skryfwerk en tikwerk doen. En om nie eers van daai mense se koffie te praat nie, 

dit was vrek sleg, ek moes letterlik die goed by my keel af wirg. (graad 9) 

Vir doeleindes van hierdie studie onderskei die navorser tussen die sinsinterne gebruik van en en 

sinsekstern gebruik van en.  Sinsintern beteken dat en binne ’n strukturele eenheid, wat strek van 

’n hoofletter tot ’n sterk leesteken soos ’n punt of uitroepteken (d.i. ’n sin), gebruik is vir die verbinding 

van hoofsinne, of selfs infinitiefsinne (vergelyk par. 4.7.2.4.1.1.iii).  En is meer as 95% van die kere 

wat dit in die graad 6- en graad 9-korpus gebruik is, sinsintern gebruik (vgl. tabel 4.45 verderaan). 

Sinsekstern verwys na die gebruik van en oor sinsgrense heen; met ander woorde en is gebruik 

aan die begin van ’n volgende sin.  En is óf aan die begin van ’n volgende sin gebruik sonder dat dit 

inligting beklemtoon, óf vir beklemtoning.   

Waar en nie as nadrukkingsmiddel gebruik is nie, is dit as ’n afwyking van die interpunksienorm 

deur die navorser beskou, gekodeer en getel omdat die leerders ’n punt gebruik het waar daar nie 

een in die middel van ’n sin hoort nie (vgl. voorbeeld 4.151 en voorbeeld 4.152 hier bo).  In sulke 

gevalle het die leerders steeds oppervlakskakeling teweeg gebring (oftewel kohesie), en daarom is 

sulke gevalle van en as effektiewe kohesiebewerkstelliging aangeteken en getel.  Omdat die sinne 

egter steeds afsonderlik funksioneer, word ’n betekenisonderskeid getref wat nie eintlik daar moet 

wees nie, en is en ook as ’n interpunksiefout gekodeer en getel.  Die sinseksterne gebruik van en 

doen dus afbreuk aan die koherensie van die teks.90  En is onderskeidelik 0.820 en 0.406 keer per 

1 000 woorde in die graad 6- en graad 9-korpus op hierdie manier gebruik (vgl. tabel 4.43 op die 

volgende bladsy).   

Soms het die leerders en sinsekstern gebruik en is inligting beklemtoon deur middel van die plasing 

van en in die aanvangsposisie van ’n volgende sin (vgl. voorbeeld 4.153 en voorbeeld 4.154 hier 

bo). In sulke gevalle het die navorser die gebruik van en as effektiewe konjunksiemerkergebruik 

geag en dit so gekodeer, en dit ook afsonderlik gekodeer as stilisties korrek.  En is onderskeidelik 

0.097 en 0.135 keer per 1 000 woorde, in die graad 6- en graad 9-korpus, in die aanvangsposisie 

vir beklemtoning gebruik (vgl. tabel 4.43 op die volgende bladsy). 

 

 

 

                                                
90 Vergelyk ook Meintjies (2015:267) wat wys op Afrikaanssprekende eerstejaarstudente wat neweskikkende 
voegwoorde soos of, maar en want in die aanvangsposisie van sinne gebruik het. 
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Tabel 4.43: Genormaliseerde frekwensie per 1 000 woorde: sinsinterne en sinseksterne gebruik van 

        en 

Deelnemers Frekwensie: 

sinsinterne 

gebruik van en 

Frekwensie: sinseksterne gebruike 

van en 

Totale gebruik 

van en binne en 

buite die sin 

Graad 6 18.289 Effektiewe gebruik 

gepaardgaande met ’n 

interpunksiefout 

0.820 19.206 

Effektiewe gebruik en 

stilisties versterkend 

0.097 

Graad 9 17.501 Effektiewe gebruik 

gepaardgaande met ’n 

taalafwyking 

0.406 18.042 

Effektiewe gebruik en 

stilisties versterkend 

0.135 

(vi) Die verskynsel van aaneenryging 

Die volgende uittreksel kom uit deelnemer 169 van laerskool 3 se storie: 

Ons het gaan eet toe giggil ons so lekker want my niggie sê die vleis is sappig en 

ek lag en my pa sê toe hou op giggil maar toe bêre ons die koppies en borde en 

ons hoor die kraan oop en ons hoor stemme. 

In hierdie uittreksel is die sinne deur middel van die herhaaldelike gebruik van die aaneenskakelende 

konjunksiemerker en (telkens in vetdruk aangedui) aaneengeryg.  Aan die een kant kan geredeneer 

word dat die herhaaldelike gebruik van en in bogenoemde uittreksel “’n hegte, aaneengeskakelde, 

progressiewe struktuur aan die vertelling” verleen (vgl. Prinsloo, 1999:95).  Tog ag die navorser die 

herhaaldelike gebruik van en in bogenoemde uittreksel as ’n stilistiese tekortkoming, omdat die 

resultaat daarvan lomp sinne is (vgl. Bosch, 1999b:135). 

Hierdie tipe stylswakheid is ook al deur Jordaan (2014:40-41) ten opsigte van Afrikaanssprekende 

voorgraadse studente, sowel as deur die Wes-Kaapse Departement van Onderwys (2008, 2009, 

2010) ten opsigte van SA matrikulante wat moedertaalsprekers van Afrikaans is, opgemerk. 

Anders as in bogenoemde uittreksel toon voorbeeld 4.155 en voorbeeld 4.156 hier onder aan dat 

die verskynsel van aaneenryging somtyds as ’n stilisties versterkende taalverskynsel gebruik 

word om ’n dramatiese reeks gebeurtenisse te beklemtoon (vgl. Quirk et al., 1985:927 in hierdie 

verband).  Wanneer aaneenryging op hierdie manier gebruik is, is dit nie deur die navorser as ’n 
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stilistiese tekortkoming beskou nie.  

 Voorbeeld 4.155: D57 (Koerantberig): hulle het haar blykbaar opgetel om iets te gaan eet 

en toe skied hulle haar en gooi haar in die rivier en is gekry langs die rivier die volgende 

dag. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.156: D74 (Verhalende opstel): [...] ek kan nie die fiets stop nie en ek draai 

my stier wiel en ek slaan my arm teen ’n boom vas, maar ek ry verder en ek val toe op die 

grond neer. (graad 9) 

Die navorser onderskei nie in tabel 4.44 hier onder tussen die frekwensies van aaneenryging (d.i. 

aaneenryging as ’n stilistiese tekortkoming en ’n stilisties versterkende verskynsel) nie. Die 

frekwensies van hierdie twee tipes is saamgetel.  

Tabel 4.44: Aantal kere wat aaneenryging met en in elke korpus voorkom (per 1 000 woorde) 

Deelnemers Frekwensie: Aantal kere wat aaneenryging 

gebruik is 

Graad 6-korpus 0.145 

Graad 9-korpus 0.226 

En kan as ’n prominente konjunksiemerker in die skryfwerk van Afrikaanssprekende graad 6-en 

graad 9-deelnemers beskou word, wat betref sy verskillende gebruike, maar ook vanweë die feit dat 

onderskeidelik 89% en 90% van die kere, wat konjunksiemerkers in die graad 6- en graad 9-korpus 

gebruik is om aaneenskakelende verbande tussen sinne uit te druk, en gebruik is. 

4.7.2.4.1.2  Oneffektiewe gebruik van en  

Alhoewel en baie dikwels gebruik is, is dit slegs sewe keer in die graad 6-korpus en vier keer in die 

graad 9-korpus oneffektief gebruik.  Die oneffektiewe gebruik van en behels een van die volgende 

twee konjunksiemerkerfoute, naamlik vervangingsfoute of nulverbandsfoute. 

Vervangingsfoute (na aanleiding van Hubbard, 1989:187 se term “replacement” [errors]) is begaan 

wanneer ’n minder sinvolle konjunksiemerker gebruik is.  Nulverbandsfoute (na aanleiding van 

Hubbard, 1989:187 se term “zero-relation”) verwys na ’n konjunksiemerker wat gebruik is om ’n 

bepaalde verband tussen sinne te merk, alhoewel daar nie so ’n verband tussen hierdie sinne 

bestaan nie.  Die gebruik daarvan word dus deur die navorser nie as die effektiewe bewerkstelliging 

van kohesie beskou nie en ook nie gekodeer nie. 

(i) Vervangingsfoute ten opsigte van en 

As en as ŉ minder sinvolle konjunksiemerker gebruik is, beïnvloed dit die leser se begrip en 
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interpretasie van ’n teks.  Hierdie tipe fout is in die selfstandige skryfwerk van vyf van die 200 graad  

6-deelnemers en drie van die 200 graad 9-deelnemers geïdentifiseer.  

 Voorbeeld 4.157: D332 (Verhalende opstel): Goie more klas, julle het moes gester in 

geskiednis toets geskryf baie van julle het goed gedoen en* ’n paar van julle het geflop.  

(graad 6) 

 Voorbeeld 4.158: D302 (Verhalende opstel): Ons almal wag al van klein jare af vir ons 

ridder op ’n wit perd, maar nee, nie ek nie. Ek het besluit dat ’n Tarzan op ’n olifant, meer as 

perfek sal wees en* dit was ook tog net tot ek my kop vir die eerste en die laaste keer 

onbeskryflik hard gestamp het. (graad 9) 

In voorbeeld 4.157 hier bo moes die graad 6-deelnemer eerder maar gebruik, omdat die juffrou nie 

meer praat van die leerders wat goed presteer het nie, maar wel van die leerders wat nie geslaag 

het nie.  In voorbeeld 4.158 sou maar ook ’n meer geskikte konjunksiemerker wees.  Die skrywer 

het gedink dat haar idee van Tarzan op ’n olifant perfek is totdat die liefdesverhouding skeefgeloop 

het.  Hierdie graad 6- en graad 9-deelnemers het dus die gebruik van en en maar verwar. 

Heelwat graad 6- en graad 9-deelnemers het ook die gebruik van en en maar in die klasopdragte 

verwar91 (vergelyk par. 4.7.1.1.2.v). 

 Item 1.14  (graad 6-opdrag):  “En dan nies hy!  In ’n oomblik is hy weg maar* net die eggo 

van ’n sagte plofgeluid bly in die biblioteek oor. “ (en) 

 Item 1.13 (graad 6-opdrag):  “Sy oë trek effens nouer, en* dit gaan nie heeltemal toe nie.”  

(maar) 

 Item 1.6 (graad 9-opdrag): “Ek kon saamleef met die aartappel- en mengelslaai, en toe ’n 

skaaptjoppie my bord tref, het ek geweet: dit gaan nie werk nie. “ (maar) 

(ii) Nulverbandsfoute ten opsigte van en 

Nulverbandsfoute het slegs in twee van die 200 graad 6-deelnemers se skryfstukke voorgekom en 

in een graad 9-deelnemer se skryfstuk.   

 Voorbeeld 4.159: D411 (Opstel): As jy van ’n meisie hou en jy ken haar al goed en* dan kan 

jy haar ’n drukkie gee. (graad 9) 

                                                
91 Soos reeds in par. 3.2.1 aangedui het Meintjes (2015:260) die verwarring van en en maar in Afrikaanssprekende 
eerstejaarstudente se skryfwerk geïdentifiseer.  Dus: Selfs op tersiêre vlak sukkel studente steeds probleme om tussen 
hierdie twee konjunksiemerkers te onderskei. 
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Die neweskikkende aaneenskakelende voegwoord en druk nie ’n aaneenskakelende verhouding 

tussen die twee sinne uit nie; daarom kan dit bloot weggelaat word. 

4.7.2.4.1.3  Ook as realiseringsmiddel 

Ook is die realiseringsmiddel binne die subkategorie aaneenskakelende konjunksiemerkers wat die 

tweede meeste deur die graad 6- en graad 9-deelnemers gebruik is (1.834 en 1.443 keer per 1 000 

woorde in die graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik – vergelyk tabel 4.47 verderaan).  Van 

Rooy en Esterhuizen (2011:78) het tot dieselfde gevolgtrekking gekom met betrekking tot nagraadse 

studente van Afrikaans. 

(i) Gebruik van ook saam met ander konjunksiemerkers 

’n Fyner analise van die kontekste waarin ook gebruik is, is uitgevoer met behulp van die 

kollokasiefunksie van WordSmith Tools 5, ten einde vas te stel saam met watter konjunksiemerkers 

ook dikwels in die selfstandige skryfwerk van die laer- en hoërskooldeelnemers gebruik is.  Hierdie 

analise het aangetoon dat agt van die 200 graad 6-deelnemers en twee van die 200 graad 9-

deelnemers ook saam met die teenstellende konjunksiemerker maar gebruik het (vgl. voorbeeld 

4.160 en voorbeeld 4.161 hier onder). 

 Voorbeeld 4.160: D68 (Koerantberig): Selfone gee ons kans om met mekaar te 

kommunikeer, maar hou ook vir ons gevare in. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.161: D285 (Formele brief): Nog iets wat ek gedurende my ekskursies deur die 

dorp opgelet het is, dat daar ’n ongelooflike groot hoeveelheid rommel in ons riviere ophoop. 

Nie net is dit onaantreklik en onhigiënies nie, maar dis ook hoogs gevaarlik vir die lewe in en 

om die rivier. (graad 9) 

Die rol van ook saam met maar in bostaande twee voorbeelde is die aanvulling van ’n teenstellende 

betekenis met aaneenskakeling en dit werk versterkend op die betekenis in (vgl. Van Rooy & 

Esterhuizen, 2011:78).  

(ii) Fyner aaneenskakelende betekenisse wat ook uitdruk 

Meer as die helfte van die kere toe ook gebruik is, is dit gebruik om ’n toevoegende betekenis (as ’n 

tipe aaneenskakelende betekenis) en minder dikwels om ’n ooreenstemmende betekenis (gebruik 

deur onderskeidelik vier en elf van die 200 graad 6- en 200 graad 9-deelnemers) tussen sinne uit te 

druk.  
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 Voorbeeld 4.162: D285 (Resensie): Petrie de Wet het in elke nuwe program ’n ander gas 

wat saam kom hengel. Hulle toets ook nuwe aas en visstokke uit. (graad 6)  

 Voorbeeld 4.163: D107 (Beredenerende opstel): Misdaad is ’n geweldige proebleem in ons 

land en word elke dag erger. [...] Dwelms is ook ’n groeiende proebleem met meer as 400 

dwelmsake daagliks en 47% van alle dwelm-verwante misdade kom in die Wes-kaap voor. 

(graad 9) 

In voorbeeld 4.162 hier bo tree ook toevoegend op omdat dit bykomstige inligting oor ’n bepaalde 

program verskaf.  In voorbeeld 4.163 skakel ook die hierdie twee sinne aanmekaar, omdat dit aandui 

dat die gedagte in die een sin (d.i. misdaad) ooreenstem met die gedagte in die tweede sin (d.i. 

dwelmhandel): albei is toenemende probleme in Suid-Afrika. 

(iii) Oneffektiewe gebruik van ook 

Ook ten opsigte van ook is nulverbandsfoute begaan (vergelyk par. 4.7.2.4.1.2.ii ten opsigte van 

nulverbandsfoute wat gemaak is wanneer en gebruik is).  Dit is twee keer in beide die graad 6- en 

graad 9-korpus geïdentifiseer.  Twee graad 6- en twee graad 9-deelnemers het nulverbandsfoute 

gemaak waar hulle ook gebruik het. 

 Voorbeeld 4.164: D92 (Biografie): Hy het sy laerskool jare in Laerskool Louw Bekker 

spandeer en Sy Hoerskool jare in Hoërskool Louw Bekker spandeer. hy het ook* glad nie 

gaan studeer nie. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.165: D218 (Verhalende opstel): Wel die regeering het gesê net een vakansie 

van drie weke yes gaan die hoof. Almal sit ook*. (graad 9) 

In voorbeeld 4.164 hier bo het die deelnemer ook gebruik asof die inhoud van die eerste sin ’n 

ooreenkoms toon met die inhoud van die tweede sin.  Dit is egter nie die geval nie. Indien daar nog 

’n sin tussen die eerste en die laaste sin ingevoeg sou word, soos “Sy hoërskoolvriende het nie gaan 

studeer nie,” sou die gebruik van ook effektief wees, omdat dit die twee sinne aanmekaar sou skakel 

op grond van ’n gedeelde ooreenkoms in die inhoud: die seun se hoërskoolvriende het nie gaan 

studeer nie en hy ook nie. Ook kan dus bloot weggelaat word in hierdie voorbeeld omdat dit ’n 

nulverband tussen die sinne uitdruk.  

Dieselfde geld vir voorbeeld 4.165 hier bo. Daar is glad nie in die eerste sin vermeld dat iemand 

gaan “sit” het nie; tog gebruik die leerder in die tweede sin ook asof daar ’n ooreenkoms tussen die 

inhoud van die twee sinne is. Ook kan in hierdie sin ook eerder weggelaat word. 



278 
 

4.7.2.4.1.1  Ander realiseringsmiddele wat gebruik is 

Volgens die geïmplementeerde raamwerk kan realiseringsmiddele soos boonop, byvoorbeeld en 

dan gebruik word om aaneenskakelende verbande tussen sinne uit te druk (vergelyk par. 2.4.2). 

Die leerders se selfstandige skryfwerk is gemeet aan die geïmplementeerde raamwerk en hierdie 

aaneenskakelende konjunksiemerkers is ook enkele kere in een of beide van die korpora 

geïdentifiseer: boonop (0.048 keer in die graad 6-korpus), byvoorbeeld, bv. of Bv.92 (0.097 en 0.226 

keer in die graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik) en dan (0.193 en 0.180 keer per 1 000 woorde 

in die graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik )  

 Voorbeeld 4.166: D11 (Koerantberig): Ek dink persoonlik ’n kind het nie ’n foon nodig 

voordat hy in hoërskool is nie omrede die gevare byvoorbeeld, daar is lelike fotos op die 

internet en dit is baie sleg vir jou oë en ore om in voon te hê. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.167: D483 (Verhalende opstel): Rugby gaan oor ’n span, byvoorbeeld vat 

een stokie (jy sal dit kan breek) vat baie meer as net ’n stokie dit gaan baie mooilik wees om 

te breek. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.168: D187 (Storie): [...] maar die ergste van alles was die kreet vir hulp wat 

van oor die berge ego. Ek het net daar gelê ek kon nie beweeg nie, ek was te bang en 

boonop was dit veels te donker.  (graad 6) 

 Voorbeeld 4.169: D102 (Dialoog): Daar word ’n dans by die skool aan gebied en dit kos 

R150 en dan is kos ingesluit. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.170: D72 (Resensie): In my oë, dink ek dat die feit dat Sonja verwag met haar 

beste vriendin se ou en dan los die ou nog boonop vir Sonja op haar eie... dit verbaas my. 

(graad 9) 

 Voorbeeld 4.171: D181 (Vriendskaplike brief):  Ek weet jy gaan my nou nie glo nie, maar 

ek het ’n baie vreemde vermoede. Ek dink ons bure is vampiere! Ek weet wat jy nou dink, 

maar al die bewyse bou op! Eerstens, elke aand om presies 0:00 is daar ’n groen warrelwind 

bo hulle huis, en dit kan nie ’n droom wees nie, want dit gebeur elke aand vandat hulle 

ingetrek het. Tweedens, die dag toe hulle ingetrek het, toevallig die 1ste Augustus, was 

daar drie ongelukke in ons straat! Hoe kan dit ’n toeval wees? Derdens, vandat hulle laas 

jaar ingetrek het, vlieg voëls nie oor hulle huis nie maar om. (graad 6) 

Die navorser stem met Carstens (1997:291) en Wybenga (1989:203-204) saam wat wys op die 

gebruik van eerstens, tweedens en derdens as “aaneenskakelende konjunksiemerkers” of 

                                                
92 Die gebruik van bv of Bv is in hierdie studie as die effektiewe gebruik van konjunksiemerkers geag omdat hulle effektief 
verbande tussen twee sinne uitdruk, maar hulle is ook apart as taalafwykinge gekodeer, aangesien hulle nie taalkundig 
korrek gebruik is nie.  Afkortings word nie vir die verbinding van sinne nie gebruik nie. 
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“voortgangmerkers”, omdat hulle aandui dat dieselfde gedagte/idee voortgesit word.  Die beskouing 

van hierdie twee kundiges is toegepas op die ontleding van die betrokke korpora.  

Eerstens, tweedens en derdens, soos by voorbeeld 4.171 hier bo gebruik, word ingespan om aan te 

dui dat dieselfde gedagte (d.i. dat die bure vampiere is) in opeenvolgende sinne voortgesit word.  

(Vergelyk ook par. 2.4.2 waar eerstens, tweedens en derdens, binne die geïmplementeerde 

raamwerk aangedui word as realiseringsmiddele binne die subkategorie aaneenskakelende 

konjunksiemerkers.) 

Samevatting: aaneenskakelende konjunksiemerkers 

In die graad 6- en graad 9-korpus is verskillende realiseringsmiddele binne die subkategorie 

aaneenskakelende konjunksiemerkers gebruik (vgl. tabel 4.45 hierna). 

Tabel 4.45: Effektiewe gebruik van aaneenskakelende konjunksiemerkers (genormaliseer na gebruik 
        per 1 000 woorde) 

Realiseringsmiddele Graad 6: Frekwensie per 1 000 

woorde 

Graad 9: Frekwensie per 1 000 

woorde 

en of &* 

* Die gebruik van & is ’n 

taalafwyking, omdat die leerders 

en moet uitskryf wanneer hulle 

sinne verbind. 

19.206 18.042 

ook of ok (laasgenoemde is ’n 

spelfout) 

1.834 1.443 

Boonop 0.048 0 

byvoorbeeld of bv.* of Bv.*   

* Die gebruik van Bv. of bv. is ’n 

taalafwyking: Die leerder moes 

byvoorbeeld uitgeskryf het om 

sinne te verbind. 

0.097 0.226 

Dan 0.193 0.180 

Eerstens 0.048 0 

Tweedens 0.048 0 

Derdens 0.048 0 
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Totale aantal keer wat 

aaneenskakelende 

konjunksiemerkers gebruik is 

21.522 19.891 

In beide korpora is en die mees gebruikte aaneenskakelende konjunksiemerker, maar 

konjunksiemerkers soos ook, byvoorbeeld en dan is ook gebruik.  En, die mees voorkomende 

aaneenskakelende konjunksiemerker, is op verskillende maniere deur die deelnemers in hierdie 

studie gebruik.  (i) En is saam met ander konjunksiemerkers soos toe, dan en ook gebruik, (ii) en is 

in die middel van ’n sin, maar ook in die aanvangsposisie van ’n sin gebruik en (iii) soms is en as 

stilisties-versterkend gebruik om ’n dramatiese reeks gebeurtenisse te beklemtoon. 

4.7.2.4.2 Tydsaanduidende konjunksiemerkers 

Die subkategorie tydsaanduidende konjunksiemerkers in die geïmplementeerde raamwerk (vergelyk 

par. 2.4.2), bestaan uit realiseringsmiddele soos toe, daarna, uiteindelik en dan.  Hierdie 

realiseringsmiddele word gebruik om te wys op die volgorde waarvolgens gebeurtenisse in tyd 

plaasvind (vgl. Jordaan, 2014:61 wat hierdie verklaring gee van tydsaanduidende 

verbandsmerkers). 

Die graad 6-deelnemers het tydsaanduidende konjunksiemerkers meer as die graad 9-deelnemers 

gebruik (vgl. tabel 4.46 verderaan).  Die graad 6-deelnemers (12.595 keer) het tydsaanduidende 

konjunksiemerkers 3.213 kere per 1 000 woorde meer dikwels as die graad 9-deelnemers (9.382 

keer) gebruik.  Hierdie verskil ten opsigte van die graad 6- en graad 9-deelnemers se gebruik van 

tydsaanduidende konjunksiemerkers kan waarskynlik toegeskryf word aan die gebruik van die 

voegwoordelike bywoord toe93.  Die graad 6-deelnemers (6.466 keer) het toe 2.091 kere per 

1 000 woorde meer as die graad 9-deelnemers (4.375 keer) gebruik (vgl. tabel 4.46) 

Die feit dat die graad 6-deelnemers tydsaanduidende konjunksiemerkers meer dikwels as die graad 

9-deelnemers gebruik het, beteken egter nie dat die kwaliteit van die graad 9-leerders se skryfwerk 

swakker is as dié van die graad 6-leerders s’n nie. Dit is nie ’n negatiewe eienskap van skryfwerk 

om oor minder tydsaanduidende konjunksiemerkers te beskik nie. Trouens, Van Rooy en 

Esterhuizen (2011:77) wys daarop dat tydsaanduidende konjunksiemerkers (hulle gebruik dieselfde 

term as die navorser) nie baie kompleks is nie, omdat dit vanselfsprekend is dat die inhoud van een 

sin die voortsetting van die inhoud van ’n vorige sin is. Dit is byvoorbeeld voor die hand liggend dat 

een gebeurtenis in een sin op die gebeurtenis in ’n voorafgaande sin gaan volg, sonder dat die 

                                                
93 Net soos en die gebruikte realiseringsmiddel binne die subkategorie aaneenskakelende konjunksiemerkers is (vergelyk 
par. 4.7.2.4.1), is toe binne die subkategorie tydsaanduidende konjunksiemerkers die mees gebruikte realiseringsmiddel 
(6.466 en 4.375 keer per 1 000 woorde in onderskeidelik die graad 6- en graad 9-korpus – vergelyk tabel 4.48 verderaan). 
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skrywer ’n opeenvolgende tydsverband tussen die sinne eksplisiet met behulp van dan of toe hoef 

uit te druk.  

83.8% van die graad 9-deelnemers het realiseringsmiddele soos na(dat), toe of terwyl effektief 

gebruik om ’n tydsaanduidende verband tussen sinne uit te druk (vergelyk par. 4.7.1.1.2.iv in hierdie 

verband). 

4.7.2.4.2.1  Toe as realiseringsmiddel 

Toe, as die mees prominente realiseringsmiddel binne die subkategorie tydsaanduidende 

konjunksiemerkers, is ook op verskillende maniere in die graad 6- en graad 9-korpus gebruik.  

Enkele voorbeelde is: 

 Voorbeeld 4.172: D265 (Verhalende opstel):  Ons het die tente op geslaan, kos gemaak 

en toe net gaan sit en in die warm goud-geel-gloeiende son gebak. (graad 9)  

 Voorbeeld 4.173: D204 (Vriendskaplike brief): Een oggend toe ek wakker word hoor ek ’n 

gegil so hard laat my ore tuit. Ek het gedink iemand is geskiet! Ek hardloop toe buitentoe en 

klop aan die bure se deur. Die tannie wat daar bly se naam is Martha, maar ons noem haar 

Malkop. Ek vra haar toe is iets fout en sy sê toe vir my: “niks is fout nie! ek oefen maar net 

vir ’n sang kompetisie. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.174: D85 (Verhalende opstel): Ek en my twee vriende Piet en Kalie, het 

eendag besluit dat ons lus is om vir iemand ’n poets te bak. [...] Toe oom van der Merwe 

eendag gaan inkopies koop, het ons die plan in aksie gestel. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.175: D316 (Beskrywende opstel): Toe ek by die klasse kom sien ek hoe 

kinders speel. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.176: D412 (Verhalende opstel): Ek kan nie ’n sport doen wat ’n effek op my 

rug het nie [...]  toe besluit ek op trompoppies. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.177: D247 (Paragraaf): Wie is dit? Wel ek weet nie, maar ek kry hom nogal 

jamer. Die oom staan met ’n bordjie in sy hand wat se Enige kos asb.?! Hy kyk toe vir my en 

glimlag ek sien sy geel, gevlekte, gebreekte tande. Toe besef ek dat ek gelukkig moet wees 

ek het ’n familie en kos. (graad 6) 

(i) Opeenvolgende tydsverband 

Toe is by herhaling deur die graad 6- en graad 9-deelnemers gebruik om opeenvolgende 

tydsverbande tussen gebeure in verskillende sinne uit te druk (vgl. voorbeeld 4.172 en voorbeeld 

4.173 hier bo).  Eers moes mense die tente opslaan en kos maak (1); daarna kon hulle in die 

sonnetjie gaan sit en bak (2) (vgl. voorbeeld 4.172).   
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(ii) Stiptelike tydsverband 

Die tydsaanduidende konjunksiemerker toe is ook algemeen in beide die korpora gebruik om ’n 

stiptelike tydsverband94 tussen twee sinne uit te druk (vgl. ook die geïmplementeerde raamwerk in 

par. 2.4.2).  Dit beteken dat toe gebruik word om aan te toon dat, wanneer een gebeurtenis 

plaasvind, ’n ander gebeurtenis op daardie selfde tydstip plaasvind (vgl. voorbeeld 4.174 tot 

voorbeeld 4.175).  In voorbeeld 4.174 is die stiptelike verband daarin geleë dat, op daardie oomblik 

toe oom Van der Merwe gaan inkopies doen het, die kinders beplan het hoe hulle hom ’n poets gaan 

bak.  Dieselfde geld vir voorbeeld 4.175: Die spreker sien die kinders speel op daardie oomblik toe 

sy by die klas aankom.  

(iii) Tydsverband met ’n kousale ondertoon 

’n Derde manier waarop toe in die skryfstukke van enkele graad 6- en graad 9-deelnemers gebruik 

is, is om die volgorde van gebeure aan te dui, maar terselfdertyd aan te toon dat ’n gebeurtenis wat 

op ’n bepaalde tydstip plaasgevind het, ’n bepaalde ander gebeurtenis tot gevolg gehad het (vgl. 

voorbeeld 4.176 en voorbeeld 4.177 sowel as die geïmplementeerde raamwerk).95  

In voorbeeld 4.176 veroorsaak die rugbesering wat die meisie op ’n vroeër tydstip opgedoen het dat 

sy ’n sport soos trompoppies moet beoefen. In voorbeeld 4.177 moes die spreker eers die man met 

“geel, gevlekte, gebreekte tande” sien, wat werkloos is, sodat hy kom besef hoe bevoorreg hy is. In 

albei hierdie voorbeelde het ’n bepaalde gebeurtenis in tyd veroorsaak dat ’n volgende gebeurtenis 

plaasgevind het. 

4.7.2.4.2.2 As en wanneer as realiseringsmiddele 

Anders as Carstens (1997:292) wat as slegs klassifiseer as ’n redegewende konjunksiemerker wat 

’n voorwaardelike verband tussen sinne uitdruk, het die leerders van hierdie studie as 

tydsaanduidend sowel as redegewend gebruik.  Die leerders se gebruik van as korreleer met die 

navorser se raamwerk waarbinne beide funksies van as opgeneem is (vergelyk par. 2.3.4.1.2.iv en 

par. 2.4.2 in hierdie verband). 

(i) As 

Ponelis (1979:340) redeneer dat dit moeilik is om te onderskei wanneer as gebruik word by “tyd- of 

voorwaardesinne, vandaar dat as so maklik uit die voorwaardeklas na die tydklas toe oorgeloop het”.   

                                                
94 Carstens (1997:292) se term. 
95 Jordaan (2014:67-68) het dieselfde gebruikspatroon opgemerk ten opsigte van die gebruik van konjunksiemerkers 
soos dan, terwyl en sodra in die skryfwerk van Afrikaanssprekende studente. 
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As is 1.496 en 1.218 kere per 1 000 woorde in die graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik gebruik 

om tydsverbande tussen sinne uit te druk.  Die volgende sinne uit die deelnemers se skryfwerk 

illustreer die verskil tussen as as ’n redegewende konjunksiemerker wat ’n voorwaardelike verband 

tussen sinne uitdruk (vgl. voorbeeld 4.178) en as as ’n tydsaanduidende konjunksiemerker 

(voorbeeld 4.179 en voorbeeld 4.180). 

 Voorbeeld 4.178: D81 (Koerantberig): Hy het by haar venster ingeklim en vir haar gesê as 

sy ’n woord sê of iets doen dan gaan hy haar dood maak. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.179: D362 (Dagboek): Hy het ook gedink dis ’n goeie idee en ek het besluit ek 

sal haar uitvra as ek in 10 probeerslae ’n kickflipland [...] (graad 9)  

 Voorbeeld 4.180: D38 (Verhalende opstel): Die polisie is baie streng en skiet as dit net lyk 

of ons wil opstaan. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.181: D283 (Paragraaf): Sy dra 'n geelkostuum met groen vlerke as sy mense 

moet red. (graad 6 

In voorbeeld 4.178 word die meisie se lewe gespaar op die voorwaarde dat sy nie skree nie, en in 

voorbeeld 4.179 vra die seun die meisie uit mits hy in tien probeerslae ’n toertjie korrek met sy 

skaatsplank uitvoer.  In voorbeelde 4.180 en 4.181 hier bo druk as ’n algemene tydsverband (die 

navorser se term) tussen die sinne uit.  Die vraag kan gestel word “Wanneer skiet die polisie?” of 

“Wanneer dra sy ’n geel kostuum met groen vlerke?” en die antwoord sal in beide gevalle wees “Die 

polisie skiet op die tydstip wanneer dit lyk of die mense wil opstaan” of “Die meisie red die mense 

op die tydstip wanneer sy mense moet red”. 

(ii) Wanneer 

Alhoewel Carstens (1997:292) wanneer slegs kategoriseer as ’n tydsaanduidende konjunksiemerker 

in ’n voorwaardelike verband, wys Ponelis (1979:339) op die gebruik van wanneer as ’n 

konjunksiemerker wat “’n neutrale tipe tydsin” inlei.  Hy gee die volgende voorbeeld “Die Arabiere 

lag te lekker wanneer hulle hoor hoe die nywerheidslande nou sukkel”.  Wat Ponelis (1979:340) 

waarskynlik hiermee bedoel is dat wanneer in hierdie sin nie ’n “gespesialiseerde” tydsbetekenis 

(Ponelis, 1979:340 se term), naamlik een van voorwaarde (Carstens, 1997:292 se term) tussen die 

sinne uitdruk nie.  Wanneer, soos dit in hierdie voorbeeld van Ponelis (1979:339) gebruik is, dui, 

soos tydsaanduidende as, op ’n algemene tydsverband tussen die sinne.  Die vraag “Op watter 

tydstip lag die Arabiere?” word bloot gevra.   

Omdat die navorser met die beskouing van Carstens (1997:292) en Ponelis (1979:339-340) 

saamstem, is beide hierdie funksies van wanneer in die geïmplementeerde raamwerk ingesluit.  Die 

navorser gebruik die term “algemene tydsverbande” om te verwys na die funksie van wanneer waar 

dit nie ’n voorwaardelike verband tussen sinne uitdruk nie (vergelyk par. 2.3.4.1.2.iv en par. 2.4.2 in 
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hierdie verband).   

Voorbeelde uit die korpora waarmee Carstens (1997:292) en Ponelis (1979:339-340) se beskouings 

geïllustreer word, is: 

 Voorbeeld 4.182 (voorwaardelike tydsaanduidende verband): wanneer een van die 

vakuumbuise geblaas het het die rekenaar stilgestaan. (graad 6-deelnemer van laerskool 2) 

 Voorbeeld 4.183 (algemene tydsverband): [...] wanneer jy bang is help Hy jou dat jy nie 

vrees nie. (graad 9-deelnemer van hoërskool 5)  

Die verskil tussen die voorwaardelike tydsaanduidende verband waarna Carstens (1997:292) 

verwys, wat in voorbeeld 4.182 hier bo geïllustreer word, is dat hier ’n oorsaak-gevolg-verhouding 

ter sprake is: die voorwaarde vir die rekenaar om stil te staan is dat die vakuumbuise moet blaas.  In 

voorbeeld 4.183 is egter geen sprake van ’n voorwaardelike tydsaanduidende verband nie, want 

gebed is nie ’n voorwaarde om die hulp van die Here te ontvang nie – Hy is genadig en verleen hulp 

sonder dat ons daarvoor hoef te vra.  In hierdie voorbeeld word wanneer eerder gebruik om ’n 

algemene tydsverband (gebaseer op die beskouing van Ponelis, 1979:339-340) uit te druk.  Die 

leser vra die vraag: “Op watter tydstip help Hy jou?” 

Wanneer is ook enkele kere oneffektief gebruik.  Vervangingsfoute is twee keer in die graad  

6-korpus en een keer in die graad 9-korpus begaan toe wanneer gebruik is (vergelyk par. 

4.7.2.4.1.2.i en par. 4.7.2.4.1.2.iii ten opsigte van en en ook onderskeidelik waar ook 

vervangingsfoute begaan is). 

 Voorbeeld 4.184: D230 (Storie): Wanneer* die towennaar my bril reg gemaak het het hy 

verdwyn. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.185: D190 (Verhalende opstel): Wanneer* ons kla was het ons besluit om ’n 

klein toertjie te vat deur die bosse van die resefaat. (graad 9) 

In voorbeeld 4.184 en voorbeeld 4.185 hier bo het die twee deelnemers wanneer gebruik om na een 

spesifieke gebeurtenis wat in die verlede plaasgevind het, te verwys.  As ’n mens in Engels wil wys 

op een spesifieke gebeurtenis, kan “when” gebruik word, soos in “They made a mess of the kitchen 

when they got home from school” (vgl. Donaldson, 1993:307 in hierdie verband).  Die betrokke 

leerders van hierdie studie (NF) het waarskynlik wanneer na aanleiding van hierdie “when” gebruik, 

terwyl die Afrikaanse ekwivalent van hierdie “when” eintlik toe is (vgl. Donaldson, 1993:307).   

Die graad 6-deelnemer moes eerder nadat gebruik het (vgl. voorbeeld 4.184), en die graad 9-

deelnemer eerder toe of nadat (vgl. voorbeeld 4.185). 
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4.7.2.4.2.3  Realiseringsmiddele soos nadat, voordat en terwyl 

Onderskikkende voegwoorde soos voordat, nadat en terwyl is ook enkele kere (minder as 1 keer 

per 1 000 woorde) in beide korpora gebruik (vgl. tabel 4.46 verderaan en voorbeeld 4.186 tot 

voorbeeld 4.191). 

 Voorbeeld 4.186: D20 (Verhalende opstel): Vanoggend terwyl ek besig was op Facebook, 

het ek terug gedink aan die dae voor sosiale media. (graad 9) ( 

 Voorbeeld 4.187: D66 (Storie): Terwyl Ben lekker eet gaan sit Susan by oupa: “Mis oupa 

dit nie om hare te hê nie?” (graad 6) 

 Voorbeeld 4.188: LS3 D149 (Vriendskaplike brief): In die vakansie, net voordat jy kom 

kuier het, het die bure en pad-werkers die simpelste goed gedoen [...] (graad 6) 

 Voorbeeld 4.189: D182 (Formele brief): Ek stel voor julle vind uit waar die modder inkom 

en julle maak dit reg of julle moet die water besuiwer voor ons dit drink [...] (graad 9) 

 Voorbeeld 4.190: D163 (Verhalende opstel): Nadat hul gespeel en gewen het kom almal 

op die palwejoen bymekaar om die skoollied te sing. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.191: D94 (Biografie): Nadat hy sy B-A graad voltooi het, het hy vroeg in 1984 

vir die periode van 1 jaar by die bussiness International Corporation en daarna by die New 

York Public Interest Research Groep begin werk. (graad 6) 

Onderskikkende voegwoorde bring afhanklike woordorde mee: die werkwoorddeel skuif gedeeltelik 

(byvoorbeeld die hulpwerkwoord) of algeheel nader aan die einde van die sin (Carstens, 2011:48).  

Beide groepe deelnemers het hierdie konjunksiemerkers taalkundig korrek gebruik.   

4.7.2.4.2.4  Voegwoordelike bywoorde as realiseringsmiddele 

Daarna en dan is enkele kere (minder as 1 keer per 1 000 woorde) in beide die korpora gebruik om 

temporele verbande tussen sinne uit te druk (vgl. tabel 4.46 verderaan). 

 Voorbeeld 4.192: D263 (Formele brief): Ons kan hulle sommer die rommel optel langs die 

rivier af, in die rivier in die parke, tuine en op die sypaadjies. Daarna kan hulle vir ons die 

gras sny tuine omspit, nuwe water in die fonteine tap, die bankies oor verf en ligte vervang. 

ens. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.193: D310 (Paragraaf): Die volgende dag was die muis se droom regtig 

gebeur, alles wat hy sien het goud het goud geword dan het die muis gesê, “Oh nee alles 

wat ek sien word goud.... hoekom het ek hierdie droom gedroom!!! (graad 6) 

Daarna en dan is albei voegwoordelike bywoorde wat geassosieer word met die aanloop-

inversievolgorde: die bywoord word voor die werkwoord geplaas en die subjek verskuif dan tot na 
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die werkwoord (Carstens, 2011:43, 47).  Die leerders wat hierdie realiseringsmiddele gebruik het, 

het dit soos bogenoemde onderskikkende voegwoorde, taalkundig korrek gebruik. 

4.7.2.4.2.5  Bywoordelike frases as realiseringsmiddele 

Bywoordelike frases soos die volgende dag, ewe skielik, tien jaar later, ’n uur later, na die twee dae, 

so ŉ paar jaar later, later die aand (graad 6) en die volgende dag, ’n week daarna, ’n halfuur daarna, 

vyf minute daarna (graad 9) is enkele kere (nie eers 10% van die kere in die graad 6- en graad 9-

korpus gebruik nie) gebruik om tydsaanduidende verbande tussen sinne uit te druk (vgl. voorbeeld 

4.192 tot voorbeeld 4.196). 

 Voorbeeld 4.192: D263 (Formele brief): Ons kan hulle sommer die rommel optel langs die 

rivier af, in die rivier in die parke, tuine en op die sypaadjies. Daarna kan hulle vir ons die 

gras sny tuine omspit, nuwe water in die fonteine tap, die bankies oor verf en ligte vervang. 

ens. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.193: D310 (Paragraaf): Die volgende dag was die muis se droom regtig 

gebeur, alles wat hy sien het goud het goud geword dan het die muis gesê, “Oh nee alles 

wat ek sien word goud.... hoekom het ek hierdie droom gedroom!!! (graad 6) 

 Voorbeeld 4.194: D434 (Vriendskaplike brief): Ek bel dadelik my pa sonder om op die 

karton doos te kyk wie dit gestuur het. Ek sê toe vir hom baie dankie. Die volgende dag haal 

ek die boog weer uit die sak uit. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.195: LS3 D200 (Vriendskaplike brief): Ons het laas Satederdagaand hul 

oorgenooi vir ete, aan tafel het die tannie ’n groot bottel sous uit haar handsak gehaal, wat 

gemaak is van molasse, russie, suurlemoen sap en avokado’s vir die skop, soos Hilda op 

7de laan sal sê. ’n Rukkie daarna het hul gelyk opgestaan en hul tande gaan borsel [...] 

(graad 6) 

 Voorbeeld 4.196: D145 (Verhalende opstel): Ons het vir Henru dadelik aan die werk gesit 

om die wiel teruil en het toe verder gery. ’n Halfuur daarna was ons by die baan en het ons 

met die eerste nege begin. (graad 9) 

Bywoordelike frases kan as konjunksiemerkers optree, omdat hulle aandui dat die inhoud van een 

sin met ’n vorige sin verband hou.  Carstens (1997:294) sluit bywoordelike frases soos die volgende 

dag, ’n kort rukkie tevore en vyf minute vroeër in sy indeling van konjunksiemerkers vir Afrikaans in.  

Ook in die Engelstalige vakliteratuur word bywoordelike frases soos “on another occasion”, “five 

minutes later”, “five minutes earlier”, “in the end” (Halliday & Hasan, 1976:266) en “up to that point”, 

“an hour later” (Halliday & Matthiesen, 2004:542) as tydsaanduidende konjunksiemerkers beskou. 

Dan is in die korpora beide as tydsaanduidende konjunksiemerker (vgl. voorbeeld 4.193 hier bo) én 

as teenstellende konjunksiemerker gebruik (vgl. voorbeeld 4.169 en voorbeeld 4.170 in par. 
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4.7.2.4.1.4).  Beide hierdie funksies van dan is by die geïmplementeerde raamwerk ingesluit 

(vergelyk par. 2.4.2).  

Samevatting: selfstandige gebruik van tydsaanduidende konjunksiemerkers 

’n Groter verskeidenheid realiseringsmiddele is gebruik om tydsaanduidende verbande uit te druk 

(vgl. tabel 4.46 op die volgende bladsy) as dié wat gebruik is om aaneenskakelende, teenstellende 

en redegewende verbande uit te druk. 

Die verskillende realiseringmiddele van konjunksie wat gebruik is om tydsaanduidende verbande 

tussen sinne uit te druk, sowel as hulle frekwensies, word in tabel 4.46 hierna gelys. 

Tabel 4.46: Effektiewe gebruik van tydsaanduidende konjunksiemerkers (genormaliseer na gebruik 
        per 1 000 woorde) 

Realiseringsmiddele  Graad 6: Frekwensie per 1 000 

woorde 

Graad 9: Frekwensie per 1 000 

woorde 

Toe 6.466 4.375 

As 

Wanneer 

1.496 1.218 

0.338 0.135 

voor(dat) of voor dat 0.386 0.677 

na(dat) of na dat 0.483 0.541 

noudat of nou dat 0.048 0.090 

tot(dat) 0.097 0.180 

Terwyl 0.386 0.361 

Waarna 0 0.045 

Daar 0 0.045 

net soos 0 0.045 

net toe 0.048 0.045 

Voegwoordelike bywoorde  

Dan 

 

0.965 

 

0.451 

Daarna 0.241 0.045 

Bywoordelike frases: elkeen is 

nie eers 10% van die kere in die 

onderskeie korpora gebruik nie 

 

die volgende dag 

ewe skielik, tien jaar later, ’n uur 

later, na die twee dae, so ’n paar 

jaar later, later die aand, ’n 

die volgende dag, ’n week 

daarna, toe dusvêr*, nou, ’n 

halfuur daarna, vyf minute 

daarna, ’n paar minute later, ure 
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oomblik, nou, eerste, uiteindelik, 

net toe, ’n rukkie daarna 

 

later, so wat drie ure later, tien 

minute later, uiteindelik 

* = Vormverwante fout 

(taalafwyking): Die leerder moes 

tot dusver gebruik het.96 

Totale aantal keer wat 

tydsaanduidende 

konjunksiemerkers gebruik is 

12.595 9.382 

Afgesien van die samevattende inligting in die tabel hier bo, verdien die volgende punte besondere 

vermelding omdat hulle meer as een funksie vervul, soos uit die literatuur en uit die korpus blyk.  

(i) As is deur die deelnemers van hierdie studie in ’n redegewende hoedanigheid in ’n 

voorwaardelike verband gebruik, maar dit is ook as ’n tydsaanduidende 

konjunksiemerker deur die betrokke deelnemers van hierdie studie ingespan. 

(ii) Dan is deur die deelnemers gebruik om aaneenskakelende verbande sowel as 

tydsaanduidende verbande tussen sinne uit te druk. 

(iii) Wanneer is in ’n tydsaanduidende hoedanigheid in ’n voorwaardelike verband gebruik, 

maar ook as ’n konjunksiemerker wat ’n algemene tydsverband tussen sinne uitdruk. 

4.7.2.4.3 Redegewende konjunksiemerkers 

Realiseringsmiddele soos want, omdat, daarom, gevolglik en as wat in die korpora voorkom, is aan 

die subkategorie redegewende konjunksiemerkers toegeken soos in die geïmplementeerde 

raamwerk van hierdie studie aangedui (vergelyk par. 2.4.2).  Hulle toon baie spesifieke semantiese 

relasies, soos redenering of bewysvoering (vgl. Ponelis, 1979:315 wat hierna as verbinders van 

rede/gevolgtrekking verwys) tussen sinne aan.  Omdat hierdie realiseringsmiddele ’n redenerende 

of bewysvoerende verband tussen sinne uitdruk, vervul hulle ’n verklarende funksie (vgl. Jordaan, 

2014:54). 

Die neweskikkende redegewende voegwoord want97 is die meeste deur die graad 6- en graad  

9-deelnemers gebruik (2.509 en 2.165 keer per 1 000 woorde – vergelyk tabel 4.48 verderaan).  Die 

feit dat die neweskikkende voegwoord want nie die woordvolgorde van ’n sin verander nie (vgl. 

Carstens, 2011:45), verklaar waarskynlik ook waarom want meer frekwent in die deelnemers se 

                                                
96 Meintjes (2015:273-274) verwys ook na die voorkoms van spelfoute in die skryfwerk van Afrikaanssprekende 
eerstejaarstudente, byvoorbeeld en so voorts (in plaas van ensovoorts), al hoewel en aloewel (in plaas van alhoewel), 
ten speite van (in plaas van ten spyte van). 
97 Soos reeds in par. 1.1.i aangedui, word die neweskikkende voegwoord “because” herhaaldelik aangewend in die 
skryfwerk van T1- en vreemdetaalsprekers van Engels. 
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skryfwerk voorgekom het, as byvoorbeeld omdat, wat ook ’n redegewende verband uitdruk, maar 

waarvan die gebruik ’n effek op woordorde het (vgl. Carstens, 2011:48). 

4.7.2.4.3.1  Neweskikkende redegewende voegwoord want 

Soos en (vergelyk par. 4.7.2.4.1.1.v) is want sinsintern (vgl. voorbeeld 4.178 tot voorbeeld 4.181) en 

sinsekstern gebruik (vgl. 4.182 tot voorbeeld 4.185). 

 Voorbeeld 4.178: D189 (Storie):  Ons het tydelik daar gehuur want dit was al wat beskikbaar 

was en die huur was billik. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.179: D312 (Resensie): Hulle eerste dag is ongelooflik sleg, want grote koning 

Arthur en Rickus die Gr12 boelies, drill hulle diep deur die grond met oefenige (graad 6) 

 Voorbeeld 4.180: D259 (Verhalende opstel): Sy vriende weet sommer dadelik hy is verlief 

want jy kan dit in sy glimlag sien. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.181: D388 (Argumentatiewe opstel): Baie mense glo ook nog in die ou manier 

van “boek navorsing” hulle dink google sê nie als vir ’n mens nie maar eintlik is dit nie so nie.  

Nie almal kan dit gebruik nie, want ’n mens kort internet daarvoor [...] (graad 9) 

 Voorbeeld 4.182: D75 (Koerantberig): Woensdag 22 Januarie 2014 was Annarie Van Loon 

se handsak gesteel op die hoek van Silwerstraat. Want sy het haar handsak laat val. (graad 

6)  

 Voorbeeld 4.183: D353 (Argumentatiewe opstel): Maar vandag se tyd se kinders word al 

van Laerskool af gedrik. Want die ouers wil hê hulle kinders moet ’n toekoms hê. (graad 9)  

 Voorbeeld 4.184: D211 (Dialoog): 

Spreker A: Hoekom moet ek jou nie seermaak nie? 

Spreker B: 98 Want ek is nog nie vet genoeg nie. (graad 6) 

(Spreker B sê eintlik: “Jy moet my nie seermaak nie, want ek nie nog nie vet genoeg nie.) 

 Voorbeeld 4.185: D371 (Verhalende opstel): Almal soek na iets. Hoekom?  Want more 

is Kersfees. (graad 9) 

(Hierdie sin kan geïnterpreteer word as: “Almal soek na iets, want môre is Kersfees.) 

In voorbeelde 4.182 tot 4.185 is want op verskillende maniere sinsekstern gebruik.  Hierdie maniere 

word in die volgende kolparagrawe beskryf. 

                                                
98 Die simbool  dien dieselfde funksie wat dit in par. 4.7.2.3 (d.i. die bespreking oor die leerders se gebruik van ellips) 
vervul.  Dit dui die plek van weglating aan. 
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(i) Sinseksterne gebruik van want in die aanvangsposisie  

Die leerders wat want in die aanvangsposisie van die tweede sin gebruik het (vgl. voorbeeld 4.182 

en voorbeeld 4.183), het sulke sinne steeds op sintaktiese vlak gekoppel (oftewel kohesie tot stand 

gebring), omdat die gebruik van want steeds vir die leser aangetoon het dat die twee sinne op grond 

van ’n redegewende verband met mekaar geskakel is.  Betekenissamehang (koherensie) is egter 

nie bewerkstellig nie, want die sinne het steeds los van mekaar gefunksioneer (vgl. Meintjes, 

2015:267 wat hierdie gebruik van want ook by Afrikaanssprekende studente opgemerk het); dit wil 

sê daar is steeds ’n betekenisonderskeiding geskep, wat nie daar moes wees nie.  Die navorser het 

hierdie gebruik van want as effektiewe konjunksiemerkergebruik gepaardgaande met ’n 

interpunksiefout geag en gekodeer. 

(ii) Sinseksterne gebruik van want gepaardgaande met ellips 

Ook in die direkte rede is want in die aanvangsposisie van ’n sin gebruik (vgl. voorbeeld 4.184 en 

voorbeeld 4.185). Wanneer spreker 1 byvoorbeeld vir spreker 2 vra “Hoekom is hy ’n monster?” en 

spreker 2 antwoord “Want, hy gaan deur al my goed sonder om te vra” sê spreker 2 eintlik “Hy is ’n 

monster want hy gaan deur al my goed sonder om te vra”.  Want koppel ’n antwoordsin met die 

veronderstelde woorde wat nie herhaal word nie.  Die gebruik van want op hierdie manier is deur die 

navorser as taalkundig korrekte kohesiebewerkstelliging geag en gekodeer, omdat die weglating van 

die veronderstelde woorde (d.i. ellips) meegebring het dat want in die aanvangsposisie van die 

tweede sin gebruik is.  Hierdie gebruik van want gepaardgaande met ellips is ’n natuurlike verskynsel 

in ’n dialoogsituasie.   

Die gebruiksfrekwensie ten opsigte van die sinsinterne en sinseksterne gebruik van want word in 

tabel 4.47 hier onder aangedui. 

Tabel 4.47: Genormaliseerde frekwensie per 1 000 woorde: sinsinterne en sinseksterne gebruik van 

        want 

Deelnemers Frekwensie: 

sinsinterne gebruik 

van want 

Frekwensie: sinseksterne gebruike 

van want 

Totale gebruik 

van want binne 

én buite die sin 

Graad 6 1.785 Effektiewe gebruik 

gepaardgaande met ’n 

interpunksiefout 

0.193 2.509 

Effektiewe gebruik van 

want gepaardgaande met 

ellips 

0.531 
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Graad 9 1.894 Effektiewe gebruik 

gepaardgaande met ’n 

interpunksiefout 

0.226 2.165 

Effektiewe gebruik van 

want gepaardgaande met 

ellips 

0.045 

Van die totale aantal kere wat want in die graad 6- en graad 9-korpus gebruik is, is dit 71% en 87% 

deur die graad 6- en graad 9-deelnemers onderskeidelik sinsintern gebruik. Met ander woorde, want 

is in beide die graad 6- en graad 9-korpus hoofsaaklik vir die skakeling van hoofsinne gebruik om 

veelvoudige sinne te vorm (vgl. tabel 4.47 hier bo). 

(iii) Oneffektiewe gebruik van want 

Want is een keer in elke korpus oneffektief gebruik.  Een graad 6-deelnemer het want gebruik, terwyl 

’n ander konjunksiemerker geskikter sou wees (d.i. vervangingsfout is begaan).  

 Voorbeeld 4.186: D233 (Paragraaf): hy is baie asem want* hy kan onder water asem haal 

(graad 6) 

In voorbeeld 4.186 hier bo wou die deelnemer waarskynlik sê dat die feit dat die persoon baie asem 

het, hom in staat stel om onder die water asem te haal.  Soos aangedui in die geïmplementeerde 

raamwerk, word ’n doel deur middel van sodat uitgedruk, en hier is juis van ’n doel ter sprake: die 

meisie se suurstofkapasiteit is hoog sodat sy onder die water kan asemhaal.  Hierdie voegwoord 

sou dus geskikter as want wees. 

Een graad 9-deelnemer het want gebruik om ’n verband tussen sinne uit te druk, hoewel daar nie 

enigsins so ’n verband tussen die betrokke sinne bestaan nie (d.i. nulverbandsfout is begaan). 

 Voorbeeld 4.187: D402 (Argumentatiewe opstel): Die wêreld het so klein geword want* 

deus dae druip baie kinder op skole [...] (graad 9) 

4.7.2.4.3.2  Onderskikkende redegewende voegwoord omdat 

Die teenhanger van want, dit wil sê omdat, het betreklik min99 in die graad 6- en graad 9-korpus 

voorgekom.  Omdat is slegs 0.338 en 0.902 keer per 1 000 woorde in die graad 6- en graad 9-korpus 

onderskeidelik effektief gebruik (vgl. tabel 4.50 verderaan).  Omdat is 7 keer (per 1 000 woorde) 

                                                
99 Van Rooy en Esterhuizen (2011:81), daarenteen, het bevind dat die nagraadse studente, wat aan hulle studie 
deelgeneem het, dikwels omdat in hulle skryfwerk gebruik het: 1.532 per 1 000 woorde.  Omdat is selfs meer as want 
gebruik wat slegs 0.239 keer per 1 000 woorde ingespan is.  Van Rooy en Esterhuizen (2011) dui nie in hulle bespreking 
aan of hulle deelnemers die korrekte woordvolgorde saam met omdat gebruik het nie.   
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minder as want in die graad 6-korpus gebruik (2.509 ÷ 0.338).  Die graad 9-deelnemers het omdat 

bykans 2.5 keer (per 1 000 woorde) minder as want gebruik (2.165 ÷ 0.902).  Die deelnemers het 

omdat waarskynlik so min gebruik omdat dit vir hulle moeiliker en onbekender is om te gebruik en 

aangesien omdat woordorde-wysiging vereis wanneer dit gebruik word om saamgestelde sinne te 

vorm. 

Ook in die klasopdragte het die graad 6- en graad 9-deelnemers gesukkel om omdat te gebruik.  

Slegs 46.3% en 75% van die graad 6- en graad 9-deelnemers onderskeidelik kon omdat vir 

sinskakeling gebruik (vergelyk par. 4.7.1.1.2.i in hierdie verband). 

Sewe graad 6-deelnemers en agtien graad 9-deelnemers het omdat wel effektief in hulle selfstandige 

skryfwerk gebruik.  Voorbeelde van die effektiewe gebruik van omdat is: 

 Voorbeeld 4.188: D191 (Storie): Anri is natuurlik in droom land omdat Jacques haar 

vanoggend gegroet het. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.189: D311 (Dialoog): Juffrou het met my geraas omdat ek nie my boek gehad 

het nie, want my sister het hom gevat. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.190: D104 (Dialoog): Ek het geval omdat die ander span se Verdediginde 

Vleel (VV) my getriep het. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.191: D197 (Verhalende opstel): Bestaan daar iets soos ware liefde met die 

eerste oogopslag?  Ja, daar doen, maar nie meer vir my nie, omdat daar gevoellose 

mansmense daar buite is! (graad 9) 

Al hierdie leerders het omdat ook taalkundig korrek gebruik, aangesien hulle omdat tereg met die 

afhanklike woordvolgorde, wat met die gebruik daarvan saamhang, gebruik het.  

4.7.2.4.3.3  Onderskikkende redegewende voegwoord as 

Die onderskikkende voegwoord as is die redegewende konjunksiemerker wat die tweede meeste in 

beide die korpora voorkom (want is die mees voorkomende redegewende konjunksiemerker).  Dit 

word 1.303 en 2.030 keer per 1 000 woorde in die graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik gebruik 

(vgl. tabel 4.48).  Die gebruik van as word by voorbeeld 4.192 en voorbeeld 4.193 hier onder 

geïllustreer.  Slegs twee voorbeelde word gegee, omdat voorbeelde ten opsigte van die gebruik van 

as reeds in par. 4.7.2.4.2.2.i voorgehou is.  

 Voorbeeld 4.192: D470 (Opstel): Van kleintyd af hoor ons “die ou mense het gesê” goed 

soos as jy pampoen eet kry jy krul hare, as dit reën en die son skyn dan trou jakkels met wolf 

se vrou en nog honderde gesegdes. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.193: D81 (Koerantberig): Hy het by haar venster ingeklim en vir haar gesê as 

sy ’n woord sê of iets doen dan gaan hy haar dood maak. (graad 6) 
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’n Interessante bevinding ten opsigte van die gebruik hiervan, is dat twee van die deelnemers (een 

in graad 6 en een in graad 9) die anaforiese bywoord dan met as gekombineer het (vgl. voorbeeld 

4.193 hier bo).  Messerschmidt en Messerschmidt (2011:137) wys op die gebruik van dan as 

anaforiese bywoord wanneer konjunksiemerkers gebruik word wat ’n kousatiewe verband tussen 

sinne uitdruk.  Onder sulke omstandighede beteken dan “in so ’n geval” (vergelyk par. 4.7.2.1.2.ii 

waar hierdie punt reeds vermeld is), 

4.7.2.4.3.4  Ander redegewende konjunksiemerkers 

Benewens want, as en omdat is ook ander redegewende konjunksiemerkers in die graad 6- en graad 

9-korpus gebruik (vgl. tabel 4.50).  Voorbeelde hiervan sluit onder andere in anders, waar, sodat, 

daarom en aangesien (laasgenoemde slegs een keer gebruik deur een graad  

6-deelnemer).  Hierdie konjunksiemerkers het egter nie eens in ’n vyfde van die deelnemers se 

skryfwerk voorgekom nie.  Trouens, hulle is somtyds slegs deur een graad 6- of graad 9-deelnemer 

gebruik.  Voorbeelde ter illustrasie van die gebruik van konjunksiemerkers soos anders, waar, 

daarom, sodat en aangesien is: 

 Voorbeeld 4.194: D23 (Storie): Ek het vinger afdruke by die ruit waar die skurk in gekom 

het, ek sal vir mike stuur dat hy toetse doen. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.195: D182 (Formele brief): Die parke waar kinders speel se gras en plante wil 

nie meer groei nie en ons as mense kan nie meer kraan water drink nie.  Ek stel voor julle 

vind uit waar die modder inkom (graad 9) 

 Voorbeeld 4.196: D180 (Vriendskaplike brief): ’n Ander persoon wat daar werk sê hy kry 

te min geld en daarom, het hy bedank. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.197: D23 (Storie): Bly stil, anders gaan ek ’n stormloop veroorsaak. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.198: D401 (Vriendike brief): ek het ’n pik-swart perd gekry [...] hy mag nie baie 

lank alleen staan nie anders word hy wild. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.199: D211 (Dialoog): Ek sal dan elke dag vir jou kos bring sodat jy kan vet 

word. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.200: D512 (Beskrywende opstel): Drie nefies en vyf niggies, in ’n ry plak ons 

neer op die sitkamer bank... Met ’n glurende oog van my tannie wat moet keer sodat ons nie 

mors op die duur antieke banke nie. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.201: D145 (Verhalende opstel): Ons het besluit om sy pa se bakkie bietjie te 

“leen” aangesien hulle weg was. (graad 9) 

4.7.2.4.3.5  So as realiseringsmiddel 

So is nie in die geïmplementeerde raamwerk as ’n realiseringsmiddel binne die subkategorie 

redegewende konjunksiemerkers ingesluit nie, omdat Carstens (1997:292), wie se indeling van 



294 
 

konjunksieverhoudinge vir Afrikaans as vertrekpunt geneem is, dit nie in sy raamwerk ingesluit het 

nie.  So is ook nie in ander Afrikaanse raamwerke, soos dié van Combrink (1995:36-38), Wybenga 

(1989:203-211) of Meintjes (2015:117-131), die mees resente raamwerk ten opsigte van Afrikaanse 

argumentatiewe konjunksiemerkers, ingesluit nie, waarskynlik omdat so nie in Meintjes (2015) se 

korpus voorgekom het nie.  In HAT (2005:1058), daarenteen, word so wel as ’n “redegewende 

voegwoord” geklassifiseer wat dus of daarom beteken.  Vergelyk die volgende voorbeeld uit HAT 

Afrikaanse Skoolwoordeboek (2009:505): “Hulle het ons genooi; so, ons gaan maar die partytjie 

bywoon.”  (Gekursiveer deur NF.) 

Omdat so meer as sodat, as gevolg van, anders, dus en dat in beide korpora gebruik is (vgl. tabel 

4.48 op die volgende bladsy) én volgens HAT (2005 en 2015) as ’n voegwoord geklassifiseer word, 

het die navorser dit volledigheidshalwe gekodeer en bygetel.  So word afsonderlik in tabel 4.50 

aangedui – nie saam met die ander konjunksiemerkers nie, omdat dit nie deel van die 

geïmplementeerde raamwerk uitmaak nie, en omdat die gebruik daarvan as ŉ redegewende 

voegwoord in HAT (2005:1058) “stilisties nie aanbeveel” word nie.  Die hoë frekwensie van die 

gebruik van so as ŉ redegewende voegwoord (in die plek van dus of daarom), sowel as die feit dat 

die gebruik van so as redegewende voegwoord in die 2015-HAT nie meer as stilisties ongewens 

geag word nie, maar aan informele taalgebruik gekoppel word, dui myns insiens daarop dat die 

gebruik van so op hierdie wyse in informele taalgebruik en deur jong kinders besig is om toe te neem.  

In die toekoms sou dit gevolglik in alle waarskynlikheid deel moet vorm van ŉ raamwerk van 

Afrikaanse konjunksiemerkers. 

 Voorbeeld 4.202: D338 (Opstel): Ek, soos nie baie ander tieners, het al my toekoms beplan 

– en ek beplan nie baie goed nie so dit is vir my ’n redelike groot ding! (graad 9) 

 Voorbeeld 4.203: D230 (Verhalende opstel): My dag het begin soos enige ander dag. Ek 

was opgejaag. Ons was gewas. Vandag is weer die tweede maand so ek was geskeer. 

(graad 9) 

Die gebruik van die voegwoordelike bywoord daarom sou dalk meer geskik wees in beide hierdie 

voorbeelde: “Ek, soos nie baie ander tieners, het al my toekoms beplan – en ek beplan nie baie goed 

nie; daarom is dit vir my ’n redelike groot ding!” en “Vandag is weer die tweede maand daarom was 

ek geskeer”. 

Samevatting: selfstandige gebruik van redegewende konjunksiemerkers 

Die realiseringsmiddele wat deur die graad 6- en graad 9-deelnemers gebruik is om redegewende 

verbande tussen sinne uit te druk, word in tabel 4.48 hierna gelys. 
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Tabel 4. 48: Effektiewe gebruik van redegewende konjunksiemerkers (genormaliseer tot gebruik per 
         1 000 woorde) 

Realiseringsmiddele  Graad 6: Frekwensie per 1 000 

woorde 

Graad 9: Frekwensie per 1 000 

woorde 

Want 2.509 2.165 

As 1.303 2.030 

Omdat 0.338 0.902 

aangesing* of aangesien 

* Vormverwante fout: Die leerder 

moes aangesien gebruik het 

0.048 0.045 

Waar 0.869 0.722 

Indien 0.048 0 

sodat of so dat 0.241 0.271 

as gevolg van of as gevolg 

daarvan 

0.048 0.226 

Anders 0.097 0.135 

Daarom 0.097 0 

Dus 0.048 0.045 

Dat 0.290 0.045 

Oor 0 0.090 

So 0.434 0.451 

Totale aantal keer dat 

redegewende 

konjunksiemerkers gebruik is 

6.370 7.127 

Die graad 9-deelnemers (7.127 keer) het redegewende konjunksiemerkers 0.757 kere per 1 000 

woorde meer as die graad 6-deelnemers (6.370 keer) gebruik (vgl. tabel 4.48 hier bo).  Hieruit volg 

dat die graad 9-deelnemers merkers wat komplekser verbande (vgl. Van Rooy en Esterhuizen, 

2011:77) tussen sinne skep méér as die graad 6-deelnemers gebruik het.  Dit is moontlik ’n teken 

van progressie ten opsigte van konjunksiemerkergebruik.   

4.7.2.4.4 Teenstellende konjunksiemerkers 

Realiseringsmiddele soos maar, of, al, aan die ander kant en asof druk ’n verband uit wat “in 

teenstelling met die verwagting” tussen sinne is (vgl. Halliday & Hasan, 1976:250); daarom is hierdie 
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realiseringsmiddele in die geïmplementeerde raamwerk onder die subkategorie teenstellende 

konjunksiemerkers ingedeel (vergelyk par. 2.4.2).   

Die graad 9-deelnemers het teenstellende konjunksiemerkers, soos redegewende 

konjunksiemerkers, méér as die graad 6-deelnemers gebruik (vgl. tabel 4.50 verderaan).  Dit lyk dus 

asof die graad 9-deelnemers meer as die graad 6-deelnemers konjunksiemerkers, wat meer 

komplekse verbande tussen sinne skep (vgl. Van Rooy & Esterhuizen, 2011:77), gebruik.  

Teenstellende en redegewende konjunksiemerkers is meer kompleks in dié sin dat die gebruik 

daarvan tussen sinne nie oortollig is nie.  Met ander woorde, dit is nie vanselfsprekend dat sinne in 

’n redegewende of teenstellende verband tot mekaar staan nie – hierdie verbande moet telkens 

eksplisiet “gemerk” word.  Daar moet egter op gewys word dat die graad 6- en graad 9-korpus nie 

uit dieselfde tekste saamgestel is nie.  Die graad 9-korpus bestaan onder andere uit beredenerende 

en argumentatiewe opstelle (vgl. par. 4.5.2.1) wat nie by die graad 6-leerders bekom kon word nie.  

Die waarskynlikheid dat redegewende konjunksiemerkers in argumentatiewe en beredenerende 

opstelle, en teenstellende konjunksiemerkers in beredenerende opstelle, waarin teenargumente 

gegee word, gebruik sou word, is groot en is een moontlike rede waarom die graad 9-leerders hierdie 

twee subkategorieë van konjunksiemerkers meer as die graad 6-deelnemers gebruik het.  ’n Ander 

rede sou kon wees dat die graad 9’s meer as die graad 6’e aan die gebruik van hierdie tipes 

konjunksiemerkers tydens die onderrig-leerproses blootgestel is en dit daarom meer gebruik. 

Hoofsaaklik maar is deur die graad 6- en graad 9-deelnemers as realiseringsmiddel gebruik (4.633 

en 5.683 keer per 1 000 woorde – vergelyk tabel 4.50 verderaan).  Die  neweskikkende voegwoord 

maar het, soos en en want, wat die meeste binne die subkategorieë aaneenskakelende en 

redegewende konjunksiemerkers gebruik is (vergelyk par. 4.7.2.4.1 en par. 4.7.2.4.3), geen effek op 

woordorde nie én is ’n hoëfrekwensievoegwoord.   

Die feit dat maar ’n bekende konjunksiemerker is wat geen effek op woordorde het nie, verklaar 

waarskynlik die hoë voorkoms daarvan in die graad 6- en graad 9-korpus as teenstellende 

konjunksiemerker. 

Maar is nie alleen die mees frekwente teenstellende konjunksiemerker in die skryfwerk van hierdie 

graad 6- en graad 9-leerders (d.i. skoolleerders) nie; ook Van Rooy en Esterhuizen (2011:81) wys 

op die hoë gebruiksfrekwensie van maar in die skryfwerk van nagraadse studente van Afrikaans.  

4.7.2.4.4.1  Neweskikkende teenstellende voegwoord maar 

Maar is soos en en want binne ’n sin (d.i. sinsintern) en aan die begin van ’n volgende sin (d.i. 

sinsekstern) gebruik (vergelyk par. 4.7.2.4.1.1.v en par. 4.7.2.4.3.1).  Voorbeelde van die sinsinterne 

en sinseksterne gebruik van maar word aan die hand van die volgende voorbeelde uit die korpora 

geïllustreer. 
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 Voorbeeld 4.204: D143 (Verhalende opstel): Haar pa het haar arm met tamatiekassies 

gespalk, maar hy het skeef aangegroei. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.205: D98 (Verhalende opstel): Ons het besluit om wolf geluide langs sy 

venster te maak net om hom skrik te maak, maar die oom was vas aan die slaap [...] (graad 

9) 

 Voorbeeld 4.206: D75 (Koerantberig): Die polisie het 23 Januarie 2014 vir Jan Van Der 

Merwe gevang. Hulle gaan vir Jan Van Der Merwe hof toe vat. Waar hulle hom gaan tronk 

toe stuur. Maar hulle is nog nie seker vir hoe lank nie. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.207: D251 (Verhalende opstel): Baie mense hou van die dam en die see. 

Maar ek hou van altwee. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.208: D217 (Storie): Swartkappie se gesinnetjie was hekse. Maar niemand het 

geweet nie. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.209: D187 (Verhalende opstel): Daar staan Julia, my tweeling suster. Sy was 

die een wat my in die eerste plek in die tronk beland het. Ek was smoorkwaad vir haar. Maar 

ek weet iets wat sy nie weet nie! (graad 9) 

Maar is 0.338 en 0.406 keer per 1 000 woorde in die graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik in 

die aanvangsposisie gebruik sonder dat dit ’n beklemtoningsfunksie verrig (vgl. voorbeeld 4.206 en 

voorbeeld 4.207).  Die navorser het hierdie gebruik van maar as effektiewe kohesiebewerkstelliging 

én as ’n interpunksiefout beskou, aangeteken en getel.  

Maar is 0.290 en 0.271 keer per 1 000 woorde in ’n aanvangsposisie gebruik om bepaalde inligting 

te beklemtoon (vgl. voorbeeld 4.208 en voorbeeld 4.209)  Die navorser het dié gebruik van maar as 

effektiewe kohesiebewerkstelliging gekodeer (en nie as ’n taalafwyking nie).  Die gebruik van maar 

op hierdie manier het die effektiwiteit daarvan stilisties verhoog.  Ook Bosch (1984:84) wys tereg 

daarop dat maar in die aanvangsposisie “dikwels gebruik word om 'n bepaalde dramatiese wending 

in die gebeure te aksentueer”. 

Meer as 85% van die kere wat maar in die skryfwerk van die graad 6- en graad 9-deelnemers 

voorgekom het, is dit sinsintern gebruik (vgl. tabel 4.49 op die volgende bladsy). Die deelnemers het 

maar dus hoofsaaklik gebruik om hoofsinne te skakel ten einde veelvoudige sinne te vorm (vgl. 

voorbeeld 4.204 en voorbeeld 4.205 vroeër). 
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Tabel 4.49: Genormaliseerde frekwensie per 1 000 woorde: sinsinterne en sinseksterne gebruik van 

        maar 

Deelnemers Frekwensie: 

sinsinterne 

gebruik van maar 

Frekwensie: sinseksterne gebruike 

van maar 

Totale gebruik 

van maar binne 

en buite die sin 

Graad 6 4.005 Effektiewe 

kohesiebewerkstelliging 

gepaardgaande met ’n 

interpunksiefout 

0.338 4.633 

Effektiewe 

kohesiebewerkstelliging 

gepaardgaande met ’n 

beklemtoonde funksie 

0.290 

graad 9 

 

 

5.006 

 

 

Effektiewe 

kohesiebewerkstelliging 

gepaardgaande met ’n 

interpunksiefout 

0.406 5.683 

 

 

Effektiewe 

kohesiebewerkstelliging 

gepaardgaande met ’n 

beklemtoonde funksie 

0.271 

(i) Gebruik van maar en ’n ander teenstellende konjunksiemerker langs mekaar 

Twee graad 6-deelnemers en twee graad 9-deelnemers het maar, soos die Afrikaanssprekende 

deelnemers van Jordaan (2014:53-54) en Meintjes (2015:269-270), saam met ’n ander 

teenstellende konjunksiemerker langs mekaar in dieselfde sin gebruik (0.097 en 0.090 keer per 

1 000 woorde in die graad 6- en graad 9-korpus).  Meintjies (2015:269-270) wys tereg daarop dat 

die gebruik van twee teenstellende konjunksiemerkers “as versterking gebruik [is] maar [dat dit] in 

’n konteks [plaasgevind het] waar dit oortollig is”.  Slegs een teenstellende konjunksiemerker is 

voldoende om uitdrukking te gee aan die gedagte van teenstellendheid.  Voorbeelde van die gebruik 

van twee teenstellende konjunksiemerkers in dieselfde sin is: 

 Voorbeeld 4.210: D132 (Vriendskaplike brief): Ons oefen baie hard maar dit is nogtans 

vet pret. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.211: D130 (Vriendskaplike brief): Ek het nie so goeie punte wat julle verwag 

het, op my eerste termyn rapport gekry nie. Dit was as gevolg van Wiskunde (38%) en 

Tegnologie (32%). Maar behalwe hierdie twee vakke was my kwartaal gemiddeld / 

persentasie baie goed (58%). (graad 9) 
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 Voorbeeld 4.212: D517 (Verhalende opstel): Ek groet toe die familie met trane in my oë 

maar aan die anderkant sien ek so baie yt! (graad 9) 

(ii) Vervangingsfoute ten opsigte van maar 

Soos en, want en wanneer is vervangingsfoute ten opsigte van maar begaan (vergelyk par. 

4.7.2.4.1.2.i, par. 4.7.2.4.2.2.ii en par. 4.7.2.4.3.1.iii).  Hierdie tipe fout het betreklik min in die korpora 

voorgekom vergeleke met die aantal keer wat maar effektief gebruik is (0.290 keer teenoor 4.633 

keer per 1 000 woorde in die graad 6-korpus; 0.226 teenoor 5.683 keer per 1 000 woorde).  

Vervangingsfoute word aan die hand van die volgende voorbeelde uit die korpora geïllustreer.  

 Voorbeeld 4.213: D177 (Vriendskaplike brief): Daar is ’n snaakse insedint in die buurt. 

Mev Macentire is ’n baie snaakse mense, maar* hulle bly langs ons. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.214: D125 (Vriendskaplike brief): Pa ek het vir ma gevra mag ek met pa se 

motor ry, maar* ma het toe “Ja” gesê. (graad 9) 

In voorbeeld 4.213 hier bo is die inhoud van die een sin ’n voortsetting van die inhoud van die vorige 

sin; daarom sou die gebruik van en meer geskik wees. In voorbeeld 4.214 het die seun sy ma gevra 

of hy die motor mag leen en die ma het “ja” gesê.  Geen teenstellende verband word tussen die 

sinne uitgedruk nie.  

(iii) Nulverbandsfoute ten opsigte van maar 

Nulverbandsfoute ten opsigte van maar (d.i. die gebruik van maar as teenstellende 

konjunksiemerker sonder dat daar ’n teenstellende verband tussen die sinne is) het 0.434 keer per 

1 000 woorde in die graad 6-korpus voorgekom en 0.135 keer per 1 000 woorde in die graad 9-

korpus (teenoor 4.633 en 5.683 keer per 1 000 woorde wat maar in die graad 6- en graad 9-korpus 

onderskeidelik effektief gebruik is). 

Voorbeelde van nulverbandsfoute ten opsigte van maar is:  

 Voorbeeld 4.215: D169 (Storie): my pa sê toe hou op giggil maar* toe bêre ons die koppies 

en borde en ons hoor die kraan oop en ons hoor stemme. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.216: D401 (Vriendskaplike brief): hy leik fantasties vir my ek het al hom in gery 

so dat hy nie ons moet om gooi of skop nie. Maar* soo se mense hy mag nie baie lank alleen 

staan nie anders word hy wild. (graad 9) 
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(iv) Formuleringsleemte ten opsigte van maar 

Nêrens in die Afrikaanstalige literatuur kon die navorser inligting opspoor oor formuleringsfoute wat 

die effektiwiteit van ’n konjunksiemerker inhibeer nie.  Die enigste bron hieroor rakende 

moedertaalsprekers is Hubbard (1989:184-185) oor onder andere Suid-Afrikaanse 

moedertaalsprekers van Engels.  Hierdie tipe leemte het 0.1445 en 0.316 keer per 1 000 woorde in 

die graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik voorgekom.   

Deelnemer 11 van laerskool 1 het die neweskikkende voegwoord maar byvoorbeeld in die volgende 

sin effektief gebruik om ’n teenstellende verband uit te druk: “Die selfoon is gemaar sodat ons met 

mekaar kan komunikeer en praat maar daar is voordele en nadele”. Die gebruik van maar sou egter 

duideliker wees indien die deelnemer die sin soos volg sou wysig: “Die selfoon is gemaak sodat ons 

met mekaar kan kommunikeer, maar selfone hou nie altyd voordele vir die gebruiker in nie.”  

’n Verdere voorbeeld van die oneffektiewe gebruik van die konjunksiemerker maar as gevolg van 

gebrekkige formulering kom in die skryfwerk van deelnemer 6 van laerskool 1 voor.  Om die gebruik 

van maar tussen die sinne duideliker te maak, kon die deelnemer die oorspronklike sin “Ek wou altyd 

weet watter nuwe flieks uit is en, watter tegnologie die nuwe inding is en wie se musiek die beste is, 

maar ek wou nie altyd die nuus op SABC 2 kyk nie” soos volg wysig: “Ek wou altyd weet watter nuwe 

flieks uit is en, watter tegnologie die nuwe inding is en wie se musiek die beste is, maar ek wou nie 

altyd na die nuus op SABC 2 kyk om hierdie dinge uit te vind nie”. 

4.7.2.4.4.2  Ander teenstellende konjunksiemerkers 

Maar is nie die enigste teenstellende konjunksiemerker wat deur die graad 6- en graad 9-deelnemers 

effektief gebruik is nie, soos blyk uit die lys teenstellende konjunksiemerkers wat in tabel 4.52 

verderaan aangedui is.  Die volgende konjunksiemerkers is weliswaar gebruik: meestal met lae 

gebruiksfrekwensies.  

 Graad 6-deelnemers: of (12 keer), terwyl (1 keer), al (2 keer), behalwe (vir) (1 keer), asof (1 

keer), egter (2 keer), nogtans (2 keer), andersins (1 keer) 

 Graad 9-deelnemers: of (27 keer), terwyl (2 keer), al (6 keer), behalwe (vir) (1 keer), asof (6 

keer), aan die anderkant (sic) (1 keer), sonder dat (1 keer), alhoewel (2 keer) en tog (2 

keer) 

Sommige teenstellende konjunksiemerkers kom in beide korpora voor, maar ander (vergelyk 

vetdruk) slegs in een van die korpora.  Konjunksiemerkers is selde gebruik, soos blyk uit die 

frekwensies daarvan.  Die graad 6- en graad 9-deelnemers het ook nie dieselfde tipe 

konjunksiemerkers gebruik nie (beklemtoon in vetdruk).   
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Komplekser konjunksiemerkers wat gebruik is, is onder andere al, nogtans en asof (in die graad 6-

korpus) en al, asof en alhoewel (in die graad 9-korpus).  Die vereiste woordorde-veranderinge wat 

met die gebruik van hierdie konjunksiemerkers saamhang, maak hulle meer kompleks, en juis dít is 

’n moontlike verklaring vir hulle betreklik lae voorkoms in die selfstandige skryfwerk van die graad 6- 

en graad 9-deelnemers.   

Alhoewel en asof is onderskikkende voegwoorde wat met afhanklike woordvolgorde saamhang en 

al en nogtans is voegwoordelike bywoorde wat met die aanloop-inversievolgorde gebruik moet word.  

Wanneer die aanloop-inversievolgorde gebruik word, word die bywoord voor die werkwoord geplaas 

en die subjek verskuif dan tot na die werkwoord (Carstens, 2011:43, 47).  ’n Ander moontlike 

verklaring vir hulle relatief lae voorkoms is dat hulle nog nie deel van al die leerders se 

gebruikswoordeskat uitmaak nie. 

Enkele voorbeelde van teenstellende konjunksiemerkers, benewens want, wat effektief in die 

korpora gebruik is, is:  

 Voorbeeld 4.217: D57 (Beredenerende opstel): Ons vraag dees dae is moet ons fone vir 

ons kinders koop of nie? (graad 9) 

 Voorbeeld 4.218: D179 (Beskrywende opstel):  Somtyds voel dit asof ek in ’n donker leë 

kamer toe gesluit is waar ek niks of niemand kan sien of hoor nie. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.219: D103 (Vriendskaplike brief): Al bly jy in die kaap. Sal dit baie lekker wees 

as jy hier was. (graad 6)  

 Voorbeeld 4.220: D279 (Resensie): Nadia Van Heerden is ’n wees huiskind terwyl Susan 

en Melissa baie dominerede mammies het. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.221: D458 (Dagboekinskrywing): Sjoe ek het daardie dag so groot gevoel 

alhoewel ek nog ’n haasbekkie was. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.222: D279 (Resensie): Nadia se ouma gee haar advies om nie eers te 

kompetees nie, maar nogtans gaan sy voluit vir die baklei. (graad 6) 

In voorbeeld 4.217 hier bo mag dit lyk of of nie twee sinne verbind nie, maar dit is wel die geval.  Nie 

is ’n klousale ruilelement wat in die plek staan van ’n vraagsin: “Ons vraag deesdae is moet ons fone 

vir ons kinders koop of moet ons nie fone vir ons kinders koop nie?”   

In voorbeeld 4.219 het die leerder al effektief gebruik, maar ’n interpunksiefout begaan.  Die sinne 

word met behulp van ’n punt (.) geskei, wat nie daar moet wees nie.   

Die graad 6-deelnemer het terwyl in voorbeeld 4.220 teenstellend gebruik.  Terwyl is ook in die 

korpora gebruik om tydsaanduidende verbande tussen sinne uit te druk (vergelyk par. 4.7.2.4.2.6).  

Ook Wybenga (1989:205, 208) wys op die gebruik van terwyl om meer as een funksie te vervul: Hy 
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klassifiseer terwyl as beide ’n “kontrasmerker” en ’n merker wat kontrasterende tydsverbande tussen 

sinne uitdruk.  Selfs in HAT (2005:1177) word op die teenstellinguitdrukkende gebruik van terwyl 

gewys: “Hulle moet hard werk terwyl ander maklik deur die lewe kom.”  Beide hierdie funksies van 

terwyl is ook by die geïmplementeerde raamwerk ingesluit (vergelyk par. 2.4.2). 

Samevatting: selfstandige gebruik van teenstellende konjunksiemerkers 

Verskillende realiseringsmiddele is in die korpora effektief gebruik om teenstellende verbande uit te 

druk (vgl. tabel 4.50 hier onder).   

Tabel 4.50: Effektiewe gebruik van teenstellende konjunksiemerkers (genormaliseer tot gebruik per 
        1 000 woorde) 

Realiseringsmiddele  Graad 6: Frekwensie per 1 000 

woorde 

Graad 9: Frekwensie per 1 000 

woorde 

Maar 4.633 5.683 

Of 0.579 1.218 

al  0.097 0.271 

Terwyl 0.048 0.090 

behalwe (vir) 0.048 0.045 

Egter 0.097 0 

Nogtans 0.097 0 

Andersins 0.048 0 

Asof 0.048 0.271 

aan die ander kant 0 0.045 

sonder dat 0 0.045 

Alhoewel 0 0.090 

Tog 0 0.090 

Totale aantal keer wat 

teenstellende 

konjunksiemerkers gebruik is 

5.695 7.848 

Maar is by verre die meeste gebruik om ’n teenstellende verband uit te druk, maar ander meer 

komplekse laefrekwensiekonjunksiemerkers soos al, nogtans en asof (graad 6-korpus) en al, asof 

en alhoewel (graad 9-korpus) is ook enkele kere gebruik. 
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4.7.2.4.5 Inleiers van geprojekteerde bysinne 

Soos reeds in par. 4.7.2.4 aangedui, is die subkategorie “inleiers van geprojekteerde bysinne” of 

“geprojekteerdebysin-inleiers” ’n nuutgeskepte kategorie.  Die aard hiervan is reeds in par. 

2.3.4.1.xiv en par. 4.7.1.1.2.vi breedvoerig bespreek, maar enkele kernsake word vervolgens weer 

uitgelig: 

 Anders as of, want en maar het dat en of nie betekenisinhoud nie.  Dit is op sigself leeg wat 

die inhoud daarvan betref.  

 Dat en of is “onderskikkende voegwoorde” wat afhanklike woordvolgorde teweeg bring en 

hoofsinne en bysinne verbind. 

 Of en dat lei ’n bysin in wat deur die hoofsin (byvoorbeeld “Hy sê” of “Hy vra”) geprojekteer is.  

Hierdie bysin gee inhoud aan die hoofsin.  

 Nuwe terme word gevolglik in hierdie studie aan dat en of en hoofsinne en bysinne gekoppel, 

naamlik inleiers van geprojekteerde bysinne (dat en of), projekterende hoofsin en 

geprojekteerde bysin. 

 Die gebruik van inleiers van geprojekteerde bysinne (dat en of) hang ook dikwels saam met die 

gebruik van die indirekte rede.   

(i) Effektiewe gebruik van geprojekteerdebysin-inleiers 

Albei die geprojekteerdebysin-inleiers (dat en of) is in die graad 6- en graad 9-korpus effektief 

gebruik.  Hierdie geprojekteerdebysin-inleiers is by verskillende projeksies deur hoofsinne betrokke, 

naamlik projeksie van bewoordings (vgl. nommers 1.1 tot 1.4 in tabel 4.51 hier onder), projeksie 

van idees (vgl. nommers 2.1 tot 2.4) en projeksie van feite (vgl. 3.1 tot 3.4).  Hierdie tipe projeksies 

word aan die hand van voorbeeldsinne toegelig.  In elkeen van hierdie sinne word die 

geprojekteerdebysin-inleier asook ’n bepaalde werkwoord beklemtoon wat gesamentlik aantoon 

watter tipe projeksie ter sprake is.   

Tabel 4.51: Effektiewe gebruike van dat en of om verskillende tipes projeksie moontlik te maak 

Projeksies deur hoofsinne 

waarby dat en of as 

realiseringsmiddele 

betrokke is 

Illustrasie van die verskillende tipes projeksie uit die graad 6- 

en graad 9-korpus 

1.  Dat en of betrokke by 

projeksie van 

bewoordings 

(gepaardgaande met die 

indirekte rede) 

1.1 Ouma raas en sê dat hy maagpyn gaan kry. (deelnemer 66 

in graad 6) 

1.2 My ouma het aan my vertel dat baie van die seuns in warm 

beesmis geloop het om hulle voete warm te kry. (deelnemer 

140 in graad 6) 
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1.3 Eendag in ’n skool vakansie het Mia en haar broer Johan vir 

hul ma gaan vra of hulle elkeen een maat saam see toe mag 

vat. (deelnemer 29 in graad 6) 

1.4 Ek is al baie gevra of ek nie graag êrens anders heen wil 

trek nie.  (deelnemer 303 in graad 9) 

2. Dat en of betrokke by 

projeksie van idees 

(gepaardgaande met die 

indirekte rede) 

2.1 Wanneer dit voel of ek alleen is weet ek ek kan altyd met my 

Skepper praat. (deelnemer 199 in graad 9) 

2.2 Hy wonder of dit nie ’n leeu of ’n aap is wat hom wil eet nie. 

(deelnemer 183 in graad 6) 

2.3 Ek was altyd bang om myself te wees tot ek besef het dat 

mense jou gaan oordeel, maak nie saak wie jy is nie. 

(deelnemer 51 in graad 9) 

2.4 Ek kan die vrees in haar oë sien In ons wildste drome het ons 

nie gedink dat Pappa so gaan reageer nie. (deelnemer 333 

in graad 6) 

3. Dat en of betrokke by 

projeksie van feite 

3.1 Statestieke bewys dat daar al meer as 161 000 mense vanaf 

2004 vermoor is in Suid-Afrika. (deelnemer 107 in graad 9) 

3.2 ek gesien dat hulle mostert op hulle rys en boontjie eet. 

(deelnemer 158 in graad 6) 

3.3 Ek voel dit is die plig van u, as verteenwoordiger vir die 

stadsraad, om daartoe te sien dat hierdie situasie uitgeklaar 

word. (deelnemer 285 in graad 9) 

3.4 Terwyl sy weg was het Jan nie sy huiswerk gedoen nie, maar 

prentjies in sy boek geteken. Toe sy terug kom wou sy kyk of 

hy dit reg gedoen het. (deelnemer 225 in graad 6) 

Die graad 6- en graad 9-deelnemers het inleiers van geprojekteerde bysinne, soos geïllustreer deur 

bostaande voorbeelde, minder dikwels as die ander subkategorieë van konjunksiemerkers (d.i. 

aaneenskakelende, teenstellende, redegewende en tydsaanduidende konjunksiemerkers) gebruik 

(vgl. tabel 4.40 in par. 4.7.2.4).  Daar moet ook egter in ag geneem word dat ’n groot aantal 

konjunksiemerkers, volgens die geïmplementeerde raamwerk, aan dié subkategorieë toegeken is, 

terwyl die nuutgeskepte subkategorie geprojekteerdebysin-inleiers uit slegs twee 

realiseringsmiddele bestaan, naamlik dat en of (vergelyk par. 2.4.2)   

Die gebruik van skoon bysinne (d.i. bysinne sonder geprojekteerdebysin-inleiers en afhanklike 

woordvolgorde) sou waarskynlik ’n rede kon wees waarom die subkategorie geprojekteerdebysin-

inleiers minder as die ander subkategorieë konjunksiemerkers gebruik is.  In Afrikaans kan bysinne 

veral sonder een van die geprojekteerdebysin-inleiers (d.i. dat) geskryf word (vgl. Carstens, 2011:49-

50; Ponelis, 1979:440-441), byvoorbeeld “Dis jammer jy het nie vooraf gepraat nie” (uit Ponelis, 

1979:440-441).    
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Die kere wanneer geprojekteerdebysin-inleiers wel gebruik is, is dat meestal gebruik (vgl. tabel 4.51 

hier bo vir voorbeeldsinne).  Die graad 6- en graad 9-deelnemers het dat 84% en 79% onderskeidelik 

van die kere wat geprojekteerdebysin-inleiers ingespan is, gebruik (vgl. tabel 4.54 aan die einde van 

par. 4.7.2.4.5).  Of is dus net 16% en 21% in die graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik gebruik.   

Anders as Halliday en Matthiessen (2004:510), wat bevind het dat projeksie van idees soos in 

“Brutus thought that Caesar was ambitious” die meeste in hulle korpus voorkom (580 keer uit 1392 

keer wat projeksie voorkom), projeksie van feite die minste in hierdie korpus voorkom (NF) (vgl. 

nommers 3.1 tot 3.4 en 1.6 in tabel 4.51 hier bo).  Halliday en Matthiessen (2004:470) sê dat hierdie 

tipe projeksie nie verband hou met iets wat iemand anders sê of dink nie.  Thompson (2014:206) 

beskryf projeksie van feite nóg beter as Halliday en Matthiessen (2004) en wys daarop dat hierdie 

tipe projeksie nie as sodanig verband hou met die “waarheid” nie, maar idees sonder ’n denker 

behels. 

Die projeksies deur hoofsinne waarby die graad 9-deelnemers veral geprojekteerdebysin-inleiers 

gebruik het, is projeksie van bewoordings en projeksie van idees, en omdat die indirekte rede met 

hierdie tipes projeksies deur hoofsinne saamhang, het die graad 9-deelnemers die indirekte rede 

waarskynlik ook meer as die graad 6-deelnemers gebruik.  Die indirekte rede is 2.931 keer per 1 000 

woorde in die graad 9-korpus gebruik (d.i. 58 keer) teenoor 1.689 keer per 1 000 woorde in die graad 

6-korpus (d.i. 33 keer) (vgl. tabel 4.52 op die volgende bladsy).  

(ii) Oneffektiewe gebruik van geprojekteerdebysin-inleiers 

In al die voorbeeldsinne uit die korpora wat in tabel 4.51 (wat vroeër gegee is) aangetoon is, is die 

geprojekteerdebysin-inleiers vir kohesiebewerkstelliging effektief terselfdertyd taalkundig korrek 

gebruik.  Dit beteken dat die betrokke leerders afhanklike woordorde gebruik het wat met die gebruik 

van geprojekteerdebysin-inleiers saamhang (d.i. die werkwoorddeel het gedeeltelik of algeheel 

nader aan die einde van die sin geskuif). 

Slegs twee van die 48 graad 6-deelnemers en vyf van die 74 graad 9-deelnemers, wat 

geprojekteerdebysin-inleiers gebruik het, het nie die korrekte woordorde gebruik nie.  Hulle het 

onafhanklike woordorde of afwykende woordorde gebruik (vgl. Carstens, 2011:50) en die navorser 

het dit as ’n taalafwyking geag en as effektiewe kohesiebewerkstelliging aangeteken en getel. 

’n Moontlike verklaring vir die betreklik lae voorkoms van woordorde-foute saam met die gebruik 

geprojekteerdebysin-inleiers is dat bysinne met onafhanklike woordorde, hoofsaaklik tot die 

spreektaal beperk is (vgl. Biberauer, 2002:39; Feinauer, 1989:31, 32; Ponelis, 1979:445). 
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Voorbeelde van bysinne met onafhanklike woordorde uit die korpora is:  

 Voorbeeld 4.223: D82 (Storie): Hy het vir ons vertel dat daar was vampiere en weerwolwe. 

(graad 6) 

Die korrekte woordorde is: “Hy vertel vir ons dat daar vampiere en weerwolwe was.” Die 

werkwoord beweeg geheel en al na die einde van die sin. 

 Voorbeeld 4.224: D243 (Vriendskaplike brief): Ek wil ook vra of kan tannie tannie sê 

heurlike plaasboord bak. 

Die korrekte woordorde is: “Ek wil ook vra of Tannie Tannie se heerlike plaasbrood kan bak ...” 

Carstens (2011:49-50) wys myns insiens tereg daarop dat Engelse invloed ’n faktor is wat bygedra 

het tot die gebruik van onafhanklike woordorde saam met dat.  Hy verduidelik dat die onafhanklike 

woordorde na “that” (dat) in Engels behou word, byvoorbeeld “I believe that I will see him in church”.  

Die gebruik van “that” (dat) en “if” (of) het in Engels, anders as in Afrikaans, geen effek op die 

woordorde van ’n sin nie.  Hierdie sintaktiese struktuur van Engels word moontlik net so op Afrikaans 

van toepassing gemaak wanneer dat en of gebruik word. 

(iii) Samevatting: geprojekteerdebysin-inleiers 

Die onderstaande tabel dien as samevatting van die bevindings wat gedurende hierdie bespreking 

beskryf is. 

Tabel 4.52: Effektiewe gebruik van geprojekteerdebysin-inleiers (genormaliseer tot gebruik per 1 000 
        woorde) 

Resultate ten opsigte van die 

gebruik van 

geprojekteerdebysin-inleiers 

 

Graad 6: Frekwensie per 1 000 

woorde 

Graad 9: Frekwensie per 1 000 

woorde 

Dat en of betrokke by projeksie 

van bewoordings 

(gepaardgaande met die indirekte 

rede) 

0.820 1.533 

Dat en of betrokke by projeksie 

van idees (gepaardgaande met 

die indirekte rede) 

0.869 1.398 

Dat en of betrokke by projeksie 

van feite 

1.062 1.624 
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Die frekwensie van dat 2.316 3.608 

Die frekwensie van of 0.434 0.947 

Gebruik van die indirekte rede 1.689 2.931 

Totale gebruik van 

geprojekteerdebysin-inleiers 

2.751 4.556 

Uit die resultate soos in tabel 4.52 hier bo weergegee, is dit duidelik dat die graad 9-deelnemers 

geprojekteerdebysin-inleiers meer by al die tipes projeksies gebruik het én dat hulle dat en of ook 

meer frekwent as die graad 6-deelnemers gebruik het. 

In par. 4.7.2.5 word die selfstandige gebruik van leksikale kohesiemiddele in die korpora vervolgens 

beskryf.  

4.7.2.5 Selfstandige gebruik van leksikale kohesiemiddele 

Die betrokke graad 6- en graad 9-deelnemers het deur middel van die gebruik van bepaalde leksikon 

betekenisverbande tussen woorde eksplisiet gemaak en sodoende kohesie bewerkstellig.  Die 

volgende realiseringsmiddele is gebruik om leksikale kohesie te realiseer, soos gemeet aan die 

geïmplementeerde raamwerk van leksikale kohesie van hierdie studie (vergelyk par. 2.4.2): (i) 

herhaling, (ii) sinonieme en naby-sinonieme, (iii) antonieme, (iv) superordinate, hiponieme, 

gekoördineerde lede in geordende en ongeordende reekse en epiteta (d.i. insluiting), (v) afgeleide 

vorme en die herhaling daarvan, sowel as (vi) afwisselende naamwoordstukkie (vergelyk par. 

2.3.5.2.1 tot par. 2.3.5.2.6 waar elkeen van hierdie realiseringsmiddele in fyner besonderhede 

beskryf word). 

4.7.2.5.1 Herhaling 

Die navorser beskou herhaling (soos Stotsky, 1986:279-280 wie se indeling van leksikale kohesie-

realiseringsmiddele as vertrekpunt gebruik is), as die voorkoms van identiese woorde, byvoorbeeld 

toets  toets, of ’n woord wat met ’n fleksiemorfeem eindig, byvoorbeeld mooi  mooier of dier  

diere (vergelyk par. 2.3.5.2.1 en par. 2.4.2 in hierdie verband).   

Voorbeelde van die graad 6- en graad 9-leerders se gebruik van herhaling, soos gemeet aan 

bostaande voorbeelde van herhaling wat in die geïmplementeerde raamwerk voorkom, word in die 

onderstaande kolpunte gegee.  Twee voorbeeld word van elke tipe herhaling gegee. 

(i) Voorbeelde van herhaling 

 Voorbeeld 4.225: D218 (Storie) (identiese herhaling): In ’n Woud naby ’n klein dorpie 

Loeriesfontein was daar drie huisies. Swartkappie ’n kort dogtertjie met bloe oë en donker 
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hare en haar ma het in die een huis gewoon. Swartkappie se ouma het in die huis gewoon 

aan die anderkant van die woud. Daar was ook mislikke wolf wat in die middel van die woud 

gebly het in ’n hout huis.  Swartkappie se gesinnetjie was hekse. (Hierdie voorbeeld dui op 

die herhaling van identiese woorde, naamlik Swartkappie.) (graad 6) 

 Voorbeeld 4.226: D40 (Verhalende opstel) (identiese herhaling): Dit het alles in 2010 in 

graad 5 begin toe ek ’n nuwe foon as ’n geskenk ontvang het.  Die eerste ding wat ek gedoen 

het toe ek my foon gekry het, het MXIT op my foon op gelaai, elke dag was ek op my foon. 

(graad 9) 

 Voorbeeld 4.227: D320 (Beskrywende opstel) (vergelykende suffikse): So leker so leker 

dit is so leker om pouse te hê dit is die lekerste deel van die dag. (Hierdie voorbeeld dui aan 

hoe identiese woorde herhaal word (d.i. lekker-lekker) en hoe woorde wat op ’n 

fleksiemorfeem (-ste) eindig, nog steeds as herhaling beskou word (lekker - lekkerste)). 

 Voorbeeld 4.228: D251 (Beskrywende opstel) (vergelykende suffikse): Dit is lekker, dit 

is lekkerder maar wat is die lekkerste vir my familie en ek. (Die gebruik van lekker, lekkerder 

en lekkerste dui op herhaling deur middel van die toevoeging van die fleksiemorfeme -er en 

-ste.) (graad 9) 

 Voorbeeld 4.229: D139 (Verhalende opstel) (suffiks wat meervoud aandui): Enkele klein 

maar belangrike uitvindsels het ons lewe drasties verander. Kom ons kyk na die bolpuntpen. 

Die Hongaar Laszio Josef Biro het in 1938 die patente vir die pen gekry. Dit was van groot 

hulp vir vlieëniers want die penne het nie gelek nie. (Penne is slegs die verbuiging van pen 

en dit is daarom nog steeds ’n vorm van herhaling.) (graad 6) 

 Voorbeeld 4.230: D211 (Vriendskaplike brief): Hello tannie, hoe gaan dit nog daar? [...] 

Met my gaan dit redelik goed. My sestiende verjaarsdag is om die draai en ek het amper uit 

my vel uit gespring toe ek hoor ek kan ’n partytjie hou.  En ek wil baie graag hê tannie en 

oom Tienie moet dit bywoon. ’n Partytjie is nooit lekker nie en altyd verveelig sonder tannie 

en oom Tienie. My mond water al so lank vir daai lekker plaasbrode van tannie en dit sal vir 

my die wêreld beteken as tannie ’n paar kan bak vir my partytjie. (Hierdie voorbeeld dui op 

die gebruik van identiese woorde om leksikale kohesie te bewerkstellig.) (graad 9) 

Herhaling is die mees gebruikte realiseringmiddel wat in die graad 6- en die graad 9-korpus gebruik 

is om leksikale kohesie te realiseer.  181 van die 200 graad 6-deelnemers en 180 van die 200 graad 

9-deelnemers het herhaling as taalmiddel gebruik om kohesie deur middel van leksikale kohesie te 

bewerkstellig – 91% van die graad 6-deelnemers en 90% van die graad 9-deelnemers. 

Uit tabel 4.54 verderaan blyk dit dat die graad 6-deelnemers herhaling meer as die graad 9-

deelnemers gebruik het (36.433 teenoor 32.114 keer per 1 000 woorde).  Die hoër voorkoms van 

herhaling in die skryfwerk van die graad 6-deelnemers is te verstane, aangesien hulle ander vorme 

van herhaling ook meer as die graad 9-deelnemers gebruik het, naamlik verwysing, ellips en 
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substitusie – al drie is aldus Thompson (2014:216) vorme van grammatikale herhaling.  Ook 

Crowhurst (1987:194, 195) redeneer dat die herhaling van leksikale items verwag kan word in 

laerskoolleerders se skryfwerk, omdat hulle skryfwerk oor die algemeen deur repetitiwiteit 

gekenmerk word. 

Die onderstaande uittreksel uit die skryfwerk van ’n graad 6-deelnemer (deelnemer 73 van laerskool 

3) illustreer die hoë voorkoms van herhaling binne die omvang van slegs nege sinne.  

Uittreksel uit die storie van deelnemer 73 van laerskool 3: 

Eendag het JD en sy beste vriend rond geloop in die Spar (1). JD se ma het hulle 

gestuur om brood te gaan koop (2). JD en Darno het brood gekoop en huis toe 

gestap (3). Dit het begin aand raak en die huis was nog ver (4). JD en Darno 

diminste veilig by die huis aan gekom (5). 

Die volgende dag het JD en Darno op ’n papier gesien dat daar ’n besaar by hulle 

kerk is (6). Dit was op Saterdag 7 Junie (7). JD en Darno het huis toe gehardloop 

en vir JD se ma gevra: “Vir R100?”(8) JD se ma het gesê: “Dis is reg.” (9)  

Die woorde JD, brood, JD en Darno, huis en JD se ma word in opeenvolgende sinne, maar ook in 

opeenvolgende paragrawe herhaal. Gevolglik word die sinne en paragrawe aan mekaar gebind; dit 

wil sê kohesie word bewerkstellig.  Alhoewel die leerder dieselfde woorde in opeenvolgende sinne 

herhaal het, moet die gebruik daarvan nie as oneffektiewe kohesiemerkergebruik beskou word nie 

(vergelyk par. 2.3.5.2.1 waar hierdie punt reeds beredeneer is).   

Herhaling beïnvloed wel die styl van ’n teks, omdat herhaling onelegant kan wees (vgl. Cornelius, 

2012:107).  Om stilistiese oorwegings kan die voorgenoemde uittreksel uit die skryfwerk van 

deelnemer 73 van laerskool 3 gewysig word om saai herhaling te verhoed en stilisties meer elegant 

daaruit te sien.  Die herhaling van “brood” in sin 3 kan deur die persoonlike voornaamwoord dit 

vervang word, en die herhaling van huis in sin 5 deur die bywoord daar. Die herhaling van JD en 

Darno in sin 5 kan uitgeskakel word deurdat die persoonlike voornaamwoord hulle gebruik word, en 

die derde keer wat JD en Darno in sin 8 herhaal, kan ’n algemene woord of epiteton die seuns 

gebruik word gepaard met die bepaalde lidwoord om aan te dui dat die saak waaroor gepraat word 

reeds aan die leser bekend is. 
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Uittreksel uit die storie van deelnemer 73 van laerskool  3 met die navorser 

se wysigings om die teks stilisties meer elegant te maak.  Die res van die 

teks word verbatim weergegee. 

Eendag het JD en sy beste vriend rond geloop in die Spar (1). JD se ma het hulle 

gestuur om brood te gaan koop (2). JD en Darno het dit gekoop en huis toe gestap 

(3). Dit het begin aand raak en die huis was nog ver (4). Hulle diminste veilig daar 

aan gekom (5). 

Die volgende dag het JD en Darno op ’n papier gesien dat daar ’n besaar by hulle 

kerk is (6). Dit was op Saterdag 7 Junie (7). Die seuns het huis toe gehardloop en 

vir JD se ma gevra: “Vir R100?”(8) Sy het gesê: “Dis is reg.” (9) 

(ii) Verskillende gebruike van herhaling in die korpora van hierdie studie 

Herhaling kan om verskillende redes gebruik word. Hierdie redes sal aan die hand van voorbeeld 

4.225 tot voorbeeld 4.230 verduidelik word.  In voorbeeld 4.229 “Die Hongaar Laszio Josef Biro het 

in 1938 die patente vir die pen gekry. Dit was van groot hulp vir vlieëniers want die penne het nie 

gelek nie” is penne waarskynlik herhaal omdat die herhaling daarvan die uitvindsel van die pen meer 

beklemtoon as die blote gebruik van ’n voornaamwoord soos dit of hulle (vergelyk par. 2.3.5.2.1).  

Vergelyk die volgende sin as die voornaamwoord dit gebruik sou word: “Die Hongaar Laszio Josef 

Biro het in 1938 die patente vir die pen gekry. Dit was van groot hulp vir vlieëniers want hulle het 

nie gelek nie.”  

In voorbeeld 4.230 word die aanspreekvorm tannie in opeenvolgende sinne gebruik.  Wanneer daar 

met oueres of meerderes gepraat word, is dit gebruiklik dat die antesedent herhaal word, in plaas 

daarvan dat ’n voornaamwoord  soos jy of jou of u gebruik word.  U is te formeel, terwyl jy en jou té 

informeel is (vergelyk par. 2.3.5.2.1).  Die tannie is nou wel ouer as die spreker, maar dit regverdig 

nie die gebruik van u of jy nie.  Daar is dus nie ’n semiformele voornaamwoord tussen u en jy om 

die tannie mee aan te spreek nie; daarom word die antesedent-naamwoord herhaal. 

In voorbeeld 4.226 word die antesedent-naamwoord foon herhaal. Die rede waarom die antesedent-

naamwoord herhaal is, is waarskynlik om onduidelikheid uit te skakel.  Meer as een anaforiese 

sisteem is in hierdie teks vervleg: Daar word verwys na die saak “Mxit”, ’n sosiale netwerk, en daar 

word van “selfone” gepraat (vergelyk par. 2.3.5.2.1).  As daarop in plaas van die herhaling van 

selfone gebruik sou word, soos in “Dit het alles in 2010 in graad 5 begin toe ek ’n nuwe foon as ’n 

geskenk ontvang het.  Die eerste ding wat ek gedoen het toe ek my foon gekry het, het MXIT op my 

foon op gelaai, elke dag was ek daarop” sou dit by die leser twyfel wek oor dít waarna daarop 

verwys.  Daarop kan óf verwys na die sosiale netwerk wat die spreker gebruik, óf na die feit dat die 

spreker die heeltyd op sy foon besig is. 
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Herhaling kan ook bydra tot die versterking van die tema van ’n teks.  In voorbeeld 4.231 hier onder 

kom die woord mense herhaaldelik voor en die herhaling daarvan beklemtoon waarskynlik die 

diversiteit van die mense: geen twee mense is dieselfde nie.  

 Voorbeeld 4.231: D36 (Verhalende opstel): Ek het baie nuwe mense ontmoet en leer ken 

van oud tot jonk en van kort na lank. Mens kry partykeer interessante mense wat op ons 

planeet woon, mense met hare, oorbelle, wat vreemd aantrek ens.   

(iii) Parallelisme in die graad 6- en graad 9-korpus 

Die navorser het ’n realiseringsmiddel van leksikale kohesie, wat nie in Stotsky (1983, 1986) wie se 

raamwerk as vertrekpunt vir hierdie studie geneem is, as vorme van herhaling ingesluit is nie, in een 

van die 200 graad 6-deelnemers en een van die graad 9-deelnemers se selfstandige skryfwerk 

geïdentifiseer.  Die realiseringsmiddel wat in die onderstaande voorbeelde (voorbeeld 4.232 en 

voorbeeld 4.233) gebruik word, staan as parallelisme bekend.  Cook (1989:16) definieer 

parallelisme as ’n betekenisverhouding wat ontstaan omdat die vorm van een sin eggo in dieselfde 

of in ’n opeenvolgende sin.  Van den Berg (2002:172) gee die volgende voorbeeld om parallelisme 

te illustreer: “want die kraai se afwesigheid was aan elke eettafel teenwoordig, in elke gesprek, in 

elke stilte”.  (Beklemtoon deur NF.)   

Die navorser sou graag hierdie realiseringsmiddel as ’n vorm van herhaling, wat leksikale kohesie 

realiseer in die geïmplementeerde raamwerk wou insluit, maar sy het eers in ’n latere stadium van 

Cook (1989) en Van den Berg (2002) se verwysing hierna bewus geword.  Ter wille van volledigheid 

word hierdie realiseringsmiddel by hierdie bespreking van herhaling, as realiseringsmiddel van 

leksikale kohesie, betrek; hoewel dit nie gekodeer en getel is nie.  

In voorbeeld 4.232 (uit die graad 6-korpus) en voorbeeld 4.233 (uit die graad 9-korpus) hier onder 

word die herhaling van bepaalde sintaktiese patrone (d.i. parallelisme) met verskillende lettertipes 

aangedui..  Die sinsdele wat dieselfde sintaktiese patroon het, word in dieselfde soort lettertipe 

geskryf.  Die (1) en (2) dui aan dat dit die eerste of tweede sin is. 

 Voorbeeld 4.232: D255 (Paragraaf): Hy kan op water loop,  storms stil maak. 

(1) Hy kan siekes genees,  verlamdes laat loop. (2) (graad 6) 

 Voorbeeld 4.233: D305 (Opstel): jy sien Hom nie, maar Hy is daar, (1) jy voel Hom 

nie aldag nie, maar Hy ís daar! (2) (graad 9) 

In voorbeeld 4.232 hier bo kan die sintaktiese patroon van die eerste en tweede sin soos volg beskryf 

word: (i) Hy kan en ’n beskrywing van wat die “Superheld” kan doen, (ii) gevolg deur ’n komma (,) 
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wat in die plek van die voegwoord en staan, (iii) ellips () van hy kan in die volgende sin, en (iv) ’n 

frase van dít waartoe die “Superheld” in staat is.  

In voorbeeld 4.233 word ’n volledig herhaalde sintaktiese patroon in die eerste en tweede 

veelvoudige sin geïdentifiseer, met die uitsondering van die gebruik van aldag in die tweede 

veelvoudige sin.  Die sintaktiese patroon in hierdie twee sinne kan beskryf word as (i): “Jy ___ hom 

nie”, waar ’n sintuig soos “voel” of “sien” in die tweede sinsposisie moet staan, (ii) gevolg deur die 

neweskikkende voegwoord maar en (iii) daarna die enkelvoudige sin100 Hy is daar.  

Van den Berg (2002:174) is van mening dat belangrike inligting oorgedra word deur die gebruik van 

parallelismes.  In bogenoemde twee voorbeelde, uit die korpora van hierdie studie, word 

parallelismes gebruik om die ophemeling van die Here te versterk.  Die gebruik hiervan het dus ’n 

intensiverende effek. 

Samevatting: herhaling 

Verskillende patrone is met betrekking tot die gebruik van herhaling geïdentifiseer. Herhaling word 

gebruik wanneer die skrywer iets wil beklemtoon, wanneer daar met oueres of meerderes gepraat 

word, om onduidelikheid uit te skakel wanneer daar meer as een saak ter sprake is, sowel as om 

die tema van ’n bepaalde teks te versterk. Herhaling hoef ook nie die fisiese herhaling van dieselfde 

woord in dieselfde sin of opeenvolgende sinne te wees nie, maar kan selfs die herhaling van 

dieselfde sintaktiese patroon behels, ter wille van intensivering.  

4.7.2.5.2 Sinonieme en naby-sinonieme 

Voorbeelde van sinonieme wat in die graad 6- en graad 9-korpus gebruik is, is: 

 Voorbeeld 4.234: D23 (Storie): Dis nie ’n inbraak nie, dis ’n ontvoering. So skelm kom in 

gryp die dogter, dogter skree, ma word waker probeer hom stop, word geskiet in die skouer 

en skelm weg.  Ek het vinger afdruke by die ruit waar die skurk in gekom het, ek sal vir mike 

stuur dat hy toetse doen. 

 Voorbeeld 4.235: D19 (Biografie): Hy het loskopstut vir die Springbokke, Cheetahs en 

natuurlik die Blou Bulle gespeel. [...]  In 1994 draf hy uit vir die Springbokke 

 Voorbeeld 4.236: D65 (Resensie): Jy begin in die stad, Fairhaven , in ’n Aston Martin motor 

en jou eerste missie is om jou eerste kar te gaan haal. 

 Voorbeeld 4.237: D202 (Vriendskaplike brief): Ek skryf hierdie brief met groot hoop! Tannie 

en oom weet hierdie is ’n groot jaar, wat vir my voorlê. Nee , DIE groot jaar! Julle wonder 

                                                
100 ’n Enkelvoudige sin is ’n sin waarin net een “werkwoorddeel” (werkwoordstuk)  voorkom (Carstens, 2011:43). 



313 
 

seker waarvan praat sy, is die kind van haar loodjie getik? Maar nee, ek is nie mal nie, want 

ek word 16! 

Die resultate wat in tabel 4.54 verderaan (vergelyk par. 4.7.2.5) aangedui is, dui op ’n leemte met 

betrekking tot die graad 6- en graad 9-deelnemers se gebruik van sinonieme.  Sinonieme is een van 

die taalmiddele wat die minste deur beide groepe deelnemers, vir die realisering van leksikale 

kohesie, gebruik is.  

’n Mens sou verwag dat aansienlik meer graad 9-deelnemers sinonieme sou gebruik, aangesien 

hulle woordeskat meer uitgebreid as die graad 6’e s’n behoort te wees.  Dit is egter nie die geval 

nie. Soos blyk uit die resultate soos in tabel 4.54 weergegee, is daar nie ’n groot verskil tussen die 

aantal keer wat die graad 6- en graad 9-deelnemers sinonieme gebruik het nie (0.917 teenoor 1.037 

keer per 1 000 woorde). 

Enkele kere is sinonieme onnodig herhaal.  Hierdie taalafwyking het in die selfstandige skryfwerk 

van twee van die agtien graad 6-deelnemers en een van die 20 graad 9-deelnemers, wat sinonieme 

gebruik het, voorgekom.  Hierdie taalafwyking behels woorde wat sinonieme van mekaar is wat langs 

mekaar staan.  Dit word as ’n taalafwyking beskou, omdat die twee woorde dieselfde betekenis het.  

Enigeen van hierdie twee woorde sou geskik wees. 

 Voorbeeld 4.238: D221 (Dialoog): Vandag is ’n baie speciale dag, want almal kom vir 

Mbali’s maskerbal. Dit is ’n mooi dag and almal lyk mooi en pragtig. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.239: D336 (Beskrywende opstel): Ek voel baie bly of gelukkig of hartseer 

soos hulle sê mense het hulle ups and down. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.240: D187 (Verhalende opstel): Die natuur was so beeldskoon en pragtig. 

(graad 9) 

Samevatting: sinonieme as realiseringsmiddele van leksikale kohesie 

Sinonieme is realiseringsmiddele van leksikale kohesie wat selde in selfstandige skryfwerk van die 

betrokke graad 6- en graad 9-deelnemers gebruik is.  Hulle het ook nie goed gevaar met die gebruik 

van sinonieme in die klasopdragte nie.  23.9% en 22.8% van die graad 6- en graad 9-deelnemers 

onderskeidelik kon in die onderskeie klasopdragte sinonieme gebruik om kohesie op ’n stilisties 

eleganter manier te bewerkstellig (vgl. tabel 4.15 en tabel 4.16 wat vroeër gegee is).   

Die probleem is nie dat die graad 6- en graad 9-deelnemers nie in staat is daartoe om sinonieme te 

gebruik nie, maar eerder dat hulle ’n onderontwikkelde woordeskat het.  Stotsky (1983:440) 

verduidelik hierdie saak soos volg:  
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[...] repetition, synonymy, contrast, or inclusion in a set, proceed from certain 

intellectual operations, such as classifying, categorizing, noting likenesses or 

differences, that in themselves do not need to be taught. The human mind by its 

very nature develops and applies these operations to the natural world without 

instruction. What writers do need to develop is a huge repertory of words for 

expressing these operations [...] (Gekursiveer deur NF.) 

Die gebruik van antonieme as realiseringsmiddel van leksikale kohesie kom meer gereeld 

as sinonieme in beide die korpora voor en word vervolgens beskryf. 

4.7.2.5.3 Antonieme as realiseringsmiddele van leksikale kohesie 

Die navorser het die graad 6- en graad 9-korpus ontleed, soos gemeet aan die verskillende tipes 

antonieme wat in die geïmplementeerde raamwerk (vgl. 2.4.2) uiteengesit is, naamlik gradeerbare 

antonieme, komplementêre teenoorgesteldes, omkeerbare teenoorgesteldes, idiomatiese 

teenoorgesteldes en ruimtelike opposisie (vergelyk par. 2.3.5.2.3 waar elkeen van hierdie tipes 

beskryf word).  ’n Ander tipe antoniem, wat nie deel van die geïmplementeerde raamwerk uitmaak 

nie, omdat hierdie tipe antoniem nie uit die literatuur na vore gekom het nie, maar eers uit die 

korpora, is ook in enkele deelnemers se skryfwerk geïdentifiseer, naamlik implisiete antonieme (die 

navorser se eie term hiervoor) wat nie soos jonk x oud of seun x pa eksplisiet is nie. 

(i) Gradeerbare antonieme 

Gradeerbare antonieme behels adjektiewe (bv. koud x warm) wat gradeerbaar is. Met ander woorde, 

die lede van hierdie gradeerbare woordpaar kan trappe van vergelyking neem (bv. warm – warmer 

– warmste), verbind met graadwoorde soos baie en geweldig (bv. baie warm of geweldig warm) en 

in vergelykende konstruksies (soos warmer as) gebruik word.  Gradeerbare antonieme 

verteenwoordig verskillende punte op ’n graderingskaal. As die gradeerbare antoniem warm op ’n 

skaal geplaas word, kan verskillende punte op die graderingskaal geïdentifiseer word: snikheet – 

warm – koel – koud – yskoud (Bosman & Pienaar, 2014:262). 

Vet x maer en jonk x oud kom in die onderskeie korpora voor (vgl. voorbeeld 4.241 en voorbeeld 

2.242): 

 Voorbeeld 4.241: D158 (Vriendskaplike brief):  

Spreker A: Ek is nou baie vet. 

Spreker B: (Kyk na kat se pens) Maar jy is nog maer. (graad 6) 
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 Voorbeeld 4.242: D363 (Argumentatiewe opstel): Ek dink elke kind van Hoërskool tot 

Laerskool het al hul self gevra, “HOE LYK MY TOEKOMS”. Elke kind van jonk tot oud het 

al van Laerskool af al beplan wat gan hulle doen en hoe gan hulle dit doen om dit reg te kan 

kry. (graad 9) 

Van die 62 graad 6-deelnemers en 71 graad 9-deelnemers wat antonieme gebruik het, het nege en 

sewe onderskeidelik gradeerbare antonieme gebruik. 

(ii) Komplementêre teenoorgesteldes 

Komplementêre teenoorgesteldes beteken dat, indien die een lid van die komplementêre paar 

ontken word, dit die bevestiging van die ander lid impliseer (Bosman & Pienaar, 2014:262).  

Komplementêre teenoorgesteldes is die tipe antoniem wat verreweg die meeste deur die graad 6- 

en graad 9-deelnemers gebruik is.   

Voorbeelde van komplementêre teenoorgesteldes uit die graad 6- en graad 9-korpus is: 

 Voorbeeld 4.243: D161 (Vriendskaplike brief): Toe hul eers ingetrek het was alles 

doodnormaal. Tot so twee weke terug het ’n paar eienaardige gebeurtenisse kop uit 

gesteek. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.244: D486 (Resensie): Kat en muis is weer in ’n stryd vir lewe en dood. (graad 

9) 

Van die 62 graad 6-deelnemers en 71 graad 9-deelnemers wat teenoorgesteldes gebruik het, het 

twee en veertig van die graad 6-deelnemers en 46 van die graad 9-deelnemers komplementêre 

teenoorgesteldes gebruik. 

(iii) Omkeerbare teenoorgesteldes 

Omkeerbare teenoorgesteldes soos pa x seun of dokter x pasiënt impliseer nie die ontkenning van 

die teenoorgestelde item nie (De Stadler, 1989:86).  “Die een lid is (sintakties beskou) die 

omgekeerde van die ander” (Bosman & Pienaar, 2014:263).  Voorbeelde van omkeerbare 

teenoorgesteldes in die ondersoekte tekste van graad 6 en graad 9 is: 

 Voorbeeld 4.245: D109 (Dialoog): Eerste skool op die maan. Dit is die jaar 3000 en klas is 

gepak. Juffrou Mars staan voor in die klas en verwelkom al die kinders. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.246: D336 (Vriendskaplike brief): ... Ek het jou al vertel van daardie 

“nomination band” wat ek al hoe lank soek! Wel, ek het hom uiteindelik gekry. Rocka Bella 

in Klerksdorp verkoop dit en ek is so opgewonde dat ek dit het. My Ma en Pa het besluit om 

dit vir my te koop vir Kersfees. (graad 9) 
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In voorbeeld 4.245 staan juffrou en kinders in ’n omgekeerdheidsverhouding, want die juffrou gee 

klas vir die kinders, en die kinders word onderrig deur die juffrou. Dieselfde geld vir voorbeeld 4.246: 

Rocka Bella verkoop ’n nomination band aan die spreker en die spreker koop die “nomination band” 

van Rocka Bella.  

Slegs vier van die 62 graad 6-deelnemers en ses van die 71 graad 9-deelnemers het omkeerbare 

teenoorgesteldes gebruik. 

(iv) Idiomatiese teenoorgesteldes 

Idiomatiese teenoorgesteldes is woordpare wat “tradisioneel as teenoorgesteldes van mekaar 

beskou kan word, "hoewel hulle logies gesien nie is nie” (De Stadler, 1989:87).  Enkele voorbeelde 

ter illustrasie van idiomatiese teenoorgesteldes uit die korpora van hierdie studie, is: 

 Voorbeeld 4.247: D162 (Dialoog): Ek gaan my ma roep, sy is groot en sterk en sal jou baie 

seer maak, hoor vir my goed Hond. (sê Kat vreeslik bang) (graad 6) 

 Voorbeeld 4.248: D486 (Resensie): Die eindelose kat en muis speelietjie word in ’n 

kinderlike manier uitgebeeld maar trek nog jonk en oud se aandag. (graad 9) 

Drie van die 62 graad 6-deelnemers en twee van die 71 graad 9-deelnemers wat antonieme gebruik 

het, het idiomatiese teenoorgesteldes ingespan.   

(v) Ruimtelike opposisie 

Ruimtelike opposisie; dit wil sê woordpare soos op x af, kom x gaan, arriveer x vertrek (De Stadler, 

1989:86), is die laaste tipe antoniem van die geïmplementeerde raamwerk.  Vergelyk as voorbeelde: 

 Voorbeeld 4.249: D26 (Storie): Ek gaan nooit weer so ver hardloop nie sê Ivan. Ons het 

nog nooit 10 keer op en af by die bult gehardloop nie, hyg Danie. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.250: D384 (Dagboek): Ons het vanoggend lekker vroeg opgestaan, in die kar 

gespring en vertrek na Onsseepkans in die Noord-Kaap. […] Ons het eers laat die 

Vrydagaand daar gearriveer en maar vroeg gaan slaap, onbewus van wat die volgende dag 

vir ons inhou. (graad 9) 

Ruimtelike opposisie het slegs in een van die 62 graad 6-deelnemers en drie van die 71 graad 9-

deelnemers se skryfstukke voorgekom.   
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(vi) Implisiete antonieme 

Salkie (1995:25) verwys nie na implisiete antonieme wanneer hy die volgende uitspraak oor 

antonieme maak nie, maar die navorser is van mening dat dit ’n goeie verklaring van implisiete 

antonieme is: “When a text expresses a contrast, it isn’t just straightforward opposites like big and 

small that you should look for.  Whatever words the writer wants to contrast are potentially analysable 

as opposites.”  

Vergelyk die onderstaande voorbeelde wat die navorser as implisiete antonieme beskou.  Die 

vetgedrukte woorde is die woorde wat implisiet teenoorgesteldes van mekaar is. 

 Voorbeeld 4.251: D255 (Paragraaf): My Superheld kan enige iets doen Hy kan op 

water loop, storms stil maak Hy kan siekes genees, verlamdes laat loop Hy kan 

mense uit die dood opwek. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.252: D171 (Storie): Ontelbare ure het hierdie seuntjie gesit en ween 

oor sy bootjie wat sommer met so binne enkele sekondes weg van hom geneem 

is. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.253: D176 (Beskrywende opstel): Hoor hoe raas die stilte in ’n plek 

met geen siel in sig. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.254: D458 (Dialoog): Sjoe ek het daardie dag so groot gevoel 

alhoewel ek nog ’n haasbekkie was. (graad 9) 

In voorbeeld 4.251 hier bo wil die skrywer deur middel van implisiete antonieme (in vetdruk 

aangedui) op die almag van die Here wys.  Die skrywer verwys na (i) storms (iets wat ’n geraas 

maak) wat die Here wat dit stilmaak, (ii) mense wat siek is en die Here wat hulle genees en (iii) 

mense wat dood is en die Here wat hulle opwek.  

In voorbeeld 4.252 hier bo is die implisiete antonieme die frases “ontelbare ure” en “binne enkele 

sekondes”. Die gebruik van implisiete antonieme benadruk die feit dat iets in ’n oogwink van ’n mens 

weggeneem kan word en dat die treurproses gewoonlik lank duur. In voorbeeld 4.253 is die 

teenoorgesteldheid opmerklik in die stilte wat raas en die stilte in ’n plek met geen siel in sig.  In 

die laaste voorbeeld (voorbeeld 4.254) is die teenoorgesteldheid geleë in haasbekkie en groot voel 

en hierdie teenoorgesteldheid word versterk deur die gebruik van die voegwoordelike bywoord 

alhoewel. 

Samevatting: antonieme as realiseringsmiddele van leksikale kohesie 

Antonieme is 3.909 en 4.014 keer per 1 000 woorde in die graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik 

gebruik.  Hoewel dit relatief min gebruik is in vergelyking met die herhaling as realiseringsmiddel van 

leksikale kohesie, het die deelnemers verskillende tipes antonieme gebruik om teenoorgestelde 
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betekenisverhoudings tussen woorde aan te dui en kohesie te verwesenlik, én is dit meer dikwels 

as sinonieme en afgeleide vorme gebruik.  

4.7.2.5.4 Insluiting 

Al die realiseringsmiddele wat in die geïmplementeerde raamwerk as “insluiting” beskou word 

(vergelyk par. 2.4.2), naamlik hiponieme, superordinate en gekoördineerde lede in geordende en 

ongeordende reekse, kom in die korpora van hierdie studie voor (vergelyk par. 2.3.5.2.4 waar hierdie 

realiseringsmiddele beskryf word).  Hiponimie verwys na die betekeniskenmerke van een woord wat 

by die betekeniskenmerke van ’n ander woord ingesluit is.  Hierdie ander woord is die 

“oorkoepelende klas of algemene term”; dit wil sê die superordinaat (Bosman & Pienaar, 2014:264). 

Onderwyser  skoonmaker  kok is ’n voorbeeld van  gekoördineerde lede in ’n ongeordende 

reeks en die dae van die week is gekoördineerde lede in ’n geordende reeks (voorbeelde uit Stotsky, 

1986:279). 

(i) Hiponieme in die graad 6- en graad 9-korpus 

Voorbeelde hiervan is: 

 Voorbeeld 4.255: D89 (Storie): Die groot verkeidenheid van al die pragtige plante in ons 

woud-agtige tuin. [...] Ek kry weer koue rillings wat teen my ruggraat afhardloop. Ek dink terug 

aan die dag wat my ouma nog die katjiepiering voor my kamer natgegooi het. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.256: D244 (Verhalende opstel): Varkie! Roep ek my hond. Die klein “Jack 

Russel” kom daar in gehardloop met ’n stink spoed. (graad 9) 

Hiponieme is 1.062 en 0.766 keer per 1 000 woorde in die graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik 

gebruik (vgl. tabel 4.54 verderaan).  Vier en twintig en sestien van die 200 graad 6- en 200 graad 9-

deelnemers onderskeidelik het hiponieme gebruik. 

(ii) Superordinate in die graad 6- en graad 9-korpus 

Enkele voorbeelde in hierdie verband is: 

 Voorbeeld 4.257: D48 (Biografie): Hansie Cronje is gebore op 9 July 1978. Hy was Suid-

Afrika se krieket kaptein. Hy het teen Indië, Astralië en nog baie ander lande gespeel. 

(graad 6) 

 Voorbeeld 4.258: D303 (Opstel): Hulle sê jou huis is waar jou hart is. My hart lê in 

Potchefstroom. Daar is niks in die wêreld wat sal verander hoe ek oor dié dorp voel nie. 

(graad 9) 
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Die superordinaat het die funksie om ’n verskeidenheid woorde oftewel hiponieme saam te bondel 

(Carstens, 2011:114).  Deur middel hiervan kan die skrywer verwysing na ’n bekende saak voortsit, 

omdat die betekeniskenmerke van daardie saak ingesluit is in die superordinaat wat gebruik word.  

Die gebruik van superordinate voorkom saai herhaling en bewerkstellig ’n stilisties eleganter teks. 

Ondanks die voordele ten opsigte van die gebruik van superordinate, het dit selde in die graad 6- en 

graad 9-deelnemers se skryfwerk voorgekom: 0.338 en 0.316 keer per 1 000 in die graad 6- en 

graad 9-korpus onderskeidelik (vgl. tabel 4.54 verderaan).  Nege van die 200 graad 6-deelnemers 

en sewe van die 200 graad 9-deelnemers het hierdie taalmiddel ingespan. 

(iii) Epiteta of algemene woorde 

Epiteta of algemene woorde is die mees ekstreme vorm van superordinate (Salkie, 1995:18).  Wat 

hiermee bedoel word, is dat die leksikale betekenis van epiteta so wyd is (Ponelis, 1979:582) dat 

hulle betekeniskenmerke van byna enige selfstandige naamwoord insluit.   

Die vetgedrukte woorde in die volgende sinne is voorbeelde van epiteta wat in die korpora voorkom. 

 Voorbeeld 4.259: D32 (Koerantberig): “Ma, ek wil ’n selfoon hê,” was die woorde van Karel 

Smit voor die trauma. Karel se foon was sy deur tot die wêreld daarbuite. Karel het nie 

geweet wat agter daardie deur gebeur nie. [...] Die seun is toe veilig by die huis aangebring 

na die trauma. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.260: D343 (Opstel): Sport... Sport is seker die lekkerste ding waaraan ’n mens 

kan deelneem. (graad 9)   

 Voorbeeld 4.261: D16 (Verhalende opstel): En om nie eers van daai mense se koffie te 

praat nie, dit was vrek sleg, ek moes letterlik die goed by my keel af wirg. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.262: D63 (Verhalende opstel): Ek sit in die tronk, al vir amper twee jaar. Môre 

sal dit presies twee jaar wees, dan is ek klaar met die plek. (graad 9)   

Net ses van die 200 graad 6-deelnemers het epiteta gebruik, en dit spesifiek neutraal gebruik (vgl. 

voorbeeld 4.259 hier bo).  Dubbel soveel graad 9-deelnemers (d.i. twaalf graad 9’s) het epiteta 

gebruik.  Agt van hierdie 12 graad 9’s het epiteta neutraal gebruik (vgl. voorbeeld 4.260) en vier 

graad 9’s het epiteta as etikette, wat emotiewe waardes oor ’n saak oordra, gebruik (vgl. voorbeeld 

4.261 en 4.262).   

Epiteta of algemene woorde het soos superordinate selde in die graad 6- en graad 9-korpus 

voorgekom: 0.627 en 0.902 keer per 1 000 woorde in die graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik 

(vgl. tabel 4.54).  
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(iv) Gekoördineerde lede in geordende en ongeordende reekse 

Vergelyk die volgende voorbeelde: 

 Voorbeeld 4.263: D26 (Storie): Moenie worrie nie sê Danie ek sal betaal, wat gaan ons kry 

Debonieers, Panaroti's of Romans? (graad 6) 

 Voorbeeld 4.264: D9 (Storie): Vandag is dit skool se eerstespan hokkie proewe. Daar was 

graad 4’s 5’s 6’s en 7’s wat gespeel het.  (graad 6)  

 Voorbeeld 4.265: D18 (Verhalende opstel): facebook, twitter, Pinterest en die lys gaan 

aan. Is dit die moeite werd? (graad 9) 

Voorbeeld 4.263 en voorbeeld 4.265 illustreer die gebruik van gekoördineerde lede in 

ongeordende reekse:  In voorbeeld 4.263 word ’n klomp pizza-plekke genoem en in voorbeeld 

4.265 word tipes sosiale media gelys.  Voorbeeld 4.264 is ’n voorbeeld van gekoördineerde lede 

in geordende reekse.  Die deelnemer lys skoolgrade in ’n stygende orde: graad 4’s 5’s 6’s en 7’s. 

Gekoördineerde lede van geordende en ongeordende reekse is ook selde ingespan (0.627 en 0.902 

keer per 1 000 woorde in die graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik – vgl. tabel 4.54).  Hoewel 

dit minder as 1 keer per 1 000 woorde vir die realisering van leksikale kohesie gebruik is, het dit 

nogtans in twaalf van die 200 graad 6-deelnemers en sewe van die 200 graad 9-deelnemers se 

skryfstukke voorgekom.   

Samevatting: insluiting as realiseringsmiddel van leksikale kohesie 

Die frekwensie ten opsigte van die gebruik van elkeen van die realiseringsmiddele wat deur die 

navorser as insluiting beskou word, word in tabel 4.53 hier onder aangetoon. 

Tabel 4.53: Effektiewe gebruik van insluitingstaalmiddele (genormaliseer tot gebruik per 1 000     
        woorde) 

Vorme van insluiting Frekwensie: keer per 1 000 woorde 

Graad 6 Graad 9 

Hiponieme 1.062 0.766 

Superordinate 

 Gewone superordinate 

 Ekstreme vorm van superordinate (epiteta) 

 

0.338 

 

0.316 

0.627 0.902 

Gekoördineerde lede in geordende en 

ongeordende reekse 

0.627 0.271 
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4.7.2.5.5 Afgeleide vorme 

Die graad 6- en graad 9-korpus is gemeet aan die volgende tipes afgeleide vorme, soos aangedui 

in die geïmplementeerde raamwerk (vergelyk par. 2.4.2): 

 voor- of agtervoegsels wat by woorde gevoeg word om woordpare te skep wat aan verskillende 

woordklasse behoort, byvoorbeeld voordeel x voordelig; 

 woorde met dieselfde voor- of agtervoegsels, byvoorbeeld wangedrag x wanbalans; en 

 woorde wat vormlik nie ooreenstem nie, byvoorbeeld bal (voorwerp wat tydens ’n sportsoort 

gebruik word) teenoor bal (’n dans).    

(i) Afgeleide vorme geskep deur voor- of agtervoegsels 

Agt van die 200 graad 9-deelnemers het voor- en agtervoegsels by ’n woord gebruik om woordpare 

te skep wat aan verskillende woordklasse behoort.  Dubbel soveel graad 6-deelnemers het afgeleide 

vorme van hierdie tipe gebruik.  Vergelyk die volgende voorbeelde uit die korpora van hierdie studie: 

 Voorbeeld 4.266: D32 (Koerantberig): Ma, ek wil ’n selfoon hê,” was die woorde van Karel 

Smit voor die trauma. Karel se foon was sy deur tot die wêreld daarbuite. Karel het nie geweet 

wat agter daardie deur gebeur nie. Karel het gedink hy het ’n nuwe vriend gemaak, maar al 

die tyd was dit sy ontvoerderselfstandige naamwoord.  Op 21 Januarie 2014 het sy nuwe Facebook-

vriend hom by sy huis kom ontvoerwerkwoord. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.267: D365 (Argumentatiewe opstel): Toon respekselfstandige naamwoord aan 

ander. Sê asseblief en dankie. Respekteerwerkwoord mense wat ouer as jy is en 

respekteerherhaling van afgeleide vorme ook jou ouers en die besluite wat hul vir jou maak, want 

hulle wil net die beste vir jou hê.  (graad 9) 

(ii) Afgeleide vorme geskep met behulp van dieselfde agtervoegsels 

Slegs vier van die 200 graad 6-deelnemers en twee van die 200 graad 9-deelnemers het woorde 

met dieselfde agtervoegsels gebruik.  Voorbeelde hiervan is: 

 Voorbeeld 4.268: D232 (Paragraaf): Die Hulk is man met baie krag. Hy was seer gemaak 

met A, maar hy sal dood gegaan maar sy pa het hom krag gegee om te lewe.  Wanneer hy 

kwaad raak verander hy. Hy lyk ander kleur sy vel is harder en dan is hy vinnerger en 

sterker en het swart hare. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.269: D87 (Verhalende opstel): Uiteindelik arriveer ons, dit lyk baie beter as 

wat ek gedink het dit sal wees. Mooi groen gras en bome, pragtige berge en die koudste, 

varste lug om in te asem. (graad 9) 
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Deur middel van die gebruik van dieselfde agtervoegsels wou die deelnemers bepaalde effek skep.   

In voorbeeld 4.268 druk die skrywer verwondering ten opsigte van die Hulk deur middel van die 

gebruik van die vergrotende trap van hard, vinnig en sterk uit.  In voorbeeld 4.269 dui die gebruik 

van die oortreffende trap van vars en koud dat hierdie plek die skrywer se verwagtinge oortref het.   

(iii) Vormlik-identiese woordpare 

Slegs twee van die 200 graad 6-deelnemers en agt van die 200 graad 9-deelnemers het woorde 

gebruik wat vormlik identies is, maar wat tot verskillende woordklasse behoort. Voorbeelde hiervan 

is: 

 Voorbeeld 4.270: D200 (Vriendskaplike brief): Daai selfde aand het my boetie in sy 

droomselfstandige naamwoord geskree, ek het wakker geskrik en na hom toe gestorm. Toe ek daar 

aankom was dit net hy wat droomwerkwoord.  (graad 6) 

 Voorbeeld 4.271: D100 (Dialoog): Na die eerste helfte was dit 10-15. Oelof het toe gesê 

dat die span wat in die volgende vyf minute ’n drie drukwerkwoord gaan wen hulle het toe ’n 

drie gedruk in vyf minute daarna druk ons weer een.  [...] Ons het toe baie beter verdedig en 

ons het weer die bal gekry en baie drukselfstandige naamwoord op hulle geplaas. (graad 9) 

Samevatting: afgeleide vorme 

Afgeleide vorme is selde gebruik: 1.206 en 1.037 keer per 1 000 woorde in die graad 6- en graad 9-

korpus onderskeidelik gebruik (vgl. tabel 4.54 verderaan).   

Alhoewel dit betreklik min gebruik is, is al die verskillende tipes afgeleide vorme wat hier bo genoem 

en geïllustreer is, in die graad 6- en graad 9-korpus geïdentifiseer.  Afgeleide vorme speel ’n 

belangrike rol omdat dit die skrywer in staat stel om die basiese betekenis steeds te behou (bv. die 

gebruik van modern en moderniteit), maar terselfdertyd stilistiese afwisseling te verseker (Stotsky, 

1983:434).  

4.7.2.5.6 Afwisselende leksikale naamwoordstukke 

Afwisselende leksikale naamwoordstukke (of afwisselende naamwoordstukke) word gebruik om aan 

te dui dat daar steeds oor dieselfde saak gepraat word, sonder dat die volle beskrywing van die saak 

(d.i. die herhaling van die volle naamwoordstuk) gegee word (vgl. De Stadler, 1989:425; par. 

2.3.5.2.6 vir voorbeelde hiervan).   

Enkele voorbeelde van afwisselende naamwoordstukke wat deur die graad 6- en graad 9-

deelnemers gebruik is, is: 
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 Voorbeeld 4.272: D185 (Biografie): Haar geborte naam is Juanita Naudé. Sy is in 1972, 26 

April sy is al twee en veertig jaar oud en is in Namibië (Windhoek) gebore. Haar werk is om 

’n sangeres te wees. Sy sing Afrikaanse PoP musiek. Die uitgewers deur wie sy werk is 

Maroela.  Juanita du Plesis (neé Naude is ’n bekende Suid-Afrikaanse sangeres. Sy het 

bekend geword na haar treffer “Ska-Rumba”. Juanita is getroud met Herman (Doepie) du 

Plesis. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.273: D10 (Biografie): Die duitse renjaer Sebastian Vettel is in 3 Julie 1987 in 

Heppenheim gebore hy was derd van vier kinders. [...] Sebastian se resies ryer pa het hom 

laat go-kart ry as klein kind. (graad 6) 

 Voorbeeld 4.274: D183 (Storie): Een aand het Bennie nog lekker geslaap, toe skrik hy 

wakker. Bennie hoor baie geluide. Hy voel bang en wonder wat dit kan wees. Nou kan hy nie 

slaap nie.  Die klein, vet bruin beertjie hardloop na sy sussie se kamer oor die gang. (graad 

6) 

 Voorbeeld 4.275: D67 (Resensie): Resident evil.  Die oorlewings riller het so vêr baie 

slegte uitvoer gekry vandat hy in 2012 uitgekom het. (graad 9) 

 Voorbeeld 4.276: D486 (Resensie): Kat en muis is weer in ’n stryd vir lewe en dood, sal die 

muis se vriend (die hond) hom die keer help? Of, sal die kat uiteindelik die lastige bruin 

muis vang? (graad 9) 

 Voorbeeld 4.277: D199 (Argumentatiewe opstel): Wanneer dit voel of ek alleen is weet ek 

ek kan altyd met my Skepper praat.  God wat ons uit ’n korreltjie sand gemaak het. (graad 

9) 

Soos blyk uit bogenoemde voorbeelde, het die leerders, wat afwisselende naamwoordstukke in hulle 

skryfstukke gebruik het, se skryfstukke steeds verwysing na dieselfde saak voortgesit, maar dit op 

’n gevarieerde wyse gebruik ter wille van stilistiese afwisseling. 

Afwisselende naamwoordstukke kom onderskeidelik 3.957 en 2.436 keer per 1 000 woorde in die 

graad 6- en graad 9-korpus onderskeidelik voor (vgl. tabel 4.54), en dit is deur 62 van die 200 graad 

6-deelnemers en 42 van die 200 graad 9-deelnemers gebruik – meer kere en deur meer deelnemers 

as wat sinonieme en afgeleide vorme gebruik is.  

Afwisselende naamwoordstukke is meer kere in die graad 6-korpus as in die graad 9-korpus gebruik.  

Die graad 6-deelnemers het afwisselende naamwoordstukke waarskynlik meer gebruik omdat hulle 

biografieë geskryf het, waarbinne hulle telkens op verskillende maniere na ’n bepaalde persoon, 

waaroor die biografie handel, op verskillende maniere verwys het.  Biografieë kon nie by die graad 

9-deelnemers bekom word nie (vergelyk par. 4.5.2.1 waar die tipe skryfstukke genoem word waaruit 

die graad 6- en graad 9-korpus bestaan). 
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Samevatting: leksikale kohesie 

Alhoewel die graad 6- en graad 9-deelnemers herhaling die meeste gebruik het, het hulle ’n 

verskeidenheid realiseringsmiddele gebruik om leksikale kohesie te realiseer en kohesie te 

bewerkstellig (vgl. tabel 4.54 hier onder). 

Tabel 4.54: Effektiewe gebruik van die realiseringsmiddele vir die realisering van leksikale kohesie 

Taalmiddel vir die realisering 

van leksikale kohesie 

Frekwensie: keer per 1 000 woorde 

Graad 6 Graad 9 

Herhaling 36.433 32.114 

Sinonieme of naby-sinonieme 0.917 1.037 

Teenoorgesteldes 3.909 4.014 

Insluiting 2.654 2.255 

Afgeleide vorme en die 

herhaling van afgeleide vorme 

1.206 1.037 

Afwisselende leksikale 

naamwoordstukke 

3.957 2.436 

Totaal 49.076 42.893 

4.7.2.6 Samevatting: effektiewe kohesiemerkergebruik in selfstandige skryfwerk  

Die verskillende realiseringsmiddele van die verskillende kohesiemerkers wat effektief gebruik is om 

kohesie te bewerkstellig, word in tabel 4.55 op die volgende bladsy – in ooreenstemming met die 

geïmplementeerde raamwerk (vergelyk par. 2.4.2) – gelys. Die navorser gee die realiseringsmiddele 

wat die leerders gebruik het telkens sonder hulle spelfoute weer. 
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Tabel 4. 55: Samevatting van realiseringmiddele van al vyf kohesiemerkertipes wat effektief gebruik 
          is 

Realiseringsmiddele van kohesiemerkers wat gebruik is om kohesie te bewerkstellig 

VERWYSING 

Persoonlike verwysing:  

 persoonlike voornaamwoorde wat selfstandig optree (byvoorbeeld hulle, dit of dis, hy; sy; ek; 

jy, julle, hom, haar en dit gekombineer met voorsetsels: daarvan, daaraan, daarvoor en daarvoor); 

 attributiewe besitlike voornaamwoorde (byvoorbeeld haar, sy, hulle, jou, my); 

 betreklike voornaamwoorde (byvoorbeeld wat, wat gekombineer met voorsetsels, byvoorbeeld 

waarin); 

 wederkerende voornaamwoorde (soos homself, hulself); 

 die wederkerige voornaamwoorde mekaar; en  

 die voornaamwoord self (slegs opgemerk in die graad 6-korpus). 

 

Aantonende verwysing: 

 aanwysende voornaamwoorde (graad 6: hierdie, daardie, daardie se spreektaalvorm daai en dié; 

graad 9: daardie, hierdie, daai, so ’n en dié); 

 bywoorde van tyd en plek (graad 6: daar, toe, dan en daarna; graad 9: daar, toe, dan, hier, 

daarnatoe, van daar af en daarna); en 

 betreklike voornaamwoorde (wat nie semanties geassosieer is met ’n naamwoord(stuk) vroeër in 

die sin nie) gebruik. 

Vergelykende verwysing: 

Korpus Algemene 

vergelykingswoorde 

Besondere vergelykingswoorde 

Kwaliteit Kwantiteit 

Graad 6-

korpus 

Ander, anders, dieselfde, 

amper 

slegter, ouer, jonger, 

jongste, oudste, sterkste, 

beste, ergers, die ergste, 

erger  

minder, swakste, meer 

as 

 

Graad 9-

korpus 

Ander, anders, dieselfde, 

amper dieselfde, net so erg 

veel beter, beter, erger, 

ouer, groter, hardste, hoër, 

beste, amper langer, 

mooiste, lekkerder, stadiger, 

grootste 

meeste, vêr meer, meer 
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SUBSTITUSIE 

 Naamwoordelike substitusie: s’n, een, so baie, alles, dié (graad 6); s’n, nuwes, lekkerstes, grote, so 

baie (graad 9) 

 Werkwoordelike substitusie: so maak, dit doen, doen dit, dit gedoen, dit reggekry, so iets doen (graad 

6); so sal maak, so gemaak, doen dit, dit te doen, dit doen (graad 9) 

 Klousale substitusie: nie, so (graad 6 en graad 9) en net so (graad 6) 

 Ander tipes realiseringsmiddele wat substitusie bewerkstellig: so ver, so iets (graad 6); so vinnig, 

so en so iets (graad 9) 

ELLIPS 

 Ellips by sinsneweskikking, byvoorbeeld “Ons maak ons oë in die oggende oop en  vat dadelik ons 

selfoon om te kyk of iemand ons gekontak het” ( = ons). 

 Ellips in dialoog- en vraag-en-antwoordsituasies binne teksverband, byvoorbeeld:  

A: Hoe was jou dag? 

       B:  Lekker. ( = my dag was) 

 Ellips by die gebruik van voorbepalings, byvoorbeeld “Ek het 8 lewens gehad, maar ek het nou net 

een ” ( = lewe). 

 Ellips in ander omstandighede binne teksverband, byvoorbeeld “Ivan staan op  trek aan en  

eet” ( = Ivan). 

KONJUNKSIEMERKERS 

Aaneenskakelende konjunksiemerkers 

Graad 6 Graad 9 

En en 

Ook ook 

boonop, byvoorbeeld, dan byvoorbeeld, dan 

eerstens, tweedens, derdens Hierdie tipe aaneenskakelende 

konjunksiemerkers is nie in die graad 9-

korpus gebruik nie. 

Teenstellende konjunksiemerkers 

Graad 6 Graad 9 

maar maar 

of of 



327 
 

Al, terwyl. behalwe (vir), asof, egter, nogtans 

andersins, terwyl 

al, terwyl, behalwe (vir), asof. aan die 

ander kant, sonder dat, alhoewel, tog, 

terwyl, 

Redegewende konjunksiemerkers 

Graad 6 Graad 9 

want want 

as as 

omdat omdat 

aangesien, waar, indien, sodat, as gevolg van OF as gevolg 

daarvan, anders, daarom, dus, dat 

aangesien, waar, sodat, as gevolg van OF 

as gevolg daarvan, anders, dus, dat 

so101 So 

Tydsaanduidende konjunksiemerkers 

Graad 6 Graad 9 

toe Toe 

as, wanneer as, wanneer 

voor(dat), na(dat), noudat, tot(dat), terwyl, net toe voor(dat), na(dat), noudat, tot(dat), terwyl, 

waarna, daar, net soos, net toe 

dan, daarna dan, daarna 

die volgende dag, ewe skielik, tien jaar later, ’n uur later, na 

die twee dae, so paar jaar later, later die aand, ’n oomblik, 

nou, eerste, uiteindelik, net toe, ’n rukkie daarna 

die volgende dag,’n week daarna, tot 

dusver nou, ’n halfuur daarna, vyf minute 

daarna, ’n paar minute later, twee ure 

later, so wat drie ure later, tien minute 

later, uiteindelik 

 

Inleiers van geprojekteerde bysinne 

dat, of dat, of 

Leksikale kohesie 

Herhaling: (die dae van briewe skryf  die dae van briewe skryf; lekker  lekkerste, pen  penne) 

Sinonieme: (motor x kar),  

                                                
101 So word nie in die navorser se raamwerk as ’n realiseringsmiddel binne die subkategorie redegewende 
konjunksiemerkers ingesluit nie, maar omdat dit in HAT (2005:1058) as ’n “voegwoord” beskryf word, is dit vir 
volledigheidshalwe gekodeer (vergelyk par. 4.7.2.4.3.5 in hierdie verband). 
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Antonieme: (vet x maer; verloor x wen; juffrou x kinders; kat x muis; op x af; ontelbare ure x enkele 

sekondes) 

Insluting: hiponiem-superordinaat-kohesiekettings (Indië en Australië  lande), epiteta (die tronk  

die plek), superordinaat-hiponiem-kohesiekettings (vrouetydskrif  Sarie), gekoördineerde lede in 

ongeordende reekse (Debonairs  Panarotti's  Romans) en gekoördineerde lede in geordende 

reekse (graad 6’e, graad 7’s),  

Afgeleide vorme (Suid-Afrika  Suid-Afrikaanse; harder  vinniger  sterker; druk (s.nw.)  druk (ww.) 

Afwisselende leksikale naamwoordstukke (perd  die wit merrie). 

Ter afsluiting van die afdeling oor selfstandige kohesiemerkergebruik word ’n samevattende 

uiteensetting gegee van die tendense wat ten opsigte van al vyf kohesiemerkers uit die korpora na 

vore gekom het. 

Tendense wat in die graad 6- en graad 9-korpus geïdentifiseer is: 

 Al vyf die tipes kohesiemerkers wat ondersoek is, het in beide die korpora voorgekom, naamlik 

verwysing, substitusie, ellips, konjunksie en leksikale kohesie. 

 Hoewel die frekwensie van sommige van hierdie kohesiemerkers relatief laag is (soos in die 

geval van substitusie en ellips), het die leerders wel verskillende realiseringsmiddele gebruik 

om elke tipe kohesiemerker te realiseer (vgl. tabel 4.55 hier bo). 

 Anders as Hubbard (1989:13) wat van die standpunt uitgaan dat leksikale kohesie die mees 

frekwente kohesiemerker in skryfwerk is (sonder verwysing na ’n spesifieke taalgroep), en 

Hoey (1991:9) wat verslag lewer oor leksikale kohesie wat meer as 40% van die 

kohesiekettings in Halliday en Hasan (1976) se analise van kohesiemerkergebruik 

verteenwoordig, is verwysing die mees gebruikte kohesiemerker in die selfstandige skryfwerk 

van die graad 6- en graad 9-deelnemers van hierdie  studie.  Ook Carstens en Van de Poel 

(2012:107) beskryf verwysing as “die mees voorkomende kohesieketting in taalgebruik”.   

 In beide die graad 6- en graad 9-korpus is realiseringsmiddele, wat volgens die 

geïmplementeerde raamwerk aan die subkategorie persoonlike verwysing toegeken is, die 

meeste gebruik. 

 Aantonende verwysing is die subkategorie van verwysing wat in beide korpora die tweede 

meeste voorkom.  Daarbinne is die bepaalde lidwoord by verre die meeste gebruik.  

 Die bepaalde lidwoord is ook prominent wat betref die veelheid van maniere waarop die graad 

6- en graad 9-deelnemers dit gebruik het.  Die is onder andere gebruik saam met (i) die 

herhaling van ’n leksikale item (briewe-die briewe), (ii) afwisselende naamwoordstukke 

(Michael Jackson-die oorlede sanger) (iii) epiteta of algemene woorde (die tronk-die plek), (iv) 

hiponieme (hond-die klein “Jack Russel”) en (v) superordinate (Schweizer- die dorp). 
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 Konjunksiemerkers is die tipe kohesiemerkers wat die derde meeste in die graad 6-korpus 

en die tweede meeste in die graad 9-korpus gebruik is.  

 Aaneenskakelende en tydsaanduidende konjunksiemerkers is die meeste gebruik.  Hierdie 

konjunksiemerkers is “semanties minder kompleks,” in dié opsig dat die gebruik daarvan 

dikwels oortollig is, omdat die verhouding tussen die sinne reeds deursigtig of duidelik is (vgl. 

Van Rooy & Esterhuizen, 2011:77). 

 Die graad 9-deelnemers het teenstellende en redegewende konjunksiemerkers meer dikwels 

as die graad 6-deelnemers gebruik.  As tydsaanduidende en aaneenskakelende 

konjunksiemerkers volgens Van Rooy en Esterhuizen (2011:77) “semanties minder kompleks” 

is, maak dit sin om te sê dat teenstellende en redegewende konjunksiemerkers “meer 

kompleks” is.  Hierdie konjunksiemerkers is meer kompleks in dié sin dat die leerders hierdie 

verbande tussen sinne moet merk omdat sinne nie outomaties in ’n redegewende of 

teenstellende verband (soos ’n opeenvolgende verband) tot mekaar staan nie.  Die verskil 

tussen die graad 6- en graad 9-deelnemers se gebruik van redegewende en teenstellende 

konjunksiemerkers moet in die lig van die tipes tekste waaruit die korpora bestaan, beskou 

word (vergelyk par. 4.7.2.4.4 in hierdie verband). 

 En, maar, want en toe is die konjunksiemerkers wat in die graad 6- en graad 9-korpus die 

meeste gebruik is om onderskeidelik aaneenskakelende, teenstellende, redegewende en 

tydsaanduidende verbande tussen sinne uit te druk.  

 Dat is die konjunksiemerker wat in beide korpora die meeste gebruik is om geprojekteerde 

bysinne in te lei.  Of is relatief min gebruik vir die skakeling van projekterende hoofsinne en 

geprojekteerde bysinne. 

 Konjunksiemerkers soos omdat, aangesien, indien, al, nogtans en asof (graad 6-korpus); en 

omdat, aangesien, al, asof en alhoewel (graad 9-korpus), wat meer kompleks is omdat hulle 

’n effek op die woordorde van ’n sin het, kom ook enkele kere voor, en wanneer dit wel gebruik 

is, is dit taalkundig korrek gebruik (d.i. met die regte woordorde in die afhanklike bysin). 

 Leksikale kohesie is die kohesiemerker wat die tweede meeste deur die graad 6-deelnemers 

en die derde meeste deur die graad 9-deelnemers gebruik is.  Herhaling is die 

realiseringsmiddel van leksikale kohesie wat die meeste in beide korpora gebruik is om 

leksikale kohesie te realiseer, en sinonieme en afgeleide vorme is die realiseringsmiddele wat 

selde gebruik is. 

 Ellips en substitusie word minder dikwels as verwysing, konjunksie en leksikale gebruik om 

kohesie te bewerkstellig.  Moontlike redes hiervoor sou kon wees dat die gebruik hiervan (i) ’n 

“opsionele proses” is wat om stilistiese oorwegings gebruik word en nie ’n “grammatiese 

noodwendigheid” (vgl. Carstens, 1997:245) is nie, en (ii) dat die gebruik hiervan eerder in 

natuurlike spraaksituasies as geskrewe tekste voorkom, omdat daar ’n groot mate van 

kontekstuele ondersteuning betrokke is (vgl. McCarthy, 1991:46). 
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 Substitusie kom nóg minder as ellips in die korpora voor en dit sluit by Halliday en Hasan 

(1976:199) se uitspraak aan dat, wanneer taalgebruikers tussen ellips en substitusie moet 

kies, hulle in geskrewe tekste die gebruik van ellips verkies. 

 Die graad 6- en graad 9-deelnemers is geneig om substitusie en ellips konsekwent in 

spesifieke tekstipes te gebruik.  Die graad 6-deelnemers is geneig om ellips en substitusie in 

dialoë te gebruik, terwyl die graad 9-deelnemers hierdie twee kohesiemerkers veral in 

verhalende opstelle gebruik.  

4.7.3 Bevindings: dokumentanalise 

Tot dusver is nog net aandag gegee aan die hooffokus van die empiriese ondersoek, naamlik ’n 

ondersoek van die graad 6- en graad 9-leerders se vermoë om kohesiemerkers te gebruik om 

kohesie te bewerkstellig (vergelyk par. 4.7.1), en hierdie leerders se selfstandige gebruik van 

kohesiemerkers in hulle stelwerk (vergelyk par. 4.7.2).   

Om die sekondêre navorsingsvraag oor die mate van prominensie wat in bepaalde, relevante 

onderwysdepartementele dokumente van graad 6 en graad 9 onderskeidelik aan die onderrig van 

kohesiemerkergebruik verleen word, te kon beantwoord, het die navorser die volgende 

onderwysdepartementele dokumente ondersoek:  

 Kurrikulumdokumente: die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings (KABV’s) van 

graad 6 en graad 9 vir Afrikaans Huistaal (vergelyk par. 4.7.3.1); 

 Nasionale Assesseringsdokumente: die Jaarlikse Nasionale Assesseringsvraestelle 

(JNAV’e) van graad 6 en graad 9 vir Afrikaans Huistaal wat in 2014 afgelê is (vergelyk par. 

4.7.3.2); en  

 Werkboeke: die Afrikaans T1-werkboeke wat in 2014 aan graad 6-leerders102 uitgereik is 

(vergelyk par. 4.7.3.3).   

Die navorser sou geakkrediteerde, voorgeskrewe handboeke, as uitvoering van die voorskrifte wat 

in die Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring vervat is, ook wou ondersoek, maar so ’n 

ondersoek sou op sigself ’n omvattende studie uitmaak, omdat verskillende skole verskillende 

geakkrediteerde handboeke gebruik en ál hierdie verskillende handboeke gedurende die ondersoek 

betrek sou moes word (vergelyk par. 1.5.3.2.1). 

Om die mate van prominensie wat in bogenoemde drie dokumente aan die onderrig van 

kohesiemerkergebruik verleen word, te bepaal, het die navorser soos volg te werk gegaan: 

                                                
102 Soos reeds aangedui is, word werkboeke net tot op graad 6-vlak deur die Departement van Basiese Onderwys 
uitgereik (vergelyk par. 1.5.3.2 en par. 4.5.3). 



331 
 

 Die graad 6- en graad 9-KABV is geanaliseer ten opsigte van die aard en die frekwensie 

met betrekking tot die direkte, indirekte en potensieel benutbare leerfasiliteringsriglyne 

rakende kohesiemerkergebruik.  Hierdie dokument word in vier onderafdelings verdeel, 

naamlik Luister en praat, Lees en kyk, Skryf en aanbied en Taalstrukture en -konvensies.  Al 

speel kohesiemerkers ’n prominente rol ten opsigte van leesvaardigheid, omdat die leerders 

kennis hiervan gebruik om sodoende ’n koherente mentale model van die narratiefgebeure 

op te bou (Steinberg et al., 2003), en selfs ’n belangrike rol speel by luisterbegrip, omdat dit 

die leerders in staat stel om belangrike hoofgedagtes te herroep asook voorspellings te maak 

oor die gebeure wat gaan volg (Jung, 2003:757), is slegs leerfasiliteringsriglyne onder Skryf 

en aanbied en Taalstrukture en -konvensies ondersoek.  

 Tweedens is die graad 6- en graad 9-JNAV’e, wat in 2014 afgelê is, ondersoek ten opsigte 

van direkte, indirekte en potensieel benutbare assesseringsgeleenthede van 

kohesiemerkergebruik daarbinne.  Die navorser het, anders as by die KABV’s waar 

leerfasiliteringsriglyne onder die onderafdelings Skryf en aanbied en Taalstrukture en -

konvensies ondersoek is, item per item in die JNAV’e ondersoek. 

 Derdens is die graad 6-werkboeke geanaliseer ten opsigte van die direkte, indirekte en 

potensieel benutbare onderriggeleenthede met betrekking tot kohesiemerkergebruik 

daarbinne.  Die navorser het elkeen van die bladsye in die werkboeke bestudeer, aangesien 

al die onderafdelings Luister en praat, Lees en kyk, Skryf en aanbied en Taalstrukture en -

konvensies in die werkboeke geïntegreer word, en dit gevolglik nie moontlik was om tussen 

die onderriggeleenthede van hierdie onderafdelings te onderskei nie. 

Direkte leerfasiliteringsriglyne/assesseringsgeleenthede/onderriggeleenthede behels daardie 

leerfasiliteringsriglyne/assesseringsgeleenthede/onderiggeleenthede wat op so ’n wyse gestel word 

dat dit die direkte onderrig of assessering van kohesiemerkergebruik vereis.  ’n Voorbeeld van ’n 

direkte onderriggeleentheid uit die graad 6-werkboeke is die voorhou van twee gekoppelde sinne 

waarvan die voegwoord weggelaat is.  Van die leerders word verwag om die besluit of die weggelate 

woord die neweskikkende voegwoord maar of die onderskikkende voegwoord alhoewel is.  Daarna 

moet hulle vir hulle maat verduidelik wat die verskil tussen die twee sinne se betekenisse is (vgl. 

DBO, 2013a:100).  

Indirekte leerfasiliteringsriglyne/assesseringsgeleenthede/onderriggeleenthede verwys na 

daardie leerfasiliteringsriglyne/assesseringsgeleenthede/onderiggeleenthede waarby kohesie-

merkergebruik betrek word; alhoewel daar nie gemeld word dat kohesiemerkergebruik aandag moet 

geniet nie.  ’n Voorbeeld van ’n indirekte onderriggeleentheid uit die graad 6-werkboek is dat die 

leerders ’n storie gegee word om te lees en die storie dan in die regte volgorde moet oorskryf deur 

van bywoorde soos toe, later en uiteindelik gebruik te maak (vgl. DBO, 2013a: 20, 45 ; DBO, 

2013b:9, 63).  Hier gaan die onderrig eintlik oor die herroep van gebeure in die korrekte 
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chronologiese volgorde.  Daarvoor moet tydsaanduidende konjunksiemerkers uiteraard gebruik 

word, maar die klem lê nie op die gebruik van die konjunksiemerkers nie. 

Potensieel benutbare leerfasiliteringsriglyne/assesseringsgeleenthede/onderriggeleenthede 

behels daardie leerfasiliteringsriglyne/assesseringsgeleenthede/onderiggeleenthede waarby die  

potensiaal vir die onderrig van kohesiemerkergebruik voorkom, maar kohesiemerkergebruik word 

geensins vermeld of aangedui as ŉ opdrag aan die onderwyser om dit te behandel nie.  ’n Voorbeeld 

van ’n potensieel benutbare leerfasiliteringsriglyn is: “Skryf ’n karakterskets” (DBO, 2011a:69) .  Hier 

is potensiaal vir die onderrig van onder andere leksikale kohesie, verwysing en konjunksiemerkers, 

omdat voornaamwoorde (verwysing) gebruik kan word om na die betrokke persoon te verwys, 

afwisselende leksikale naamwoordstukke (leksikale kohesie) gebruik kan word om die persoon op 

verskillende maniere te beskryf en voegwoorde (konjunksiemerker) gebruik kan word om die sinne 

van hierdie karakterskets te verbind, maar in die praktyk word hierdie geleentheid vir die onderrig 

van kohesiemerkergebruik nie benut nie. 

Die stappe wat gevolg is ten opsigte van die ontleding, kodering en kwantifisering van die rol wat 

kohesiemerkergebruik binne die verskillende dokumente vervul, word in die onderstaande kolpunte 

uiteengesit. 

 In die KABV’s is elke direkte, indirekte en potensieel benutbare leerfasiliteringsriglyn binne 

groter afdelings afsonderlik gekodeer (getel). 

 Om direkte, indirekte en potensieel benutbare assesseringsgeleenthede in die JNAV’e te kon 

kodeer het die navorser die JNAV’e en hulle memorandums gesamentlik ontleed, omdat dit eers 

uit die memorandums duidelik geword het waarvoor punte toegeken of afgetrek word.  Op 

sommige plekke (soos by die assessering van die indirekte rede) het die navorser byvoorbeeld 

gedink dat die gebruik van die onderskikker dat direk geassesseer word, terwyl die memorandum 

aangetoon het dat die leerders volpunte kon behaal vir dat-lose bysinne.  Elke item van die 

vraestel, waarin kohesiemerkergebruik ter sprake is, is afsonderlik gekodeer en getel. 

 In die graad 6-werkboeke is onderrigleergeleenthede as gehele gekodeer en getel, en nie die 

kleiner “oefeninge” nie, want dit sou nie sin maak om ’n onderriggeleentheid wat uit drie 

“oefeninkies” bestaan, swaarder te laat weeg as een wat uit twee “oefeninkies” bestaan nie. 

’n Verdere belangrike faset van die onderrig van kohesiemerkergebruik wat die navorser tydens die 

ontleding van die dokumente ondersoek het, is of die onderrig van konjunksiemerkergebruik aan die 

onderrig van gepaste woordorde gekoppel word, al dan nie, omdat die gebruik van bepaalde 

voegwoorde in Afrikaans met bepaalde woordordepatrone saamhang. 
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Die navorser gaan vervolgens die leerfasiliteringsriglyne, assesseringsgeleenthede en 

onderriggeleenthede ten opsigte van kohesiemerkergebruik binne die drie dokumente bespreek 

(vergelyk par. 4.7.3.1 tot par. 4.7.3.3).  

4.7.3.1 Leerfasiliteringsgeleenthede ten opsigte van kohesiemerkergebruik in die 

KABV’s 

Die bevindings rakende die direkte, indirekte en potensieel benutbare leerfasiliteringsriglyne ten 

opsigte van kohesiemerkergebruik waartoe die navorser in haar ontleding van die KABV’s gekom 

het, word elkeen in hierdie afdeling afsonderlik beskryf. 

4.7.3.1.1 Direkte leerfasiliteringsriglyne 

Hoewel die graad 6- en graad 9-KABV groot dokumente is (112 en 140 bladsye onderskeidelik) word 

slegs enkele kere vermeld dat kohesiemerkergebruik direk onderrig behoort te word. 

Tabel 4.56 op die volgende bladsy dien as samevatting van die enkele kere wanneer direkte 

leerfasiliteringsriglyne wel in die graad 6- en graad 9-KABV geïdentifiseer kon word.  Ál die direkte 

leerfasiliteringsriglyne wat in die KABV’s geïdentifiseer en gekodeer is, word verbatim weergegee.  

Die navorser dui telkens aan of die leerfasiliteringsriglyn onder Skryf en aanbied of Taalstrukture en 

-konvensies vermeld word, (ii) die aantal keer wat die leerfasiliteringsriglyn vermeld word (tussen 

hakies), én (iii) watter realiseringsmiddel van ’n kohesiemerker by ’n betrokke 

fasiliteringsgeleentheid direk aandag kry.  

Nadat die direkte leerfasiliteringsriglyne van die twee KABV’s aangetoon is, word ’n samevatting 

gegee van die aantal keer wat daar na die onderrig van ’n bepaalde kohesiemerker in die KABV’s 

verwys is.  Die navorser toon telkens aan hoe sy die frekwensies bepaal het. 

Die vakterm “verbindingswoorde” (vgl. tabel 4.56 op die volgende bladsy) het verskillende 

betekenisse in die graad 6- en graad 9-KABV.  Telkens wanneer die term in die graad 6-KABV 

gebruik word, behels dit dan net voegwoorde (DBO, 2011a:109), terwyl dieselfde term in die graad 

9-KABV dui op die gebruik van voegwoorde, voornaamwoorde, bywoorde, die herhaling van 

woorde, sowel as die gebruik van sinonieme en antonieme “om die gedagtegang van ’n paragraaf 

saam te bind” (vgl. DBO, 2011b:40).   
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Tabel 4.56: Kohesiemerkers wat deur middel van leer gefasiliteer moet word 

Direkte leerfasiliteringsriglyne: graad 6-KABV 

Direkte leerfasiliteringsriglyne ten opsigte van 

kohesiemerkergebruik (bewoording van KABV 

verbatim weergegee) 

Realiseringsmiddele (van kohesiemerkers) 

wat direk gemeld word 

Skryf en aanbied: “Gebruik verbindingswoorde en 

organisatoriese metodes” (p. 73) 

(een keer vermeld) 

 voegwoorde (konjunksiemerkers) 

Skryf en aanbied: “Gebruik verbindingswoorde, 

sinonieme en antonieme om sinne tot samehangende 

paragrawe te verbind.” (p. 77, 88). 

(twee keer vermeld) 

 voegwoorde (konjunksiemerkers) 

 sinonieme en antonieme (leksikale kohesie) 

Taalstrukture en -konvensies: “Werk met sinne: 

Woordsoorte in konteks: [...] voegwoorde” (p. 68, 69, 

70, 71, 76, 78, 79) 

(7 keer vermeld) 

 voegwoorde (konjunksiemerkers) 

Samevatting van direkte leerfasiliteringsriglyne ten 

opsigte van konjunksiemerkergebruik 

Aantal keer by Skryf en aanbied gemeld:  

Aantal keer by Taalstrukture en -konvensies 

gemeld: 7 keer 

Samevatting van direkte leerfasiliteringsriglyne ten 

opsigte van die gebruik van leksikale kohesie 

Aantal keer by Taalstrukture en -konvensies 

aangedui: 2 keer 

Direkte leerfasiliteringsriglyne: graad 9-KABV 

Direkte onderrig leerfasiliteringsriglyne: verbatim 

bewoording van KABV 

 

Realiseringsmiddele (van kohesiemerkers) 

wat direk gemeld word 

Skryf en aanbied: “Gebruik voegwoorde om 

samehang te verseker.” (p. 96, 116) 

(twee keer vermeld) 

 voegwoorde (konjunksiemerkers) 

Skryf en aanbied: “Gebruik verbindingswoorde om 

samehang te verseker.” (p. 98, 101, 104, 106, 107, 

117, 118) 

(sewe keer vermeld) 

 voegwoorde (konjunksiemerkers) 

 voornaamwoorde en bywoorde (verwysing) 

 herhaling van dieselfde woorde, sinonieme 

en antonieme (leksikale kohesie) 

Taalstrukture en -konvensies: “Woordvlakwerk:   voegwoorde (konjunksiemerkers) 
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Voegwoorde” (p. 98) 

(een keer vermeld) 

Taalstrukture en -konvensies: “Woordvlakwerk: 

Voegwoorde en verbindingswoorde” (p. 107, 110) 

(twee keer vermeld) 

 voegwoorde (konjunksiemerkers) 

 voornaamwoorde en bywoorde (verwysing) 

 herhaling van dieselfde woorde, sinonieme 

en antonieme (leksikale kohesie) 

Samevatting van direkte leerfasiliteringsriglyne ten 

opsigte van konjunksiemerkergebruik 

Aantal keer by Skryf en aanbied gemeld:  

Aantal keer by Taalstrukture en -konvensies 

gemeld:  

Samevatting van direkte leerfasiliteringsriglyne ten 

opsigte van leksikale kohesie 

Aantal keer by Skryf en aanbied gemeld: 7 keer 

Aantal keer by Taalstrukture en -konvensies 

gemeld: 2 keer 

Samevatting direkte leerfasiliteringsriglyne ten opsigte 

van verwysing 

Aantal keer by Skryf en aanbied gemeld: 7 keer 

Aantal keer by Taalstrukture en -konvensies 

gemeld: 2 keer 

Direkte leerfasiliteringsriglyne in die graad 6-KABV behels hoofsaaklik konjunksiemerkergebruik 

(vgl. tabel 4.56 hier bo).  Enkele kere wanneer direkte onderrig van kohesiemerkergebruik gemeld 

word, behels dit die gebruik van leksikale kohesie deur middel van die gebruik van sinonieme en 

antonieme as stilisties eleganter middele in skryfwerk “om sinne tot samehangende paragrawe te 

verbind” (twee keer by Skryf en Aanbied gemeld teenoor die onderrig van konjunksiemerker-gebruik 

wat drie keer by Skryf en aanbied en sewe keer by Taalstrukture en -konvensies aangedui word).  

Verwysing, die tipe kohesiemerker wat deur Carstens en Van de Poel (2012:107) getipeer word as 

“die mees voorkomende kohesieketting in taalgebruik” word vreemd genoeg nie in die graad 6-KABV 

vermeld nie. 

Anders as die graad 6-KABV, skenk die graad 9-KABV aandag aan die direkte onderrig van 

konjunksiemerkergebruik, die gebruik van leksikale kohesie (deur middel van die gebruik van 

herhaling en die gebruik van sinonieme en antonieme) én die gebruik van verwysing (deur middel 

van die gebruik van voornaamwoorde en bywoorde) (vgl. tabel 4.56 hier bo).   

Direkte leerfasiliteringsriglyne, ten opsigte van kohesiemerkergebruik, word in die graad 6-KABV 

meer kere onder Taalstrukture en -konvensies gemeld (sewe keer teenoor drie keer by Skryf en 

aanbied), terwyl direkte leerfasiliteringsriglyne in die graad 9-KABV weer meer by Skryf en aanbied 

aangedui word (nege keer teenoor twee keer by Taalstrukture en -konvensies – vgl. tabel 4.56 hier 

bo ten opsigte van die frekwensies).   
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Dit beteken dat graad 9-leerders volgens die KABV kohesiemerkers meer moet gebruik wanneer dit 

oor die skep van tekste gaan, terwyl die graad 6-leerders dit meer in geïsoleerde sinne (buite ’n 

konteks) moet gebruik.  Na die navorser se mening is dit ’n leemte in die graad 6-KABV omdat 

kohesiemerkergebruik met die skep van tekste verbind behoort te word.  Korter en/of eenvoudiger 

tekste, in plaas van geïsoleerderde sinne, kon selfs gegee word, sodat die leerders kan sien hoedat 

die gebruik van kohesiemerkers betekenisintegrasie tot gevolg het en sodoende bydra daartoe dat 

die leser kan sien hoe die verskillende dele van ’n teks bymekaar pas. 

4.7.3.1.2 Indirekte leerfasiliteringsriglyne 

Die indirekte leerfasiliteringsriglyne wat in die graad 6- en graad 9-KABV onderskeidelik 

geïdentifiseer is, word in tabel 4.57 hier onder saamgevat.   

Tabel 4.57: Indirekte leerfasiliteringsriglyne ten opsigte van kohesiemerkergebruik in die betrokke 
        KABV’s 

Indirekte leerfasiliteringsriglyne: graad 6-KABV 

Indirekte leerfasiliteringsriglyne: verbatim 

bewoording van KABV 

Kohesiemerkers (en realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers) wat indirek aandag geniet 

Skryf en aanbied: “Gebruik ŉ verskeidenheid  

saamgestelde sinne” (een keer vermeld) 

 Konjunksiemerkers 

Onderskikkende voegwoorde word gebruik 

om ’n hoofsin en ’n bysin (d.i. die dele van 

’n saamgestelde sin) te verbind. 

Skryf en aanbied: “Identifiseer en gebruik  

saamgestelde sinne” (een keer gemeld) 

 Konjunksiemerkers 

(onderskikkende voegwoorde)  

Taalstrukture en -konvensies: “Werk met sinne: 

Enkelvoudige, saamgestelde en veelvoudige sinne” 

(een keer vermeld) 

 Konjunksiemerkers 

(onderskikkende en neweskikkende 

voegwoorde) 

Taalstrukture en -konvensies: “Werk met sinne: 

Saamgestelde en enkelvoudige sinne” (een keer 

vermeld) 

 Konjunksiemerkers 

(onderskikkende voegwoorde) 

Taalstrukture en -konvensies: “Werk met sinne: 

“Veelvoudige sinne” (twee keer gemeld) 

 Konjunksiemerkers 

Neweskikkende voegwoorde word gebruik 

om twee hoofsinne te verbind sodat 

veelvoudige sinne gevorm kan word. 

Taalstrukture en -konvensies: “Saamgestelde sinne 

(hoofsinne, bysinne)” (twee keer gemeld) 

 Konjunksiemerkers en gepaste 

woordorde  

(onderskikkende voegwoorde) 
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Taalstrukture en -konvensies: “Werk met sinne: 

Woordsoorte in konteks: voornaamwoorde” 

(twee keer gemeld) 

 Verwysing 

(voornaamwoorde) 

Indirekte leerfasiliteringsriglyne: graad 9-KABV 

Indirekte onderrig leerfasiliteringsriglyne: verbatim 

bewoording van KABV 

 

Realiseringsmiddele van kohesiemerkers 

wat indirek gemeld word 

Skryf en aanbied: “Gebruik ’n verskeidenheid 

sinsoorte, -lengtes en -strukture103”  

(agt keer gemeld) 

 Konjunksiemerkers 

(onderskikkende en neweskikkende 

voegwoorde) 

Skryf en aanbied: “Sinstruktuur, -lengtes en 

-tipes” (drie keer gemeld) 

 Konjunksiemerkers  

(onderskikkende en neweskikkende 

voegwoorde) 

Taalstrukture en -konvensies: “Sinsvlakwerk: 

Sinstruktuur” (vyf keer gemeld) 

 Konjunksiemerkers 

(onderskikkende en neweskikkende 

voegwoorde) 

Taalstrukture en -konvensies: “Werk met sinne: 

Enkelvoudige, saamgestelde en veelvoudige sinne” 

(een keer vermeld) 

 Konjunksiemerkers 

(onderskikkende en neweskikkende 

voegwoorde) 

Taalstrukture en -konvensies: “Sinsvlakwerk:  

saamgestelde sinne” (twee keer gemeld)  

 Konjunksiemerkers 

(onderskikkende voegwoorde) 

Taalstrukture en -konvensies: “Sinsvlakwerk: 

bysinne” (twee keer gemeld) 

 Konjunksiemerkers 

(onderskikkende voegwoorde) 

Taalstrukture en -konvensies: “Sinsvlakwerk:  

voornaamwoorde” (een keer gemeld) 

 Verwysing 

(voornaamwoorde) 

Die direkte en indirekte onderrig van kohesiemerkergebruik word ewe veel keer in die graad 6-KABV 

vereis, terwyl die onderrig van kohesiemerkergebruik meer in die graad 9-KABV in die vorm van 

indirekte leerfasiliteringsriglyne gemeld word (vgl. tabel 4.60 verderaan).  Indirek word kinders 

blootgestel aan die gebruik van voegwoorde vir die vorming van saamgestelde en veelvoudige sinne, 

en aan die gebruik van voornaamwoorde deur middel waarvan verwysing as kohesiemerker gebruik 

word, maar hulle aandag word nie by hierdie inskrywings direk op die gebruik van konjunksiemerkers 

en verwysing gevestig nie. 

                                                
103 Wanneer daar na “sinstrukture”, met betrekking tot die graad 9-KABV verwys word, beteken dit “enkelvoudige, 
saamgestelde, en veelvoudige sinne” (DBO, 2011b:40). 
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Indirekte leerfasiliteringsriglyne kom twee keer en elf keer onderskeidelik in die graad 6- en graad 9-

KABV by die taalvaardigheid Skryf en aanbied aan bod en agt keer en elf keer onderskeidelik by 

Taalstrukture en -konvensies (vgl. tabel 4.57 verderaan).  Hierdie indirekte leerfasiliteringsriglyne 

kan na die navorser se mening omgeskakel word na direkte leerfasiliteringsriglyne deur in die 

inskrywings die aandag te vestig op die realiseringsmiddele van die kohesiemerkers wat in tabel 

4.58 hier bo aangetoon is. 

Nie alle onderwysers is in staat daartoe om indirekte leerfasiliteringsriglyne, ten opsigte van 

kohesiemerkergebruik, in die kurrikulumdokument raak te sien nie; daarom is die bewoording van 

indirekte leerfasiliteringsriglyne in beide kurrikula ’n leemte. In die KABV’s moet die bewoording 

eksplisiet dui op die onderrig van kohesiemerkergebruik om te verseker dat dit onderrig word.  

4.7.3.1.3 Potensieel benutbare leerfasiliteringsriglyne 

In beide kurrikula is ’n legio onderrig-en-leeraktiwiteite wat nie direkte of indirekte onderrig van 

kohesiemerkergebruik vereis nie maar waarby daar potensiaal vir die direkte onderrig van 

kohesiemerkergebruik ingebed is.  In die graad 6-KABV is by Skryf en aanbied en Taalstrukture en 

-konvensies onderskeidelik 50 en vyftien sulke geleenthede geïdentifiseer en in die graad 9-KABV 

26 en 21 (vgl. tabel 4.60 verderaan).  Die laer frekwensie van potensieel benutbare 

leerfasiliteringsriglyne by Taalstrukture en -konvensies kan toegeskryf word daaraan dat die riglyne 

by hierdie taalvaardigheid gewoonlik veel meer op die man af is as riglyne by Skryf en aanbied. 

Enkele voorbeelde in die graad 6- en graad 9-KABV van leerfasiliteringsriglyne wat die potensiaal 

vir die direkte onderrig van kohesiemerkergebruik inhou, word in tabel 4.58 op die volgende bladsy 

verbatim weergegee.  Die tipe kohesiemerker wat by die bepaalde leerfasiliteringsriglyn benut sou 

kon word, word aangedui, sowel as voorbeelde uit die graad 6- en graad 9-korpus van die tekstipe 

en die gebruik van die genoemde kohesiemerkers daarbinne. 
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Tabel 4.58: Potensiaal vir die onderrig van kohesiemerkergebruik in die graad 6- en                                                          
        graad 9-KABV 

Graad 6-KABV 

Leerfasiliteringsriglyn wat 

potensiaal vir die onderrig van 

kohesiemerkergebruik inhou 

Kohesie-merker(s) wat betrek 

kan word by die skryf van so ’n 

teks 

Illustrasies uit die graad 6- of 

graad 9-korpus van so ’n teks 

en van die tipe kohesiemerkers 

daarbinne 

Skryf ’n inligtingsteks, byvoorbeeld 

’n koerantberig/artikel/onderhoud 

(DBO, 2011a:68). 

(i) Verwysing (hom, hierdie + 

dam) 

(ii) Leksikale kohesie 

(herhaling van Jan, na 

skool en dam) 

(iii) Konjunksiemerkers 

(maar, toe, en) 

(iv) Substitusie (een) 

(v) Ellips ( = hy het;  = 

hy) 

Op 13 Maart 2009 het iemand vir 

Jan Viljoen op Watsup gesê om 

hom na skool by die dam te kry. 

Jan het toe na skool dam toe 

gegaan maar  niemand gesien 

nie. Hy draai toe om en  loop 

weg.  Die dorp het meer as een 

dam gehad en die ander een 

was nie vêr van hierdie dam nie. 

(Hierdie teks se laaste twee 

sinne is effens gewysig om aan 

te toon dat, hoewel die betrokke 

deelnemer nie substitusie gebruik 

het nie, daar wel potensiaal vir 

die gebruik van substitusie is.) 

Skryf ’n karakterskets (DBO, 

2011a:69). 

(i) Verwysing (wat, hy) 

(ii) Konjunksiemerkers (en) 

(iii) Leksikale kohesie 

(herhaling van hare) 

(iv) Ellips ( = was) 

(v) Substitusie (s’n = 

superheld) 

Sy liggaam was uiters volmaak 

en sy skoon heid  

buitengewoon [...] Sy hare was 

lank en gekrul en sy baard was ŉ 

kleur wat by sy hare gepas het 

Sy oë was helder blou kalm, wat 

altyd onskuldig, manlik en 

volwasse vertoon het.  My 

Superheld is anders as die ander 

kinders s’n. Hy kan enige iets 

doen.  

(Hierdie teks se laaste twee 

sinne is effens gewysig om aan 

te toon dat substitusie ook in ’n 

karakterskets gebruik kan word.) 
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Graad 9-KABV 

Leerfasiliteringsriglyn wat 

potensiaal vir die onderrig van 

kohesiemerkergebruik inhou 

Kohesiemerker(s) wat betrek 

kan word by die skryf van so ’n 

teks 

Illustrasies uit die graad 6- of 

graad 9-korpus van so ’n teks 

en van die tipe kohesiemerkers 

daarbinne 

Logiese opeenvolging van sinne 

(DBO, 2011b:96, 98, 102, 104, 106, 

107, 114) 

Konjunksiemerkers maak die 

verhouding tussen 

opeenvolgende sinne duideliker 

Baie kinders se ma’s kan lekker 

kook, bak en kos maak, maar 

sodra jy by my ma se kombuis in 

loer, sal haar kos jou laat snak na 

jou asem. (deelnemer 296 van 

hoërskool 4) 

Skryf ’n transaksionele teks, 

byvoorbeeld ’n dialoog (DBO, 

2011b:114). 

(i) Verwysing (dit, die 

meisie) 

(ii) Konjunksie (en) 

(iii) Leksikale kohesie 

(herhaling van meisie) 

(iv) Ellips ( = Die meisie is) 

(v) Substitusie (so baie = 

ongeveer R300) 

 

Spreker A: Kan ek asb R300,00 

by Ma leen? 

Spreker B: Vir wat is dit en 

hoekom so baie? 

Spreker A: Ek wil 'n meisie uit vat 

venaand 

Spreker B: Wie is die meisie? 

Spreker A:  Chanel. Sy is baie 

nice 

Spreker B: Solank julle nie drank 

gaan koop nie 

Spreker A: Ons sal nie, Ma. Ek 

moet net vir my smokes koop. 

Direkte onderrig van ellips en substitusie word geensins in die graad 6- en graad 9-KABV vereis nie.  

Die feit dat leerders oor die algemeen aangemoedig word om eerder volsinne as gereduseerde sinne 

te skryf (vgl. Cook, 1989:20), sou een moontlike verklaring kon wees vir die ontbreking van ellips en 

substitusie.  Na die navorser se mening is daar wel ruimte vir gefokusde aandag hieraan, 

byvoorbeeld waar direkte onderrig van konjunksiemerkergebruik vermeld word.  Carstens 

(1997:251) en Cornelius (2012:107) wys albei tereg daarop dat ellips dikwels met sinsneweskikking 

in Afrikaans geassosieer word, byvoorbeeld “Saterdae werk Leon aan sy boek of [-] kyk rugby op 

televisie” (Carstens, 1997:252).  (Beklemtoon deur NF.)  

’n Potensieel benutbare leerfasiliteringsriglyn in die graad 6-KABV wat ellips- en substitusiegebruik 

sou kon vereis, is “Toon begrip vir styl en register” (vgl. DBO, 2011a:70, 72, 81).  Carstens 

(1997:223-224) wys tereg daarop dat substitusie die taalgebruiker in staat stel om “die 



341 
 

voortdurende herhaling van dieselfde woord en uitdrukkings te vermy deurdat een woord deur ’n 

afwisselende ander woord vervang kan word en daar gevolglik stilistiese variasie kan ontstaan”.  

(Gekursiveer deur NF.)  Ponelis (1979:566) verwys na die belangrike funksie van ellips as “sentrale 

meganisme vir die voorkoming van herhaling”.  Uitskakeling van onnodige herhaling bring stilistiese 

vaartbelyning mee.  

Die fasiliteringsgeleentheid “Toon begrip vir styl en register” is reeds ingesluit by die graad 6-KABV.  

Al wat die kurrikulum-ontwikkelaars moet doen, is om die gebruik van ellips en substitusie hierby uit 

te lig. 

Daar is dus ’n groot aantal potensieel benutbare leerfasiliteringsriglyne vir die direkte onderrig van 

kohesiemerkergebruik wat in die graad 6- en graad 9-KABV ingebou is (vgl. tabel 4.60 verderaan); 

maar die onderwysers se aandag word nie eksplisiet daarop gevestig nie.  Uit die feit dat 

moedertaalsprekers in graad 6 en graad 9 slegs 66% en 50% onderskeidelik vir Skryf en aanbied in 

die Jaarlikse Nasionale Assesseringsvraestelle wat in 2014 afgeneem is, behaal het (DBE, 2015:77, 

89), en die feit dat Wes-Kaapse Departement van Onderwys (WKOD, 2008, 2010), ten opsigte van 

moedertaalsprekers van Afrikaans in graad 12, ook op sulke leemtes wys, blyk dit dat skryf ’n 

taalvaardigheid is wat dringend aandag behoort te geniet.   

As onbenutte leerfasiliteringsriglyne soos dié wat in tabel 4.60 hier bo aangetoon word, benut sou 

word, sou die leerders meer geleenthede kon hê om kohesiemerkers doelbewus te gebruik terwyl 

hulle skryf en in die proses kon oefen om “welgevormde tekste wat fokus op ’n geïntegreerde 

onderwerp, met goed-aangeduide interne oorgange” te skep (vgl. Carstens, 1997:114). 

4.7.3.1.4 Ander leemtes in die KABV’s geïdentifiseer 

Die onderrig van woordorde geniet in die onderrigplanne in die graad 9-KABV nie aandag nie.  Dit 

is vreemd aangesien onderwysers, voordat die onderrigplanne gegee word, wel van riglyne voorsien 

word oor verskillende tipes voegwoorde en of dit aan woordorde-veranderinge gekoppel word, of nie 

(vgl. uittreksel 4.1 op die volgende bladsy).  Die onderwysers word ingelig oor neweskikkende 

voegwoorde wat nie ’n effek op die woordorde van ’n sin het nie, maar by voegwoordelike bywoorde 

word net gemeld dat die woordorde verander.  Die aanloop-inversievolgorde, dit wil sê die bywoord 

word voor die werkwoord geplaas en die subjek verskuif dan tot na die werkwoord (Carstens, 

2011:43, 47), word nie eens genoem nie.  Soos blyk uit uittreksel 4.1 word weliswaar nie eers 

genoem dat die woordvolgorde verander wanneer onderskikkende voegwoorde gebruik word nie.  

Onderskikkende voegwoorde behels die gebruik van afhanklike woordvolgorde, waarna Coetser 

(1992:184) as “versteurde” woordorde verwys.  Die posisie van die eerste werkwoord verskuif na 

agter (vergelyk par. 2.3.4.2.ii, waar die afhanklike woordvolgorde aan die hand van voorbeelde 

geïllustreer word).  
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Uittreksel 4.1: Leiding oor voegwoorde en woordorde aan graad 9-onderwysers (DBO, 2011b:52) 

Die graad 6-KABV, daarenteen, verwys wel in die onderrigplanne direk na die onderrig van 

woordorde.  Alhoewel die onderrig van woordorde drie keer in die graad 6-KABV gemeld word, word 

daar nie gespesifiseer dat woordorde saam met die gebruik van konjunksiemerkers onderrig moet 

word nie.  In beide kurrikula moet eksplisiete riglyne gegee word vir voegwoorde wat ’n effek op 

woordorde het en dié waarby woordorde onveranderd bly, én die onderrig daarvan moet as ’n 

onderrigopdrag aan die onderwysers gegee word. 

Die feit dat die KABV-inhoud op die KABV vir die vak Engels Huistaal (vgl. DBO, 2011a:2; en 

uittreksel 4.2 hier onder) gebaseer is, is ’n moontlike rede waarom die onderrig van 

voegwoordgebruik nie aan die onderrig van woordorde gekoppel word nie.  Anders as by die onderrig 

van Engels behoort by die onderrig van Afrikaans aandag geskenk te word aan die kombinering van 

voegwoorde en woordorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uittreksel 4 2: Dieselfde leerfasiliteringsriglyn uit die graad 9-KABV vir Engels Huistaal (DBE, 
2011:115) en Afrikaans Huistaal (DBO, 2011b:117) onderskeidelik 

Die navorser het ook in die klasopdragte opgemerk dat 53.7% van die graad 6-deelnemers en 75% 

van die graad 9-deelnemers nie die onderskikkende voegwoord omdat effektief kon gebruik om twee 

sinne te skakel nie (vergelyk par. 4.7.1.1.2.i).  Slegs 6.6% en 24.4% onderskeidelik van die graad 9-

leerders kon die onderskikkende voegwoord al en asof gebruik.  Die leerders se onvermoë om die 

onderskikkende voegwoorde omdat, al en asof te gebruik, kan moontlik daaraan toegeskryf word 
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dat hulle nie vertroud is met die veranderde woordorde wat met die gebruik van onderskikkende 

voegwoorde saamhang nie.  Leerders kan alleenlik met die gebruik van onderskikkende voegwoorde 

vertroud word as hulle direk onderrig word oor die effek wat die gebruik daarvan op die struktuur van 

’n sin het, en as die Kurrikulum- en assesseringsbeleids-verklaring meer prominensie aan 

taalspesifieke fasette verleen. 

’n Verdere leemte in beide kurrikula is dat die graad 6- en graad 9-KABV nie spesifiseer watter 

voegwoorde binne ’n bepaalde graad onderrig behoort te word nie. Kort, eksplisiete riglyne, soos dié 

wat jare gelede vir elke standerd in die sillabus van die Transvaalse Onderwysdepartement vir 

Afrikaans Huistaal Senior Primêre Fase (Standerd 2 tot 4) gegee is (vgl. uittreksel 4.3 hier onder), 

ontbreek in die huidige KABV’s, so ook ’n duidelike aanduiding van progressie ten opsigte van die 

onderrig van kohesiemerkergebruik. 

 

 

 

 

 

Uittreksel 4.3: Voegwoordonderrig in die sillabus van die Transvaalse Onderwysdepartement 
(1978:28) 

’n Opvallende leemte in beide kurrikula is die feit dat leerfasiliteringsriglyne, ten opsigte van 

saamgestelde en veelvoudige sinne, nie na die gebruik van bepaalde voegwoorde verwys wat met 

die konstruering van saamgestelde of veelvoudige sinne saamhang nie.  In die graad 6-KABV word 

boonop verkeerde definisies aan die vakterme “veelvoudige en saamgestelde sinne” gekoppel. 

Vergelyk die volgende verkeerde definisies wat in die graad 6-KABV voorkom: 

 Veelvoudige sinne: het ’n hoofsin en ’n bysin (vgl. DBO, 2011a:21). 

 Saamgestelde sinne: bestaan uit meer as een hoofsin (vgl. DBO, 2011a:21). 

Korrekte omskrywings, wat voegwoorde aan veelvoudige en saamgestelde sinne koppel, behoort 

vir Afrikaansonderwysers gegee te word: 

Veelvoudige sinne: Neweskikkende voegwoorde soos en, want, maar en of word gebruik by 

die verbinding van hoofsinne, sonder dat enige verandering in die sinsvolgorde voorkom 

(Carstens, 2011:45). Byvoorbeeld: Monique hou nie van spinnekoppe nie, want hulle maak haar 

bang (selfgegenereerde voorbeeld). 

            Standerd 2                               Standerd 3                           Standerd 4 
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Saamgestelde sinne: Onderskikkende voegwoorde soos dat, hoewel, as, terwyl, sodra, 

aangesien, nadat, omdat en indien word gebruik om ’n hoofsin en ’n bysin met mekaar te verbind 

(Carstens, 2011:48).  Byvoorbeeld: Petra werk baie hard, omdat sy die toppresteerder in haar 

klas wil wees (selfgegenereerde voorbeeld). 

Samevatting ten opsigte van kohesiemerkergebruik in die KABV’s 

’n Gebrek aan prominensie ten opsigte van die onderrig van kohesiemerkergebruik, is ’n leemte wat 

dekades gelede reeds deur Cook (1989:127) met betrekking tot Engels en Wybenga (1989:vii) 

rakende Afrikaans opgemerk is.  Wybenga wys tereg daarop dat “binding” (oftewel 

kohesiemerkergebruik) “op skool geen, of baie min aandag [kry], hoewel dit van uiterste belang is 

by die skryf en lees van tekste”.  Jare later blyk hierdie leemte steeds uit die navorser se ontleding 

van die betrokke Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings. 

In hierdie afdeling het die navorser daarop gewys dat die Departement van Basiese Onderwys 

jaarliks van Afrikaansonderwysers vereis om kohesiemerkergebruik slegs tien (3 + 7) en twaalf keer 

(9 + 3) aan graad 6- en graad 9-leerders onderskeidelik te onderrig.  Gemeet aan die aantal bladsye 

waaruit hierdie dokumente bestaan (112 en 140 bladsye), sowel as die feit dat die onderrigplanne 

vir ’n hele jaar opgestel is, kan met sekerheid gestel word dat min prominensie aan die direkte 

onderrig van kohesiemerkergebruik verleen word.   

Meer aandag kan volgens die navorser se mening aan die direkte onderrig van 

kohesiemerkergebruik gegee word as die Departement van Basiese Onderwys die bewoording van 

die tien en negentien geïdentifiseerde indirekte leerfasiliteringsriglyne (vgl. tabel 4.59 op die 

volgende bladsy), waarby die onderrig van kohesiemerkergebruik reeds indirek ingebou is 

(byvoorbeeld die onderrig van saamgestelde en veelvoudige sinne), aanpas om direk op die onderrig 

daarvan te wys.   

Die navorser het ook 65 en 47 leerfasiliteringsriglyne geïdentifiseer waarby potensiaal bestaan vir 

die direkte onderrig van kohesiemerkergebruik (vgl. tabel 4.59 op die volgende bladsy), maar dat 

hierdie potensiaal geensins benut word nie.  Hierdie potensiaal ten opsigte van 

kohesiemerkergebruik is by geïsoleerde sinne (onder Taalstrukture- en konvensies), maar veral ook 

by langer skryftake (onder Skryf en aanbied) opgemerk.   

Na die navorser se mening behoort die potensiaal ten opsigte van kohesiemerkergebruik by langer 

skryftake benut te word, omdat die gebruik daarvan onder andere aantoon hoe die verskillende dele 

van ’n teks by mekaar pas (vgl. De Beaugrande & Dressler, 1981: 113).  Dit is ook maklik om riglyne 

vir leerfasilitering by Skryf en Aanbied, aan te pas om op die direkte onderrig van 

kohesiemerkergebruik te dui.  ’n Eenvoudige voorbeeld hiervan is die leerfasiliteringsriglyn “Skryf ŉ 

instruksionele teks, byvoorbeeld hoe om iets te maak” (vgl. DBO, 2011b:73).  Die bewoording van 
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die leerfasiliteringsriglyn kan soos volg gewysig word: “Skryf ŉ instruksionele teks, byvoorbeeld hoe 

om iets te maak en gebruik woorde soos eerstens, tweedens, derdens, laastens, later, daarna om 

die volgorde van die stappe aan te toon”.  Die gewysigde leerfasiliteringsriglyn dui nou op die direkte 

onderrig van tydsaanduidende konjunksiemerkers.   

Geen nuwe leerfasiliteringsriglyne hoef dus by die KABV’s ingesluit te word nie.  Die potensiaal ten 

opsigte van direkte kohesiemerkergebruik moet net deur die Departement van Basiese Onderwys 

by die bestaande leerfasiliteringsriglyne ontgin én eksplisiet hierby verwoord word om te verseker 

dat kohesiemerkergebruik inderdaad onderrig word.  Onderstaande tabel dien as samevatting van 

die aantal keer dat daar in die graad 6- en graad 9-KABV na die direkte en indirekte onderrig van 

kohesiemerkergebruik verwys word, sowel as die aantal onbenutte leerfasiliteringsriglyne. 

Tabel 4.59: Direkte, indirekte en potensieel benutbare leerfasiliteringsriglyne in die graad 6- en graad 
9-KABV 

KABV’s Taalvaardighede 

Skryf en aanbied Taalstrukture en -konvensies 
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Graad 6-KABV 3 2 50 7 8 15 

Graad 9-KABV 9 11 26 3 8 21 

Leemtes wat binne die KABV’s geïdentifiseer is, behels (i) die gebrek aan graadspesifieke leiding 

ten opsigte van die onderrig van voegwoorde en (ii) die onderrig van voegwoorde sonder om aandag 

te gee aan tersaaklike woordorde-implikasies.   

4.7.3.2 Assesseringsgeleenthede ten opsigte van kohesiemerkergebruik in die 

 JNAV’e 

In hierdie afdeling word die bevindings ten opsigte van direkte, indirekte en potensieel benutbare 

assesseringsgeleenthede in die graad 6- en graad 9-JNAV beskryf.  Die navorser begin by graad 6-

vlak en beskryf dan die bevindings op graad 9-vlak. 
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Die Jaarlikse Nasionale Assesseringsvraestelle (JNAV’e) van graad 6 en graad 9 vir Afrikaans 

Huistaal, wat in 2014 landswyd by graad 6- en graad 9-leerders afgeneem is, is ontleed ten opsigte 

van die wyse waarop kohesiemerkergebruik direk of indirek daarin geassesseer word.  Potensieel 

benutbare assesseringsgeleenthede, soos direkte en indirekte assesseringsgeleenthede, is 

geïdentifiseer, gekodeer en gekwantifiseer ten einde ’n geheelbeeld te vorm van die mate van 

prominensie wat in die JNAV’e aan die assessering van kohesiemerkergebruik verleen word.  

Wanneer die frekwensies van die direkte, indirekte en potensieel benutbare 

assesseringsgeleenthede gegee word, is dit die resultaat van items binne aktiwiteite wat saamgetel 

is en nie van aktiwiteite as gehele nie (vergelyk par. 4.7.3 vir ’n illustrasie hiervan).  Die aantal items 

waaruit elke JNAV saamgestel is, word telkens weergegee. 

4.7.3.2.1 Assesseringsgeleenthede ten opsigte van kohesiemerkergebruik in die  
 graad 6-JNAV 

Uit ’n totale 44 items in die graad 6-JNAV word kohesiemerkergebruik by ses items direk 

geassesseer.  Dit dui vir die navorser daarop dat ’n groot mate van prominensie in die graad 6-JNAV 

aan die direkte assessering van kohesiemerkergebruik verleen word, omdat sewe items ’n groot 

hoeveelheid items is om net aan een faset van taal af te staan.  Sulke direkte 

assesseringsgeleenthede behels die direkte assessering ten opsigte van konjunksiemerkergebruik, 

die gebruik van verwysing en die gebruik van ellips.  Konjunksiemerkergebruik word by een van die 

44 items ook indirek geassesseer en een potensieel benutbare assesseringsgeleentheid is 

geïdentifiseer. 

4.7.3.2.1.1 Direkte assesseringsgeleenthede ten opsigte van kohesiemerkergebruik in 

 die graad 6-JNAV 

Die eerste opdrag (wat uit drie items bestaan) wat konjunksiemerkergebruik direk assesseer, 

behels die gee van drie sinspare gepaaard met ’n voegwoord aan die einde van elke sinspaar.  

Hierdie item vereis van die leerders om elkeen van die sinspare met ’n gegewe voegwoord te verbind  

(vgl. uittreksel 4.4 op die volgende bladsy).  Twee van die drie voegwoorde wat die graad 6-leerders 

moet gebruik, naamlik en en want, is eenvoudige neweskikkende voegwoorde, wat geen 

verandering in die woordvolgorde meebring nie.  Die ander voegwoord is daarom – ’n 

voegwoordelike bywoord waarvan die gebruik meer kompleks is, omdat dit die struktuur van ’n sin 

beïnvloed.  Dit bring die aanloop-inversievolgorde mee (vgl. Carstens, 2011:43, 47).  Hierdie opdrag 

assesseer geensins die gebruik van onderskikkende voegwoorde nie. 
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Uittreksel 4.4: Direkte assessering van konjunksiemerkergebruik in die graad 6-JNAV (DBO, 
2014a:10) 

Soos blyk uit die memorandum van opdrag 21 (vgl. uittreksel 4.5 op die volgende bladsy), word die 

gebruik van ellips by item 21.1 geassesseer.  Die leerders moet die sinne “Kameelperde eet blare” 

en “Kameelperde eet gras” met die voegwoord en verbind sonder om kameelperde eet in die tweede 

hoofsin te herhaal.  Hulle antwoord moet soos volg lyk: “Kameelperde eet blare en gras”.  Daar word 

egter nie vir die leerders gesê dat hulle geen woorde mag herhaal nie, en daarom kan hulle myns 

insiens nie punte verloor vir iets wat nie eksplisiet in die opdrag verwoord is nie. 

Woordorde word direk by item 21.2 en item 21.3 geassesseer (vgl. uittreksel 4.5 op die volgende 

bladsy).  Dit is sinvol dat woordorde geassesseer word, omdat woordordegebruik aan 

voegwoordgebruik gekoppel word, máár daar word weereens nie eksplisiet vir die leerders gesê dat 

hulle vir woordorde bepunt word nie. 

Verdere kritiek teen die memorandum van opdrag 21 is dat die leerders gepenaliseer is as 

hoofletters en leestekens verkeerd gebruik is, al het hulle die sinne korrek verbind.  Die fokus van 

hierdie opdrag is immers die verbinding van sinspare met voegwoorde.  Verkeerde leestekengebruik 

en spelfoute benadeel nie effektiewe kohesiebewerkstelliging nie.  Die verkeerde gebruik van 

woordorde kan weliswaar as ’n groter (taal)fout beskou word, omdat die kombinering van bepaalde 

voegwoorde met ’n bepaalde woordorde ’n belangrike rol in Afrikaans vervul.   

Terwyl die navorser die graad 6-klasopdrag by laerskool 1 afgeneem het, het ’n groot aantal van die 

leerders gevra of hulle na die leestekens in die sluitingsoefening moet kyk om te bepaal watter 

voegwoord (omdat of want) hulle moet gebruik (vgl. item 1.4 in bylaag G).  Ook dít is vir die navorser 

’n aanduiding dat, wanneer die hierdie betrokke groepie graad 6-leerders voegwoorde moet gebruik, 

hulle meer fokus op leestekengebruik saam met voegwoorde as om na die woordorde te kyk en dan 

op grond daarvan te besluit watter voegwoord meer sinvol is om kohesie effektief te bewerkstellig. 
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Uittreksel 4.5: Memorandum van opdrag 21.1 tot 21.3 in die graad 6-JNAV (DBO, 2014c:3) 

Dit sou myns insiens meer sinvol wees om die puntetoekenning van item 21.1 tot item 21.3 soos 

volg aan te pas: 

 Item 21.1: kohesiemerkergebruik (1 punt), weglating van woorde wat herhaal word; dit wil sê 

ellips (1 punt), taalkundig korrekte gebruik van die voegwoord (d.i. korrekte woordorde is gebruik) 

(1 punt) en korrekte taalgebruik (d.i. hoofletter- en leestekengebruik en woordorde) (1 punt). 

 Item 21.2: kohesiemerkergebruik (1 punt), taalkundig korrekte gebruik van die voegwoord (d.i. 

korrekte woordorde is gebruik) (1 punt) en korrekte taalgebruik (d.i. hoofletter- en 

leestekengebruik en woordorde) (1 punt).  Dieselfde puntetoekenning sou by item 21.3 gegee 

kon word. 

Soos die opdrag by uittreksel 4.4 gegee is, is die leerders onder die indruk dat hulle slegs bepunt 

word vir die verbinding van sinne, maar die memorandum by uittreksel 4.5 toon aan dat hulle ook 

bepunt word vir die korrekte taalgebruik.  Dit maak hierdie opdrag ongeldig, omdat dit nie meet wat 

dit veronderstel is om te meet nie. Elke kriterium, waaraan die leerders se antwoorde gemeet word, 

behoort myns insiens in die bewoording van opdrag 21 gereflekteer te word. 

’n Tweede direkte assesseringsgeleentheid, ten opsigte van konjunksiemerkergebruik, is die 

direkte assessering van die gebruik van die onderskikker dat (vgl. uittreksel 4.6 en uittreksel 4.7 op 

die volgende bladsy).  
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Uittreksel 4.6: Direkte assessering van die onderskikker dat in die graad 6-JNAV (DBO, 2014a:7) 

Die leerders word eweneens, soos by die vorige opdrag, gepenaliseer as hoofletters verkeerd 

gebruik is, terwyl veranderde woordorde nie direk geassesseer word nie (vgl. uittreksel 4.7 hier 

onder).  Na die navorser se mening moet woordorde ’n kriterium in die memorandum wees omdat 

dat ’n onderskikkende voegwoord is wat met afhanklike woordorde saamhang (Carstens, 2011:49).  

Dit sou ook sinvol wees om in die opdrag eksplisiet aan te dui dat die leerders punte vir (i) 

aanhalingstekens of dubbelpunte wat weer gebruik word en (ii) verkeerde leestekengebruik verloor, 

ten einde die geldigheid van die opdrag te verhoog. 

 

 

 

Uittreksel 4.7: Memorandum ten opsigte van opdrag 15 in die graad 6-JNAV (DBO, 2014c:2) 

’n Derde direkte assesseringsgeleentheid behels die assessering van verwysing.  Verwysing 

word by twee (van die 44) items in die graad 6-JNAV direk geassesseer.  Die graad 6-leerders word 

van drie sinne voorsien (waarin ’n voornaamwoord weggelaat is) sowel as ’n woordbank met drie 

voornaamwoorde in, waaruit hulle ’n korrekte voornaamwoord (’n realiseringsmiddel van verwysing) 

moet kies om in die oop spasie in elke sin te skryf (vgl. DBO, 2014a:10).  Om die korrekte 

voornaamwoord te kan kies, moet die leerders die antesedent in ag neem (aangedui met pyle hier 

onder).  Twee realiseringsmiddele van verwysing word getoets, naamlik persoonlike 

voornaamwoorde wat selfstandig optree (hulle) en attributiewe besitlike voornaamwoorde (sy).   

Vergelyk die volgende sinne uit die graad 6-JNAV: 

 “Die kameelperd gebruik sy lang bene om homself te beskerm.” 

 

 “Kameelperde is groot, maar hulle is baie saggeaard.” 

 

Die graad 6-JNAV maak ook voorsiening vir die indirekte assessering van konjunksiemerkergebruik 

by een opdrag.  Hierdie opdrag word in par. 4.7.3.2.1.2 in fyner besonderhede beskryf. 
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4.7.3.2.1.2 Indirekte assesseringsgeleenthede ten opsigte van kohesiemerkergebruik 

 in die graad 6-JNAV 

Konjunksiemerkergebruik word by een opdrag (uit ’n totaal van 44 items) in die graad 6-JNAV indirek 

geassesseer (vgl. uittreksel 4.8 hier onder).  Die graad 6-deelnemers kry die sin “As Ram nie sy vrou 

gewaarsku het teen Jakkals en Luiperd nie, sou...” en hulle moet die res van die sin voltooi deur van 

die inligting in die betrokke storie gebruik te maak. 

 

 

 

 

Uittreksel 4.8: Indirekte assessering van konjunksiemerkergebruik in die graad 6-JNAV (DBO, 
2014a:5) 

Soos blyk uit die memorandum van hierdie opdrag (vgl. uittreksel 4.9 hier onder) word leesbegrip en 

die gebruik van die korrekte woordorde direk geassesseer,  al word woordorde nie as ’n vereiste in 

die opdrag weerspieël nie (vgl. uittreksel 4.8 hier bo), en die gebruik van die onderskikkende 

voegwoord as waarmee die gegewe sin begin, indirek geassesseer. 

 

 

 

 

Uittreksel 4.9: Memorandum ten opsigte van opdrag 9 (DBO, 2014:2) 

Twee leemtes is ten opsigte van hierdie opdrag geïdentifiseer.  Die eerste leemte behels die feit dat 

die leerders gepenaliseer word vir die verkeerde woordorde; hoewel korrekte woordorde nie in die 

antwoorde van die leerders vereis word nie, en die tweede leemte behels die feit dat, al voltooi die 

leerders die gegewe sin op ’n sinvolle wyse, hulle steeds nul behaal as die woordorde van die sin 

verkeerd is.  Hierdie opdrag behoort eintlik dan twee punte te tel: een punt vir korrekte leesbegrip 

en een punt vir die korrekte taalgebruik, en albei hierdie kriteria behoort in die opdrag voor te kom 

sodat die leerders presies weet wat van hulle verwag word. 

Die twee items waarby die gebruik van kohesiemerkers geassesseer sou kon wCord, word in die 

par. 4.7.3.2.1.3 hierna beskryf. 



351 
 

4.7.3.2.1.3  Potensieel benutbare assesseringsgeleenthede in die graad 6-JNAV 

In die graad 6-JNAV moet die leerders ’n storie oor Jakkals, Luiperd en Ram lees en hierdie storie 

vervolgens in vyf sinne opsom (vgl. DBO, 2014a:5).  Die gebruik van al vyf kohesiemerkers kan deur 

middel van hierdie opdrag geassesseer word.   

 Daar sou van die leerders verwag kon word om verbande tussen sinne met behulp van 

voegwoorde uit te druk, en deur middel hiervan sou konjunksiemerkergebruik geassesseer kon 

word.   

 Die gebruik van verwysing sou geassesseer kon word deur van die leerders te verwag om 

voornaamwoorde en lidwoorde te gebruik om na sake wat reeds genoem is, te verwys. 

 Die gebruik van ellips en substitusie, as stilisties eleganter kohesieskeppende middele, wat 

verkorting in ’n teks meebring, sou ook geassesseer kon word, aangesien die leerders ’n 

opsommig skryf.   

 ’n Ander vereiste sou kon wees om van die leerders te verwag om realiseringsmiddele van 

leksikale kohesie soos herhaling, sinonieme en superordinate te gebruik.  Die doel hiermee is 

om deur middel van die leksikon van die taal betekenisverbande in die oppervlakteks tot 

uitdrukking te bring én terselfdertyd te verseker dat die nasiener weet dat dieselfde onderwerp 

van sin tot sin ter sprake is.  

Die laaste assesseringsgeleentheid wat konjunksiemerkergebruik direk assesseer behels ŉ 

paragraaf wat die graad 6-leerders moet skryf.  ’n Konteks word geskep “In ŉ verlate straat word Kat 

deur sy aartsvyand, Hond, gejaag.  Kat probeer ontsnap, maar word in ŉ doodloopstraat vasgekeer” 

en dan word van die leerders vereis om ŉ dialoog te skryf wat uit vyf spreekbeurte vir Kat en vyf 

spreekbeurte vir Hond bestaan.   

Hulle aandag word slegs daarop gevestig om die korrekte formaat vir ŉ dialoog, korrekte leestekens, 

korrekte spelling en korrekte taalstrukture te gebruik.  Die graad 6-leerders verwerf punte vir die 

volgende kriteria: (i) inhoud en beplanning, (ii) taal, styl en redigering en struktuur (vgl. DBO, 

2014a:12).  Die gebruik van ellips en substitusie sou ’n goeie wegspringplek kon wees om 

kohesiemerkergebruik te assesseer.  Hierdie aanbeveling is gegrond op die navorser se bevinding 

dat die betrokke graad 6-deelnemers in hulle selfstandige skryfwerk ellips en substitusie veral in 

dialoë gebruik het (vergelyk par. 4.7.2.6). 

Die bevindings ten opsigte van die assessering van kohesiemerkergebruik waartoe die navorser in 

haar ontleding van die graad 9-JNAV gekom het, word in par. 4.7.3.2.2 beskryf.  
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4.7.3.2.2 Assesseringsgeleenthede ten opsigte van kohesiemerkergebruik in die  
 graad 9-JNAV 

Uit ’n totaal van 49 items in die graad 9-JNAV word kohesiemerkergebruik 

(konjunksiemerkergebruik) alleenlik by een item direk geassesseer (vergelyk par. 4.7.3.2.2.1 hierna 

vir ’n beskrywing hiervan).  

4.7.3.2.2.1  Direkte assesseringsgeleenthede in die graad 9-JNAV 

’n Opdrag word vir die leerders gegee en behels die verbinding van twee sinne op ’n hoër vlak (vgl. 

uittreksel 4.10 hier onder) want, anders as die opdrag in die graad 6-JNA, bied hierdie opdrag 

geleentheid om self ’n voegwoord te kies wat ’n teenstellende semantiese verband tussen die 

gegewe sinne uitdruk.  

 

 

 

 

 

Uittreksel 4.10: Direkte assessering van konjunksiemerkergebruik in die graad 9-JNAV  
(DBO, 2014b:6) 

Hierdie voegwoord hoef nie net die neweskikkende voegwoord maar te wees nie.  Ruimte word selfs 

in die memorandum gelaat vir die onderskikkende voegwoord terwyl (gekoppel aan afhanklike 

woordorde), die neweskikkende voegwoord en of die voegwoordelike bywoord daarom (gekoppel 

aan die aanloop-inversievolgorde) (vgl. uittreksel 4.11 hier onder).  Soos blyk uit die memorandum 

(vgl. uittreksel 4.11 hier onder), word woordorde nie geassesseer nie, hoewel die moontlikheid 

bestaan dat die leerders voegwoorde soos terwyl of daarom, wat die struktuur van ’n sin beïnvloed, 

kan gebruik.  Hierdie opdrag behoort dus twee punte te tel: een punt vir die gebruik van ’n voegwoord 

wat die gewenste verband tussen die sinne uitdruk, en ’n ander punt vir die taalkundig korrekte 

gebruik van die voegwoord. 

 

 

 

Uittreksel 4.11: Memorandum ten opsigte van opdrag 1.11 in die graad 9-JNAV (DBO, 2014d:2) 

Geen indirekte assesseringsgeleenthede is in die graad 9-JNAV opgemerk nie, maar twee 

potensieel benutbare assesseringsgeleenthede is wel (vgl. 4.7.3.2.2.2 vir ’n beskrywing daarvan). 
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4.7.3.2.2.2  Potensieel benutbare assesseringsgeleenthede in die graad 9-JNAV 

Drie potensieel benutbare assesseringsgeleenthede is deur die navorser in die graad 9-JNAV 

geïdentifiseer.  Die eerste assesseringsgeleentheid behels ’n opdrag aan die leerders om ŉ 

verhalende opstel oor een van die volgende twee onderwerpe te skryf, naamlik “Die dag toe ek besef 

het ek is vry!” of “Die dag toe sosiale media (Facebook, Twitter, ens.) my lewe verander het!” (vgl. 

DBO, 2014b:18).  Die graad 9-leerders se verhalende opstel word aan die hand van die volgende 

kriteria geassesseer: (i) gebruik die korrekte formaat vir ŉ verhalende opstel, (ii) gebruik korrekte 

sinstrukture en taalgebruik, (iii) inhoud, (iv) taalstrukture en -konvensies en (v) tekslengte (vgl. 

DBO, 2014b:21).  Die assessering van kohesiemerkergebruik sou ook by hierdie skryftaak betrek 

kon word.  Daar sou van die leerders verwag kon word om verwysing te gebruik omdat karakters 

gewoonlik deel van narratiewe tekste vorm wat aanleiding gee tot die verhoogde gebruik van 

verwysing (vgl. Mahlberg, 2006:367). Ellips en substitusie sou geassesseer kon word aangesien die 

navorser bevind het dat die graad 9-deelnemers van haar studie hierdie twee kohesiemerkers veral 

in verhalende opstelle gebruik het (vergelyk par. 4.7.2.6).  Die gebruik van leksikale kohesiemiddele, 

soos sinonieme, antonieme en superordinate as stilisties eleganter maniere om leksikale kohesie te 

realiseer, sou ’n kriterium kon wees, en omdat karakters deel van die verhaallyn uitmaak, sou die 

gebruik van afwisselende naamwoordstukke, om verwysing op verskillende maniere na verskillende 

karakters voort te sit, selfs vereis kon word.  

Die tweede assesseringsgeleentheid behels ’n opdrag waarby die leerders die volgende sin in die 

indirekte rede moet oorskryf: “Mnr Ramaphosa het gesê: ‘Madiba se lang pad is verby’” (vgl. DBO, 

2014b:7).  In die memorandum van die graad 9-JNAV word nie aangedui dat die leerders die 

onderskikker dat hoef te gebruik nie.  Die skoon bysin “Mnr. Ramaphosa het gesê Madiba se lang 

pad is verby” word as korrek aanvaar (vgl. DBO, 2014d:3); daarom word hierdie opdrag deur die 

navorser beskou as ’n potensieel benutbare assesseringsgeleentheid, ten opsigte van 

kohesiemerkergebruik  Hierdie opdrag sou kohesiemerkers direk kon assesseer as die bewoording 

daarvan só gestel word dat dit die gebruik van dat én die korrekte woordorde vereis.  So ’n opdrag 

sou twee punte kon tel: Ramaphosa het gesê dat Madiba se lang pad verby is (een punt vir die 

effektiewe gebruik van dat en een punt vir die afhanklike woordorde wat korrek gebruik is) 

Samevatting ten opsigte van kohesiemerkergebruik in die JNAV’e 

In die JNAV’e word leesbegrip, die interpretasie van visuele media en taalstrukture en -konvensies, 

soos die lydende en bedrywende vorm, die gebruik van pre- en suffikse, die identifisering van spel- 

en leestekenfoute en woordsoorte in konteks geassesseer, en word van hierdie taalstrukture en  

-konvensies by net een item geassesseer.  In die graad 6-JNAV word kohesiemerkergebruik egter 

by ses van die 44 items direk geassesseer (vgl. tabel 4.60 op die volgende bladsy).  Hieruit kan 

afgelei word dat ’n groot mate van prominensie in die graad 6-JNAV aan die assessering van 
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kohesiemerkergebruik verleen word.  Bykomend tot die groot aantal keer wat kohesiemerkers direk 

geassesseer word, word verskillende tipes kohesiemerkers ook in die graad 6-JNAV direk 

geassesseer, naamlik konjunksiemerkergebruik, die gebruik van verwysing sowel as die gebruik van 

ellips.  Om die prominensie verder te verhoog kan een indirekte assesseringsgeleentheid effens 

anders verwoord word sodat dit op die direkte assessering van kohesiemerkergebruik dui, én kan 

die potensiaal by twee assesseringsgeleenthede (vgl. tabel 4.60), wat onbenut gelaat is, benut word.   

Die feit dat kohesiemerkergebruik (spesifiek konjunksiemerkergebruik) slegs by een item van 

49 items in die graad 9-JNAV geassesseer word, dui op ’n gebrek aan prominensie wat daarin aan 

die direkte assessering van kohesiemerkergebruik verleen word.  Daar is myns insiens drie 

assesseringsgeleenthede wat benut sou kon word om meer prominensie aan die direkte assessering 

van kohesiemerkergebruik te verleen (vgl. tabel 4.60). 

Dit is vreemd dat die graad 6-JNAV voorsiening maak vir ’n groter aantal direkte 

assesseringsgeleenthede, ten opsigte van kohesiemerkergebruik, omdat ’n mens sou verwag dat 

ouer leerders meer blootstelling aan kohesiemerkergebruik behoort te kry. 

Tabel 4.60: Direkte, indirekte en potensiële assessering van kohesiemerkergebruik in die graad 6- en 
        graad 9-JNA 
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Graad 6-JNAV 6 1 2 44 

Graad 9-JNAV 1 0 3 49 

Die navorser maak die volgende aanbevelings ter verbetering van die samestelling van die JNAV’e: 

 Die leerders kan nie bepunt word vir aspekte wat nie eksplisiet in die opdrag verwoord is nie.  

Om ’n geldige meetinstrument daar te stel moet seker gemaak word dat die leerders presies 

weet wat van hulle verwag word en waarvolgens hulle geassesseer gaan word. 

 Woordorde moet, daar waar dit nodig is gepaard met voegwoordgebruik geassesseer word,  

en wanneer woordorde wel geassesseer word, moet dit in beide die memorandum én die 

opdrag in die vraestel staan.  

 Die puntetoekenning van bepaalde opdragte moet aangepas word deur sommige opdragte 

uit twee of drie punte te laat tel.  Een punt kan toegeken word vir die effektiewe gebruik van 
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’n bepaalde kohesiemerker, ’n ander punt vir die taalkundig korrekte gebruik van die 

kohesiemerker (soos woordorde by voegwoorde) en ’n ander punt vir taalkwessies soos 

spelling en interpunksie. 

 ’n Sluitingstegniekmetode, soos die een in die klasopdragte van hierdie studie (vgl. bylae 

G en H) is ’n goeie tipe oefening waarby die gebruik van verwysing en konjunksie binne 

dieselfde opdrag direk geassesseer sou kon word. 

In par. 4.7.3.1 en par. 4.7.3.2 het die navorser ondersoek ingestel na leerfasiliteringsriglyne en 

assesseringsgeleenthede onderskeidelik, ten opsigte van kohesiemerkergebruik, in die KABV’s en 

JANV’e.  In par. 4.7.3.3 hierna geniet ’n bespreking aandag rakende direkte, indirekte en potensieel 

benutbare onderriggeleenthede in die graad 6-werkboeke, ten opsigte van kohesiemerkergebruik. 

4.7.3.3 Onderriggeleenthede ten opsigte van kohesiemerkergebruik in die  

 graad 6-werkboeke 

Twee werkboeke is gedurende 2014 aan graad 6-leerders landswyd uitgereik: ’n werkboek vir die 

eerste twee kwartale en ’n werkboek vir die laaste twee kwartale van die jaar.  Albei hierdie 

werkboeke is geanaliseer ten opsigte van die direkte, indirekte en potensieel benutbare 

onderriggeleenthede met betrekking tot kohesiemerkergebruik daarbinne.  Wanneer frekwensies 

aangedui word, is dit dié van aktiwiteite as gehele, en nie item vir item soos in die JNAV’e nie.   

4.7.3.3.1 Direkte onderriggeleenthede ten opsigte van kohesiemerkergebruik in die graad 
 6-werkboeke 

Direkte onderriggeleenthede in die graad 6-werkboeke behels die gebruik van konjunksiemerkers 

(nege keer en vyf keer in die twee graad 6-werkboeke onderskeidelik) en die gebruik van verwysing 

(een keer in die eerste werkboek van graad 6).  

(i) Direkte onderriggeleenthede ten opsigte van konjunksiemerkergebruik in die graad 6-

werkboeke 

Voordat ’n samevattende uiteensetting gegee word van onderriggeleenthede in die graad 6-

werkboeke waarby konjunksiemerkergebruik direk betrek word, word enkele tersaaklike opmerkings 

gemaak oor Bloom se taksonomie wat vir die beskrywing van hierdie onderriggeleenthede relevant 

is.  Bloom se 1981-taksonomie, met betrekking tot die kognitiewe domein, bestaan uit die volgende 

komponente: kennis, begrip, toepassing, analise, sintese en evaluering  (Anderman & Anderman, 

2010:12-13).  Hierdie taksonomie is in 2001 hersien sodat die ses ko`mponente die kognitiewe 

prosesse en vaardighede wat leerders tydens die voltooiing van enige akademiese taak gebruik, 

beter kan reflekteer (Anderman & Anderman, 2010:13).  Na die hersieningsproses sien die ses 
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komponente (kognitiewe prosesse), in volgorde van moeilikheidsgraad, soos volg daar uit: onthou, 

verstaan, pas toe, analiseer, evalueer en ontwerp.   

Hierdie ses kognitiewe prosesse wat gedurende die voltooiing van ’n leeraktiwiteit gebruik kan word, 

word in die onderstaande kolpunte gedefinieer (vgl.  NWU104, 2012). 

 Die kognitiewe proses “onthou” (vlak 1 van Bloom) dui daarop dat toepaslike kennis uit 

langtermyngeheue (LTG) opgeroep word.  Die student moet bepaalde aspekte identifiseer of 

herken en moet dan kennis wat verband hou met aangebode materiaal uit die 

langtermyngeheue oproep.  Aksiewoorde binne onderrig-en-leeraktiwiteite, wat daarop dui 

dat die leerders inligting moet herroep, is “noem / stel ’n lys saam / identifiseer / beskryf / 

vind”. 

 Die kognitiewe proses “verstaan” (vlak 2 van Bloom) beteken dat betekenis verstaan word.  

Aksiewoorde in hierdie verband is onder andere “verduidelik / onderskei / vergelyk / 

herrangskik / klassifiseer / som op”. 

 Die kognitiewe proses “toepassing” (vlak 3 van Bloom) vereis van die leerders om vorige 

kennis, sowel as begrip van hierdie kennis te benut om ’n probleem op te los.  Aksiewoorde 

in hierdie verband sluit in “demonstreer hoe jy sou toepas / pas toe op / implementeer / 

voorspel / bereken / selekteer / kies / differensieer”. 

 “Ontleding” (vlak 4 van Bloom) dui daarop dat ’n probleem in kleiner dele opgedeel en daar 

dan bepaal word hoe hierdie kleiner dele met mekaar verband hou.  Aksiewoorde wat daarop 

dui dat toepassing as ’n kognitiewe proses gebruik word, is “vergelyk / assesseer / organiseer 

/ attribueer / ondersoek / wat is u mening oor / motiveer”.  

 Die kognitiewe proses “evalueer” (vlak 5 van Bloom) beteken dat oordele oor onder andere 

stellings, teorieë en bewerings gevel word.  Aksiewoorde soos “assesseer / evalueer” dui op 

die gebruik van evaluering as kognitiewe proses.  

 Die kognitiewe proses “skep” (vlak 6 van Bloom) dui daarop dat elemente saamgevoeg 

word om ’n nuwe patroon te vorm.  Die klem is op innovering, oorspronklikheid, die vermoë 

om te beplan, koördineer en formuleer.  Aksiewoorde in hierdie verband is “formuleer ’n 

oplossing vir / stel ’n program saam / beplan / doen oplossings aan die hand vir”. 

Vervolgens word die onderrig- en leergeleenthede, waarby die gebruik van konjunksiemerkers direk 

betrek word, beskryf sowel as beoordeel.  Watter kognitiewe prosesse (gemeet aan Bloom se 

taksonomie) die leerders tydens die uitvoer van elke leeraktiwiteit gebruik, word ook aangedui. 

 Die leerders kry sewe sinne waarin voegwoorde ontbreek en hulle moet besluit watter een van 

die volgende voegwoorde in die oop spasie geskryf moet word: die neweskikkende voegwoorde 

                                                
104 NWU is die afkorting vir Noordwes-Universiteit. 
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en, want en maar, die voegwoordelike bywoord daarom en die onderskikkende voegwoord 

alhoewel (vgl. DBO, 2013a:51).  Hierdie oefening vereis van die leerders om kennis van 

konjunksiemerkergebruik te herroep, soos die funksies van hierdie voegwoorde (vlak 1) en 

begrip van hierdie kennis oor konjunksiemerkergebruik te toon (vlak 2).  Hulle analiseer die 

verhouding wat tussen die betrokke sinne bestaan (vlak 4) en hulle kies (vlak 3) ’n geskikte 

voegwoord om in die oop spasies te skryf.  

 Die leerders kry vier onvoltooide sinne wat hulle moet voltooi deur omdat of as gevolg van te 

gebruik.  Byvoorbeeld, “Banyana Banyana het die toernooi gewen as gevolg van...” (vgl. DBO, 

2013a:74).  Hierdie oefening vereis van die leerders om kennis van konjunksiemerkergebruik, 

soos kennis van woordorde wat met die gebruik van as gevolg van en omdat saamhang (vlak 

1), en begrip van hierdie kennis (vlak 2) binne sinsverband toe te pas (vlak 3).  Aandag word aan 

woordorde gegee, omdat die leerders onderskikkende voegwoorde, wat aan afhanklike 

woordorde gekoppel is, moet gebruik; hoewel hulle aandag nie eksplisiet daarop gevestig word 

nie, en geen inligting daaroor gegee word nie.  

 Die leerders kry vier sinspare.  Die eerste sin van hierdie pare is ’n hoofsin en die tweede ’n 

bysin.  Die woordorde van die bysin is reeds na bysinvolgorde (of afhanklike woordvolgorde) 

verander. Vervolgens word daar van die leerders verwag om die onderskikkende voegwoord 

alhoewel te gebruik om die dele aan mekaar te las om volsinne te maak (vgl. DBO, 2013a:76).  

Hierdie oefening vereis van die leerders om kennis van konjunksiemerkergebruik, naamlik dat 

alhoewel ’n onderskikkende voegwoord is wat ’n teenstellende verband uitdruk (vlak 1), en begrip 

van hierdie kennis (vlak 2) te gebruik om die sinne te verbind (vlak 3).  Alhoewel die leerders 

blootstelling aan woordorde-veranderinge wat aan die onderskikkende voegwoord alhoewel 

gekoppel word, word hulle aandag egter nie direk daarop gevestig nie.  

 Die leerders word voorsien van ’n tabel bestaande uit drie kolomme: in die eerste kolom is vier 

sinne, in die tweede kolom is die neweskikkende voegwoord maar en die onderskikkende 

voegwoord alhoewel en in die derde kolom is vier sinne. Die leerders moet besluit watter sinne 

in die eerste en die laaste kolom by mekaar pas en hulle met maar of alhoewel verbind (vgl. 

DBO, 2013a:76). Hierdie oefening vereis van die leerders om kennis van 

konjunksiemerkergebruik te herroep (vlak 1), naamlik dat beide alhoewel en maar teenstellende 

konjunksieverhoudinge merk, en alhoewel aan afhanklike woordorde gekoppel word, en hierdie 

kennis te verstaan (vlak 2) ten einde die sinne te kan koppel (vlak 3).  Die leerders moet ook 

verskillende sinne bymekaartrek om te kyk of hulle by mekaar pas of nie; dit wil sê hulle moet 

ontleed (vlak 4).  Dit is ’n goeie oefening waarin verskillende kognitiewe prosesse betrek word, 

en ook woordorde aan bod kom, maar daar word geen verduideliking gegee of eksplisiet gewys 

op die woordverandering nie.   

 Vier sinspare word gegee.  Die leerders moet bepaal of die pare sinne verbind moet word met 

die neweskikkende voegwoord maar of die onderskikkende voegwoord alhoewel en dit dan in 

elk van die gevalle met een van hierdie voegwoorde verbind (vgl. DBO, 2013a:76).  Hierdie 
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oefening betrek weereens maar en alhoewel.  Die kognitiewe prosesse van Bloom wat hier 

relevant is, is die herroep van kennis oor maar en alhoewel (vlak 1), om hierdie kennis te verstaan 

(vlak 2), om die verhouding van die sinne tot mekaar te analiseer (vlak 4) en om ’n geskikte 

voegwoord te kies (vlak 3).  Woordorde kom ook aan bod; hoewel die leerders se aandag 

weereens nie eksplisiet daarop gevestig word nie. 

 ’n Goeie oefening behels die gee van twee sinne waarin ’n voegwoord weggelaat is. Die leerders 

moet besluit of die weggelate voegwoord die neweskikkende voegwoord maar of die 

onderskikkende voegwoord alhoewel is.  Daarna moet hulle vir hulle maat verduidelik wat die 

verskil tussen die twee sinne se betekenisse is (vgl. DBO, 2013a:100).  Hierdie oefening vereis 

van die leerders om kennis van die voegwoorde maar en alhoewel te herroep (vlak 1), die 

verhouding van die sinne tot mekaar te ontleed (vlak 4), en vervolgens ’n geskikte voegwoord te 

kies (vlak 3).  Om die verskil tussen die twee sinne vir hulle maat te verduidelik, moet hulle die 

sinne verstaan (vlak 2).  

 Vyf onvoltooide sinne word vir die leerders gegee en hulle moet die sinne voltooi deur 

voegwoorde te gebruik wat oorsaak-gevolg-verhoudings uitdruk, naamlik die onderskikkende 

voegwoord omdat en die voegwoordelike bywoorde as gevolg van en gevolglik. Byvoorbeeld, 

"Die fietsryer was nie fiks nie en gevolglik...” (vgl. DBO, 2013a:118).  Dit is ‘n besonder goeie 

oefening hierdie en betrek die volgende kognitiewe prosesse van Bloom: kennis van 

konjunksiemerkergebruik, soos kennis van woordorde wat met die gebruik van gevolglik 

saamhang (vlak 1), begrip van hierdie kennis (vlak 2), sowel as toepassing (vlak 3) omdat hulle 

die sinne self moet voltooi.  Woordorde kom ook aan bod, maar daar word nie ’n verduideliking 

gegee van of eksplisiet gewys op die woordverandering nie. 

 Die leerders kry ses pare van enkelvoudige sinne sowel as die volgende voegwoorde: die 

neweskikkende voegwoorde en en maar, die onderskikkende voegwoord omdat en die 

voegwoordelike bywoorde dus en egter.  Die leerders moet elkeen van die sinspare met een van 

die voorgenoemde voegwoorde verbind om ’n saamgestelde sin te vorm (vgl. DBO, 2013b:32).  

Dit is ’n uitstekende oefening hierdie, omdat al drie tipes voegwoorde (neweskikkende en 

onderskikkende voegwoorde en voegwoordelike bywoorde) betrek word.  Die kognitiewe 

prosesse van Bloom wat hier relevant is, is die herroep van kennis oor en, maar, omdat, dus en 

egter (vlak 1), om hierdie kennis te verstaan (vlak 2), om die verhouding van die sinne tot mekaar 

te analiseer (vlak 4) en om ’n geskikte voegwoord te kies (vlak 3).  Woordorde kom ook aan bod 

omdat die leerders voegwoordelike bywoorde soos dus en egter, wat met die aanloop-

inversievolgorde saamhang, moet gebruik; hoewel hulle aandag weereens nie eksplisiet daarop 

gevestig word nie. 

 Die leerders kry ses sinspare en ’n voegwoord aan die einde van elke sinspaar wat hulle moet 

gebruik om die sinne te verbind.  Hierdie voegwoorde is die onderskikkende voegwoorde totdat, 

voordat, alhoewel, indien en omdat en die voegwoordelike bywoord egter in (vgl. DBO, 

2013b:49).  Al word die voegwoorde vir die leerders gegee waarmee hulle die sinspare moet 
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verbind, kry hulle die geleentheid om hierdie (laerfrekwensie) voegwoorde deel van hulle 

woordeskat te maak.  Die leerders moet kennis van konjunksiemerkergebruik, veral kennis van 

die woordorde wat met hierdie konjunksiemerkers saamhang, gebruik, om die sinne te skakel 

(vlak 3), én hulle word blootgestel aan die veranderde woordorde wanneer onderskikkende 

voegwoorde en voegwoordelike bywoorde vir koppeling gebruik word, al word hulle aandag nie 

eksplisiet daarop gefokus nie.  As hierdie onderriggeleentheid met aantekeninge sou 

gepaardgaan, sou dit nóg ryker onderrig kon bewerkstellig.  

 Die leerders word vooraf onderrig oor die gebruik van die onderskikkende voegwoord omdat, die 

voegwoordelike bywoorde daarom en dus en die neweskikkende voegwoord want, wat gebruik 

word om oorsaak en gevolg tussen sinne uit te druk.  Vervolgens kry die leerders vyf sinne in die 

regterkantste kolom en vyf sinne in die linkerkantste kolom.  Hulle moet telkens besluit watter 

twee sinne by mekaar pas, en dan hierdie twee sinne met omdat, daarom, want of dus verbind 

(vgl. DBO, 2013b:112).  Hierdie oefening vereis van die leerders om bepaalde kennis van omdat, 

daarom, want en dus en maar soos die feit dat hulle oorsaak-gevolg-verhoudings uitdruk, en ’n 

bepaalde effek op die woordorde van ’n sin het, te herroep (vlak 1), te verstaan (vlak 2) en toe 

te pas tydens die verbinding van die betrokke sinne (vlak 3).  Die leerders moet ook verskillende 

sinne bymekaartrek om te kyk of hulle by mekaar pas of nie; dit wil sê ontleding as kognitiewe 

proses word ook betrek (vlak 4).  Dit is ’n goeie oefening hierdie waarin verskillende kognitiewe 

prosesse betrek word, en woordorde kom ook aan bod, maar daar word geen verduideliking 

gegee van of eksplisiet gewys op die woordverandering nie. Hierdie oefening vereis van die 

leerders om sinne in die eerste plek te verstaan (d.i. begrip te toon),  bepaalde kennis van 

konjunksiemerkergebruik toe te pas en te analiseer. 

 Die leerder kry ’n klein stukkie aantekeninge oor die gebruik van konjunksiemerkers.  Hulle 

aandag word daarop gevestig dat verbindingswoorde (oftewel voegwoorde) gebruik word om 

sinne te verbind, want daarsonder sou skryfwerk en spraak “rukkerig” gewees het (vgl. DBO, 

2013b:32). 

Uit die voorgaande bespreking is dit duidelik dat veral hoërkognitieweprosesse, soos gemeet aan 

Bloom se taksonomie, naamlik toepassing (vlak 3 van Bloom) en ontleding (vlak 4 van Bloom) by 

die onderriggeleenthede gebruik moet word.  Hierdie uitstekende onderriggeleenthede betrek ook 

die gebruik van verskillende konjunksiemerkers, wat die woordorde van ’n sin op verskillende wyses 

beïnvloed.  Die leerders kry die geleentheid om eenvoudige neweskikkende voegwoorde te gebruik 

wat geen effek op die woordvolgorde het nie, en komplekser voegwoorde wat ’n invloed uitoefen op 

woordorde van ’n sin, naamlik onderskikkende voegwoorde wat afhanklike woordvolgorde meebring 

en voegwoordelike bywoorde wat die aanloop-inversievolgorde meebring.  Die feit dat die leerders 

voegwoordelike bywoorde en onderskikkende voegwoorde moet gebruik, moet aangeprys word 

omdat aandag aan die gebruik van komplekser laefrekwensievoegwoorde ook gegee word. 
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Maar en alhoewel word egter te veel kere sonder afwisseling by die onderriggeleenthede betrek, 

terwyl ander teenstellende konjunksiemerkers soos nogtans of al net sulke goeie voegwoorde is, en 

aantekeninge of verduidelikings ten opsigte van kohesiemerkergebruik ontbreek.    

Woordorde word betrek wanneer die leerders voegwoorde soos onderskikkende voegwoorde en 

voegwoordelike bywoorde gebruik, maar daar word nie ’n verduideliking gegee van of eksplisiet 

gewys op woordorde-verandering nie.  Net een poging word in die graad 6-werkboek aangewend 

om op die veranderde woordorde te wys wat die onderskikkende voegwoord alhoewel teweeg bring 

(vgl. uittreksel 4.12 hier onder).  Soos blyk uit uittreksel 4.12 hier onder, word die onderrig van 

woordorde wel genoem, maar die onderrig daarvan sou meer verrykend wees as aantekeninge oor 

woordorde met illustrerende voorbeelde gegee sou gewees het. 

 

 

 

 

 

 

 

Uittreksel 4.12: Die indirekte onderrig van woordorde in die graad 6-werkboek (DBO, 2013a:76) 

’n Verdere leemte in verband met direkte onderriggeleenthede in die graad 6-werkboeke is die feit 

dat die verkeerde voegwoorde aan die onderrig van saamgestelde en veelvoudige sinne gekoppel 

word.  Daar word slegs een keer in die graad 6-werkboek eksplisiet verwys na die gebruik van 

voegwoorde vir die vorming van saamgestelde sinne (vgl. uittreksel 4.13 op die volgende bladsy). 

Daar word egter verkeerdelik verwys na die gebruik van en maar om saamgestelde sinne te vorm, 

aangesien en en maar neweskikkende voegwoorde is wat veelvoudige sinne vorm.  Weer eens word 

die sintaktiese norme van Engels op Afrikaans van toepassing gemaak.  In Engels word daar slegs 

verwys na ’n “clause complex” wat met behulp van die gebruik van voegwoorde gevorm word (vgl. 

Halliday & Hasan, 1976:222), terwyl in Afrikaans tussen veelvoudige sinne (deur middel van 

neweskikkende voegwoorde) en saamgestelde sinne (deur middel van onderskikkende 

voegwoorde) onderskei word (vergelyk par. 2.3.4.2 in hierdie verband).   

Daar word ook verkeerdelik verwys na die gebruik van voegwoordelike bywoorde dus en egter om 

saamgestelde sinne te vorm.  De Stadler (1989:232) en Henning (2006:40) huldig albei die mening 

dat voegwoordelike bywoorde (“verbindingsadjunkte”) nie twee sinne tot een sintaktiese struktuur 

verenig nie, maar slegs twee sinne semanties aan mekaar verbind.  “Die sinne of sinsgedeeltes is 

sintakties onafhanklik van mekaar en staan nie noodwendig in ’n neweskikkende of onderskikkende 

verhouding tot mekaar nie” (Carstens, 1997:301).  Al is voegwoordelike bywoorde se funksie primêr 

om twee hoofsinne semanties aan mekaar te verbind, het die gebruik daarvan wel ’n effek op die 
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woordorde van ’n sin, omdat dit die aanloop-inversievolgorde meebring (vgl. Carstens, 2011:43, 47).  

Die feit dat daar nie tussen die gebruik van neweskikkende en onderskikkende voegwoorde en 

voegwoordelike bywoorde onderskei word nie, blyk uit uittreksel 4.13 hier onder.  

 

 

 

Uittreksel 4.13: Versoening van die onderrig van voegwoordgebruik en saamgestelde en veelvoudige 
sinne (DBO, 2013b:32) 

Uit die onderriggeleentheid by uittreksel 4.13 hier bo is dit duidelik dat die graad 6-werkboeke nie 

tussen saamgestelde en veelvoudige sinne onderskei nie, en al die verskillende voegwoorde op 

“dieselfde vlak” stel.  Feinauer (1989:33) het dekades gelede al verwys na taalgebruikers se 

onvermoë om tussen neweskikkende en onderskikkende voegwoorde te onderskei as een van die 

belangrikste redes waarom onafhanklike woordorde verkeerdelik ná onderskikkende voegwoorde in 

skryfwerk voorkom. 

Hierdie stelling is vandag net so relevant soos 26 jaar gelede.  Die samestellers van werkboeke soos 

dié van graad 6-werkboeke vir die vak Afrikaans Huistaal moet duidelik onderskeid tref tussen die 

drie tipes konjunksiemerkers, naamlik neweskikkende voegwoorde, onderskikkende voegwoorde en 

voegwoordelike bywoorde, en die invloed wat hulle op die woordorde van die bysin het. 

Ten spyte van die leemtes waarop daar in die vorige paragrawe gewys is, toon die graad 6-

werkboeke tog ’n sterkpunt.  Hierdie sterkpunt behels die onderrig van die verbande wat sommige 

voegwoorde tussen sinne uitdruk, naamlik teenstellende verbande (egter, maar) (vgl. DBO, 

2013b:32), en redegewende verbande (omdat, gevolglik, daarom, dus, want) (vgl. DBO, 2013a:118; 

DBO, 2013b:112).  Die feit dat die leerders bewus gemaak word van voegwoorde wat ’n 

teenstellende en kousale verband uitdruk, is verdienstelik, omdat teenstellende en redegewende 

konjunksiemerkers meer kompleks is as aaneenskakelende en tydsaanduidende konjunksiemerkers 

(vgl. Van  Rooy & Esterhuizen, 2011:77) omdat sinne nie outomaties in ’n redegewende of 

teenstellende verband (soos ’n opeenvolgende verband) tot mekaar staan nie. 

(ii) Direkte onderriggeleenthede ten opsigte van die gebruik van verwysing 

Een onderriggeleentheid betrek direk die gebruik van verwysing wanneer die leerders 

voornaamwoorde moet invul (vgl. uittreksel 4.14105 op die volgende bladsy).  Om te weet watter 

voornaamwoorde in die oop ruimtes geskryf behoort te word moet die leerders eers weet watter saak 

                                                
105 Die woord dis is nie die afkorting van dit is nie; eerder ’n verkorting. 
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ter sprake is.  Om hierdie saak te kan identifiseer moet die leerders (soos aangedui deur Ponelis, 

1979:576) die antesedente die kat en die voël onderskeidelik kan identifiseer, want dit is die funksie 

van die antesedent om die referent bekend te stel.   

 

 

 

 

 

Uittreksel 4.14: Direkte onderrig van verwysing in die graad 6-werkboek (DBO, 2013a:93) 

In par. 4.7.3.3.3 hierna geniet ’n beskrywing van indirekte onderriggeleenthede, ten opsigte van 

kohesiemerkergebruik, in die graad 6-werkboeke, aandag. 

4.7.3.3.2 Indirekte onderriggeleenthede ten opsigte van kohesiemerkergebruik in die 
 graad 6-werkboeke 

Benewens die feit dat konjunksiemerkergebruik nege keer in die eerste werkboeke van graad 6 en 

vyf keer in die tweede werkboek van graad 6 direk betrek word, is daar vier onderriggeleenthede, 

waarby konjunksiemerkergebruik indirek betrek word.  Die gebruik van leksikale kohesie en ellips 

word ook een keer in die eerste en tweede werkboek van graad 6 onderskeidelik indirek betrek. 

(i) Indirekte onderriggeleenthede ten opsigte van konjunksiemerkergebruik in die graad 6-

werkboeke 

By vier oefeninge word daar van die leerders verwag om ’n storie te lees en dan die storie in die 

regte volgorde te vertel en die volgende bywoorde te gebruik: eers, toe, later en uiteindelik (vgl. 

DBO, 2013a: 20, 45; DBO, 2013b:9, 63).  In een van die twee oefeninge moet die bywoord daarna 

ook gebruik word (vgl. uittreksel 4.15 hier onder).   

 

 

 

  

  

 

Uittreksel 4.15: Indirekte onderrig van konjunksiemerkergebruik (DBO, 2013b:9) 
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Hier gaan die onderrig oor die herroep van gebeure in die korrekte chronologiese orde – nie om 

konjunksiemerkers per se te gebruik nie (vgl. uittreksel 4.15 hier bo).  Tog kan hierdie bywoorde ’n 

voegwoordelike funksie verkry as hulle tydens die herroep van die gebeure gebruik word om 

semantiese verbande tussen opeenvolgende sinne uit te druk. 

(ii) Indirekte onderrig ten opsigte van die gebruik van ellips 

Die onderrig van ellips kry ook net een keer in die graad 6-werkboek indirek aandag soos in die 

onderstaande konteks (vgl. uittreksel 4.16 hier onder).  Dit is net ’n soort “terloopse onderrig” omdat 

konjunksiemerkergebruik die kohesiemerker is waarop hier eintlik gefokus word. 

 

 

 

 

Uittreksel 4.16: Indirekte onderrig van ellips in die graad 6-werkboek (DBO, 2013b:32) 

(iii) Indirekte onderrig ten opsigte van die gebruik van leksikale kohesie 

Die onderrig van leksikale kohesie vind net twee keer indirek plaas.  Wanneer die sinne “Hy was 

baie vies omdat hy sy boek verloor het. Die verlies van sy boek het hom kwaad gemaak” vir die 

leerders gegee word, word hulle slegs geleer dat die gebruik van sinonieme soos kwaad en vies ’n 

teks “interessanter” maak (vgl. uittreksel 4.17 hier onder), maar daar word nie verwys na gebruik van 

sinonieme as realiseringsmiddele van leksikale kohesie nie.  

 

 

 

 

 

Uittreksel 4.17: Indirekte onderrig van leksikale kohesie (DBO, 2013a:119) 

4.7.3.3.3 Potensieel benutbare onderriggeleenthede ten opsigte van 
 kohesiemerkergebruik 

Agt en sewentig potensieel benutbare onderriggeleenthede (veral by langer tipes skryftake) is 

altesaam in die twee werkboeke geïdentifiseer (47 in die eerste graad 6-werkboek en 31 in die 

tweede graad 6-werkboek) – aansienlik meer as die vyftien keer en elf keer wat 
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kohesiemerkergebruik onderskeidelik direk en indirek onderskeidelik onderrig word.  Enkele 

voorbeelde van potensiaal vir die onderrig van kohesiemerkergebruik wat nie benut word nie, is: 

 “Maak ’n plakkaat om jou klasmaats aan te moedig om swemklasse of – lesse te neem” (vgl. 

DBO, 2013a:22).   Die leerders moet redeneer waarom swemklasse belangrik is en daarom 

sou die gebruik van voegwoorde wat ’n redegewende verband uitdruk soos want, omdat, 

daarom, gevolglik, as gevolg van en as hier onderrig kon word.  ’n Leerder sou op sy plakkaat 

kon skryf: “Neem swemklasse, want dan kan jy en jou maats die openbare swembad besoek 

en saam in die water baljaar.”  

 “Skryf ’n dialoog oor wat die polisieman en Zach vir mekaar sê” (vgl. DBO, 2013a:51). Die 

gebruik van veral ellips en substitusie kan hier direk betrek word, omdat die betrokke graad  

6-leerders in hierdie korpus natuurlikerwys in dialoë ellips en substitusie gebruik het (vergelyk 

par. 4.7.2.3 en par. 4.7.2.6 in hierdie verband).  Dit is ’n goeie beginpunt hierdie, en later kan 

die leerders onderrig word om ellips en substitusie in ander tipes tekste ook te gebruik.  

 “Jy het verduidelik hoe ’n watersiklus werk.  Skryf nou vier stappe om te verduidelik hoe ’n 

ander proses werk.  Dit kan verduidelik hoe ’n mens water kook, of ’n koei melk, of ’n lek 

regmaak” (vgl. DBO, 2013a:91). Omdat hier sprake van volgorde is, kan die gebruik van 

tydsaanduidende konjunksiemerkers soos eerstens, daarna, dan en later direk betrek word.   

 Noem die verskille tussen spinnekoppe en insekte: kyk na die bene, die ander dele van die 

lyf en na die bedekking van die lyf (vgl. DBO, 2013a:115).  Die onderwyser sou verskillende 

realiseringsmiddele van kohesiemerkers by hierdie opdrag direk kon onderrig, soos 

vergelykende woorde (groter, kleiner en vetter) om spinnekoppe en insekte te vergelyk en 

voornaamwoorde soos dit, hulle en sy om na die insekte en spinnekoppe te verwys 

(realiseringsmiddele vir die bewerkstelliging van verwysing) sowel as voegwoorde 

(konjunksiemerkers) sodat hulle hulle sinne kon verbind.  Selfs substitusie sou direk onderrig 

kon word, byvoorbeeld “Die meeste spinnekoppe se bene is lank maar sommige insekte s’n 

kort”.  

Samevatting ten opsigte van kohesiemerkergebruik in die graad 6-werkboeke 

’n Redelike groot mate van prominensie word in die graad 6-werkboeke aan die onderrig van 

kohesiemerkergebruik verleen.  Die eerste graad 6-werkboek, wat vir slegs twee kwartale 

saamgestel is, verwys net soveel keer soos die graad 6-KABV (’n jaar se onderrigplanne) direk na 

die onderrig van kohesiemerkergebruik.  Vyf direkte onderriggeleenthede ten opsigte van 

kohesiemerkergebruik is ook in die tweede graad 6-werkboek geïdentifiseer.   

Graad 6-leerders word ook gerigte toepassingsmoontlikhede ten opsigte van kohesiemerkergebruik 

gegun.  Hierdie toepassingsmoontlikhede vereis van hulle om al drie tipes voegwoorde 

(neweskikkende voegwoorde, onderskikkende voegwoorde en voegwoordelike bywoorde) te 
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gebruik, waarvan laasgenoemde twee tipes komplekser voegwoorde is, omdat hulle ’n invloed op 

die woordorde van ’n sin uitoefen.  Woordorde word dus betrek; hoewel die leerders nie van 

illustrerende voorbeelde of verduidelikende aantekeninge voorsien word nie.  Die semantiese 

funksie van voegwoorde, onder andere die voegwoordelike bywoord egter en die neweskikkende 

voegwoord maar, wat albei teenstellende verbande uitdruk, geniet ook direk aandag. 

Kohesiemerkergebruik is ook by elf onderriggeleenthede (6 + 5) indirek ingebou (vgl. tabel 4.61 hier 

onder).  Hierdie indirekte onderriggeleenthede kan myns insiens omgeskakel word na direkte 

leerfasiliteringsriglyne om die leerders se aandag eksplisiet op die gebruik van kohesiemerkers te 

rig.  Verreweg die meeste onderriggeleenthede (47 + 31 = 78 onderriggeleenthede) verwys nie direk 

of indirek na die onderrig van kohesiemerkergebruik nie, maar het weliswaar potensiaal om na 

direkte onderriggeleenthede omgeskakel te word; mits hierdie potensiaal deur die Departement van 

Basiese Onderwys benut word.  Die frekwensies waarna in hierdie paragraaf verwys is, word in tabel 

4.61 hier onder aangedui.  

Tabel 4.61: Direkte, indirekte en potensieel benutbare onderriggeleenthede in die                                     
        graad 6-werkboeke 

Graad 6-werkboeke 
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Eerste graad 6-werkboek 10 6 47 

Tweede graad 6-werkboek 5 5 31 

Bepaalde leemtes is ook in die graad 6-werkboeke geïdentifiseer.  Aanbevelings ter potensiële 

vermindering van hierdie leemtes is:  

 Aantekeninge moet oor die drie groepe voegwoorde (d.i. neweskikkende en onderskikkende 

voegwoorde en voegwoordelike bywoorde), die invloed wat hulle op die struktuur van ’n sin 

uitoefen, én die semantiese relasie wat hierdie voegwoorde uitdruk, gegee word. 

 Die onderrig van voegwoordgebruik en die onderrig van saamgestelde en veelvoudige sinne 

moet gekombineer word, en onderskeid moet getref word tussen neweskikkende 

voegwoorde wat hoofsinne aan veelvoudige sinne verbind, onderskikkende voegwoorde wat 

saamgestelde sinne vorm en voegwoordelike bywoorde wat nie hoofsinne tot een sintaktiese 

struktuur verenig nie.   
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 Soos reeds genoem, ontbreek die integrasie van woordorde en konjunksiemerkergebruik 

waarskynlik omdat die dokumente vir Engels Huistaal saamgestel is en vir onder andere 

Afrikaans Huistaal verpak is, en woordorde nie in Engels verander wanneer voegwoorde 

gebruik word nie.  Die sintaktiese patrone van Engels word dus net so op Afrikaans van 

toepassing gemaak, hoewel Afrikaans sy eie interne norme het, rakende woordorde wat na 

die gebruik van onderskikkende voegwoorde en voegwoordelike bywoorde verander.   

 Omvattende natuurlike tekste sal by werkboeke (en handboeke) ingesluit moet word, waaruit 

kohesiemerkers onderrig kan word, en omdat kohesiemerkers genre-spesifiek is, sal 

spesifieke tekste vir bepaalde kategorieë kohesiemerkers gebruik moet word.  

Die navorser het nie onderwysdepartementele dokumente soos die Kurrikulum- en 

Assesseringsbeleidsverklarings van graad 6 en graad 9, die Jaarlikse Nasionale 

Assesseringsvraestelle van graad 6 en graad 9, en die graad 6-werkboeke ondersoek nie, maar wou 

ook nagaan of daar moontlik verbande bestaan tussen sommige navorsingsveranderlikes (vergelyk 

par. 4.5).  Die resultate word in par. 4.7.4 hierna ondersoek en beskryf. 

 4.7.4 Verbande tussen verskillende veranderlikes 

Die navorser het in par. 4.7.1 en par. 4.7.2 op “kwalitatiewe verbande” gewys tussen die leerders se 

vermoë om kohesiemerkers in die klasopdragte te gebruik en hulle selfstandige gebruik van 

kohesiemerkers in stelwerk.  

In hierdie afdeling word moontlike verbande ondersoek tussen die punte wat al die betrokke graad 

6- en graad 9-leerders van die betrokke twaalf skole onderskeidelik vir die vak Afrikaans Huistaal 

behaal het en hulle punte vir die klasopdragte, waardeur effektiewe gebruik van kohesiemerkers 

geassesseer is (vergelyk par. 4.7.4.1). 

Die leerders se selfstandige effektiewe gebruik van kohesiemerkers in hulle stelwerk en hulle punte 

vir die vak Afrikaans Huistaal kon nie vergelyk word nie, want:  

 punte is nie toegeken vir die wyse waarop die leerders kohesiemerkers in skryfwerk gebruik 

het nie; 

 die leerders het nie dieselfde tipes tekste geskryf nie; en 

 boonop is die gebruik van kohesiemerkers in selfstandige skryfwerk dikwels opsioneel.  

Dieselfde klasopdragte, daarenteen, is deur ál die leerders in die gekose skole voltooi; daarom kon 

’n verband bepaal word tussen die punte wat al die betrokke graad 6- en graad 9-leerders 

onderskeidelik vir Afrikaans Huistaal behaal het en hulle punte vir die klasopdragte, deur middel 

waarvan hulle vermoë om effektief kohesie te bewerkstellig, geassesseer is. 
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Hierdie verband is op leerdervlak en skoolvlak ondersoek deur middel van Spearman-rangorde-

korrelasies en Pearson-produk-moment-korrelasies onderskeidelik.  Met leerdervlak word bedoel 

dat die verbande ondersoek is asof die leerders onafhanklik van mekaar is.  Omdat sommige 

leerders egter by dieselfde onderwyser in dieselfde skool onderrig ontvang, is hulle onderling 

afhanklik; daarom is verbande op skoolvlak ook ondersoek. 

Om bogenoemde verbande te kon ondersoek, het die navorser korrelasiekoëffisiënte (r-waardes) en 

bepaaldheidskoëffisiënte (R2-waardes) gebruik.  Korrelasiekoëffisiënte (r-waardes) is gebruik om die 

grootte van die verbande te kon vasstel en bepaaldheidskoëffisiënt (R2-waarde) om die 

belangrikheid van die verbande te bepaal. 

Cohen (1992:157) gee die volgende riglyne vir die interpretasie van korrelasiekoëffisiënte  

(r-waardes): 

 𝑟 ≤ 0.10 verteenwoordig ’n klein korrelasie. 

 𝑟 = 0.30 verteenwoordig ’n medium korrelasie. 

 𝑟 = 0.50 verteenwoordig ’n groot korrelasie. 

Korrelasiekoëffisiënte kan verskillende inligting oor die betrokke verbande gee.  Indien daar ’n 

positiewe teken (+) of geen teken nie voor die korrelasiewaarde staan, beteken dit dat daar ’n 

positiewe korrelasie tussen die twee veranderlikes is; met ander woorde namate een veranderlike 

verander, verander die ander veranderlike in dieselfde rigting (Field, 2013:881).  Indien daar ’n 

negatiewe teken (-) voor die korrelasiewaarde staan, beteken dit dat daar ’n negatiewe korrelasie 

tussen die twee veranderlikes is; met ander woorde namate die een veranderlike verander, verander 

die ander veranderlike in die teenoorgestelde rigting. 

Die volgende riglyne is gevolg om te bepaal wanneer ’n verband groot genoeg is om prakties 

belangrik te wees (vgl. Ellis & Steyn, 2003:53): 

 R2= kleiner as 0.13 – nie belangrik nie;  

 R2= 0.13 tot 0.25 – belangrik; en  

 R2= 0.25 en groter – prakties belangrik. 

’n Bepaaldheidskoëffisiënt van 0.25 dui daarop dat die verband groot genoeg is om prakties 

belangrik te wees en dat ’n kwart van die variansie binne een veranderlike deur ’n ander veranderlike 

verklaar word (vgl. Ellis & Steyn, 2003:53). 

Om verslag te kon lewer oor bogenoemde verbande, is ’n samevattende tabel opgestel  Die 

samevattende tabel bestaan uit vyf kolomme.  In die eerste kolom word ’n nommer aan elke groep 

veranderlikes, ten opsigte waarvan verbande bepaal word, toegeken.  In die tweede en derde kolom 
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is die veranderlikes waartussen verbande bepaal word, weergegee, en in die derde en vierde kolom 

word die grootte van die verband (r-waarde) en die hoeveelheid wat elke groep veranderlikes 

gemeen het (r-waarde) op leerdervlak en skoolvlak onderskeidelik opgeteken. 

Die navorser het ondersoek ingestel na die effek wat die volgende biografiese gegewens (i) die 

geslag van die leerders, (ii) die tipe geografiese omgewing waarbinne die betrokke twaalf skole geleë 

is, en (iii) die betrokke onderwysers op die betrokke leerders se vermoë tot die effektiewe gebruik 

van kohesiemerkers in die klasopdragte het. 

Die tabelle met resultate wat vir hierdie afdeling relevant is, word in bylaag I aangeheg omdat kleur 

betrokke is en die tabelle omvattend is.  

4.7.4.1 Resultate: verbande tussen die punte vir die vak Afrikaans Huistaal en die 

 punte vir die klasopdragte 

Die resultate, ten opsigte van die verband tussen die punte wat al die betrokke graad 6- en graad 9-

leerders vir die klasopdragte behaal het en hulle punte vir die vak Afrikaans Huistaal onderskeidelik, 

word in bylaag I (tabel 1) aangetoon. 

Dit is duidelik dat die korrelasies, wat op leerder- en skoolvlak bereken is (genommer 1.1 tot 1.23 in 

tabel 1), grootliks ooreenstem.  Soortgelyke korrelasies word dus verkry as die deelnemers as 

onafhanklik én onderling afhanklik van mekaar hanteer word.  Om hierdie rede sal slegs die 

korrelasies op leerdervlak dieper geïnterpreteer word. 

Ál die korrelasies in tabel 1 is statisties betekenisvol, omdat die meeste korrelasies se p-waardes 

kleiner as 0.01 is.  Dit beteken dat die kans dat die korrelasies tussen die verskillende veranderlikes 

aan toeval toegeskryf kan word, kleiner as 1% is.  Slegs een groep veranderlikes (1.17 in tabel 1) 

se p-waarde is kleiner as 0.05; dit wil sê dat die kans dat die korrelasie tussen hierdie betrokke 

veranderlikes aan toeval toegeskryf kan word, kleiner as 5% is. 

Alhoewel die korrelasies statisties betekenisvol is, kan veralgemenings nie gemaak word nie omdat 

die studiepopulasie van hierdie studie deur middel van doelgerigte steekproefneming saamgestel is 

(vergelyk par. 4.4).  Daar kan slegs geredeneer word dat die steekproef so verteenwoordigend as 

moontlik is van verskillende tipes skole binne ’n bepaalde skooldistrik van die Noordwes-Provinsie, 

waarby Afrikaans as huistaal aan graad 6- en graad 9-leerders onderrig word, die bevindings behoort 

te geld vir graad 6- en graad 9-leerders in skole in ’n ander skooldistrik van die Noordwes-Provinsie.  

Hierdie ondersoek moet egter eers met skole in ander skooldistrikte van die Noordwes-Provinsie en 

in ander provinsies uitgevoer word, voordat met sekerheid veralgemeen kan word. 
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(i) Klasopdragte in hulle geheel 

Soos blyk uit die groot korrelasiekoëffisiënte (r-waardes) van onderskeidelik 0.74 en 0.67 (vergelyk 

nommer 1.1 en nommer 1.11 by graad 6 en graad 9) is daar ’n groot positiewe korrelasie tussen die 

punte wat al die betrokke graad 6- en graad 9-leerders vir die vak Afrikaans Huistaal behaal het 

en hulle punte vir die klasopdragte onderskeidelik, deur middel waarvan hulle vermoë om 

kohesiemerkers effektief te kan gebruik, geassesseer is.  Daarvan kan afgelei word dat dié leerders, 

wat goeie punte vir die klasopdrag behaal het, waarskynlik ook goeie punte vir die vak Afrikaans 

Huistaal behaal het, en omgekeerd. 

Die verband tussen die punte wat die betrokke graad 6- en graad 9-leerders vir die klasopdragte én 

vir die vak Afrikaans Huistaal behaal het, is, gemeet aan die maatstaf van 0.25 of 25% wat Ellis en 

Steyn (2003) gee (vgl. par. 4.7.4), sterk genoeg om prakties betekenisvol te wees.  Die 

bepaaldheidskoëffisiënte (R2-waardes) is 0.55 en 0.45 (sien nommer 1.1 en nommer 1.11 by graad 

6 en graad 9) onderskeidelik.  Dit beteken dat die graad 6- en graad 9-klasopdrag 55% en 45% 

onderskeidelik van die variansie in die punte vir die vak Afrikaans Huistaal verklaar. 

Die klasopdragte kan dus as diagnostiese middele gebruik word om aan te dui watter van die 

leerders goed of swak in die vak Afrikaans Huistaal behoort te presteer.  Alhoewel die klasopdragte 

(wat gebruik van kohesiemerkers meet) in hulle geheel goeie voorspellers is van die betrokke graad 

6- en graad 9-leerders se prestasie in die vak Afrikaans Huistaal, beteken dit nie noodwendig dat ’n 

intervensie om die gebruiksvaardigheid ten opsigte van kohesiemerkers te verbeter die leerders se 

punte vir die vak Afrikaans Huistaal gaan verbeter nie.  Daar bestaan nie ’n oorsaaklike verband 

tussen die klasopdragte en die leerders se punte vir die vak Afrikaans Huistaal nie. 

(ii) Kleiner afdelings in die klasopdragte 

Die persentasie (%) variansie in die punte vir die vak Afrikaans Huistaal wat verklaar word deur die 

leerders se prestasies in die kleiner afdelings, is soos volg: 

 die Konjunksie-afdelings (42% en 36% by graad 6 en graad 9 onderskeidelik ); 

 Konjunksiemerkers wat tydsverbande tussen sinne uitdruk (31% by graad 6); 

 die Verwysing-afdelings (40% en 33% by graad 6 en graad 9 onderskeidelik ); 

 Realiseringsmiddele wat aan die kategorie persoonlike verwysing toegeken is (35% by 

graad 9); 

 die Substitusie-afdeling (35% by graad 6); en  

 die Leksikale kohesie-afdelings (28% en 33% by graad 6 en graad 9 onderskeidelik). 

Die punte wat die leerders vir hierdie kleiner afdelings behaal het, is (gemeet aan die maatstaf van 

0.25 of 25% wat Ellis en Steyn (2003) gee) in ’n geringer mate as die klasopdragte in hulle geheel, 
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voorspellers van die betrokke leerders se prestasie in die vak Afrikaans Huistaal, maar steeds 

heelwat hoër as 25%. 

4.7.4.2 Resultate: veranderlikes wat leerders se vermoë om kohesiemerkers 

 effektief in die klasopdragte te gebruik, beïnvloed 

Tabel 2 tot tabel 5 (in bylaag I) toon die effek aan, indien enige, wat geslag, die betrokke onderwysers 

en die geografiese omgewing het op die leerders se vermoë om kohesiemerkers effektief in die 

klasopdragte aan te wend.  Cohen (1988:25-26) verskaf die volgende riglyne vir die interpretasie 

van effekgroottes: (a) d = 0.2 = klein effek; (b) d = 0.5 = medium effek; en (c) d = 0.8 = groot effek.  

Data met d = 0.8 is dus prakties betekenisvol, omdat dit op ’n groot effek dui. 

Omdat die studiepopulasie van hierdie studie doelgerig saamgestel is (en nie ewekansig nie) én die 

studiepopulasie groot is (wat waarskynlik klein p-waardes tot gevolg gaan hê wat op statisties-

betekenisvolheid dui), is die p-waardes slegs volledigheidshalwe in tabel 2 tot tabel 5 gerapporteer.  

Meer klem word op die rapportering van effekgroottes (d-waardes) gelê.  Effekgroottes dui aan of ’n 

verskil groot genoeg is om in praktyk ’n effek te hê (Ellis & Steyn, 2003:51); dit wil sê of hierdie verskil 

prakties betekenisvol is.  

(i) Effek van geslag 

Gemeet aan Cohen (1988:25-26) se riglyne vir die interpretasie van effekgroottes, lyk dit nie of die 

gemiddelde waardes wat die seuns en dogters vir die klasopdragte in hulle geheel behaal het 

grootliks verskil nie (effekgroottes van d = 0.18 en d = 0.24 by graad 6 en graad 9 onderskeidelik).  

Die gemiddelde waardes wat die seuns en die dogters vir die klasopdragte in hulle geheel behaal 

het, is 17.414 en 18.545 uit 32 (graad 6) en 19.727 en 21.065 uit 32 (graad 9 onderskeidelik).  

Soos blyk uit die resultate in tabel 2 en tabel 3 (vgl. bylaag I), verskil die seuns en die dogters se 

vermoë om verskillende realiseringsmiddele van kohesiemerkers wat in die klasopdragte 

geassesseer is (óók nie in die praktyk nie) effektief te kan gebruik.  Geslag het dus ’n klein effek op 

die effektiewe gebruik van realiseringsmiddele van kohesiemerkers. 

(ii) Effek van die onderwyser 

Omdat die leerders as ge-nes by ’n onderwyser binne 'n betrokke skool beskou word, is die 

onderwyser, as veranderlike, in die Hiërargiese Liniêre Modelle in ag geneem.  Die betrokke 

onderwysers verklaar minder as 10% van die variansie in die betrokke leerders se effektiewe gebruik 

van realiseringsmiddele van kohesiemerkers.  Hierdie tendens kom deur die bank voor (vergelyk 

tabel 1 tot tabel 5).  Die leerders doen nie sigbaar beter of slegter by ’n bepaalde onderwyser nie.  
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(iii) Effek van die geografiese omgewing 

Prakties betekenisvolle verskille is opgemerk rakende die betrokke graad 6-leerders in skole 

binne landelike en mynomgewings onderskeidelik se gebruik van realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers.  Hierdie twee groepe leerders se gemiddelde punt vir die graad 6-klasopdrag in sy 

geheel verskil grootliks.  Die betrokke graad 6-leerders in landelike omgewings het ’n gemiddelde 

punt van 17.600 uit 32 vir die graad 6-klasopdrag in sy geheel behaal, terwyl die betrokke graad 6-

leerders in skole binne mynomgewings heelwat swakker gevaar het en gemiddeld 12.667 uit 32 

behaal het.  Prakties betekenisvolle verskille is ook opgemerk ten opsigte van hierdie twee groepe 

leerders se hantering van die kleiner afdelings in die graad 6-klasopdrag, naamlik die 

realiseringsmiddele van konjunksie, realiseringsmiddele van verwysing en tydaanduidende 

konjunksiemerkers.  Die betrokke graad 6-leerders in landelike omgewings het hierdie 

realiseringsmiddele beter as die betrokke graad 6-leerders in mynomgewings gebruik om kohesie 

effektief te bewerkstellig, en 4.225 teenoor 2.400 uit 9 (ten opsigte van konjunksie); 4.407 teenoor 

3.000 uit 9 (ten opsigte van verwysing) en 1.692 teenoor 0.867 uit 1 (ten opsigte van tydaanduidende 

konjunksiemerkers) behaal. 

Die betrokke graad 6-leerders in landelike en mynomgewings se effektiewe gebruik van die 

onderskikker of, realiseringsmiddele van substitusie, en realiseringsmiddele van leksikale kohesie 

onderskeidelik toon mediumgrootte verskille.  Die gemiddelde waardes wat die betrokke graad 6-

leerders in landelike en mynomgewings vir hierdie realiseringsmiddele behaal het, is 0.577 teenoor 

0.333 uit 1 (ten opsigte van die onderskikker of); 2.714 teenoor 2.133 uit 4 (ten opsigte van 

substitusie); 1.968 teenoor 1.100 uit 4 (ten opsigte van leksikale kohesie) onderskeidelik. 

Prakties betekenisvolle verskille is ook opgemerk ten opsigte van die betrokke graad 6-leerders in 

skole binne stedelike omgewings en mynomgewings onderskeidelik se gebruik van 

realiseringsmiddele van kohesiemerkers.  Die betrokke graad 6-leerders in stedelike omgewings het, 

soos die leerders in landelike omgewings, ’n hoër gemiddelde punt vir die graad 6-klasopdrag as die 

graad 6-leerders in mynomgewings behaal (17.037 teenoor 12.667 uit groottotaal van 32).  Buiten 

die resultate hiervoor het die betrokke graad 6-leerders in stedelike omgewings ook in ŉ groot mate 

beter gevaar met die effektiewe gebruik van realiseringsmiddele van konjunksie (4.282 teenoor 

2.400 uit ’n groottotaal van 9), realiseringsmiddele van verwysing (4.416 teenoor 3.000 uit ’n 

groottotaal van 9), sowel as tydaanduidende konjunksiemerkers (1.692 teenoor 0.867 uit ’n 

groottotaal van 2) as die betrokke graad 6-leerders in mynomgewings.  Hierdie twee groepe leerders 

se effektiewe gebruik van die onderskikker of en hulle gebruikskennis van ellips verskil in ’n redelike 

mate.  Terwyl die betrokke graad 6-leerders in stedelike omgewings gemiddeld 0.602 uit 1 vir die 

gebruik van die onderskikker of en 1.709 uit 2 vir hulle gebruikskennis van ellips behaal het, het die 

betrokke graad 6-leerders in mynomgewings 0.333 uit 1 en 1.400 onderskeidelik uit 2 behaal. 
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Hoewel graad 9-leerders in verskillende geografiese omgewings se gebruik van 

realiseringsmiddele van kohesiemerkers nie tot ’n groot mate verskil nie, is mediumgrootte verskille 

wel geïdentifiseer.  Die betrokke graad 9-leerders in stedelike omgewings het ’n gemiddelde punt 

van 20.542 uit 32 vir die graad 9-klasopdrag behaal, vergeleke met die betrokke graad 9-leerders in 

mynomgewings wat 17.600 uit 32 behaal het.  Die navorser het bevind dat die betrokke graad 9-

leerders in stedelike omgewings se effektiewe hantering van realiseringsmiddele van verwysing, 

persoonlike verwysing en naamwoordelike substitusie in ’n redelike mate verskil van dié van die 

graad 9-leerders in mynomgewings.  Die betrokke graad 9-leerders in stedelike en mynomgewings 

het onderskeidelik 6.138 teenoor 5.242 uit 9 (ten opsigte van verwysing), 2.731 teenoor 2.212 uit 3 

(ten opsigte van persoonlike verwysing) en 0.904 teenoor 0.758 uit 4 (ten opsigte van 

naamwoordelike substitusie) onderskeidelik behaal. 

Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat die geografiese omgewing, gemeet aan Cohen 

(1988:25-26) se maatstaf vir die interpretasie van effekgroottes, ’n medium of groot effek het op die 

graad 6- én graad 9-leerders se gebruik van realiseringsmiddele van kohesiemerkers vir die 

bewerkstelliging van kohesie binne die klasopdragte. 

4.7.5 Samevattende gevolgtrekkings ten opsigte van hierdie hoofstuk 

In hierdie hoofstuk was die hooffokus van die ondersoek na graad 6- en graad 9-leerders se vermoë 

om kohesiemerkers in bepaalde kohesiemerker-klasopdragte effektief te gebruik, en na hulle 

effektiewe selfstandige gebruik van kohesiemerkers in hul stelwerk.  Die navorser het ook bepaal 

watter mate van prominensie in relevante, betrokke onderwysdepartementele dokumente 

(Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings, Jaarlikse Nasionale Assesseringsvraestelle en 

graad 6-werkboeke) verleen word aan die onderrig van kohesiemerkergebruik aan 

Afrikaanssprekende graad 6-en graad 9-leerders.   

Ter afsluiting van die studie is ondersoek ingestel na die verband tussen die punte wat al die betrokke 

graad 6- en graad 9-leerders vir Afrikaans Huistaal behaal het en hulle punte vir die kohesiemerker-

klasopdragte onderskeidelik.  Die navorser het ook nagegaan of die geslag van die leerders, die 

onderwysers van wie hulle Afrikaans-onderrig ontvang en die geografiese omgewing enigsins ’n 

effek het op hulle vermoë om kohesiemerkers effektief in die betrokke klasopdragte te gebruik. 

(i) Kohesiemerkergebruik in die kohesiemerker-klasopdragte 

Beide groepe leerders kon kohesiemerkers in ’n redelike mate in die klasopdragte gebruik.  Die 

graad 6-deelnemers het gemiddeld 54.1% vir die graad 6-klasopdrag, en die graad 9-leerders 

gemiddeld 63.1% vir die graad 9-klasopdrag behaal (vergelyk par. 4.7.1.1.6).  Dit wou tog voorkom 

of die graad 9-deelnemers gemiddeld méér realiseringsmiddele as die graad 6-deelnemers in hulle 

klasopdrag korrek kon gebruik.  Die navorser besef dat hierdie resultate nie ten volle met mekaar 
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vergelyk kan word nie omdat die twee leerdergroepe verskillende kohesiemerker-klasopdragte moes 

voltooi. 

Die graad 6’e het gemiddelde punte van 4.4 uit 9 en 4.2 uit 9 vir die afdelings oor verwysing en 

konjunksie onderskeidelik behaal, terwyl die graad 9’s gemiddeld 6 uit 9 en 5 uit 9 onderskeidelik 

vir hierdie selfde afdelings binne die graad 9-klasopdrag behaal het (vergelyk par. 4.7.1.1.1 en par. 

4.7.1.1.2).  Hieruit kan ’n aantal gevolgtrekkings gemaak word: (i) die graad 6-deelnemers kon 

gemiddeld minder as die helfte van die realiseringsmiddele van verwysing en konjunksie in die 

graad 6-klasopdrag korrek gebruik, (ii) die graad 9-deelnemers kon gemiddeld meer as die helfte 

van die realiseringsmiddele van verwysing sowel as konjunksie korrek gebruik, én (iii) die graad 9’s 

het beter gevaar in die afdeling oor verwysing as in die afdeling oor konjunksie. 

Die graad 6-deelnemers het goed gevaar in die eerste twee items van die afdeling oor ellips wat 

hulle gebruikskennis oor ellips toets.  Hulle het gemiddeld 1.95 en 1.66 uit 2 onderskeidelik behaal.  

Daarenteen het die graad 9-deelnemers slegs goed gevaar met die eerste item waarvoor hulle 

gemiddeld 1.86 uit 2 behaal het. Hulle het nie eens gemiddeld 1 uit 2 vir die tweede item behaal nie.  

Die rede hiervoor is dat die graad 9-deelnemers die vraag anders geïnterpreteer het as die navorser 

se bedoeling daarmee (vergelyk par. 4.7.1.1.3.i).  

Nie een van die twee leerdergroepe het goed gevaar met die gebruiksvaardigheid ten opsigte van 

ellips (d.i. die laaste item van die afdeling oor ellips) nie.  Twee redes kan hiervoor aangevoer word: 

(i) die weglating van die verkeerde woorde, soos die bywoord van ontkenning (nie), die bepaalde 

lidwoord of voegwoorde; en (ii) die byvoeging van woorde wat verwysing realiseer, in plaas van die 

weglating van woorde en die vervanging daarvan met ’n nulstaat (4.7.1.1.3.ii).   

Die feit dat die navorser geen opdragte wat met die gebruiksvaardigheid ten opsigte van ellips 

geassesseer word, kon opspoor nie, en sélf ’n opdrag – die eerste poging daartoe binne Suid-Afrika 

– ter assessering van ellips moes saamstel, asook die feit dat slegs drie items oor ellips, vanweë 

tydsbeperkings, ingesluit kon word, dra daartoe by dat ’n gevolgtrekking oor die leerders se 

gebruikskennis en -vaardigheid met betrekking tot ellips nié gemaak kon word nie. 

Anders as by die afdeling oor ellips waarby die navorser nie tot ’n finale antwoord kon kom nie, was 

dit vir die navorser wel moontlik by die afdeling oor substitusie.  Substitusie staan ook uit as die 

kohesiemerker waarvoor beide groepe leerders gemiddeld die beste punt in die klasopdragte behaal 

het.  Die graad 6-deelnemers het gemiddeld drie van die vier realiseringsmiddele van substitusie 

korrek gebruik, en die graad 9-deelnemers het gemiddeld 0.89, 0.73, 0.97 en 0.95 uit 1106 

                                                
106 Die rede waarom die navorser met die gemiddelde waarde van die Substitusie-afdeling binne die graad  
6-klasopdrag werk, is dat daar volgens die Cronbach Alfa-koëffisiëntwaarde van hierdie afdeling genoeg samehang was.  
Die Substitusie-afdeling in die graad 9-klasopdrag was nie betroubaar nie; daarom kon die navorser slegs met die 
gemiddelde waarde van elke afsonderlike item werk (vergelyk par. 4.7.1.1.4 in hierdie verband).  
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onderskeidelik vir die vier items waarby die hantering van substitusie getoets word, behaal (vergelyk 

par. 4.7.1.1.4). 

Daarteenoor het nóg die graad 6’e nóg die graad 9’s goed gevaar met die gebruik van sinonieme of 

antonieme (d.i. stilisties eleganter middele as deur die blote herhaling van dieselfde woord of 

woorde) vir die realisering van leksikale kohesie.  Hierdie leerdergroepe het 1.7 en 1.8 

onderskeidelik uit 4 behaal; dit wil sê nie eens 50% nie (vergelyk par. 4.7.1.1.5). 

Verdere tendense wat geïdentifiseer is rakende die leerders se vermoë om kohesiemerkers te 

gebruik, is dat (i) beide leerdergroepe wat alleenstaande kon gebruik, maar nie in staat was daartoe 

om waaraan (graad 6) en waarvoor (graad 9) te gebruik nie; (ii) die leerders binne die klasopdragte 

vergelykende woorde soos interessanter, dieselfde, anders of beter (graad 6) en lekkerder, beter, 

smaakliker of anders (graad 9) kon gebruik om kohesie deur middel van vergelykende verwysing te 

bewerkstellig; (iii) die graad 6’e beter met sinsinterne as met sinseksterne verwysing gevaar het; (iv) 

heelwat graad 6- en graad 9-deelnemers nie in staat was daartoe om die redegewende 

onderskikkende voegwoord omdat te gebruik nie, waarskynlik omdat hulle nie vertroud is met die 

veranderde woordorde wat omdat teweeg bring nie; en (v) heelwat graad 6-deelnemers nie die 

geprojekteerdebysin-inleier of kon gebruik nie, vergeleke met die graad 9-deelnemers wat wel die 

geprojekteerdebysin-inleier dat kon gebruik. 

Kernbevindings ten opsigte van twee leerdergroepe se selfstandige effektiewe gebruik van 

kohesiemerkers in stelwerk word in die volgende kolparagraaf beskryf.   

(ii) Kohesiemerkergebruik in selfstandige skryfwerk 

In die graad 6- en graad 9-korpus word kohesiemerkers (per 1 000 woorde), gemeet aan die 

woordtellings van die korpora (d.i. 20 723 en 22 171 woorde onderskeidelik), relatief min gebruik 

(vergelyk tabel 4.26 in par. 4.7.2 waar die frekwensies van die verskillende kohesiemerkers 

weergegee word). Al is die kohesiemerkers relatief min gebruik, het ál vyf kohesiemerkers wat in die 

geïmplementeerde raamwerk opgeneem is (vergelyk par. 2.4.2); dit wil sê verwysing, substitusie, 

ellips, konjunksie en leksikale kohesie, wel in die korpora voorgekom, én ’n rykdom van 

realiseringsmiddele gebruik ter realisering van die vyf kohesiemerkersoorte om kohesie te 

bewerkstellig gebruik (vergelyk par. 4.7.2.6 vir ’n uiteensetting van al die gebruikte 

realiseringsmiddele van kohesiemerkers). 

Verwysing is die mees frekwent gebruikte kohesiemerker in die selfstandige skryfwerk van die 

graad 6- en graad 9-deelnemers.  Konjunksiemerkers is die tipe kohesiemerker wat die derde 

meeste in die graad 6-korpus en die tweede meeste in die graad 9-korpus gebruik is (vergelyk par. 

4.7.2.6). 
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Leksikale kohesie is die kohesiemerker wat die tweede meeste in die graad 6-korpus en die derde 

meeste in die graad 9-korpus gebruik (vergelyk par. 4.7.2.6).   

Ellips en substitusie is minder dikwels as verwysing, konjunksie en leksikale vir die 

bewerkstelliging van kohesie gebruik (vergelyk par. 4.7.2), waarskynlik omdat die gebruik daarvan 

opsioneel is (vgl. Carstens, 1997:245), en dit eerder in gesproke taalgebruik as in geskrewe tekste 

(vgl. McCarthy, 1991:46) voorkom.  Al is ellips en substitusie minder dikwels as die ander 

kohesiemerkers gebruik, is ellips binne verskillende omstandighede binne teksverband gebruik 

(soos by sinsneweskikking, na sekere voorbepalings, in vraag-en-antwoordsituasies) en verskillende 

ruilelemente gebruik om substitusie te realiseer (byvoorbeeld een, doen dit, s’n, so maak en so). 

Soos blyk uit die resultate soos weergegee in grafiek 4.3 en 4.4 op die volgende bladsy, het die 

graad 6- én graad 9-deelnemers in die korpora elke tipe kohesiemerker veel meer kere effektief as 

oneffektief gebruik ter bewerkstelliging van kohesie.  Waar realiseringsmiddele van kohesiemerkers 

oneffektief gebruik is, het dit ook net in die skryfwerk van ’n klein groepie leerders, en in sommige 

gevalle in dié van dieselfde leerder by herhaling voorgekom.   

Die feit dat die leerders kohesiemerkers veel meer kere effektief as oneffektief gebruik het, moet wel 

in samehang met die lae gebruiksfrekwensie van die verskillende kohesiemerkersoorte beskou 

word.  Juis omdat kohesiemerkers betreklik min in die korpora voorgekom het, is dit te verstane dat 

die oneffektiewe gebruik daarvan ook relatief laag sou wees.  Die kans vir oneffektiewe 

kohesiebewerkstelliging word uiteraard groter as kohesiemerkers meer dikwels gebruik word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 4.3: Selfstandige gebruik van kohesiemerkers in die graad 6-korpus (per 1 000 woorde) 
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Grafiek 4.4: Selfstandige gebruik van kohesiemerkers in die graad 9-korpus (per 1 000 woorde) 

In die derde kolparagraaf hierna kom die bevindings ten opsigte van die mate van prominensie wat 

in relevante onderwysdepartementele dokumente aan die onderrig van kohesiemerkergebruik 

verleen word, aan bod.  

(iii) Die mate van prominensie wat onderwysdepartementele dokumente aan die onderrig 

van kohesiemerkergebruik verleen  

Die graad 6- en graad 9-KABV en graad 9-JNAV verleen nie ’n groot mate van prominensie aan 

die onderrig / assessering van kohesiemerkergebruik nie.  Die Departement van Basiese Onderwys 

vereis van Afrikaansonderwysers om kohesiemerkergebruik slegs tien en twaalf keer aan graad 6- 

en graad 9-leerders onderskeidelik te onderrig (vgl. grafiek 4.5 verderaan), en in die graad 9-JNAV 

word kohesiemerkergebruik slegs een keer direk geassesseer (vgl. grafiek 4.5 verderaan).   

Daarenteen word kohesiemerkergebruik in die graad 6-JNAV en graad 6-werkboeke heelwat kere 

direk betrek.  In die graad 6-JNAV word kohesiemerkergebruik by ses van die 44 items direk 

geassesseer (vgl. tabel 4.60 vroeër).  Na die navorser se mening dui dit op ’n groot mate van 

prominensie wat aan die direkte assessering van kohesiemerkergebruik verleen word, omdat sewe 

items heelwat is om net aan een faset van taal (d.i. kohesiemerkergebruik) af te staan.   

In die graad 6-werkboeke kry die leerders gefokusde blootstelling aan teenstellende en kousale 

konjunksiemerkers, wat meer kompleks is as aaneenskakelende en tydsaanduidende 

konjunksiemerkers (vgl. Van Rooy & Esterhuizen, 2011:77), sowel as toepassingsmoontlikhede 

waarby hulle verskillende tipes voegwoorde (neweskikkende voegwoorde, onderskikkende 

voegwoorde en voegwoordelike bywoorde), wat verskillende woordorde-implikasies inhou, moet 

gebruik.  Woordorde word ook betrek; al word die leerders nie van aantekeninge en illustrerende 

voorbeelde daarvan voorsien nie.     
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Soos blyk uit grafiek 4.5 op die volgende bladsy, is ’n groot aantal leerfasiliteringsriglyne in die 

KABV’s, onderriggeleenthede in die graad 6-werkboeke, en assesseringsgeleenthede in veral die 

graad  

9-JNAV, waarby kohesiemerkergebruik indirek ingebou is, geïdentifiseer.  Die Departement van 

Basiese Onderwys kan myns insiens die bewoording van hierdie indirekte leerfasiliteringsriglyne / 

onderriggeleenthede / assesseringsgeleenthede aanpas om na die direkte onderrig of assessering 

van kohesiemerkergebruik te verwys.   

Daar is ook 65 en 47 leerfasiliteringsriglyne in die graad 6- en graad 9-KABV onderskeidelik waarby 

die potensiaal vir die onderrig van kohesiemerkergebruik voorkom, twee en drie 

assesseringsgeleenthede in die graad 6- en graad 9-JNAV onderskeidelik, asook 47 en 31 

onderriggeleenthede in die graad 6-werkboeke – verreweg meer onbenutte as (direkte of indirekte) 

benutte geleenthede.  Hierdie potensiaal in die KABV’s en die graad 6-werkboeke kom veral by 

langer tipes skryftake voor.  Die navorser is van mening dat die potensiaal by langer tipes skryftake 

benut behoort te word omdat die funksie van kohesiemerkers duideliker by langer tekste as by 

geïsoleerde sinne na vore behoort te kom.  Die funksie van kohesiemerkers behels, aldus Carstens 

(2000:11), “die wyse waarop die oppervlakstruktuur van 'n gegewe teks tot stand kom; m.a.w. die 

wyse waarop woorde volgens die struktuurpatrone van 'n besondere taal gekombineer word om 

effektiewe sinne te vorm wat weer tot die oordrag van effektiewe kommunikasie kan lei”. 

Leemtes wat in die onderskeie onderwysdepartementele dokumente opgemerk is, kan soos volg 

saamgevat word:  

 KABV’s: Woordorde en konjunksiemerkergebruik word nie in die KABV’s gekoppel nie en 

daar word nie graadspesifieke leiding ten opsigte van die onderrig van voegwoorde gegee 

nie.  Waar onderrigriglyne ten opsigte van veelvoudige en saamgestelde sinne gegee word, 

word verkeerde definisies aan hierdie terme gekoppel.  Die feit dat die KABV se inhoud 

gebaseer is op die inhoud van die KABV vir die vak Engels Huistaal, is ’n moontlike rede 

waarom die onderrig van voegwoordgebruik nie aan die onderrig van woordorde gekoppel 

word nie, want in Engels bring voegwoorde nie wysigings in woordorde mee nie. 

 JNAV’e: Bepaalde leemtes het uit die memorandums van die graad 6- en graad 9-JNAV, 

waarvolgens geassesseer moet word, na vore gekom, naamlik die feit dat (i) die leerders 

bepunt word vir woordordeveranderinge waar hulle sommige voegwoorde moet gebruik; 

alhoewel die assessering van woordorde nie in die opdrag verwoord is nie, en dat (ii) 

voegwoorde geassesseer word sonder dat woordorde, waar dit saak maak, óók geassesseer 

word. 

 Graad 6-werkboeke: Die integrasie van woordorde by veral onderskikkende voegwoorde en 

voegwoordelike bywoorde as konjunksiemerkers geniet nie genoeg aandag nie; die leerders 

kry nie voldoende aantekeninge of verduidelikings ten opsigte van die verskillende fasette 
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van voegwoordgebruik nie (d.i. die invloed op die struktuur van ’n sin, die semantiese relasie 

wat voegwoorde uitdruk, en of dit aan saamgestelde of veelvoudige sinne gekoppel word), 

en daar word nie tussen die drie groepe voegwoorde (d.i. neweskikkende en onderskikkende 

voegwoorde en voegwoordelike bywoorde) onderskei nie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 4.5: Die mate van prominensie wat onderwysdepartementele dokumente aan die onderrig van 
kohesiemerkergebruik verleen 

(iv) Opsomming oor verbande 

Uit die resultate van die statistiese ondersoek het dit geblyk dat ’n positiewe korrelasie tussen die 

punte wat al die betrokke graad 6- en graad 9-leerders vir die vak Afrikaans Huistaal behaal het, 

bestaan, en hulle punte vir die klasopdragte deur middel waarvan hulle vermoë om kohesiemerkers 

effektief te gebruik geassesseer is (vergelyk par. 4.7.4.1).  Die klasopdragte verklaar onderskeidelik 

55% en 45% van die variansie in die punte vir Afrikaans Huistaal onderskeidelik.  

Dit is juis hieruit dat afgelei kan word dat ’n opdrag soos hierdie een as ’n diagnostiese middel gebruik 

sou kon word om te voorspel watter van die leerders waarskynlik goed of swak in die vak Afrikaans 

Huistaal behoort te presteer (vergelyk par. 4.7.4.1.i).  Die navorser het ook ondersoek ingestel na 

die moontlike invloed van die onderwyser, die geslag van die leerders en die geografiese omgewing 

waarin die skool geleë is op die leerders se punte vir die kohesiemerker-klasopdragte (vergelyk par. 

4.7.4.2).   

Uit die ondersoek na die effek van geslag, die onderwysers van wie die betrokke leerders Afrikaans-

onderrig ontvang en die geografiese omgewing waarbinne die betrokke skole geleë is, het dit duidelik 

geword dat die eersgenoemde twee veranderlikes nie ’n effek op die leerders se effektiewe gebruik 

van realiseringsmiddele van kohesiemerkers het nie.  Die enigste faktor wat ’n effense verskil teweeg 
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bring, is die geografiese gebied waarbinne die skool geleë is (vergelyk par. 4.7.4.2 waar die 

bevindings ten opsigte hiervan beskryf word). 

Kwalitatiewe verbande is ook geïdentifiseer ten opsigte van die leerders se vermoë om 

kohesiemerkers in die klasopdragte en in hul stelwerk te gebruik.  Hierdie verbande word in die 

onderstaande kolpunte beskryf:  

 En en maar is etlike male in die korpora en in die klasopdragte met mekaar verwar. 

 Geen selfstandige besitlike voornaamwoorde het in die graad 6-korpus of in die graad  

9-korpus voorgekom nie.  Hierdie realiseringsmiddel van verwysing is ook in ’n groot mate in 

die klasopdragte nie effektief gebruik nie, want slegs 47% van die graad 6-deelnemers kon 

in die graad 6-klasopdrag die selfstandige besitlike voornaamwoord syne gebruik, en in die 

graad 9-klasopdrag het slegs ses van die 517 graad 9-deelnemers die selfstandige besitlike 

voornaamwoord hare gebruik.  

 Die graad 6- en graad 9-deelnemers wat nie omdat in die klasopdragte gebruik het nie, het 

want in plaas van omdat gebruik, sonder om die woordorde-implikasies in ag te neem. 

Wanneer ’n redegewende verband in die korpora uitgedruk moes word, is want heelwat meer 

male as omdat gebruik.  Omdat is sewe keer (per 1 000 woorde) minder as want in die graad 

6-korpus gebruik (2.509 ÷ 0.338).  Die graad 9-deelnemers het omdat bykans 2.5 keer (per 

1 000 woorde) minder as want gebruik (2.165 ÷ 0.902).  

 Sinonieme as stilisties eleganter realiseringsmiddel van leksikale kohesie is selde in die 

korpora gebruik, en slegs 23.9% en 22.8% van die graad 6- en graad 9-deelnemers 

onderskeidelik kon dit in hulle klasopdragte gebruik om kohesie op ’n stilisties eleganter 

manier te bewerkstellig.  

 Antonieme is in die korpora meermale effektief gebruik as wat dit die geval met sinonieme 

is, en die betrokke deelnemers het dit ook in die graad 6- en graad 9-klasopdrag beter beheer 

as wat hulle sinonieme beheer het. 

In hoofstuk 5 hierna word tendense ten opsigte van kohesiemerkergebruik-leemtes gesistematiseer. 

Op grond van die geïdentifiseerde leemtes word geskikte onderrig-en-leeraktiwiteite ontwikkel wat 

deur taalonderwysers gebruik kan word om die leerders te stimuleer en te begelei  om 

kohesiemerkers effektiewer, taalkundig korrekter én op ’n stilisties eleganter manier te kan gebruik. 

 

 

 



380 
 

HOOFSTUK 5: KOHESIEMERKERGEBRUIK IN LEERDERSKRYFWERK: LEEMTES 
EN VOORGESTELDE ONDERRIG-EN-LEERAKTIWITEITE 

5.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk word die bevindings met betrekking tot die kohesiemerkergebruik van die twee 

leerdergroepe in die klasopdragte en in hul selfstandige skryfwerk, asook die bevindings van die 

dokumentanalise gesintetiseer (vergelyk par. 5.2). 

Hierna word tendense ten opsigte van drie tipes leemtes (d.i. kohesiebenadelende of oneffektiewe 

gebruik van kohesiemerkers, die effektiewe gebruik van kohesiemerkers gepaardgaande met 

taalafwykings, en die effektiewe gebruik van kohesiemerkers gepaardgaande met stilistiese 

gebreke) wat uit die leerdergroepe se kohesiemerkergebruik in die klasopdragte en in hul 

selfstandige skryfwerk na vore gekom het, gesistematiseer (vergelyk par. 5.3).   

Anders as in hoofstuk 4 waar die bevindings ten opsigte van die klasopdragte en selfstandige 

skryfwerk afsonderlik bespreek is en leemtes ten opsigte van elkeen van die vyf 

kohesiemerkersoorte afsonderlik hanteer is, word voorbeelde uit die klasopdragte en selfstandige 

skryfwerk van hierdie drie tipes leemtes ten opsigte van die graad 6- en graad 9-leerders se 

kohesiemerkergebruik hier opsommend in één tabel saamgetrek.   

Die opsommende sistematisering in par. 5.3, waarin tendense ten opsigte van die drie tipes leemtes 

aangedui word, word as vertrekpunt geneem om binne die huidige Suid-Afrikaanse kurrikulum- en 

taalonderwyskonteks geskikte onderrig-en-leeraktiwiteite voor te stel, wat in die klaskamer deur 

taalonderwysers gebruik kan word om leerders in staat te stel om kohesiemerkers effektiewer, en/of 

op ’n taalkundig meer aanvaarbare, en/of op ’n stilisties eleganter manier te gebruik. 

Ter afsluiting van hierdie hoofstuk word die verskil(le) tussen die voorgestelde onderrig-en-

leeraktiwiteite en dié wat tans oorwegend in onderwysdepartementele werkboeke gebruik word, 

asook op die bydrae van die inligting wat in hierdie hoofstuk vervat is ten opsigte van die onderrig 

van kohesiemerkergebruik bespreek. 

5.2 ’n Sintese van die bevindings van die empiriese ondersoek 

Eerstens word die kohesiemerkergebruik-leemtes wat uit die klasopdragte en die leerders se 

selfstandige skryfwerk na vore gekom het, gesintetiseer.  Slegs tendense word weergegee; met 

ander woorde daar word nie na elke individuele voorkoms van ’n bepaalde kohesiemerkergebruik-

leemte verwys nie, maar slegs dié wat ooglopend gereeld voorgekom het.  Om hierdie leemtes te 

illustreer, word telkens na die opsommende sistematisering (vergelyk par. 5.3), waarin die leemtes 

opgesom en met illustrerende voorbeelde toegelig word, verwys. 



381 
 

Hierna word ’n opsommende oorsig gegee van die bevindings rakende die mate van prominensie 

wat in bepaalde, relevante dokumente van die Departement van Basiese Onderwys (d.i. KABV’s, 

JNAV’e en departementele graad 6-werkboeke) aan onderrig van kohesiemerkergebruik verleen 

word.  In hierdie opsommende oorsig word veral klem gelê op die leemtes wat binne hierdie 

onderwysdepartementele dokumente geïdentifiseer is ten opsigte van die onderrig van die 

kohesiemerkergebruik. 

5.2.1 Verwysing in die klasopdragte en in selfstandige skryfwerk 

In die korpora is verwysing die mees gebruikte kohesiemerker.  Dit is somtyds op ’n 

kohesiebenadelende wyse (d.i. oneffektief) gebruik, of weliswaar effektief, maar nie taalkundig 

heeltemal korrek nie. 

Kohesiebenadelende of oneffektiewe gebruik van verwysing kom in die korpora voor wanneer 

realiseringsmiddele van verwysing gebruik is wat tot vaagheid lei (vergelyk par. 4.7.2.1.4.2 en leemte 

1.2 in tabel 5.1 waar illustrerende voorbeelde hiervan gegee word) en waar realiseringsmiddele van 

verwysing verkeerdelik weggelaat is, daar waar dit noodsaaklik is om kohesie te bewerkstellig 

(vergelyk par. 4.7.2.1.4.2 en leemte 1.3 in tabel 5.1).   

Taalkundig minder korrekte gebruik van realiseringsmiddele van verwysing is in die korpora én 

in die klasopdragte geïdentifiseer.  In die korpora is realiseringsmiddele van verwysing taalkundig 

minder korrek gebruik (dit wil sê só dat dit van die algemeen aanvaarbare norm vir die gebruik 

daarvan in skryfwerk verskil) waar wat deur byvoorbeeld in plaas van waardeur gebruik is (vergelyk 

leemte 1.1 in tabel 5.1).  In die klasopdragte kom sulke taalafwykings voor waar die alleenstaande 

wat byvoorbeeld in plaas van waaraan (graad 6) en waarvoor (graad 9) gebruik is (vergelyk par. 

4.7.2.1.4.1 en leemte 1.1 in tabel 5.1 vir illustrerende voorbeelde van hierdie leemte).    

5.2.2 Substitusie en ellips in die klasopdragte en in selfstandige skryfwerk 

Beide leerdergroepe het goed gevaar in die klasopdragte met betrekking tot die gebruik van 

substitusie.  Die graad 6-deelnemers kon gemiddeld drie van die vier ruilelemente vir die realisering 

van substitusie korrek gebruik, en die graad 9-deelnemers het gemiddeld 0.89, 0.73, 0.97 en 0.95 

uit 1 onderskeidelik vir die vier items waarby die hantering van substitusie getoets word, behaal 

(vergelyk par. 4.7.1.1.4).  In hul selfstandige skryfwerk het die leerders substitusie egter minder as 

enige ander kohesiemerker gebruik: 176 graad 6-deelnemers en 177 graad 9-deelnemers het 

substitusie geensins in hul selfstandige skryfwerk gebruik nie (vergelyk par. 4.7.2.2). 

Ellips is nie so goed soos substitusie in die klasopdragte gebruik nie.  Die graad 6- en graad  

9-deelnemers het gemiddeld 0.63 en 0.74 uit 2 vir hul gebruiksvaardigheid ten opsigte van ellips 

behaal – nie eens 50% nie (vergelyk par. 4.7.1.1.3).  Daar moet egter op gewys word dat die navorser 
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se assessering van gebruiksvaardigheid ten opsigte van ellips binne ’n meetinstrument soos ’n 

klasopdrag, na die wete van die navorser, die eerste poging daartoe binne Suid-Afrika is.  Die 

navorser het geen verwysingsraamwerk tot haar beskikking gehad om so ’n assesseringsopdrag oor 

die leerders se vermoë om ellips te gebruik op te stel nie.  Gedurende die eksploratiewe ondersoeke 

is hierdie opdrag oor die gebruik van ellips ’n paar keer aangepas.   

Die feit dat ellips ’n kohesiemerker is wat ’n “opsionele proses” is en nie ’n “grammatiese 

noodwendigheid” nie (vergelyk Carstens, 1997:245) én eerder in gesproke taalgebruik as in 

geskrewe tekste voorkom (vergelyk Carstens & Van de Poel, 2012:110), het die navorser se taak 

om die gebruiksvaardigheid daarvan in die klasopdragte te probeer meet, verder bemoeilik.  Om 

hierdie rede kon ’n finale antwoord oor die leerders se gebruiksvaardigheid ten opsigte van ellips nie 

binne die raamwerk van die klasopdragte verstrek word nie. 

Wat wel duidelik is, is dat die leerders ellips in die korpora ietwat meer as substitusie vir die 

bewerkstelliging van kohesie in die korpora gebruik het.  Hierdie bevinding sluit aan by Halliday en 

Hasan (1976:199) se uitspraak dat ellips in geskrewe tekste verkies word wanneer daar tussen die 

gebruik van ellips en substitusie gekies moet word.  Hoewel ellips meer as substitusie gebruik is, is 

die gebruiksfrekwensie daarvan steeds relatief laag vergeleke met dié van verwysing, konjunksie en 

leksikale kohesie (vergelyk par. 4.7.2.3). 

Die leemte ten opsigte van die leerders se gebruik van ellips en substitusie is nie die oneffektiewe 

gebruik daarvan nie, maar die karige gebruik daarvan.  Ellips en substitusie is veel minder as die 

ander kohesiemerkers (d.i. verwysing, konjunksie en leksikale kohesie) in die korpora gebruik.  

Moontlik kan hierdie ondergebruik van ellips en substitusie toegeskryf word aan die feit dat die 

gebruik daarvan opsioneel is en met stilistiese oorwegings saamhang (vergelyk leemte 3.1 in tabel 

5.1 vir voorbeelde van sinne uit die korpora waarin leerders ellips sou kon gebruik het om die sinne 

stilisties eleganter te maak, maar eerder onnodiglik dieselfde woorde herhaal het).  Die navorser 

vermoed dat insig in die rol van ellips en substitusie om vaartbelynder, leservriendeliker of stilisties 

eleganter tekste tot stand te bring tot die gereelde gebruik daarvan sal lei.     

5.2.3 Konjunksie in die klasopdragte en in selfstandige skryfwerk 

Al drie tipes leemtes (d.i. die oneffektiewe gebruik van konjunksiemerkers, die effektiewe gebruik 

van konjunksiemerkers gepaardgaande met taalafwykings, en die effektiewe gebruik van 

konjunksiemerkers gepaardgaande met stilistiese gebreke) het uit die korpora na vore gekom, en 

twee van die drie tipes leemtes (d.i. die oneffektiewe gebruik van konjunksiemerkers, en die 

effektiewe gebruik van konjunksiemerkers gepaardgaande met taalafwykings) is in die klasopdragte 

geïdentifiseer. 
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Kohesiebenadelende (of oneffektiewe) gebruik van konjunksiemerkers behels in beide die 

klasopdragte en die korpora die verwarring van konjunksiemerkers: en en maar107 (binne die konteks 

van die klasopdragte en in die korpora), asook want en omdat, en asof en omdat (binne die konteks 

van die klasopdragte). (Vergelyk par. 4.7.1.1.2.i-ii, par. 4.7.1.1.2.v, par. 4.7.2.4.1.2.i en leemte 2.2 in 

tabel 5.1 vir voorbeelde hiervan uit die klasopdragte of die korpora.) Die leerders het waarskynlik 

die gebruik van want en omdat in die klasopdragte verwar, omdat hulle nie met die veranderde 

woordorde wat met die gebruik van omdat saamhang, vertroud is nie.108 

Die effektiewe gebruik van konjunksiemerkers gepaardgaande met taalafwykings is slegs in 

die korpora geïdentifiseer, en behels twee gekoppelde, kohesiewe sinne wat verkeerdelik met ’n 

punt geskei109 word (vergelyk par. 4.7.2.4.1.1.v, par. 4.7.2.4.3.1, par. 4.7.2.4.4.1 en leemte 2.1 in 

tabel 5.1).   

Die oormatige gebruik van dieselfde klompie voegwoorde, naamlik en, maar, want en toe sonder 

afwisseling110 is ’n tendens wat duidelik uit die korpora na vore kom.  Die leerders bewerkstellig 

kohesie steeds op ’n effektiewe wyse, maar deurdat hulle dieselfde konjunksiemerkers sonder 

enige afwisseling oor en oor gebruik, skep hulle tekste wat stilisties nie so elegant is nie (vergelyk 

par. 4.7.2.6, par. 4.7.5 en leemte 2.3 in tabel 5.1). 

5.2.4 Leksikale kohesie in die klasopdragte en in selfstandige skryfwerk 

In die klasopdragte het beide leerdergroepe swak gevaar met betrekking tot die realisering van 

leksikale kohesie deur middel van die gebruik van sinonieme en antonieme (d.i. op ’n stilisties 

eleganter manier as deur die blote herhaling van dieselfde woord of woorde).  Die graad 6- en graad 

9-deelnemers het onderskeidelik 1.7 en 1.8 uit 4 behaal; dit wil sê hulle het nie eens 50% vir hierdie 

afdeling behaal nie (vergelyk par. 4.7.1.1.5).   

Ook in die korpora het die leerders stilisties eleganter leksikale kohesiemiddele soos sinonieme 

(indien daar sinonieme vir die betrokke woord is), antonieme, sub- of superordinate en afwisselende 

naamwoordstukke relatief min gebruik.   Herhaling van dieselfde woord(e) is meestal gebruik om 

leksikale kohesie te bewerkstellig111 (vergelyk die samevattende tabel aan die einde van par. 

                                                
107 Soos reeds in par. 3.2.1 aangedui, het Meintjes (2015:258-265) ook bevind dat eerstejaarstudente in hul 
argumentatiewe skryfwerk en en maar met mekaar verwar. 
108 Soos reeds in par. 4.7.1.1.2.i is aangedui, wys die OKOD (2012) en OKOD (2013) op Afrikaanssprekende matrikulante 
wat nie in staat is om gewysigde woordorde, wat aan bepaalde voegwoorde (soos omdat) koppel is, te gebruik nie. 
109 Ook eerstejaarstudente gebruik argumentatiewe konjunksiemerkers as losstaande entiteite deur punte, kommas, 
dubbelpunte en selfs uitroeptekens te gebruik waar dit nie hoort nie (vergelyk par. 3.2.1). 
110 In par. 1.1.i is reeds verwys na die oorgebruik van hierdie voegwoorde by Afrikaanssprekende matrikulante en by 
studente. 
111 Soos reeds in par. 1.3 aangedui, is hierdie selfde tendens in die skryfwerk van Kanadese graad 6-leerders (vergelyk 
Witte & Faigley, 1981:197), Amerikaanse universiteitstudente wat moedertaalsprekers van Engels (vergelyk Crowhurst, 
1987:193, 194), Suid-Afrikaanse matrikulante wat tweedetaalsprekers van Engels (vergelyk Patricio, 1993:64-66) en in 
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4.7.2.5).  Slegs in negentien van die 200 graad 6-deelnemers en 20 van die 200 graad 6-deelnemers 

se werk het die blote herhaling van woorde ter realisering van leksikale kohesie nie voorgekom nie 

(vergelyk par. 4.7.2.5.1).  

Die leemte wat ten opsigte van leksikale kohesie sterk na vore gekom het, kan toegeskryf word aan 

die feit dat die leerders dikwels saai herhaling van dieselfde woord gebruik het, in plaas daarvan om 

leksikale kohesie deur middel van stilisties eleganter leksikale kohesiemiddele soos sinonieme 

(indien daar sinonieme vir die betrokke woord is), antonieme, sub- of superordinate en afwisselende 

naamwoordstukke te bewerkstellig (vergelyk leemte 4.1 in tabel 5.1 waar aangetoon word hoedat ’n 

stilisties minder elegante teks lesersvriendelik en stilisties eleganter, met behulp van die gebruik van 

sinonieme, superordinate, subordinate en afwisselende naamwoordstukke, gemaak kan word). 

Om die leemte ten opsigte van die herhaling van dieselfde woord in plaas van die gebruik van 

stilisties eleganter leksikale kohesiemiddele potensieel aan te suiwer, stel die navorser twee 

onderrig-en-leeraktiwiteite voor. 

5.2.5 Die mate van prominensie wat in onderwysdepartementele dokumente 
 verleen word aan die onderrig van kohesiemerkergebruik 

Die bevindings rakende die mate van prominensie wat in bepaalde, relevante dokumente van die 

Departement van Basiese Onderwys aan die onderrig van kohesiemerkergebruik verleen word, word 

in die onderstaande kolparagrawe opgesom: eers die bevindings rakende die KABV’s, dan dié 

rakende die JNAV’e en laastens dié rakende die departementele graad 6-werkboeke.   

Die doel van hierdie samevattende oorsig van die bevindings waartoe die navorser gekom het tydens 

die analise van die mate van prominensie wat in die betrokke dokumente van die Departement van 

Basiese Onderwys aan die onderrig van kohesiemerkergebruik verleen word, is om deur die opstel 

van ’n raamwerk van die konteks waarbinne die vak Afrikaans Huistaal in Suid-Afrikaanse skole 

aangebied word, én waarbinne die onderrig-en-leeraktiwiteite wat in par. 5.4 voorgestel word, ’n 

bydrae te lewer tot die verbetering van die leerders se kohesiemerkergebruik. 

Op grond van die bestudering van die betrokke dokumente van die Departement van Basiese 

Onderwys is onder meer bevind dat 

 in die KABV’s, ’n geringe mate van prominensie aan die onderrig van kohesiemerkergebruik 

verleen word: slegs tien en twaalf inskrywings in die Kurrikulum- en 

assesseringbeleidsverklaring (KABV) van graad 6 en graad 9 onderskeidelik verwys na 

direkte onderrig van kohesiemerkergebruik wat moet plaasvind; 

                                                
die skryfwerk van Iraniese studente wat vreemdetaalsprekers van Engels is (vergelyk Kargozari et al., 2012:34) 
geïdentifiseer. 
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 ’n redelik hoë mate van prominensie in die graad 6-werkboeke aan die onderrig van 

kohesiemerkergebruik verleen word. ’n Groot aantal uitstekende direkte onderriggeleenthede 

waarby verskillende konjunksiemerkers (neweskikkende voegwoorde, onderskikkende 

voegwoorde en voegwoordelike bywoorde) gebruik moet word, kom in hierdie werkboeke 

voor, en aantekeninge oor die semantiese funksie van die voegwoordelike bywoord egter en 

die neweskikkende voegwoord maar word voorsien; 

 veel meer direkte assesseringsgeleenthede, ten opsigte van kohesiemerkergebruik, in die 

graad 6-JNAV as in die graad 9-JNAV geïdentifiseer is.  In die graad 6-JNAV word die 

gebruik van kohesiemerkers by vyf van die 44 items direk geassesseer, terwyl dit slegs by 

een van die 49 items in die graad 9-JNAV geassesseer word; 

 daar heelwat leerfasiliteringsriglyne in die KABV’s en onderriggeleenthede in die graad  

6-werkboeke voorkom wat potensiaal vir die direkte onderrig van kohesiemerkergebruik 

inhou, sonder dat hierdie potensiaal benut word.  Hierdie onbenutte onderriggeleenthede 

kom dikwels veral by langer skryftake voor (vergelyk onder andere die samevatting onder 

par. 4.7.3.1 in samehang met par. 4.7.5.iii).  

 ellips en substitusie min of glad nie in die betrokke onderwysdepartementele dokumente 

aandag geniet nie.  Ellips word glad nie in die KABV’s gemeld nie; dit kom slegs een keer op 

’n indirekte wyse in die tweede graad 6-werkboek aan bod, en die gebruik daarvan word 

slegs een keer op ’n direkte wyse in die graad 6-JNAV geassesseer.  Onderrig ten opsigte 

van die gebruik van substitusie word geensins in die KABV’s (vergelyk par. 4.7.3.1.3) of in 

die graad 6-werkboeke gemeld nie, en die gebruik daarvan word ook geensins in die JNAV’e 

geassesseer nie. 

 verwysing, die tipe kohesiemerker wat deur Carstens en Van de Poel (2012:107) as “die 

mees voorkomende kohesieketting in taalgebruik” beskryf word, geensins in die graad  

6-KABV vermeld word nie (vergelyk par. 4.7.3.1.1); alleenlik by een onderriggeleentheid in 

die graad 6-werkboeke direk betrek word (vergelyk par. 4.7.3.1.1.ii) en slegs by een opdrag 

in die graad 6-JNAV geassesseer word (vergelyk par. 4.7.3.2.1.1). 

 daar in die KABV’s ’n gebrek aan graadspesifieke leiding ten opsigte van die onderrig van 

voegwoorde voorkom (vergelyk par. 4.7.3.1.4); 

 in die KABV’s, die JNAV’e en die graad 6-werkboeke na die onderrig en assessering van 

voegwoorde verwys word sonder om aandag te skenk aan tersaaklike woordorde-implikasies 

(vergelyk par. 4.7.3.1.4, par. 4.7.3.2.1.1, par. 4.7.3.2.2.1, par. 4.7.3.3.1.i).  Woordorde word 

in die graad 6-werkboeke by onderrig-en-leeraktiwiteite betrek, waarby onderskikkende 

voegwoorde en voegwoordelike bywoorde gebruik moet word, maar die leerders se aandag 

word nie eksplisiet op die veranderde woordorde (d.i. afhanklike woordorde en aanloop-

inversievolgorde) wat met hierdie twee tipes konjunksiemerkers saamhang, gevestig nie 

(vergelyk par. 4.7.3.3.1.i); 
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 ’n samevatting, waarin aangetoon word watter semantiese relasies verskillende voegwoorde 

uitdruk, en waarin voegwoorde wat dieselfde betekenisse uitdruk, saamgegroepeer word, in 

die graad 6-werkboeke ontbreek (vergelyk par. 4.7.5); en 

 vier onderriggeleenthede wat dieselfde hoëfrekwensievoegwoord (maar) en dieselfde 

laefrekwensievoegwoord (alhoewel) direk betrek, in die werkboeke gegee word, waar die 

gebruik van die hoëfrekwensievoegwoord of en laefrekwensievoegwoorde soos nogtans, 

tensy en al net sowel betrek kon gewees het (vergelyk par. 4.7.3.3.1.i). 

In par. 5.2 is tendense ten opsigte van kohesiemerkergebruik-leemtes wat uit die leerdergroepe se 

kohesiemerkergebruik in die klasopdragte en in selfstandige skryfwerk na vore gekom het, 

opsommend gesintetiseer, en ’n samevattende oorsig ook gegee van die mate van prominensie wat 

in die KABV’s, JNAV’e en departementele werkboeke aan die onderrig van kohesiemerkergebruik 

verleen word. 

Tendense ten opsigte van kohesiemerkergebruik-leemtes wat uit die leerdergroepe se gebruik van 

al vyf kohesiemerkertipes in die klasopdragte en in selfstandige skryfwerk na vore gekom het, word 

hierna in fyner besonderhede in par. 5.3 gesistematiseer.  Soos in par. 5.1 aangedui is, word hierdie 

gesistematiseerde uiteensetting as die basis gebruik vir die voorstel van bepaalde onderrig-en-

leeraktiwiteite deur middel waarvan Afrikaansonderwysers leer ten opsigte van 

kohesiemerkergebruik kan fasiliteer. 

5.3 ’n Gesistematiseerde uiteensetting van tendense ten opsigte van 
 kohesiemerkergebruik-leemtes 

Die term kohesiemerkergebruik-leemtes verwys na (i) kohesiemerkers wat oneffektief gebruik is 

(d.i. op kohesiebenadelende wyse), (ii) kohesiemerkers wat effektief gebruik is, maar nie taalkundig 

korrek nie, en (iii) kohesiemerkers wat effektief gebruik is, maar nie stilisties elegant nie. 

Die oneffektiewe gebruik van realiseringsmiddele van kohesiemerkers behels die gebruik van 

realiseringsmiddele van kohesiemerkers wat nie só gebruik is dat dit duidelike kohesie bewerkstellig 

het nie. 

Taalafwykings, daarenteen, dui daarop dat die leerders bepaalde realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers sinvol of effektief gebruik het om kohesie te bewerkstellig; maar op só ’n wyse dat 

dit verskil van die algemeen aanvaarbare norm (Standaardafrikaanse norm) vir die gebruik daarvan 

in skryfwerk. 

Stilistiese gebreke verwys na realiseringsmiddele van kohesiemerkers wat effektief gebruik is om 

kohesie te bewerkstellig, maar op só ’n wyse dat dit die teks stilisties minder elegant maak.   
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Al drie hierdie kohesiemerkergebruik-leemtes ten opsigte van kohesiemerkergebruik het slegs 

enkele kere in die korpora voorgekom.  Dié wat tussen 20 en 30 keer in die korpora gefigureer het, 

is as tendense beskou, omdat dit tien of meer male méér as ander (wat slegs een of twee keer 

gefigureer het) voorgekom het.  In tabel 5.1 word leemte-tendense ten opsigte van ál vyf 

kohesiesoorte beskryf en met enkele illustrerende voorbeelde toegelig.  Die voorbeelde wat gegee 

word, moet binne die konteks van die klasopdrag of betrokke korpus gelees word, want as geïsoleerd 

van die konteks waarbinne die voorbeelde voorkom, kan dit anders geïnterpreteer word. 

Ter wille van duideliker samehang begin tabel 5.1 bo-aan die volgende bladsy.  
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Tabel 5.1: Gesistematiseerde uiteensetting van tendense ten opsigte van kohesiemerkergebruik-    
      leemtes 

1. Verwysing 

Leemtes Voorbeeld(e) uit die klasopdragte of korpora ter 

illustrasie van die leemtes 

1.1 Effektiewe gebruik van verwysing 

gepaardgaande met taalafwykings 

 

In die korpora: 

 Wat se i.p.v. wie se. 

 Eendag toe daar skelms in die dorp was, 

was daar ŉ fotogravis wat se* [wie se] 

naam John Shoelace was.   

(deelnemer 93 van laerskool 1) 

 

 Kombinasies soos wat deur en vir dit i.p.v. 

waardeur en daarvoor.  

 Die tradisies en spesiale aspekte van die 

dorpe wat die man deur* [waardeur] 

gegaan gedeurend sy reis.   

(deelnemer 488 van laerskool 6) 

 Die probleem in die lewe is dat dit nie saak 

maak hoe graag jy iets soek, of hoe hard jy 

vir dit* [daarvoor] werk nie, jou planne 

gaan nooit uitdraai soos wat jy wil hê dit 

moet nie.   

(deelnemer 410 van hoërskool 5) 

In die klasopdragte: 

 Gebruik alleenstaande daar en wat i.p.v. 

daar(aan) waar(voor).  

 Hy kyk na sy vingerpunte.  Die letters sit nie 

daar* [daaraan] vas nie (Die antwoord wat 

sommige graad 6-leerders by item 1.7 in die 

graad 6-klasopdrag gegee het.) 

 Die ding wat* [waarvoor] ek die bangste in 

die wêreld is. (Die antwoord wat sommige 

graad 6-leerders by item 1.2 in die graad 9-

klasopdrag gegee het.) 

1.2 Oneffektiewe gebruik van verwysing: 

ontginningsbemoeilikende realiseringsmiddele 

 

In die korpora: 

 Die gebruik van ontginningsbemoeilikende 

realiseringsmiddele verwys na die gebruik van 

realiseringsmiddele waarvan die referent nie 
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deur middel van ’n antesedent in die teks 

bekendgestel is nie.  Die betekenis van die 

realiseringsmiddel moet uit die teksinterne 

konteks afgelei word. 

 Bettie Schmith is ontvoer Saterdag aand 

12:00 in haar kamer 24 Januarie 2011.  Dit 

het in Noordwes Potchefstroom 

plaasgevind.  Sy het hom op Facebook 

ontmoed en vir hom gesê waar sy bly.  

(deelnemer 81 van laerskool 1)   

Die hom verwys na die ontvoerder en dit kan slegs 

uit die teksinterne konteks afgelei word. 

1.3 Oneffektiewe gebruik van verwysing: 

verkeerdelike weglating van kohesieskeppende 

realiseringsmiddele 

 

In die korpora: 

 Sommige realiseringsmiddele is verkeerdelik 

weggelaat, daar waar dit noodsaaklik is ter wille 

van duidelike verwysing.  

 Kobus loop all in die bos rond opsoek na 

Swapo lede wat landmyne geplant het en is 

skaars ’n kilometer in of so toe  iets so 

endjie van hom af hoor (deelnemer 40 van 

laerskool 1).   

Die realiseringsmiddel hy, wat ’n semantiese 

verband met die antesedent Kobus toon, is 

verkeerdelik weggelaat.  Die plek van weglating 

word met ’n  aangetoon. 

2. Konjunksie 

Leemtes Voorbeeld(e) uit die klasopdragte of korpora ter 

illustrasie van die leemtes 

2.1 Effektiewe gebruik van konjunksiemerkers 

gepaardgaande met taalafwykings 

In die korpora: 

  Twee gekoppelde kohesiewe sinne word 

verkeerdelik met ’n punt geskei. 

 Hanna se biologiese pa is ŉ mode 

ontwerper in johannesburg. En* toe trou 

Mana weer, met Beyers.   

(deelnemer 248 van laerskool 5) 

 Al bly jy in die kaap. Sal dit baie lekker 

wees as jy hier was. 

(deelnemer 103 van laerskool 2) 
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2.2 Oneffektiewe gebruik van konjunksiemerkers: 

vervangingsfoute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LW. Daar is niks in die teks wat vir die kind die 

indruk gee dat die vreemdeling towerkragte het, of 

dat die mense weke laas geëet het nie.  

’n Vervangingsfout is begaan wanneer ’n minder 

sinvolle konjunksiemerker gebruik is. 

 

Binne die konteks van die korpora  

 Verwar en en maar.  

 Die tv-drama is baie indrukwekkend en* 

[maar] tog deurmekaar op dieselfde tyd 

(deelnemer 72 van laerskool 2). 

 

Binne die konteks van die klasopdragte: 

 Verwar want en omdat, maar en en, asook asof 

en omdat. 

 Ek hou net niks van skaapvleis nie want* 

[omdat] die reuk my naar maak (item 1.8 in 

die graad 9-klasopdrag). 

 Hy vat met sy dun vingers versigtig aan die 

stokou boeke se rugkante want* [omdat] 

hy nie die boeke wil verniel nie” (item 1.4 in 

die graad 6-klasopdrag).   

  [...] en dan verdwyn die letters omdat* 

[asof] die vreemdeling towerkragte het (item 

1.6 in die graad 6-klasopdrag). 

 Daar word uitgedeel omdat* [asof] hulle 

weke laas geëet het (item 1.16 in die graad 

9-klasopdrag). 

 2.3 Konjunksiemerkers is effektief, maar nie 

stilisties elegant gebruik nie: gepaardgaande met 

stilistiese gebreke: gebruik by herhaling dieselfde 

konjunksiemerkers 

 

 En, maar, want en toe112 is die 

konjunksiemerkers wat in die graad 6- en graad 

9-korpus oor en oor sonder afwisseling gebruik 

is om onderskeidelik aaneenskakelende, 

teenstellende, redegewende en 

tydsaanduidende verbande uit te druk. 

3. Substitusie en ellips 

Leemte Voorbeeld(e) uit die klasopdragte of korpora ter 

illustrasie van die leemte 

3.1 Ellips en substitusie word nie oneffektief gebruik 

nie, maar veels te min, en dít is die leemte, omdat 

In die korpora: 

                                                
112 Soos reeds in par. 1.1.ii aangedui is, word dieselfde konjunksiemerkers in Engelse tekste oor en oor aangewend, te 
wete “but”, “so” en “then” (vergelyk Bae, 2001:74 ten opsigte van onderskeidelik Kanadese graad 6-leerders en 
Amerikaanse graad 1- en graad 2-leerders wat moedertaalsprekers van Engels is en Crowhurst, 1987:194). 
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die effektiewe gebruik van substitusie en ellips 

verskillende voordele vir skrywers inhou, naamlik 

om saai herhaling uit te skakel, om verkorting in ’n 

teks mee te bring, of om betekenisintegrasie (d.i. 

kohesie) teweeg te bring.   

 In die onderstaande twee voorbeelde uit die 

korpora word geïllustreer hoedat dieselfde 

woorde herhaal is waar ellips gebruik kon word.  

’n Streep word deur die woorde getrek waar 

ellips gebruik sou kon word, sonder om die 

betekenis van die sin te beïnvloed. 

 in Desember maand 2013 was daar ongeveer 3 

000 selfone gesteel rondom die wêreld en 10 

000 selfone gekoop rondom die wêreld (graad 

6). 

 hy was die dominee en hy was ook bekend as 

die Bus bestuurder in die fliek (graad 9)/. 

4. Leksikale kohesie 

Leemte Voorbeeld(e) uit die klasopdragte of korpora ter 

illustrasie van die leemte 

4.1 Die leemte behels die herhaaldelike realisering 

van leksikale kohesie deur die herhaling van 

dieselfde woorde, in plaas daarvan om sinonieme 

(waar daar wel sinonieme vir die betrokke woord 

bestaan), antonieme, afwisselende 

naamwoordstukke of selfs sub- en superordinate 

ter wille van afwisseling; dit wil sê om stilistiese 

redes, te gebruik.  

 

In die korpora: 

 My ma het vir my ŉ kar gekoop toe ek die kar 

sien was ek geskok en verbaas. Ek was baie 

bly want nou het ek my eie kar hoef nou nie 

meer my ma of pa sin te leen nie.  Dit is ŉ 

baie mooi kar kan nie glo my ma vir my ŉ kar 

gekoop nie (deelnemer 387 van hoërskool 5). 

 

Hierdie uittreksel van deelnemer 387 sou soos volg 

aangepas kon word: 

 My ma het vir my ŉ kar gekoop.  Toe ek die 

motor1 sien, was ek verbaas. Ek was baie 

bly, want nou het ek my eie voertuig2 en ek 

hoef nie meer my ma of pa s’n te leen nie.  Dit 

is ŉ baie mooi Huyndai Atos3.  Ek kan steeds 

nie glo my ma het vir my ŉ kar4 gekoop nie 

(deelnemer 387 van hoërskool 5). 

1. Sinoniem 

2. Superordinaat van motor 

3. Hiponiem van motor 

4. Herhaling van kar 
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Gebaseer op die kohesiemerkergebruik-leemtes wat in tabel 5.1 hier bo opsommenderwys 

gesistematiseer is, word onderrig-en-leeraktiwiteite voorgestel wat deur taalonderwysers gebruik 

sou kon word met die oog op die vermindering van die drie tipes leemtes wat ten opsigte van 

kohesiemerkergebruik uit die leerders se skryfwerk na vore gekom het.   

5.4 Voorgestelde onderrig-en-leeraktiwiteite en riglyne ten opsigte van 
 kohesiemerkergebruik 

Die onderrig-en-leeraktiwiteite wat in hierdie hoofstuk voorgestel word, is op verskillende maniere 

saamgestel.  Die navorser het ŉ verskeidenheid kundiges (vergelyk Hinkel, 2001; Liu, 2000; Roberts, 

2013; Wybenga, 1989) se insigte ten opsigte van onderrig-en-leeraktiwiteite gebruik en op bruikbare 

langer tipes tekste wat van die Internet, of uit gewone leesboeke, geakkrediteerde voorgeskrewe 

leesboeke of uit handboeke verkry is, van toepassing gemaak.  Ander kere het die navorser haar 

eie insig gebruik en bruikbare tekste uit verskillende bronne geselekteer om hierdie insigte in 

onderrig-en-leeraktiwiteite om te skep.  Waar insigte van ander navorsers benut is, wat nie die 

navorser se eie is nie, word die bron telkens erken. 

Interessante tekste wat, gemeet aan die Afrikaansspesifieke Misindeks van Johan Combrink 

(Rademeyer, 2009) en die internasionale Flesch-Kincaid Grade Level Readability Test (Kincaid et 

al., 1975) relatief lae leesbaarheidsgrade het, is doelbewus geselekteer.  Die doel hiervan is om die 

leerders met die gebruik van kohesiemerkers vertroud te maak, sonder dat moeilike woordeskat 

begripsprobleme veroorsaak en hulle vermoë om kohesiemerkers te gebruik, te benadeel.  Namate 

die leerders meer vertroud raak met die gebruik van kohesiemerkers, kan die onderrig-en-

leeraktiwiteite op moeiliker tekste gebaseer word. 

Tekste is ook só gekies dat dit by ’n groot groep van die leerders se belangstellingsvelde behoort 

aan te sluit. Al die onderrig-en-leeraktiwiteite voldoen aan die Kurrikulum- en 

Assesseringsbeleidsverklaring se beginsel van teksgebaseerdheid en konteksgebaseerdheid 

(vergelyk DBO, 2011a:12).  Daar word ook aan die beginsel van geïntegreerde leer voldoen, omdat 

die leerders meer as een taalvaardigheid (vergelyk DBO, 2011a:12) tydens die uitvoer van die 

onderrig-en-leeraktiwiteite moet gebruik. 

Op grond van die leemtes wat die navorser in die betrokke onderwysdepartementele dokumente ten 

opsigte van die onderrig en die assessering van kohesiemerkergebruik geïdentifiseer het (vergelyk 

par. 5.2.5), het die navorser by die saamstel van hierdie onderrig-en-leeraktiwiteite ’n aantal 

belangrike sake in ag geneem.  

Eerstens is gerigte toepassingsgeleenthede ten opsigte van elkeen van die vyf kohesiemerkersoorte 

(vergelyk par. 5.4.1 tot par. 5.4.5) geskep.   



393 
 

Tweedens is spesifieke onderrig-en-leeraktiwiteite vir die stimulering van die gebruik van substitusie 

en ellips ontwikkel, juis omdat die leerders hierdie twee kohesiemerkers selde gebruik het (vergelyk 

leemte 3.1 in tabel 5.1 en par. 5.2.5), én omdat die onderrig asook die assessering daarvan relatief 

min of geensins in die KABV’s, JNAV’e of die graad 6-werkboeke vermeld word nie (vergelyk par. 

5.4.3 en 5.4.4 ten opsigte van onderrig-en-leeraktiwiteite vir ellips en substitusie onderskeidelik).   

Derdens word verskillende onderrig-en-leeraktiwiteite (vergelyk onderrig-en-leeraktiwiteite 1 en 2) 

ten opsigte van die gebruik van verwysing om kohesie te bewerkstellig voorgestel om te vergoed vir 

die feit dat betreklik min prominensie in die KABV’s, JNAV’e en die graad 6-werkboeke aan die 

onderrig en die assessering van die gebruik daarvan verleen word, én aangesien verwysing ’n hele 

aantal keer in die korpora oneffektief (of effektief, maar gepaardgaande met ’n taalafwyking) gebruik 

is (vergelyk par. 5.2.1 en leemtes 1.1, 1.2 en 1.3 in tabel 5.1).   

Vierdens word onderrig-en-leeraktiwiteite (vergelyk onderrig-en-leeraktiwiteite 2, 5, 8 en 9) 

voorgestel wat van die leerder verwag om langer tipes skryftekste, waarin bepaalde kohesiemerkers 

gebruik moet word, te produseer.  Op dié manier word vergoed vir die feit dat heelwat potensiaal ten 

opsigte van die onderrig van kohesiemerkergebruik in die KABV’s of in die graad 6-werkboeke, waar 

dit oor die produksie van langer tekste handel, nie benut word nie.  Myns insiens behoort 

geleenthede vir die onderrig van effektiewe kohesiemerkergebruik benut te word wanneer leerders 

met betrekking tot die skryf van bepaalde langer tekste begelei word, omdat dit juis by die produksie 

van langer tekste is waar kohesiemerkers gebruik moet word om kohesie te bewerkstellig en om 

koherensie te versterk. 

Vervolgens word die onderrig-en-leeraktiwiteite wat die navorser ten opsigte van elkeen van die vyf 

tipes kohesiemerkers voorstel, beginnende by verwysing, geïllustreer en bespreek.  Die navorser 

koppel elke onderrig-en-leeraktiwiteit wat in par. 5.4.1 tot pa. 5.4.5 gegee word, telkens aan die 

tendense ten opsigte van die leemtetipes wat in tabel 5.1 opgesom en gesistematiseer is.  Soms 

word meer as een onderrig-en-leeraktiwiteit aan ’n gegewe teks gekoppel.  In sulke gevalle word die 

aktiwiteite in volgorde van moeilikheidsgraad gegee, beginnende by die eenvoudige aktiwiteite.  

Sodoende word op die progressie gewys wat ten opsigte van die onderrig van ’n bepaalde 

kohesiemerker behoort te geld. 

5.4.1 Onderrig-leer-aktiwiteite én riglyne ten opsigte van die gebruik van 
 verwysing 

In hierdie afdeling kom verwysing as kohesiemerker aan bod.  Eerstens word samevattende riglyne 

ten opsigte van die effektiewe gebruik van betreklike voornaamwoorde en die voorsetselvorm van 

dit (byvoorbeeld daarop) as realiseringsmiddele van verwysing gegee; daarna word onderrig-en-

leeraktiwiteite waarby leerders verwysing binne ’n langer teks moet gebruik, voorgestel. 
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(i) Riglyne oor betreklike voornaamwoorde en voorsetselvorm van dit en onderrig-en-

leeraktiwiteit 1 wat die hantering daarvan betrek 

Riglyne ten opsigte van die gebruik van betreklike voornaamwoorde en die voorsetselvorm van dit 

kan vir onderwysers gegee word deur inligting uit Carstens (1987, 1997, 1998, 2011), Van Schoor 

(1983) en Wybenga (1989) saam te trek (vergelyk tabel 5.2 hier onder).  

Die doel van die gee van die samevattende riglyne is om onderwysers sowel as leerders te 

voorsien van ’n verwysingsbron ten opsigte van die taalkundig korrekter aanwending van 

betreklike voornaamwoorde en die voorsetselvorm van dit, juis omdat heelwat van die leerders 

betreklike voornaamwoorde en die voorsetselvorm van dit nie taalkundig korrek gebruik het nie 

(vergelyk leemte 1.1 in tabel 5.1 vir voorbeelde hiervan).   

Hierdie riglyne kan deur onderwysers gebruik word vir die samestelling van onderrig-en-

leeraktiwiteite én as maatstaf vir die assessering van die effektiewe gebruik van verwysing.  Omdat 

eenvoudige sinne gegee word om hierdie riglyne te illustreer kan dit deur die onderwyser teen die 

klaskamermuur aangebring word, of vir voortdurende terugverwysing in die leerders se boeke te laat 

plak.  Alhoewel die bronne van die illustrerende voorbeelde in die onderstaande tabel erken word, 

hoef dit nie op die plakkate in die klaskamer te verskyn nie.  

Tabel 5.2: Riglyne ten opsigte van die gebruik van betreklike voornaamwoorde en die voorsetselvorm 
      van dit 

Reël Voorbeeldsinne 

1. Die betreklike voornaamwoord wat word vir 

sowel mense as diere en dinge gebruik 

(Carstens, 2011:66). 

 Mense: Die man wat ryk is, ry in ’n groot 

motor (Wybenga, 1989:200). 

 Diere: Die hond wat die posbesteller 

gebyt het... (Carstens, 2011:66). 

 Dinge: “Die tafel wat gebreek het, is 

weggepak (Van Schoor, 1983:306). 

2. Die betreklike voornaamwoord wie word in 

Afrikaans saam met se (om besit by mense aan 

te dui) of saam met ’n voorsetsel (soos met of 

van) gebruik (Carstens, 2011:67; Van Schoor, 

1983:306). Waarvan word gebruik om besit by 

diere en dinge aan te dui (Carstens, 2011:67). 

-  

 Besit by mense: Die man wie se hoed 

groot is, sit voor ons huis (Wybenga, 

1989:200). 

 Betreklike voornaamwoorde saam met 

voorsetsels om na mense te verwys: 

Die man vir wie ek geld skuld, wil dit nou 

terughê (Carstens, 2011:67). 

 Besit by diere: Die hond waarvan die 

poot beseer is, loop mank (Van Schoor, 

1983:306). 



395 
 

3. Ander tipes verbindings met betreklike 

voornaamwoorde is byvoorbeeld die volgende 

(vergelyk Carstens, 2011:67): 

 met + wat = waarmee 

 op + wat = waarop 

 vir + wat = waarvoor 

 na + wat = waarna 

 in + wat = waarin 

 agter + wat = waaragter 

 

 Die vakansie na wat  waarna  ek so lank 

uitgesien het, het uiteindelik aangebreek 

(Carstens, 2011:67). 

 Die huis in wat  waarin  ek woon, is groot 

(Wybenga, 1989:201). 

4. Dieselfde reël geld vir kombinasies van dit en 

voorsetsels (vergelyk Wybenga, 1989:221): 

 in + dit = daarin  

 op + dit = daarop 

 vir + dit = daarvoor 

 met + dit = daarmee 

 voor + dit = daarvoor  

 A: Het iemand al in die nuwe model Corolla 

gery? 

B: Ja, ek het in dit  daarin  gery 

(Carstens, 1987:23; Carstens, 1997:127; 

Carstens, 1998:40). 

 Hy sit die boek in die tas.  Hy sit die boek in 

dit  daarin  (Wybenga, 1989:220). 

 

Nadat die leerders vertroud gemaak is met die reëls rakende die taalkundig korrekte gebruik van 

betreklike voornaamwoorde en die voorsetselvorm van dit (vergelyk die reëls in tabel 5.2 hier bo), 

moet die onderwyser vir hulle ’n onderrig-en-leeraktiwiteit oor betreklike voornaamwoorde en 

voorsetselvorm van dit gee waarop hulle hul kennis moet toepas.  Onderrig-en-leeraktiwiteit 1 op 

die volgende bladsy is ’n voorbeeld van so ’n aktiwiteit.   

Die leerders kry ’n teks, naamlik Vampiere op dieet van Fanie Viljoen, wat effens gewysig is, sowel 

as ’n afbeelding (beide kom uit Lamprecht et al., 2013:166-167, maar die teks is aangepas).  Die 

teks het ’n leesbaarheidsgraad van onderskeidelik 4.2 (Misindeks) en 3 (Flesch-Kincaid Grade Level 

Readability Test) wat daarop dui dat dit geskik is vir leerders in graad 4 tot (selfs) graad 6 (d.i. vir 

leerders in die intermediêre fase).  Dieselfde aktiwiteit kan op ’n moeiliker teks gebaseer en vir 

leerders in die senior fase benut word.  In hierdie teks is betreklike voornaamwoorde en 

voorsetselvorm van dit weggelaat.  Die leerders moet hierdie realiseringsmiddele van verwysing in 

die oop spasies invul en mag net een woord per spasie gebruik.  Alternatiewelik kan moontlike 

antwoorde tussen hakies vir die leerders gegee word.  

Die doel van onderrig-en-leeraktiwiteit 1 (op die volgende bladsy) is om taalkundig minder 

korrekte gebruikspatrone soos op wat in plaas van waarop, op dit in plaas van daarop en wat se 

in plaas van wie se wat heelwat in die korpora voorgekom het (vergelyk leemte 1.1 in tabel 5.1 
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waar voorbeelde hiervan uit die korpora gegee word) te probeer verminder.  In Afrikaans word die 

betreklike voornaamwoord wie saam met se gebruik – nie saam met wat nie. 

Alhoewel Feinauer (1998:86) daarop wys dat vorme soos op wat en op dit in informeler taalgebruik 

aanvaarbaar is en hierdie dialoë die weergee van informele spreektaal behels, is die navorser van 

mening dat die leerders aanvanklik gelei moet word om eerder die taalkundig korrekte vorme soos 

daarop en waarin te gebruik.  

  Onderrig-en-leeraktiwiteit 1 ten opsigte van verwysing 

 Vul ’n korrekte woord (een woord) in elkeen van die oop spasies in. Gebruik woorde soos 

wat, waarin, daarin of daarvan. 

Karakters:  Via – ’n vampier, Pia – ’n vampier en Natasha – ’ n maer meisie  

(Die toneel speel af in ’n donker straat.) 

Via: Daar kom iemand.  Miskien sal sý reg wees. 

Pia: Jy weet ek sluk nie enige iemand se bloed nie.  Ek is op ’n dieet.  Óns is op ’n dieet. 

(Natasha, ’n meisie 1.1 __________ lekker maer en fiks is, trek Via en Pia se aandag.  Sy sien nie 

die vampiere nie.) 

Via: Mmmm… Perfek! 

Pia: Moenie so seker wees nie.  Jy moet eers haar etiket, 1.2 __________ aangedui word of sy 

laevet is, lees om seker te maak. 

Via: Het mense dan etikette? 

Pia: Ons kan uitvind. 

(Vampiere val vir Natasha aan.  Hulle pen haar teen die grond vas.  Natasha gil.) 

Pia: Soek, Via, soek haar etiket!  Wat staan 1.3 __________ ? 

Via: Waar, Pia? 

Pia: Ek weet nie, onder haar voete.  In haar nek.  

Natasha: Los my! 

Via: Lê stil, ons soek jou etiket! 

Natasha: Hoekom?  Wat wil julle 1.4 ____________ maak? 

Pia: Ons moet seker maak jy is nie vol aaklige preserveermiddels nie. 

Via: Of nare kalorieë nie. 

Pia: Of jiggerige onversadigde vette! 

Natasha: Maar ek is!  Ek is propvol al daai goed!  Los my uit! 

Pia: Ek het geweet!  Los haar, Via.  Ons gaan kry eerder gebottelde laevet-bloed.  

Via: Sies, mense eet deesdae ook soveel gemors.  Hoe moet ’n vampier dan vir ewig lewe? 

 

(ii) Onderrig-en-leeraktiwiteit 2: hantering van verwysing binne langer skryftekste 

Nadat die leerders bostaande onderrig-en-leeraktiwiteit voltooi het, kan die onderwyser van hulle 

verwag om verwysing binne selfstandige skryfwerk te gebruik. 
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Onderrig-en-leeraktiwiteit 2 vestig die leerders se aandag op die gebruik van realiseringsmiddele 

van verwysing wat nie vaag is nie, omdat die leerders die realiseringsmiddele van verwysing letterlik 

met hulle antesedente moet bind, met die oog op die afname van die leerders se gebruik van 

ontginningsbemoeilikende realiseringsmiddele (vergelyk leemte 1.2 in tabel 5.1).  

Hierdie onderrig-en-leeraktiwiteit verseker ook dat die leerders volledige kohesiekettings skep, want 

’n pyl moet van ’n taalelement af na ’n ander taalelement getrek kan word.  As dit nie moontlik is nie, 

begryp die leerders onmiddellik dat hulle ’n weglatingsfout begaan het.  Hierdie onderrig-en-

leeraktiwiteit word dus ook voorgestel met die oog op die afname in leemte 1.3 (d.i. weglatingsfoute) 

wat in die korpora voorgekom het. 

Die navorser (NF) gebruik ’n skermskoot wat sy self van een van die tonele uit die film Die 

ongelooflike avonture van Hanna Hoekom (2010) geneem het vir die saamstel van hierdie onderrig-

en-leeraktiwiteit.  Daar kan van die leerders verwag word om na hierdie skermskoot te kyk en dan 

die res van die storie onderaan die skermskoot, wat begin met “Sy stap nog rustig in die tuin toe...” 

te voltooi.  Tweedens moet hulle, tydens die voltooiing van die storie, ten minste drie verskillende 

voornaamwoorde (ek, my, jy, jou, hulle, sy haar, hy, hom, dit) gebruik.  Hierdie drie (of meer) 

voornaamwoorde moet op ’n korter manier kan verwys na ’n persoon, dier of voorwerp wat reeds in 

die teks genoem is (d.i. ’n antesedent).  Laastens moet hulle ’n pyl van die voornaamwoord af na 

hierdie ander woord (die antesedent) trek.  Die onderwyser kan selfs vir die leerders so ’n 

kohesieketting op die bord illustreer.  Hierdie insig om pyle te trek, is ontleen aan Hinkel (2001:129) 

wat van sy leerders (vreemdetaalsprekers van Engels) verwag het om, nadat hulle skryfwerk 

geproduseer het, eksplisiet aan te toon watter betekenisverbande in die oppervlakteks aanwesig is. 

Onderrig-en-leeraktiwiteit 2 

Kyk na die onderstaande skermskoot en voltooi die res van die storie wat onderaan vir jou 

begin word. Gebruik minstens drie verskillende voornaamwoorde tydens die skryf van jou 

storie (byvoorbeeld ek, my, jy, jou, hulle, sy haar, hy, hom, dit) wanneer jy van ’n mens, ’n 

ding of ’n dier wil praat waaroor jy vroeër reeds in jou storie gepraat het.  Trek dan ’n streep 

van die voornaamwoord af na die ander woordjie wat na dieselfde mens, dier of voorwerp 

verwys (byvoorbeeld die vrou  sy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sy stap nog rustig in die tuin toe... 
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In hierdie gedeelte is op die onderrig-en-leeraktiwiteite ten opsigte van verwysing gefokus.  In par. 

5.4.2 word die onderrig-en-leeraktiwiteite ten opsigte van konjunksiemerkergebruik voorgestel. 

5.4.2 Onderrig-leer-aktiwiteite en riglyne ten opsigte van 
 konjunksiemerkergebruik 

In hierdie afdeling word drie tipes onderrig-en-leeraktiwiteite ten opsigte van voegwoordgebruik 

gegee, asook ’n raamwerk oor soorte voegwoorde.   

(i) Onderrig-en-leeraktiwiteit 3: Onderskei tussen want en omdat 

Omdat dit uit die klasopdragte geblyk het dat beide deelnemergroepe want gebruik waar die 

woordorde die gebruik van omdat vereis (vergelyk leemte 2.2 in tabel 5.1), het die navorser besluit 

om onderrig-en-leeraktiwiteit 3 saam te stel waarby die leerders deur middel van kritiese vrae gelei 

word om tussen hierdie twee voegwoorde te leer onderskei. 

Die onderrig-en-leeraktiwiteit is op ’n aangepaste uittreksel uit Waarom Dassie geen stert het nie (uit 

Viljoen & Vosloo, 2014:6-8) gebaseer.  Hierdie teks het ’n leesbaarheidsgraad, gemeet aan die 

Misindeks en die Flesch-Kincaid Grade Level Readability Test van onderskeidelik 7.7 en 8.3.  Hieruit 

is dit duidelik dat hierdie teks vir leerders in grade 7-9 (d.i. senior fase) geskik is.  Dieselfde aktiwiteit 

kan met ’n makliker teks vir leerders in graad 4-6 (d.i. intermediêre fase) gegee word. 

Onderrig-en-leeraktiwiteit 3 

 Lees die onderstaande teks en beantwoord dan die vrae oor die voegwoorde omdat en 

want wat daarop volg. 

Vroeër jare het diere geen sterte gehad nie. Die diere kon nie die brommers, steekvlieë wegjaag 

nie omdat hulle nie sterte gehad het nie.  Op ’n dag kry hulle goeie nuus – daar gaan sterte 

uitgedeel word en elkeen moet vir hom een gaan haal!  Die oggend van die steruitdeelparade het al 

wat ’n dier is uit hulle skuilings gekom en by die Departement van Stertsake begin toustaan vir hierdie 

groot affêre.  Hulle het uit die grond gepeul, tussen die lang gras uitgekom en uit die skuiltes in die 

bome afgedaal – almal behalwe Dassie.  Hy het regdeur die hele affêre geslaap.  Later daardie selfde 

dag het hy na die Departement van Stertsake gegaan om te hoor of hulle nie nog sterte oor het nie, 

maar daar was natuurlik geen stert meer oor nie, en geen dier in sig nie.  Dassie moes maar omdraai 

en met leë hande – stertloos – terugkeer huis toe. 

 Verbind die volgende twee sinne met die voegwoord omdat: “Dassie het nie ’n stert gekry nie” 

en “Hy het deur die hele affêre geslaap”.  Kies die korrekte antwoord uit die moontlikhede (d.i. 𝑎 

of 𝑏) wat hier onder gegee word.  Kyk na die sin in vetdruk in die teks om jou te lei.  

(a) Dassie het nie ’n stert gekry nie, omdat hy deur die hele affêre geslaap het. 

(b) Dassie het nie ’n stert gekry nie, omdat hy het deur die hele affêre geslaap. 
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Gebruik die antwoord waarby omdat nié pas nie (d.i. een van 𝑎 of 𝑏) en vervang omdat dáárin met 

die korrekte voegwoord. (Die verkeerde antwoord is (b) en die leerders moet omdat met want 

vervang.)  Die volgende vrae kan op hierdie opdragte gebaseer word:  

 Is die betekenis van die sinne verskillend? (Die antwoord behoort “nee” wees.) 

 Hoe verskil die posisie van die werkwoord in die sin wat volg op omdat en die sin wat volg 

op want? 

 

(ii) ’n Raamwerk oor voegwoorde 

’n Raamwerk vir gebruik in die Afrikaansklaskamer, wat die funksie van verskillende voegwoorde 

sowel as hulle effek op die woordorde aandui, is ook saamgestel (vergelyk tabel 5.3 verderaan) 

omdat die navorser opgemerk het dat leerders in die graad 6-werkboeke, wat deur die Departement 

van Basiese Onderwys uitgereik word, nie aantekeninge of verduidelikings gegee word ten opsigte 

van die verskillende fasette van voegwoordgebruik nie (vergelyk par. 5.2.5).  Hierdie raamwerk is op 

die navorser se raamwerk van konjunksiemerkers, waarvan Carstens (1997:292) s’n die basis is, 

gebaseer (vergelyk par. 2.4 vir die navorser se raamwerk). Dit kan vir terugverwysing in graad 6- en 

graad 9-leerders se boeke laat plak word.   

Hierdie raamwerk, wat vir gebruik binne die onderrig van die vak Afrikaans Huistaal bedoel is, word 

verdeel in die vier betekenisverbande (aaneenskakelende, teenstellende, redegewende en 

tydsaanduidende verbande) wat voegwoorde oor die algemeen uitdruk.  Die navorser lys ’n paar 

voegwoorde wat elkeen van hierdie verbande uitdruk.  Voegwoorde wat oor die algemeen aan die 

indirekte rede gekoppel word (d.i. dat en of), vorm ’n afsonderlike subkategorie en is ook so in hierdie 

raamwerk aangetoon.  Moeiliker begrippe soos “konjunksiemerkers” is verander na “voegwoorde” 

om die raamwerk so verstaanbaar as moontlik te maak met soveel as moontlik 

hoëfrekwensiewoorde daarin.  

Bepaalde tendense ten opsigte van kohesiemerkergebruik-leemtes wat uit die leerdergroepe se 

kohesiemerkergebruik in die klasopdragte en in selfstandige skryfwerk na vore gekom het 

(vergelyk tabel 5.1), asook leemtes in die onderwysdepartementele dokumente (vergelyk par. 

5.2.5) is in ag geneem tydens die saamstel van hierdie raamwerk van voegwoorde.  Hierdie 

aspekte word in die onderstaande kolpunte beskryf. 

 Voegwoorde soos sodat, mits, nogtans, tensy en voordat word ingesluit sodat leerders 

blootgestel kan word aan ander voegwoorde wat ’n laer gebruiksfrekwensie het, en nie net 

aan dié in die ondersoekte korpora oorgebruikte en, maar, want en toe nie (vergelyk leemte 

2.4 in tabel 5.1).   
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 Spesifieke klem word juis in die raamwerk van voegwoorde gelê op (i) sinsbou wat 

verander wanneer sommige voegwoorde gebruik word, en (ii) op die posisie van 

voegwoorde soos en, maar en want binne ’n veelvoudige sin.  Die navorser fokus op 

sinsbou, aangesien die KABV’s, die graad 6-werkboeke sowel as die JNAV’e nalaat om 

woordorde, waar dit saak maak, aan voegwoordgebruik te koppel (vergelyk par. 5.2.5).  

Daar word ook op die posisie van voegwoorde gefokus omdat sommige deelnemers van 

hierdie studie dié spesifieke voegwoorde aan die begin van ’n volgende sin gebruik het, 

sonder dat dit ’n stilistiese doel (soos beklemtoning) gedien het en sodoende 

interpunksiefoute begaan het (vergelyk leemte 2.1 in tabel 5.1).   

Die konteks wat deur die gedig Ballade vir ’n honger vampier (uit Lamprecht et al., 2013:24-25) 

geskep word, word gebruik om voorbeeldsinne vir al die voegwoorde binne die voorgestelde 

raamwerk van voegwoorde te gee.  Hierdie teks het, gemeet aan die Misindeks en die Flesch-

Kincaid Grade Level Readability Test, lae leesbaarheidsgrade van 6 en 4.2 onderskeidelik.  Hierdie 

resultate beteken dat hierdie teks vir leerders in graad 6 en graad 4 (d.i. intermediêre fase) 

onderskeidelik toeganklik behoort te wees.  Aanvanklik kan hierdie selfde teks gebruik word om 

hierdie raamwerk van voegwoorde vir leerders in graad 7-9 (d.i. in die senior fase) te gee.  Later kan 

’n moeiliker teks dan gebruik word.   

Die onderwyser behoort eers ’n begripsleesoefening, wat op die teks Ballade vir ’n honger vampier 

gebaseer is, saam te stel.  Op hierdie wyse word die leerders aan die inhoud van die teks vertroud 

gemaak, omdat die voorgestelde raamwerk van voegwoorde wat hierna vir hulle gegee kan word, 

ook op hierdie teks (vergelyk die volgende bladsy) gebaseer is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



401 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Die voorgestelde raamwerk van voegwoorde volg op die volgende bladsy.] 
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Tabel 5.3: Voorgestelde raamwerk van tipes voegwoorde in Afrikaans vir die Afrikaansklaskamer 

Die betekenisse wat verskillende voegwoorde uitdruk en die effek van die gebruik van 

bepaalde voegwoorde op die woordorde 

 

 

 

 

 

 

(Bron van die afbeelding: http://www.keepcalm-o-matic.co.uk/p/bly-kalm-en-gebruik-

voegwoorde/) 

Aaneenskakelende voegwoorde 

Voegwoorde wat vir ons wys dat ’n idee in die eerste sin in die tweede sin aangaan. 

Voegwoord Voorbeeldsin Effek op woordorde 

en Sy vampiertande lê nog tuis in die kis + en + Nou is 

dit verby met sy eetding. 

Sy vampiertande lê nog tuis in die kis en nou is dit 

verby met sy eetding. 

Die woordorde bly dieselfde 

ook Die prinses het ’n leliewit vel + ook + Sy het ’n nek 

so slank soos ’n swaan s’n.  

Die prinses het ’n leliewit vel.  Sy het ook ’n nek so 

slank soos ’n swaan s’n. 

 

Teenstellende voegwoorde 

Voegwoorde wat vir die leser of die persoon wat luister aandui dat ’n teenstellende idee, met ander 

woorde ’n idee wat die teenoorgestelde is van ’n ander idee, nou gaan volg. 

asof Die skone godin breek Vampiro se neus en rib + 

asof + Sy is Chuck Norris. 

Die skone godin breek Vampiro se neus en rib asof 

sy Chuck Norris is. 

Die werkwoord is skuif nader 

aan die einde van die sin.  

al Vampiro kan bloot daarvan vergeet om te eet + al + 

Hy het dit ’n week laas ’n eetdingetjie gehad. 

Vampiro kan bloot daarvan vergeet om te eet al het 

hy ’n week laas ’n eetdingetjie gehad.  

Die werkwoord het en 

Vampiro, en die werkwoord 

kan en hy ruil plekke om. 
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maar Die prinses veg en sy foeter Vampiro, breek sy neus 

en ’n rib sommer af + maar + Vampiro kry die 

oorhand. 

Die prinses veg en sy foeter Vampiro, breek sy neus 

en ’n rib sommer af, maar Vampiro kry die oorhand. 

Die woordorde verander nie. 

nogtans Vampiro het stokstywe bene en ’n knakkende heup + 

nogtans + Hy styg sonder moeite in die dralende 

mis op. 

Vampiro het stokstywe bene en ’n knakkende heup; 

nogtans styg hy sonder moeite in die dralende mis 

op. 

Die werkwoord styg en die 

onderwerp hy ruil plekke om. 

Tensy 

(behalwe as 

/ as nie) 

Vampiro het nie probleme met sy kunstande en 

tandvleis nie + tensy + hy vergeet om salf aan sy 

tandvleis te smeer. 

Vampiro het nie probleme met sy kunstande en 

tandvleis nie tensy hy vergeet om salf aan sy 

tandvleis te smeer. 

In hierdie sin skuif die 

werkwoord nie, maar 

normaalweg skuif die 

werkwoord na die einde van 

die sin, byvoorbeeld: 

Ek sal jou na die dans vra + 

tensy Jy wil saam met 

iemand anders gaan.  

Ek sal jou uitvra, tensy jy 

saam met iemand anders wil 

gaan.  

Redegewende voegwoorde 

Voegwoorde wat vir die skrywer of die leser wys dat die sin wat gaan volg ’n gevolg of ’n oorsaak is 

vir die inhoud van die eerste sin.113 

omdat Vampiro wil vrek van die honger + omdat + Hy het ’n 

week of twee laas geëet.  

Vampiro wil vrek van die honger omdat hy ’n week 

of twee laas geëet het.   

Die werkwoord het skuif na 

die einde van die sin.  

want  Vampiro wil vrek van die honger + want + Hy het ’n 

week laas geëet. 

Vampiro wil vrek van die honger, want hy het ’n 

week laas geëet.  

Die woordorde verander nie.  

                                                
113 Die navorser gebruik die begrip “rede” in plaas van “oorsaak-gevolg-verhouding”, omdat die meeste leerders dit 
behoort te verstaan. 
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daarom Vampiro het sy kunstande in die kis vergeet + 

daarom + Hy het sy eetding verloor.  

Vampiro het sy kunstande in die kis vergeet; daarom 

het hy sy dis verloor.  

Die werkwoord het en die 

onderwerp hy ruil plekke om. 

Mits 

(solank / 

as) 

Vampiro is verseker van ’n eetding + mits + Hy dra 

sy draagbare vampiertande.  

Vampiro is verseker van ’n eetding mits hy sy 

draagbare vampiertande dra.   

Die werkwoord dra skuif na 

die einde van die sin.  

sodat Die skone godin het begin skreeu + sodat + Iemand 

kon haar red. 

Die skone godin het begin skreeu sodat iemand 

haar kon red. 

Die werkwoord kon skuif 

nader aan die einde van die 

sin. 

Tydsaanduidende voegwoorde 

Voegwoorde wat vir ons tydsvolgorde aandui. 

daarna Vampiro klim eers met stokstywe bene en ’n 

knakkende heup uit sy kis + daarna + Hy styg op 

deur die dralende mis.  

Vampiro klim eers met stokstywe bene en ’n 

knakkende heup uit sy kis; daarna styg hy op deur 

die dralende mis.  

Die werkwoord styg en die 

onderwerp hy ruil plekke om. 

nadat Vampiro het na die kasteel teen die heuwel gevlieg + 

nadat + Die maan het opgekom. 

(i) Vampiro het na die kasteel teen die heuwel gevlieg 

nadat die maan opgekom het.  

By (i) skuif die werkwoord 

het na die einde van die sin. 

terwyl Vampiro lek oor sy lippe + terwyl + Hy dink aan die 

prinsessie se nek. 

Vampiro lek oor sy lippe terwyl hy aan die prinsessie 

se nek dink.  

Die werkwoord dink skuif na 

die einde van die sin. 

voordat Hy het sy hand oor die prinsessie se leliewit vel 

gestreel + voordat + Hy het sy flater besef. 

Hy het sy hand oor die prinsessie se leliewit vel 

gestreel voordat hy sy flater besef het.   

By (i) skuif die werkwoord 

het na die einde van die sin. 

wanneer ’n Vampier vergeet om te eet + wanneer + Hy word 

oud. 

’n Vampier vergeet om te eet wanneer hy oud word. 

Die werkwoord word skuif na 

die einde van die sin. 
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Voegwoorde wat saam met die indirekte rede gebruik word 

dat  Vampiro sê + dat + Sy kunstande maak hom seer. 

Vampiro sê dat sy kunstande hom seer maak.  

Die werkwoord maak skuif 

nader aan die einde van die 

sin. 

of Vampiro wonder + of + Is die prinsessie se nek 

regtig so slank soos ’n swaan s’n? 

Vampiro wonder of die prinses se nek regtig so 

slank soos ’n swaan s’n is. 

Die werkwoord is skuif nader 

aan die einde van die sin. 

Wanneer hierdie tabel vir die leerders gegee word, moet hulle aandag ook op die besondere gebruik 

van en gerig word.  Die onderwyser moet vir die leerders verduidelik dat en ’n algemene of 

verstekkonjunksiemerker (“default”) is (De Beaugrande & Dressler, 1981:72); met ander woorde die 

gebruik daarvan is nie altyd nodig nie, omdat sinne outomaties in ’n aaneenskakelende verband tot 

mekaar staan; tensy anders aangedui.  Tog moet en gebruik word wanneer meer as een 

interpretasie moontlik is.  Die onderstaande voorbeeld (uit Carstens, 1997:269) kan vir die leerders 

gegee word om hierdie feit te illustreer. 

(f) Jan lag.  Piet huil. 

(g) Jan lag en Piet huil. 

(h) Jan lag, maar Piet huil. 

(i) Jan lag, omdat Piet huil. 

(j) Jan lag; dus huil Piet. 

Die leerders se aandag moet ook daarop gevestig word dat die herhaalde gebruik van en 

normaalweg ’n “stilisties lomp stelwyse” tot gevolg het (vergelyk Bosch, 1999b:135; Prinsloo, 

1999:95).   

(iii) Onderrig-en-leeraktiwiteit 4 en 5 

Nadat die leerders hierdie tabel (vergelyk tabel 5.3 hier bo) ontvang het, kan die onderwyser vir hulle 

ŉ volgende onderrig-en-leeraktiwiteit (d.i. onderrig-en-leeraktiwiteit 4) gee.  Hierdie aktiwiteit se 

naam is “Voegwoord-bingo” en word by TeachersPayTeachers (s.a.) geleen – ’n Internetbron.  Die 

onderwyser het ’n bakkie met voegwoorde, soos dié wat in die voorgestelde raamwerk voorkom, en 

die leerders kry elkeen ’n bingo-kaartjie met nege sinne, en in elkeen van hierdie nege sinne is ’n 

voegwoord weggelaat.  Die onderwyser trek ’n voegwoord en as ’n leerder dink dat hierdie 

voegwoord in een van die sinne op sy kaartjie pas, moet die leerder dit in hierdie sin neerskryf.  

Sodra ’n leerder se sinne met voegwoorde geskakel is, moet hy of sy “Bingo” uitroep en daarna al 

die voltooide sinne hardop voorlees. 
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Nadat die leerders hierdie identifiseringspeletjie gespeel het, kry die leerders sinspatrone waarmee 

’n verhaaltjie voltooi moet word (vergelyk onderrig-en-leeraktiwiteit 5 hier onder).  Hierdie insig is 

uit Wybenga (1989:212) verkry en op ’n geskikte teks (Ballade vir ’n honger vampier deur Fanie 

Viljoen) gebaseer. 

Vampiro ________________________________________ gegaan, omdat 

____________________________________________________.  Sy vriend, Dracula, het gesê dat 

_______________________________, want _______________________________. 

In die voorafgaande gedeeltes is onderrig-en-leeraktiwiteite ten opsigte van verwysing en 

konjunksiemerkergebruik voorgestel.  In par. 5.4.3 hierna word onderrig-en-leeraktiwiteite ten 

opsigte van ellips voorgestel. 

5.4.3 Onderrig-leer-aktiwiteite en riglyne ten opsigte van ellips 

Voordat onderrig-en-leeraktiwiteite ten opsigte van die gebruik van ellips vir die leerders gegee word, 

kan die begrip moontlik deur middel van ’n konkrete beeld verduidelik word.  

Die onderwyser kan ellips verduidelik deur dit met ’n muur te vergelyk, waarvan sommige bakstene 

weggelaat is: “To illustrate with an anecdote, while visiting the ruins of Conway Castle on the north 

coast of Wales last summer, I noticed a pattern of holes on the inside surface of the stone walls.  I 

saw these holes as ellipsis, inferring that something had once filled them [...].  Die insig om die beeld 

van ’n baksteenmuur te gebruik om ellips op ’n konkrete manier te verduidelik is van Grant-Davie 

(1995:457) verkry. 

Nadat hierdie vergelyking getref is, verduidelik die onderwyser dan dat, wanneer identiese woorde 

of frases twee keer (of meer kere) binne dieselfde teksgedeelte voorkom, sulke woorde die tweede 

keer weggelaat kan word. “Hy het tien potlode en ek het twee potlode” kan herskryf word as “Hy het 

tien potlode en ek twee” (vergelyk Wybenga, 1989:227).  Die woorde het en potlode word in die 

tweede hoofsin weggelaat.    

Hierna kry die leerders ’n teks gepaardgaande met ’n afbeelding wat handel oor die nuwe Afrikaanse 

film Maya die by Movie (2015).  Die bron hiervan is Hoezit! (2015).  In die geskrewe teks word ’n 

onderhoud gevoer met Karen Wessels, wat die rol van Willie, die by, in die fliek vertolk.  Die leerders 

se opdrag is om die gedeeltes van Karen se antwoorde, wat in donkerdruk aangedui word, te verkort.  

Hulle mag net woorde weglaat – geen nuwe woorde mag bygevoeg word nie.  Hierdie insig om ’n 

groter teks te gaan verkort deur die weglating van woorde, is aan Roberts (2013) ontleen en op ’n 

Afrikaanse teks, wat vir leerders in die senior fase (graad 7-9) en hoër geskik is, van toepassing 

gemaak (Misindeks: 9.5; Flesch-Kincaid Grade Level Readability Test: 9.1).  ’n Makliker teks kan vir 

leerders in die intermediêre fase (d.i. graad 4-6) gebruik word. 
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Hierdie onderrig-en-leeraktiwiteit, asook die onderrig-en-leeraktiwiteit ten opsigte van substitusie 

(vergelyk par. 5.4.4) word gegee om die leerders gefokusde blootstelling te gee aan die gebruik van 

ellips, juis omdat hulle dit so min in hulle selfstandige skryfwerk gebruik het (vergelyk leemte 3.1 in 

tabel 5.1).  

Onderrig-en-leeraktiwiteit 6 se teks (aangepas) 

Die geliefde animasiekarakter Maja die By is nou ook in 

Afrikaans te sien! Die fliek begin waar Maja in haar korf 

uitbroei en alles om haar bevraagteken. Maja en haar 

vriend Willie gaan op ’n avontuur buite die korf waar hulle 

die perdeby Spies ontmoet.  Bye en perdebye is eintlik 

vyande en een van die gevare vir Maja se korf is dat Spies 

se pa en die ander perdebye hulle kan aanval. Sy en 

Willie maak ook ander ongewone vriende langs die pad op hulle avontuur. Die fliek is ook in Engels 

en Zoeloe uitgereik en het 18 September begin draai. Dit sal in fliekteaters regoor Suid-Afrika heen 

in 2D en 3D beskikbaar wees. 

Hoezit! het met die akteurs gesels wat die karakters in Maya die by Movie (2015) Afrikaans laat praat. 

1. Wat is jou gunstelingtoneel in die fliek? 

 My gunstelingtoneel is Willie se “rap”-toneel.  Dit was so lekker om dit op te neem en 

die eindresultaat is so snaaks.  

2. Maja is Willie se beste vriend. Wat dink jy kan Hoezit!-lesers leer uit hulle vriendskap?  

 Hoezit!-lesers kan leer om hulle nie met hul maats te vergelyk nie.  Elkeen het sy eie 

unieke talente.  

3. As jy ’n insek kon wees, watter insek sou jy wou wees en waarom? 

 As ek ’n insek kon wees, sou ek ’n mantis of ’n bidsprinkaan wou wees.  Sy is so 

fyn en delikaat, maar sy is tog so gevaarlik, want sy eet haar mannetjie op. 

Nadat die leerders op die manier, soos hier bo aangebied, aan ellips bekendgestel is, kan die 

onderwyser ’n soortgelyke teks gee waarin woorde reeds weggelaat is, en die plek van weglating 

met ’n  aangedui is, en dan van die leerders verwag om die weggelate woorde te identifiseer, neer 

te skryf én ’n pyl te trek na die woorde wat die interpretasie daarvan moontlik maak.  Hinkel (2001) 

se plan om pyle te trek kan ook hier toegepas word.  Op hierdie manier word hulle bewus gemaak 

daarvan dat woorde slegs weggelaat mag word wanneer dit vertolk kan word (as synde bestaande) 

na aanleiding van ander woorde binne ’n teks (vergelyk Halliday & Hasan, 1976:142). 
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In hierdie afdeling is onderrig-en-leeraktiwiteite ten opsigte van ellips gegee.  In die volgende afdeling 

(par. 5.4.4) word onderrig-en-leeraktiwiteite ten opsigte van substitusie voorgestel.   

5.4.4 Onderrig-leer-aktiwiteite en riglyne ten opsigte van substitusie 

Die navorser het self ’n manier ontwikkel om substitusie met behulp van die afbeelding van note op 

’n konkrete wyse te verduidelik. Wanneer ’n mens kleingeld vir R20 wil hê en jy vra die kassier om 

vir jou twee R10-note te gee, kry jy nog steeds dieselfde bedrag, maar net in ’n ander vorm.  Dikwels 

wanneer ons skryf, word woorde herhaal.  Net soos met die kleingeld, kan ons die herhaalde woorde 

vir ’n woord in ’n ander vorm verruil sonder dat die betekenis van die sin geraak word.  Hierdie proses 

staan as substitusie of vervanging bekend en die woord of frase “in ’n ander vorm” noem ons ’n 

ruilelement.  Hierdie insig ten opsigte van die onderrig van substitusie is die navorser s’n.  Die 

afbeelding van die note114 is van die Internet af verkry en is toe as ’n konkrete voorbeeld van 

substitusie gebruik. 

 

  

 

 

 

“My boek is interessanter as sy boek.    syne 

Nadat die onderwyser substitusie op ’n konkrete wyse verduidelik het, kan onderrig-en-leeraktiwiteite 

vir die leerders gegee word.  Ruilelemente is woorde soos een/ene/enetjie, dié, doen + 

dit/so/dieselfde, so maak, so, ensovoorts.  ’n Aktiwiteit wat hieromtrent voorgestel word, is die gee 

van ’n teks waarin sulke ruilelemente weggelaat is.  Die leerders kan van ’n woordbank met 

ruilelemente, asook ’n aanduiding van die aantal keer wat elke ruilelement gebruik mag word, 

voorsien word.  Namate die leerders meer vertroud raak met die gebruik van substitusie kan 

dieselfde aktiwiteit sonder ’n woordbank gegee word.   

’n Verdere onderrig-en-leeraktiwiteit sou kon wees om bepaalde ruilelemente binne ’n teks te 

beklemtoon en dan van die leerders te verwag om die woorde wat deur middel van hierdie 

ruilelemente vervang word, binne die teks te identifiseer.  Die navorser het haar eie insig vir die skep 

van hierdie onderrig-en-leeraktiwiteit (d.i. onderrig-en-leeraktiwiteit 7) gebruik en hierdie aktiwiteit op 

’n bruikbare teks (in hierdie geval is dit op Die Silwer Maanperd deur Firn Caitlin Hyde van Storiewerf, 

s.a.) gebaseer. 

Hierdie teks het, gemeet aan die Misindeks en die Flesch Kincaid Grade Level Readability, ’n 

leesbaarheidsindeks van onderskeidelik 5.4 en 3 wat daarop dui dat dit vir leerders in die 

                                                
114 Die bron van die afbeelding van die note is http://www.robertsworldmoney.com/southafricanelsonmandela.html. 
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intermediêre fase (d.i. leerders in graad 4-6) geskik is.  ’n Moeiliker teks moet vir 

seniorfaseleerders (d.i. leerders in graad 7-9) geselekteer word waarop hierdie selfde aktiwiteit 

gebaseer kan word. 

Deur middel van onderrig-en-leeraktiwiteit 7 word die leerders se aandag daarop gevestig dat 

 die gebruik van substitusie, wat herhaling voorkom, ’n stilisties eleganter teks daarstel en 

terselfdertyd op ’n stilisties eleganter manier binding (of kohesie) bewerkstellig.  Hierdie 

aktiwiteit word juis gegee omdat die leerders substitusie minder as enige ander kohesiemerker 

in hul skryfwerk gebruik het (vergelyk par. 5.2.2 en leemte 3.1 in tabel 5.1);  

 die skrywer nie moet aanneem dat hy of sy en die leser oor dieselfde kontekstuele agtergrond 

beskik nie.  Die skrywer se taalgebruik moet eksplisiet wees en daarom moet hy of sy beide 

die ruilelement en die woord(e) wat dit vervang in die teks gebruik, sodat die leser die 

betekenis van die ruilelement sonder moeite kan vasstel; 

die werkwoordelike ruilelement doen in Afrikaans moet met dit, so of dieselfde gekombineer en 

nie alleenstaande gebruik word nie (vergelyk par. 2.3.2.1.2 in hierdie verband); behalwe as dit die 

direkte weergawe, van iemand wat dit só gebruik het, se werklike woorde is. 

    

 Onderrig-en-leeraktiwiteit 7 

 Lees die onderstaande teks en probeer die betekenis van die donkergedrukte woorde 

vasstel na aanleiding van ander woorde in die teks. 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Ster loop stadig en kaalvoet langs die strand.  Die branders is groen perde met wit maanhare.  Dit is 

nog altyd hoe Ster aan die branders gedink het: perde.  In Ster se oë is die wêreld 'n perd.  Die son 

is 'n geel perd, die maan haar silwer vulletjie wat trippel oor die nag.  Ster se enigste probleem is dat 

sy nie 'n perd het nie. Haar pa is 'n visserman en hy kan nie een bekostig nie.  Partymaal sê Ster vir 

haarself dat sy 'n perd in 'n mens se lyf is. Sy kan runnik soos 'n perd. Tot haar naam klink soos 'n 

perd s'n. 

 As ek 'n perd was, dink sy, was ek 'n roomwit perd, met pikswart maanhare.  Pronkend draf Ster huis 

toe. Sy begin eers galop op die koeipaadjie oor die gras.  Rook trek stadig uit die skoorsteen.  

"Mamma, ek's terug!" bulder Ster terwyl sy deur die kombuis galop.  "Stadig, perdjie!" lag Mamma. 

Mamma noem haar altyd perdjie. Dit laat haar meer soos 'n perd voel as in haar speletjies, want as 

Mamma haar 'n perdjie noem, dan is dit mos so. 
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  3.  

 

Die son sink oor die see en die nag kruip met koue swart pote oor die lug wanneer Ster onder haar 

lappieskombers inklim.  In die nag maak 'n geluid haar wakker.  Daar is dit weer. Ster klim uit. Dalk 

het meneer Wyk se merrie, Kappie, ontsnap.  Vanoggend het Ster nog op Kappie se rug geklim.  Wat 

as Kappie weg is?  Dan sal sy dit nooit weer kan doen nie. 

 

  Watter woorde word deur die volgende ruilelemente vervang? 

1.1 een in par. 1? __________________________________________ 

1.2 s’n in par. 1? ___________________________________________ 

1.3 so in par. 2? ___________________________________________ 

1.4 dit doen in par. 3? _______________________________________ 

’n Ander aktiwiteit met dieselfde teks sou kon wees dat in plaas daarvan dat die ruilelemente gegee 

word, bepaalde woorde binne die teks herhaal en dan van die leerders verwag word om self die 

herhaalde woorde met ’n ruilelement te vervang.  Die woorde “haar naam klink soos 'n perd se naam” 

kan gegee word.  Die leerders moet begryp die woord “naam” wat herhaal word, met die ruilelement 

“s’n” vervang kan word. 

In hierdie gedeelte is op onderrig-en-leeraktiwiteite ten opsigte van substitusie gefokus.  In par. 5.4.5 

hierna word onderrig-en-leeraktiwiteite wat die gebruik van leksikale kohesie moet onderrig, 

voorgestel. 

5.4.5 Onderrig-leer-aktiwiteite en riglyne ten opsigte van leksikale 
 kohesiemiddele 

Leksikale kohesie is veral in die korpora gerealiseer deur middel van die herhaling van dieselfde 

woord (vergelyk leemte 4.1 in tabel 5.1).  Om leerders aan alternatiewe, stilisties eleganter 

realiseringsmiddele van leksikale kohesie bekend te stel, word twee onderrig-en-leeraktiwiteite, wat 

op die gebruik van sinonieme, en sub- en superordinate onderskeidelik fokus, voorgestel.   

(i) ’n Onderrig-en-leeraktiwiteit waarin leerders sinonieme moet gebruik 

Die insig om vir die leerders ’n skryftaak te gee en dan van hulle te verwag om gegewe sinonieme 

binne hul skryfstukke te gebruik is die navorser se eie.  Hierdie insig is op ’n Afrikaanse teks, wat die 

navorser geselekteer het, van toepassing gemaak.  Die teks (’n geskrewe weergawe van ’n dialoog 

uit die film Die ongelooflike avonture van Hanna Hoekom) kan vir die leerders tesame met ’n aantal 

sinonieme gegee word.  Die leerders moet die konteks wat deur die teks geskep word, gebruik om 

die volgende opdrag uit te voer: 

 Verbeel jou dat jy een van die karakters is wat hier onder gepraat het en skryf dan ’n vriendskaplike 

brief waarin jy vir jou beste vriend of vriendin vertel van die aaklige vakansie wat vir jou voorlê. 
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Gebruik die volgende woorde in jou brief om jou gevoelens te beskryf: kwaad, woedend, boos en 

omgekrap.  As jy onseker oor die gebruik van hierdie woorde is, kan jy ’n woordeboek raadpleeg. 

Die leesbaarheidsgraad van hierdie teks, gemeet aan die Misindeks en die Flesch Kincaid Grade 

Level Readability, is 5 en 2.7 onderskeidelik; met ander woorde hierdie teks is vir leerders in die 

intermediêre fase (d.i. graad 4-6) geskik.  Hierdie selfde aktiwiteit kan – soos by ander 

voorgestelde aktiwiteite vir leerders in die intermediêre fase – vir leerders in die senior fase (d.i. 

leerders in graad 7-9) gegee word, maar dan moet ’n moeiliker teks gekies word waarop die aktiwiteit 

gebaseer kan word.  

Onderrig-en-leeraktiwiteit 8 se teks 

Beyers: Daar is iets wat ek en Mana met julle wil deel. Iets wat ons almal raak. Dis eindelik meer 

soos ’n verrassing.  

Mana: ’n Goeie vriend van Beyers het hulle huisie in die berge vir ons aangebied om in te gaan 

bly. 

Tibo: Ek wil nie soos Josef in ’n berg gaan sit nie.  

Amos: Dit was Moses wat op die berg gaan sit het. 

Yann: Ek sal ’n eetstaking hou. 

Hanna: Dit wil ek sien, jy kla elke halfuur jy’s honger.  

Amos: Ek wil ook nie na ’n ander skool toe gaan nie. Ek haat skool, maar enige ander skool sal 

ek nog meer haat. 

Beyers: Ons wil nie daar gaan woon nie julle.  

Mana: Ons wil net ’n vakansie gaan hou. Dis soos ’n wittebrood. Ons het ’n wittebrood nodig, 

almal van ons om mekaar beter te leer ken.  

(ii) ’n Onderrig-en-leeraktiwiteit waarin leerders superordinate en subordinate moet 

gebruik 

Die onderwyser wys vir die leerders ’n prent van ’n TV-kamer en vra hulle om ’n kohesiewe en 

koherente beskrywing op skrif te gee van dít wat hulle sien.  Die leerders kan byvoorbeeld begin by 

die superordinaat meubels en dan voortgaan na die subordinate, soos bank, tafel, gloeilamp, 

ensovoorts in hul beskrywing.  Op hierdie manier bewerkstellig die leerders kohesie op ’n stilisties 

eleganter manier met behulp van superordinate en subordinate as deur die blote herhaling van 

dieselfde woord. 
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Illustrasie 5.1: ’n Voorbeeld van ’n prent vir onderrig van superordinate en subordinate (Bron van die 
afbeelding: http://bhelas.co.uk/tv-room-clipart/) 

Die gebruik van prente om leerders te lei om sub- en superordinate te gebruik, is net soos die vorige 

onderrig-en-leeraktiwiteit aan Liu (2000:31-32) ontleen, en aan die afbeelding van ’n sitkamer 

gekoppel. 

5.5 Samevatting ten opsigte van voorgestelde onderrig-en-leeraktiwiteite 

Die onderrig-en-leeraktiwiteite voldoen eerstens aan die beginsel van teksgebaseerdheid en 

konteksgebaseerdheid (vergelyk DBO, 2011a:12), omdat dit op bruikbare tekste (wat van die 

Internet af, of uit gewone leesboeke, geakkrediteerde voorgeskrewe leesboeke of uit handboeke 

verkry is) gebaseer is.  Dit verskil van die onderrig-en-leeraktiwiteite wat in die departementele 

graad 6-werkboeke gegee word in dié sin dat die voorgestelde onderrig-en-leeraktiwiteite nie só 

opgestel is dat die leerders kohesiemerkers binne geïsoleerde sinne moet gebruik nie, maar juis 

binne langer tekste. 

Daar word ook aan die beginsel van geïntegreerde leer voldoen, omdat die leerders meer as een 

taalvaardigheid (vergelyk DBO, 2011a:12) by die uitvoer van die onderrig-en-leeraktiwiteite moet 

toepas: 

 Lees en kyk: die leerders moet geskrewe tekste lees of na afbeeldings kyk 

 Skryf en aanbied: realiseringsmiddele van kohesiemerkers moet in oop spasies binne die 

onderrig-en-leeraktiwiteite ingevul word of binne groter tekste gebruik word 

 Taalstrukture en -konvensies: realiseringsmiddele van kohesiemerkers soos 

voornaamwoorde, ruilelemente, nulanafore, voegwoorde en sinonieme moet gebruik word 

om verwysing, substitusie, ellips, konjunksie en leksikale kohesie onderskeidelik te realiseer.  

Die onderrig-en-leeraktiwiteite wat in hierdie hoofstuk gegee is, is binne die raamwerk van die 

Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) saamgestel (vergelyk par. 5.2.5).  Die 

navorser verwag van die leerders om langer tipes skryftekste, waarin bepaalde kohesiemerkers 

gebruik moet word, te produseer (vergelyk onderrig-en-leeraktiwiteite 2, 5, 8 en 9), juis omdat 
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geleenthede vir die gebruik van kohesiemerkers by langer tipes skryftekste in die KABV’s en in die 

graad 6-werkboeke onbenut gelaat is.   

Die onderrig-en-leeraktiwiteite is ook só in hierdie navorsing saamgestel dat dit afgestem is op die 

geïdentifiseerde tendense ten opsigte van kohesiemerkergebruik-leemtes wat uit die 

klasopdragte en die korpora na vore gekom het (vergelyk tabel 5.1 waar hierdie 

kohesiemerkergebruik-leemtes opsommend gesistematiseer is).  Die doel van die voorgestelde 

onderrig-en-leeraktiwiteite is om die leerders in staat te stel om kohesiemerkers effektiewer, 

taalkundig korrek(ter) of stilisties eleganter te gebruik ten einde leservriendeliker tekste te produseer.   

Verskillende rolspelers kan baat vind by die sintese van die verskillende soorte 

kohesiemerkergebruik-leemtes ten opsigte van die leerders se kohesiemerkergebruik (vergelyk par. 

5.2.1 tot par. 5.2.4) en die samevattende oorsig van die leemtes wat uit die dokumentanalise geblyk 

het (vergelyk par. 5.2.5), asook by die voorgestelde onderrig-en-leeraktiwiteite (vergelyk par. 5.4.1 

tot par. 5.4.5), naamlik die onderwysowerhede, Afrikaansonderwysers en leerders wat Afrikaans 

Huistaal as vak het.  

Die betrokke onderwysowerhede baat eerstens hierby, omdat hulle bewus gemaak word van die 

feit dat daar in die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings (KABV’s) vir Afrikaans Huistaal, 

die Jaarlikse Nasionale Assesseringsvraestelle (JNAV’e), sowel as in die departementele werkboeke 

meer prominensie aan die onderrig van kohesiemerkergebruik verleen behoort te word (onder 

andere deur kohesiemerkergebruik meer male direk te betrek en deur gebruik te maak van 

onbenutte geleenthede).  Die betrokke onderwysowerhede word ook bewus gemaak van onderrig-

en-leeraktiwiteite wat op verskillende fasette van kohesiemerkergebruik fokus en wat 

kohesiebewerkstelliging doelbewus aan langer tekste koppel.  Die onderwysowerhede se aandag 

word ook verder op die noodsaaklikheid daarvan gevestig om samevattende riglyne oor 

kohesiemerkergebruik by departementele werkboeke in te sluit.  Hierdie inligting kan ook vir 

publiseerders van geakkrediteerde skoolhandboeke deurgegee word.   

Afrikaansonderwysers word bemagtig met kundigheid ten opsigte van verskillende fasette van 

kohesiemerkergebruik, byvoorbeeld woordorde-implikasies by die gebruik van verskillende 

voegwoorde, die taalkundig korrekte gebruik van betreklike voornaamwoorde en die voorsetselvorm 

van dit, en met idees oor hoe kohesiemerkers konkreet en op maklik verstaanbare wyse vir leerders 

verduidelik kan word.  Hulle kry ook onderrig-en-leeraktiwiteite wat hulle in die Afrikaansklaskamer 

kan gebruik, asook samevattende riglyne oor die funksie van verskillende voegwoorde, sowel as oor 

die effek daarvan op die woordorde van ’n sin (vergelyk tabel 5.3).   

Leerders word tot effektiewer kohesiemerkergebruik begelei deur middel van gefokusde 

blootstelling aan en gerigte toepassingsmoontlikhede ten opsigte van kohesiemerkergebruik.   
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5.6 Samevatting van hoofstuk 

In hierdie hoofstuk is die bevindings waartoe daar in hierdie navorsing met betrekking tot die 

kohesiemerkergebruik van die twee leerdergroepe in hulle klasopdragte én in hulle selfstandige 

skryfwerk, sowel as die bevindings waartoe daar gekom is uit die analise van relevante 

onderwysdepartementele dokumente (beleidsdokumente, Jaarlikse Nasionale Assesseringsvrae- 

stelle en werkboeke) gesintetiseer.  Uit hierdie sintese het bepaalde leemtes ten opsigte van die 

leerders se kohesiemerkersgebruik in hulle skryfwerk na vore gekom, en hierdie inligting is op ŉ 

gesistematiseerde en geïntegreerde wyse gebruik om onderrig-en-leeraktiwiteite saam te stel wat 

deur Afrikaansonderwysers gebruik sou kon word om doelgerigte leergeleenthede ten opsigte van 

effektiewe kohesiemerkergebruik vir leerders in hierdie twee fases te bied. 
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HOOFSTUK 6: SAMEVATTING, BEPERKINGE EN AANBEVELINGS 

6.1 Inleiding 

Die doel van hierdie studie was om kohesiemerkergebruik in die skryfwerk van Afrikaanssprekende 

graad 6- en graad 9-leerders te ondersoek.  In hierdie slothoofstuk word eerstens ’n samevatting 

gegee van die inhoud van elke hoofstuk en van die hoofbevindings waartoe ter beantwoording van 

die navorsingsvrae gekom is.  Hierna word die verskillende bydraes van die studie uitgelig en ook 

die beperkinge van die studie geïdentifiseer.  Die hoofstuk word afgesluit met ’n aanduiding van 

verdere navorsingsmoontlikhede wat uit hierdie studie na vore gekom het.  

6.2 Samevatting van die inhoud van die hoofstukke 

In hoofstuk 1 word die navorsingsonderwerp gekontekstualiseer deur na die waarde van effektiewe 

kohesiemerkergebruik in skryfwerk, sowel as na die huidige stand van empiriese navorsing ten 

opsigte van kohesiemerkergebruik in leerderskryfwerk te verwys.  Hierna is die relevansie van die 

studie uitgespel, die navorsingsvrae en -doelwitte gestel en oorsigtelik beskryf hoe te werk gegaan 

is om die navorsingsvrae te beantwoord. 

Hoofstuk 2, waarin die vyf kohesiemerkers afsonderlik beskryf word, behels die eerste gedeelte van 

die literatuurstudie.  In hierdie hoofstuk is elkeen van die vyf kohesiemerkersoorte (d.i. verwysing, 

substitusie, ellips, konjunksie en leksikale kohesie) afsonderlik uitvoerig beskryf.  In hierdie 

beskrywing is inligting uit verskillende bronne op geïntegreerde wyse byeengebring.  Eerstens is ’n 

gedetailleerde beskrywing van die betrokke kohesiemerker gegee; tweedens is die gebruik van ’n 

paar realiseringsmiddele van ’n betrokke kohesiemerker met behulp van ’n paar illustrerende 

voorbeelde toegelig en laastens is ’n uiteensetting gegee van soveel as moontlik taalmiddele deur 

middel waarvan hierdie betrokke kohesiemerker in Afrikaans gerealiseer word ten einde kohesie te 

bewerkstellig.  Realiseringsmiddele wat in die literatuur ten opsigte van Engels geïdentifiseer is, 

maar ook op Afrikaans van toepassing gemaak kan word, is ook by hierdie uiteensetting betrek. 

Hierdie uitgebreide beskrywing van die vyf kohesiemerkers en hulle realiseringsmiddele het ’n 

tweeledige doel.  Die eerste doel is om vir Afrikaansonderwysers ’n bruikbare naslaanbron oor 

kohesiemerkers saam te stel.  Hiervoor is ’n groot hoeveelheid inligting uit verskillende bronne – 

ouer bronne wat minder toeganklik is (vgl. onder andere Bosch, 1979; Bosch, 1984; Carstens, 1976; 

Carstens, 1984; Cook, 1989; De Beaugrande & Dressler, 1980; 1981; De Stadler, 1989; Halliday & 

Hasan, 1976; Ponelis, 1979; Stotsky, 1983; 1986; Van Schoor, 1983) én meer resente bronne (vgl. 

onder andere Bosch, 1997; 1998, 1999a, 1999b; Carstens, 1997; Carstens & Van de Poel, 2012; 

Christiansen, 2011; Crystal, 2010; Halliday & Matthiesen, 2004; Jordaan, 2014;2016?; Thompson, 

2014) – in hierdie verhandeling byeenbring. 
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Die tweede doel is dat hierdie uitvoerige beskrywing van die vyf kohesiemerkers gebruik is om ’n 

raamwerk te skep wat in hierdie studie geïmplementeer kon word (vergelyk par. 2.4.2) as norm, 

waaraan die leerders se kohesiemerkergebruik in die graad 6- en graad 9-korpus gemeet kon word 

én as vertrekpunt waarvolgens die graad 6- en graad 9-klasopdrag (vergelyk bylae G en H) opgestel 

kon word.  In hierdie geïmplementeerde raamwerk is aangetoon watter taalmiddele gebruik kan word 

om elkeen van die vyf kohesiemerkers te realiseer.  Dit bestaan in wese uit vyf kleiner raamwerke: 

’n raamwerk van realiseringsmiddele ten opsigte van élke kohesiemerker.  Die geïmplementeerde 

raamwerk verskil van bestaande raamwerke oor kohesiemerkers ten opsigte van Afrikaans, omdat 

sodanige raamwerke slegs oor konjunksie handel (vergelyk die raamwerke van Carstens, 1997:292; 

Combrink, 1995:35-38; Jordaan, 2014:39-40; Meintjes, 2015:117-131; Naicker, 1996:27-42; 

Wybenga, 1989:203-211).   

Die kleiner raamwerke van realiseringsmiddele van die vyf kohesiemerkers is op die verskillende 

outeurs se raamwerke of beskrywings gebaseer.  Halliday en Hasan (1976:37-87) se indeling van 

verwysing is as basis gebruik om die raamwerk oor die realiseringsmiddele van verwysing saam te 

stel (vergelyk par. 2.3.1.4 en par. 2.4.2.1).  Die rede hiervoor is dat daar na die navorser se beste 

wete, geen ander soortgelyke samevattende indeling van realiseringsmiddele van verwysing in 

Afrikaans bestaan nie.  Halliday en Hasan (1976:37-87) se indeling is deur verskeie Suid-Afrikaanse 

navorsers vir die ondersoek van Engelse tekste gebruik (vgl. onder meer Hubbard, 1989:146-147; 

1994:64-65; Maringa, 1995:62-72), sowel as deur Steenberg (1986:38-41) vir die ontleding van 

Afrikaanse tekste.  Halliday en Hasan (1976:37-87) se raamwerk is met voorbeelde uit Carstens 

(1976:15), De Stadler (1989:416) en Hubbard (1989:147; 1994:65), Ponelis (1979:85-88), Steenberg 

(1986:39), Van Schoor (1983:297-298) en Wybenga (1988), uitgebrei. 

Carstens (1997:237) is as vertrekpunt geneem vir die vorming van ’n raamwerk oor die 

realiseringsmiddele van substitusie.  Inligting uit Quirk et al. (1985:879) is gebruik om die raamwerk 

aan te vul (vergelyk par. 2.4.2.2 waar die raamwerk van realiseringsmiddele van substitusie 

uiteengesit word). 

Die raamwerk waarin aangetoon word in watter omstandighede ellips binne teksverband gebruik 

kan word, is, soos dié oor substitusie, uit verskillende bronne saamgestel.  Bosch (1979:58), 

Carstens (1997:180, 252-258), Feinauer (1989:32), Prinsloo (1999:134), Quirk et al. (1985:946) en 

Ponelis (1979:567-569) is samevattend geïntegreer om so ’n raamwerk te skep.  

Ten opsigte van konjunksiemerkers is die raamwerk wat deur Carstens (1997:292) geskep is en 

reeds die status van standaardraamwerk verwerf het, gebruik.  Hierdie raamwerk is egter aangepas 

deur sommige realiseringsmiddele (konjunksiemerkers) te herkategoriseer (vergelyk par. 2.3.4.1.1.i 

tot par. 2.3.4.1.1.vi en par. 2.3.4.1.2.i tot par. 2.3.4.1.2.iii); uitgebrei deur die byvoeging van ’n nuwe 

subkategorie van konjunksiemerkers (vergelyk par. 2.3.4.1.2.iv en par. 2.3.4.1.2.v) en aangevul met 
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bykomstige realiseringsmiddele (vergelyk par. 2.3.4.1.2.vi).  Hierdie veranderinge is aangebring op 

grond van bronne soos Bosch (1984), Combrink (1995:35-38), Halliday en Hasan (1976:242-243), 

Halliday en Matthiessen (2004;541), Jordaan (2014:39-40; 2016?:21-26; 33-41), Meintjes 

(2015:117-131), Ponelis (1979), Van der Merwe (1996) en Wybenga (1989:203-211) en wel ten 

einde ’n vollediger raamwerk oor konjunksiemerkers te skep. 

Die grootste waardetoevoegende wysiging aan Carstens (1997:292) se raamwerk is die uitbreiding 

van sy bestaande vier subkategorieë van konjunksiemerkers (d.i. aaneenskakelende, teenstellende, 

redegewende en tydsaanduidende konjunksiemerkers) met ’n nuwe subkategorie, naamlik “inleiers 

van geprojekteerde bysinne” (vergelyk par. 2.3.4.1.2.v waar hierdie subkategorie in fyner 

besonderhede beskryf word).  Hierdie subkategorie, met dat en of as realiseringsmiddele, is 

bygevoeg omdat die navorser in die literatuur (vgl. Bosch, 1984:219; Biber et al., 1999:85; Ponelis, 

1979:438; Wybenga, 1989:210), én in haar korpora opgemerk het dat dat en of nie noodwendig 

redegewende en teenstellende verbande onderskeidelik uitdruk nie, maar ook in sinne soos “Hy sê 

dat hy siek is” en “Hy vra of jy jou huiswerk gedoen het” gebruik kan word.  In die voorgenoemde 

tipe sinne is dat en of by projeksie betrokke.  Bewoordings, gedagtes en feite kan geprojekteer 

word. 

Ten opsigte van leksikale kohesie is Stotsky (1983:437-441; 1986:279-281) se aangepaste model 

van Halliday en Hasan (1976) se raamwerk van leksikale kohesie as vertrekpunt geneem.  Soos 

die ander raamwerke, is ook hierdie een nie bloot nagevolg nie, maar aangevul uit Booij (2005:5), 

Bosman en Pienaar (2014:261-264), De Stadler (1989:52-87, 409-410), Quirk et al. (1985:1558) en 

Salkie (1995:18). 

Hoofstuk 3 handel oor die tweede deel van die literatuurstudie.  In hierdie hoofstuk is gefokus op 

bestaande empiriese navorsing ten opsigte van kohesiemerkergebruik in leerderskryfwerk.  Dit is 

enersyds gedoen om die agtergrond te skets waarteen hierdie studie uitgevoer is, en andersyds om 

die relevansie van die studie op die voorgrond te plaas.   

Bepaalde leemtes ten opsigte van bestaande empiriese navorsing oor kohesiemerkergebruik met 

betrekking tot Afrikaans het uit die literatuurondersoek geblyk, naamlik dat (i) geen navorsing oor die 

gebruik van kohesiemerkers deur T1-sprekers van Afrikaans op skoolvlak (d.i. graad 1 tot graad 12) 

beskikbaar is nie; (ii) net een tipe teks (d.i. argumentatiewe skryfwerk of akademiese skryfstukke) 

telkens in die bestaande navorsing ter sprake is; (iii) net een tipe kohesiemerker, naamlik konjunksie 

ondersoek is, en (iv) slegs data uit korpora gebruik is om kohesiemerkergebruik te ondersoek 

(vergelyk die samevatting aan die einde van par. 3.2.1 en par. 3.5).   

In hoofstuk 4 word die navorsingsmetodologie en empiriese bevindings bespreek.  Die navorser 

verduidelik in laasgenoemde hoofstuk dat die hooffokus van die empiriese ondersoek een is na die 
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vaardigheid van graad 6- en graad 9-leerders ten opsigte van kohesiemerkergebruik in klasopdragte 

(meetinstrument 1), sowel as in selfstandige skryfwerk (meetinstrument 2).  Daarvoor is ’n 

eenmalige, tweeledige dwarsdeursnitopname-ontwerp (vergelyk onder andere par. 4.2 waar die 

navorsingsontwerp in besonderhede beskryf is) gebruik. 

Aangesien geen navorsing tot dusver oor kohesiemerkergebruik deur Afrikaanssprekende 

intermediêre- en seniorfaseleerders gepubliseer is nie, het die navorser op graad 6- en graad 9-

moedertaalleerders van Afrikaans gefokus (vergelyk par. 4.4).  Graad 6 en graad 9 is doelbewus 

geselekteer omdat hierdie twee grade die einde van bepaalde skoolfases verteenwoordig: graad 6 

is die einde van die intermediêre fase (grade 4-6) en graad 9 die einde van die senior fase (grade 7-

9).  Hierdie grade is ook gekies aangesien dieselfde soort onderwysdepartementele dokumente vir 

beide hierdie grade bestaan (’n Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring en Jaarlikse 

Nasionale Assesseringsvraestelle).  Hierdie dokumente is geselekteer om te bepaal watter mate van 

prominensie daarin aan die onderrig en assessering van kohesiemerkergebruik verleen word 

(vergelyk par. 4.7.3 waar die bevindings van die dokumentanalise weergegee word).  Die Afrikaans 

T1-werkboeke van graad 6 is ook ontleed.  Die werkboeke word afsonderlik genoem omdat 

werkboeke slegs tot op graad 6-vlak deur die Departement van Basiese Onderwys uitgereik word 

(vergelyk par. 1.5.3.2 en par. 4.7.3.3). 

Die studiepopulasie het uit 319 graad 6- en 519 graad 9-deelnemers bestaan.  Hierdie leerders is 

doelgerig uit twaalf skole, wat Afrikaans op huistaalvlak aanbied, en wat binne ’n betrokke 

skooldistrik van die Noordwes-Provinsie geleë is, gekies (vergelyk par. 4.4).   

Om hierdie twee groepe leerders se selfstandige gebruik van kohesiemerkers in hul stelwerk te kon 

ondersoek, moes korpora saamgestel word, omdat daar nie korpora van Afrikaanssprekende graad 

6- en graad 9-leerders se skryfwerk bestaan nie.  Die enigste korpora wat ten opsigte van Afrikaans 

bestaan, is uit die skryfstukke van tersiêre leerders (studente) saamgestel (vergelyk par. 3.5).   

Twee leerderkorpora is saamgestel uit tweehonderd skryfstukke met woordtellings van 20 723 en 

22 171 onderskeidelik.  Die skryfstukke wat ingesamel is, moes ten minste 100 woorde lank wees 

om die ontleding daarvan ten opsigte van kohesiemerkergebruik moontlik te maak.  Al gee die 

Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings van die vak Afrikaans Huistaal duidelike voorskrifte 

rakende die tipes skryfstukke wat jaarliks geproduseer moet word, kon die navorser nie dieselfde 

tipes skryfstukke by elkeen van die ses laerskole en ses hoërskole bekom nie.   

By hoërskool 1 moes die navorser byvoorbeeld ’n skryfstuk wat deel uitgemaak het van die Jaarlikse 

Nasionale Assesseringsvraestel (JNAV) van graad 9 vir Afrikaans Huistaal by die graad 9-korpus 

insluit, omdat die leerders gedurende die jaar slegs een ander skryfstuk, naamlik ’n uitnodiging 

waarvan die woordtelling te min is, geskryf het (vergelyk par. 4.5.2.1 in hierdie verband).  Die 



419 
 

navorser kon nie van die leerders verwag het om nuwes te skryf nie, omdat die Kurrikulum- en 

Assesseringbeleidsverklaring duidelik spesifiseer watter leerstof binne elke siklus van twee weke 

onderrig moet word.  Die gevolg was dat die navorser die skryfstukke wat sy kon bekom, moes 

gebruik en dat die korpora gevolglik uit verskillende tekstipes saamgestel is.  Dit het die korpora van 

hierdie studie onderskei van dié van Jordaan (2014), Meintjes (2015) en Van Rooy en Esterhuizen 

(2011) wat uit een tekstipe saamgestel is (vergelyk par. 3.2.1 en par. 3.5).    

Elke skryfstuk is woord vir woord deurgelees en alle voorbeelde van realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers wat, gemeet aan die geïmplementeerde raamwerk, effektief gebruik is om kohesie 

te bewerkstellig, is met behulp van ATLAS.ti gekodeer, gekwantifiseer en gesistematiseer.  Omdat 

hierdie studie nie onder suiwer beskrywende taalkunde ressorteer nie, maar ook onderwyskundig 

van aard is, het die navorser ook die effektiewe gebruik van realiseringsmiddele van kohesiemerkers 

wat taalkundig nie so korrek gebruik is nie, of wat stilisties minder elegant gebruik is, asook die 

oneffektiewe gebruik van kohesiemerkers (d.i. kohesie is nie bewerkstellig nie) afsonderlik 

aangeteken, sodat hierdie bevindinge in hoofstuk 5 as vertrekpunt gebruik kon word om onderrig-

en-leeraktiwiteite saam te stel met die oog op die moontlike verbetering van die leerders se vermoë 

om kohesiemerkers te gebruik (vergelyk par. 5.4.1 tot par. 5.4.5).  WordSmith Tools – sagteware 

waarmee korpora normaalweg ontleed word – is in hierdie studie slegs gebruik om die navorser se 

ontleding te kontroleer.  

Aangesien die leerder kohesiemerkers relatief min in die korpora gebruik, kon duidelike afleidings 

oor hulle vermoë om kohesiemerkers te gebruik nie uit die korpora alleen vasgestel word nie.  Om 

vas te stel in watter mate die leerders in staat is daartoe om kohesiemerkers te gebruik, is ’n 

bykomstige meetinstrument, naamlik kohesiemerker-klasopdragte (vergelyk bylae G en H), waarin 

die leerders gelei word om kohesiemerkers te gebruik, saamgestel (vergelyk par. 4.5.1.2.2 waarin 

die struktuur van die betrokke klasopdragte in fyner besonderhede bespreek word). 

Die feit dat daar binne die intermediêre en senior fase binne elke siklus van twee weke voorsiening 

gemaak word vir een uur formele taalonderrig, het dit moontlik gemaak om hierdie klasopdrag (wat 

volgens die riglyne van die KABV opgestel is) gedurende so ’n uurlange periode by skole af te neem 

en binne die kurrikulum vir die vak Afrikaans Huistaal te gebruik.   

Die geïmplementeerde raamwerk, bestaande uit die taalmiddele deur middel waarvan elkeen van 

die vyf kohesiemerkertipes gerealiseer word om kohesie te bewerkstellig, is gebruik om die 

kohesiemerker-klasopdragte saam te stel, sodat voorsiening gemaak kon word vir al vyf kategorieë 

van kohesiemerkers.   

Die klasopdragte is só opgestel dat dit aan die voorskrifte van die Departement van Basiese 

Onderwys voldoen.  Die klasopdragte is eerstens op tekste gebaseer om aan die Kurrikulum- en 
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Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) se beginsel van teksgebaseerdheid en 

konteksgebaseerdheid te voldoen (vergelyk par. 4.5.1 en par. 4.5.1.2.1).  Tweedens word aan die 

beginsel van geïntegreerde leer voldoen, omdat die kurrikulumaspekte Lees en kyk, Taalstrukture 

en -konvensies en Skryf en aanbied binne die klasopdragte geïntegreer word (vergelyk par. 4.5.1).   

Die inhoud van die tekste waarop die klasopdragte gebaseer is, is gemeet aan bepaalde 

leesbaarheidsindekse, makliker verstaanbaar as dié van tekste wat vir ’n betrokke graad geskik is, 

én dit sluit by die leesvoorkeure van graad 6- en graad 9-leerders aan (vergelyk par. 4.5.1.2.1). 

Voordat die kohesiemerker-klasopdragte gedurende die werklike empiriese ondersoek deur 339 

graad 6- en 519 graad 9-leerders voltooi is, het die navorser dit by twee laerskole en twee hoërskole, 

met ’n groot aantal leerders (N=427) getoets om te bepaal of die deelnemers al die opdragte en vrae 

in die onderskeie afdelings verstaan, en of daar fasette van die opdrag is waarmee in die algemeen 

probleme ondervind word (vergelyk par. 4.5.1.2.4).   

So ’n klasopdrag is nog nooit voorheen in Suid-Afrika as meetinstrument vir kohesiemerkergebruik 

benut nie.  Esterhuizen en Wybenga (2000) het wel ’n sluitingstegniek-toets gebruik waarby 

kohesiemerkergebruik ’n rol speel.  Anders as in die klasopdragte van hierdie studie moes hulle 

deelnemers nie realiseringsmiddele van kohesiemerkers in die oop spasies ingevul het nie.  Hulle 

moes bepaalde realiseringsmiddele van kohesiemerkers slegs gebruik om afleidings oor die inhoud 

van die gegewe teks te maak ten einde geskikte antwoorde in die oop spasies te kon invul.  

Bykomend tot die hooffokus is ter beantwoording van die eerste sekondêre navorsingsvraag 

(vergelyk par. 1.3 en 4.1) ondersoek ingestel na die mate van prominensie wat aan die onderrig van 

kohesiemerkergebruik verleen word in die dokumente van die Departement van Basiese 

Onderwys (d.i. die Kurrikulum- en Assesseringbeleidsverklaring (KABV) van graad 6 en graad 9 vir 

Afrikaans Huistaal, die Jaarlikse Nasionale Assesseringsvraestelle (JNAV’e) van graad 6 en graad 

9 vir Afrikaans Huistaal, en die graad 6-werkboeke) (vergelyk par. 4.5.3 vir ’n uiteensetting van die 

werkswyse wat gevolg is om die dokumente te ontleed). 

Om die mate van prominensie wat in bogenoemde drie dokumente aan die onderrig van 

kohesiemerkergebruik verleen word, te bepaal, het die navorser tussen verskillende kategorieë 

onderskei.  ATLAS.ti is gebruik om hierdie data kwalitatief te ontleed en te kodeer en die bevindings 

in ’n gesistematiseerde vorm weer te gee.   

 Die graad 6- en graad 9-KABV is geanaliseer ten opsigte van die aard en frekwensie van 

die direkte, indirekte en potensieel benutbare leerfasiliteringsriglyne met betrekking tot 

kohesiemerkergebruik wat daarin voorkom. 

 Die graad 6- en graad 9-JNAV’e is ondersoek ten opsigte van direkte, indirekte en 

potensieel benutbare assesseringsgeleenthede van kohesiemerkergebruik daarbinne.   
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 Die graad 6-werkboeke is geanaliseer ten opsigte van die direkte, indirekte en potensieel 

benutbare onderriggeleenthede met betrekking tot kohesiemerkergebruik daarbinne.   

Die doel van die ontleding van die betrokke onderwysdepartementele dokumente was nie alleen om 

die mate van prominensie te bepaal wat daarbinne aan die onderrig of assessering van 

kohesiemerkergebruik verleen word nie.  Die hoofbevindings van die dokumentanalise is in 

samehang met die bevindings van die ondersoek van die kohesiemerker-klasopdragte 

(meetinstrument 1) en korpora (meetinstrument 2) gebruik om geskikte onderrig-en-leeraktiwiteite te 

skep.  Die onderrig-en-leeraktiwiteite is in hoofstuk 5 beskryf en gemotiveer.  Hierdie onderrig-en-

leeraktiwiteite voldoen aan die Departement van Basiese Onderwys se vereistes vir 

teksgebaseerdheid (veral langer tekste is gebruik), konteksgebaseerdheid en geïntegreerde leer 

(vergelyk par. 5.4 en par. 5.5) kan daarom binne die huidige onderwyssisteem gebruik word. 

Om die tweede sekondêre navorsingsvraag, wat handel oor die verband tussen die punte wat die 

leerders vir die vak Afrikaans Huistaal behaal het en hulle punte vir die kohesiemerker-klasopdrag, 

te kon beantwoord, moes hierdie verband statisties ondersoek word (vergelyk par. 4.7.4).  Uit die 

resultate van die statistiese ondersoek het dit geblyk dat ’n positiewe korrelasie tussen die punte wat 

al die betrokke graad 6- en graad 9-leerders vir die vak Afrikaans Huistaal behaal het, bestaan, en 

hulle punte vir die klasopdragte deur middel waarvan hulle vermoë om kohesiemerkers effektief te 

gebruik geassesseer is.  Die leerders wat goeie punte vir die klasopdrag behaal het, het ook goeie 

punte vir die vak Afrikaans Huistaal behaal, en omgekeerd.   

Dit is juis hieruit dat afgelei kan word dat ’n opdrag soos hierdie as ’n diagnostiese middel gebruik 

sou kon word om te voorspel watter van die leerders waarskynlik goed of swak in die vak Afrikaans 

Huistaal behoort te presteer (vergelyk par. 4.7.4.1.i).  Die navorser het ook ondersoek ingestel na 

die moontlike invloed van die onderwyser, die geslag van die leerders en die geografiese omgewing 

waarin die skool geleë is op die leerders se punte vir die kohesiemerker-klasopdragte.  Dit het geblyk 

dat ŉ leerder se geslag en die onderwyser wat die vak Afrikaans Huistaal vir hom/haar aanbied slegs 

’n klein effek het op die leerders se vermoë om realiseringsmiddele van kohesiemerkers effektief te 

gebruik.  Die enigste faktor wat ’n effense verskil teweeg bring, is die geografiese gebied waarbinne 

die skool geleë is (vergelyk par. 4.7.5 waar die bevindings ten opsigte hiervan beskryf word). 

6.3 Bevindings ten opsigte van navorsingsvrae 

In par. 4.7.5 en par. 5.2 is ’n gedetailleerde samevatting van die navorsingsbevindinge gegee, maar 

dit is nie met die navorsingsvrae in verband gebring nie.  In hierdie afdeling van hoofstuk 6 word die 

bevindings aan die primêre en sekondêre navorsingsvrae (vergelyk par. 1.3 en 4.1) gekoppel. 
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6.3.1 Primêre navorsingsvraag: graad 6- en graad 9-leerders se gebruik van 
 kohesiemerkers in klasopdragte en in selfstandige skryfwerk 

Soos in die titel van hierdie verhandeling en in die primêre navorsingsvraag aangedui word, handel 

hierdie studie enersyds oor kohesiemerkergebruik deur graad 6- en graad 9-leerders in 

kohesiemerker-klasopdragte (d.i. meetinstrument 1), en andersyds oor hulle kohesiemerkergebruik 

in selfstandige skryfwerk (d.i. meetinstrument 2). 

6.3.1.1 Beantwoording van die navorsingsvraag met behulp van  
 meetinstrument 1: kohesiemerker-klasopdrag 

Die graad 9-deelnemers het gemiddeld 63.1% vir hul klasopdrag behaal, en die graad 6-deelnemers 

gemiddeld 54.1% (vergelyk par. 4.7.1.1.6 en par. 4.7.5).  Beide groepe deelnemers kon 

kohesiemerkers dus in ’n redelike mate in hulle klasopdragte korrek gebruik.  Dit wou tog voorkom 

of die graad 9-deelnemers gemiddeld méér realiseringsmiddele as die graad 6-deelnemers in hulle 

klasopdrag korrek kon gebruik.  Die navorser besef dat hierdie resultate nie ten volle met mekaar 

vergelyk kan word nie omdat die twee leerdergroepe verskillende kohesiemerker-klasopdragte moes 

voltooi.  

Die graad 6’e en graad 9’s het gemiddelde punte van 4.4 uit 9 en 6 uit 9 onderskeidelik vir die 

afdeling oor verwysing behaal.  Hieruit kan die gevolgtrekking gemaak word dat die graad 6-

deelnemers gemiddeld minder as die helfte van die realiseringsmiddele van verwysing ter 

bewerkstelliging van kohesie korrek kon gebruik, en die graad 9-deelnemers gemiddeld meer as die 

helfte van die realiseringsmiddele van verwysing vir die bewerkstelliging van kohesie.  Dit wil dus 

voorkom of die graad 9’s in húlle klasopdrag beter met verwysing gevaar het as die graad 6-leerders 

met hulle opdrag. 

Die graad 6- en graad 9-leerders het gemiddelde punte van 4.2 uit 9 en 5 uit 9 onderskeidelik vir die 

afdelings oor konjunksie behaal.  Die graad 6-deelnemers kon, soos by die afdeling oor verwysing, 

gemiddeld minder as die helfte van die realiseringsmiddele van konjunksie ter bewerkstelliging van 

kohesie in die graad 6-klasopdrag korrek gebruik, terwyl (ii) die graad 9-deelnemers gemiddeld meer 

as die helfte van die realiseringsmiddele van konjunksie vir die bewerkstelliging van kohesie in die 

graad 9-klasopdrag korrek kon gebruik.  Dit wil voorkom of die graad 9’s, die realiseringsmiddele 

van konjunksie, soos dié van verwysing, in húlle klasopdrag beter kon hanteer as wat die graad 6’e 

dit met hulle opdrag kon doen. 

Beide groepe leerdergroepe het ellips in ’n geringe mate vir die bewerkstelliging van kohesie korrek 

gebruik.  Die graad 6- en graad 9-leerders het lae gemiddelde punte van 0.63 uit 2 en 0.74 uit 2 

onderskeidelik behaal.  Een van die moontlike redes waarom die leerders so swak gevaar het, is dat 

die stelwyse van die opdrag, waarby die leerders se gebruiksvaardigheid ten opsigte van ellips 

gemeet word, steeds problematies is, ten spyte daarvan dat vier eksploratiewe ondersoeke met ’n 
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groot aantal deelnemers (N=427) gebruik is om die opdrag oor ellips te probeer verfyn.  Die feit dat 

die navorser geen opdrag kon opspoor vir die toetsing van leerders se vermoë om ellips te gebruik 

nie en gevolglik self ’n opdrag moes skep, kon ook meegebring het dat die leerders swak gevaar 

het.  

Daar moet verder in gedagte gehou word dat die uitspraak oor die leerders se swak 

gebruiksvaardigheid rakende ellips gemaak is op grond van slegs een item in die graad 6- en 

graad 9-klasopdrag (vergelyk bylae G en H: item 2.2.1), omdat die graad 6- en graad 9-klasopdrag 

in sy geheel binne die uurlange taalonderrig-periode afgehandel moes word.  Meer prominensie kon 

nie aan die toetsing van ellips verleen word nie.   

Die navorser wou eerder meer items insluit waarby die leerders realiseringsmiddele van verwysing 

en konjunksie moes gebruik, aangesien veel meer realiseringsmiddele van hierdie twee 

kohesiemerkers in die geïmplementeerde raamwerk voorkom (vergelyk par. 2.4.2.1 en par. 2.4.2.4).  

Al bogenoemde faktore het daartoe gelei dat ’n eenduidige antwoord oor die leerders se 

gebruiksvaardigheid ten opsigte van ellips nie binne die raamwerk van die klasopdragte gegee kon 

word nie.  

Die graad 6’e en graad 9’s het ook swak gevaar met betrekking tot die bewerkstelliging van kohesie 

deur middel van sinonieme en antonieme – d.i. stilisties eleganter realiseringsmiddele van leksikale 

kohesie as die blote herhaling van dieselfde woord(e).  Die graad 6- en graad 9-deelnemers het 1.7 

en 1.8 uit 4 onderskeidelik behaal; dit wil sê hulle het nie eens 50% vir hierdie afdeling behaal nie.   

Daarteenoor staan substitusie uit as die kohesiemerker waarvoor beide groepe leerders gemiddeld 

die beste punt in die klasopdragte behaal het.  Die graad 6-deelnemers het gemiddeld drie van die 

vier realiseringsmiddele van substitusie korrek gebruik, en die graad 9-deelnemers het gemiddeld 

0.89, 0.73, 0.97 en 0.95 uit 1115 onderskeidelik vir die vier items waarby die hantering van substitusie 

getoets word, behaal. 

6.3.1.2 Beantwoording van die navorsingsvraag met behulp van  
 meetinstrument 2: korpora 

In die graad 6- en graad 9-korpus word kohesiemerkers (per 1 000 woorde), gemeet aan die 

woordtellings van die korpora (d.i. 20 723 en 22 171 woorde onderskeidelik), relatief min gebruik 

(vergelyk tabel 4.26 in par. 4.7.2 waar die frekwensies van die verskillende kohesiemerkers 

weergegee word). Al is die kohesiemerkers relatief min gebruik, het ál vyf kohesiemerkers wat in die 

geïmplementeerde raamwerk opgeneem is (vergelyk par. 2.4.2); dit wil sê verwysing, substitusie, 

                                                
115 Die rede waarom die navorser met die gemiddelde waarde van die Substitusie-afdeling binne die graad  
6-klasopdrag werk, is dat daar volgens die Cronbach Alfa-koëffisiëntwaarde van hierdie afdeling genoeg samehang was.  
Die Substitusie-afdeling in die graad 9-klasopdrag was nie betroubaar nie; daarom kon die navorser slegs met die 
gemiddelde waarde van elke afsonderlike item werk (vergelyk par. 4.7.1.1.4 in hierdie verband).  
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ellips, konjunksie en leksikale kohesie, wel in die korpora voorgekom, én ’n groot verskeidenheid 

realiseringsmiddele ter realisering van al vyf kohesiemerkersoorte is deur die leerders gebruik 

(vergelyk par. 4.7.2.6 vir ’n uiteensetting van al die gebruikte realiseringsmiddele van 

kohesiemerkers).  In par. 4.7.2.6 is ’n opsommende uiteensetting van al die realiseringsmiddele van 

die vyf kohesiemerkers wat deur die leerders effektief gebruik is om kohesie te bewerkstellig gegee.  

So ’n uiteensetting sou nie moontlik gewees het as elke skryfstuk nie deur die navorser gefynkam is 

en tendense ten opsigte van kohesiemerkergebruik, asook individuele voorkomste van 

kohesiemerkergebruik, nie geïdentifiseer en gekodeer is nie.  Die aard van die ontleding was so 

tydintensief dat dit twee maande geneem het nét om die korpora van selfstandige skryfwerk volgens 

die geïmplementeerde raamwerk te ontleed. 

Substitusie en ellips is opvallend minder as die ander kohesiemerkers gebruik om kohesie te 

bewerkstellig.  Dit is nie vreemd nie, aangesien die gebruik daarvan opsioneel is (vergelyk Carstens, 

1997:245) en die gebruik van hierdie kohesiemerkers nie ’n voorwaarde vir die bewerkstelliging van 

kohesie is nie (vergelyk par. 2.3.3.v).   

Aangesien geen verwysingskorpus as norm vir Afrikaanssprekende graad 6- en graad 9-leerders se 

skryfwerk bestaan nie, het die navorser geen norm gehad waarvolgens sy kon bepaal of die leerders 

kohesiemerkers oor- of ondergebruik het nie.  Omdat onderwys die primêre fokus van hierdie studie 

is, het die navorser nie alleen kohesiemerkers gekodeer wat effektief gebruik is nie, maar ook 

voorkomste van effektiewe kohesiemerkergebruik wat met taalafwykings of stilistiese gebreke 

gepaard gaan, aangeteken.   

In die onderstaande tabel (tabel 6.1) word egter nie onderskei tussen kohesiemerkers wat op 

voorgenoemde drie maniere gebruik is nie, omdat sodanige taalafwykings en stilistiese gebreke nie 

die effektiwiteit van die kohesiebewerkstelliging benadeel nie.  ’n Teks is nie minder kohesief as ’n 

vorm soos wat op, wat taalkundig minder korrek as waarop is, gebruik word om kohesie deur middel 

van verwysing te bewerkstellig, of wanneer herhaling van dieselfde woord(e), wat stilisties minder 

elegant as sinonieme of antonieme, ter bewerkstelliging van kohesie deur middel van leksikale 

kohesie gebruik word nie.  

Omdat die navorser die oneffektiewe gebruik van kohesiemerkers afsonderlik gekodeer het 

(vergelyk tabel 6.1 op die volgende bladsy), kon die aantal keer wat kohesiemerkers meer male 

oneffektief gebruik is met die aantal keer wat dit effektief gebruik is, vergelyk word.  Sodoende kon 

die navorser vasstel of die leerders kohesiemerkers meer effektief as oneffektief gebruik het. 
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Tabel 6. 1: Effektiewe en oneffektiewe bewerkstelliging van kohesie deur middel van die vyf 
kohesiemerkers (per 1 000 woorde) 

Tipe kohesiemerker Graad 6 Graad 9 

Effektief Oneffektief Effektief Oneffektief 

Verwysing 87.246 4.343 52.907 3.563 

Konjunksie 48.933   1.930 48.804 1.534 

Leksikale kohesie 49.076 0 42.894 0 

Ellips 14.332 0.193 11.547 0.090 

Substitusie 1.448 0.241 1.308 0.180 

Soos blyk uit die resultate soos weergegee in tabelle 6.1 en 6.2 hierbo, het die graad 6- én graad  

9-deelnemers in die korpora elke tipe kohesiemerker veel meer kere effektief gebruik ter 

bewerkstelliging van kohesie vergeleke met die oneffektiewe gebruik daarvan.  Hierdie bevinding 

moet wel in samehang met die lae gebruiksfrekwensie van die verskillende kohesiemerkersoorte 

beskou word.  Juis omdat kohesiemerkers betreklik min in die korpora voorgekom het, is dit te 

verstane dat die oneffektiewe gebruik daarvan ook relatief laag sou wees.  Die kans vir oneffektiewe 

kohesiebewerkstelliging word uiteraard groter as kohesiemerkers meer dikwels gebruik word. 

6.3.2 Sekondêre navorsingsvraag 1: Die mate van prominensie wat aan die 
 onderrig van kohesiemerkergebruik in onderwysdepartementele 
 dokumente verleen word  

Ter beantwoording van sekondêre navorsingsvraag 1 rakende die mate van prominensie wat in die 

dokumente van die Departement van Basiese Onderwys aan die onderrig van kohesiemerkergebruik 

verleen word, is drie dokumente van graad 6 en twee dokumente van graad 9 ontleed (vergelyk par. 

6.2).   

6.3.2.1 Die mate van prominensie verleen in Kurrikulum- en 

 Assesseringsbeleidsverklarings (KABV’s) 

Slegs tien en twaalf inskrywings in die Kurrikulum- en assesseringbeleidsverklaring (KABV) van 

graad 6 en graad 9 onderskeidelik verwys na direkte onderrig van kohesiemerkergebruik.  Gemeet 

aan die aantal bladsye waaruit hierdie dokumente bestaan (112 en 140 bladsye), sowel as die feit 

dat die onderrigplanne vir ’n hele jaar opgestel is, kan met sekerheid gesê word dat ’n geringe mate 

van prominensie aan die direkte onderrig van kohesiemerkergebruik verleen word.  Hierdie geringe 

mate van prominensie blyk nie alleen uit (i) die min kere waarop daar in hierdie dokumente na die 

onderrig van kohesiemerkergebruik verwys word nie, maar ook uit die feit dat (ii) leiding ten opsigte 

van die tipes voegwoorde wat aan graad 6- en graad 9-leerders onderskeidelik onderrig moet word, 
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ontbreek, (iii) geen leerfasiliteringsriglyne eksplisiet na die koppeling van voegwoorde met 

woordorde verwys nie en (iv) die onderrig van bepaalde kohesiemerkers (ellips en substitusie in die 

graad 9-KABV en ellips, substitusie en verwysing in die graad 6-KABV) geensins van onderwysers 

vereis word nie (vergelyk die samevatting aan die einde van par. 4.7.3.1 en par. 4.7.5.iii).   

6.3.2.2 Die mate van prominensie verleen in departementele graad 6-werkboeke 

’n Redelik groot mate van prominensie word in die departementele graad 6-werkboeke aan die 

onderrig van kohesiemerkergebruik verleen vergeleke met die geringe mate van prominensie in 

KABV’s, aangesien ’n groter aantal onderrigleergeleenthede in die eerste graad 6-werkboek, wat vir 

slegs ses maande saamgestel is, direk na die onderrig van kohesiemerkergebruik verwys as die 

graad 6-KABV, wat vir twaalf maande saamgestel is (vergelyk die samevatting aan die einde van 

par. 4.7.3.3.3).   

Ten spyte daarvan dat meer prominensie in die werkboeke as in die KABV’s aan die onderrig van 

kohesiemerkergebruik verleen word, het drie leemtes na vore gekom:  

 Alhoewel die werkboeke graad 6-leerders van uitstekende onderriggeleenthede, waarby 

verskillende konjunksiemerkers (neweskikkende voegwoorde, onderskikkende voegwoorde 

en voegwoordelike bywoorde) gebruik moet word, voorsien, moet die leerders dieselfde 

voegwoorde, naamlik maar en alhoewel, ’n groot aantal keer gebruik waar die gebruik van 

die hoëfrekwensievoegwoord of en laefrekwensievoegwoorde soos nogtans, tensy en al 

eweneens vereis kon word (vergelyk par. 4.7.3.3.1.i).   

 ’n Verdere leemte is dat die leerders nie duidelike riglyne gegee is oor hóé kohesiemerkers 

gebruik moet/kan word om effektiewe kohesie te bewerkstellig nie.   

 Goeie onderriggeleenthede ten opsigte van kohesiemerkergebruik by langer skryftake waar 

ŉ mens veral kohesiemerkergebruik sou verwag, word bloot nie benut nie, soos in die KABV’s 

die geval is. 

6.3.2.3 Die mate van prominensie verleen in Jaarlikse Nasionale 

 Assesseringsvraestelle (JNAV’e) 

Soos in die departementele graad 6-werkboeke word ’n relatief groot mate van prominensie in die 

graad 6-JNAV aan die assessering van kohesiemerkergebruik verleen.  Daarteenoor is heelwat 

minder direkte assesseringsgeleenthede in die graad 9-JNAV as in die graad 6-JNAV geïdentifiseer: 

die gebruik van kohesiemerkers word by vyf van die 44 items direk geassesseer, terwyl die gebruik 

daarvan by slegs een van die 49 items in die graad 9-JNAV die geval is.     
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Bepaalde leemtes het uit die memorandums van die graad 6- en graad 9-JNAV, waarvolgens 

geassesseer moet word, na vore gekom, naamlik die feit dat (i) die leerders bepunt word vir 

woordordeveranderinge waar hulle sommige voegwoorde moet gebruik; alhoewel die assessering 

van woordorde nie in die opdrag verwoord is nie, en dat (ii) voegwoorde geassesseer word sonder 

dat woordorde, waar dit saak maak, óók geassesseer word. Dieselfde leemtes is ook in die graad 9-

JNAV se memorandum geïdentifiseer (vergelyk die samevatting aan die einde van par. 4.7.3.2.2.2). 

6.3.3 Sekondêre navorsingsvraag 2: Die bepaling van moontlike verbande 
 tussen leerders se punte vir die vak Afrikaans Huistaal en die punte vir die 
 kohesiemerker-klasopdrag 

In par. 6.2 is reeds aangedui dat ’n sterk verband tussen die leerders se punte vir die vak Afrikaans 

Huistaal en hulle punte vir die kohesiemerker-klasopdrag bestaan, en dat die leerders se punte vir 

die kohesiemerker-klasopdrag in ’n geringe mate deur die geografiese gebied, waarbinne die 

betrokke skool geleë is, beïnvloed word, maar nie deur die onderwyser van wie hulle onderrig 

ontvang of die geslag van die leerders nie.   

6.4 Bydrae van die studie 

Hierdie studie lewer ŉ bydrae tot die beskrywende Afrikaanse taalkunde asook tot die Afrikaanse 

taalonderwys. 

Die eerste belangrike bydrae van hierdie studie is die feit dat daar vir die eerste keer korpora 

saamgestel is bestaande uit eksemplare van Afrikaanssprekende graad 6- en graad 9-leerders se 

skryfwerk.  Die enigste korpora wat ten opsigte van Afrikaans beskikbaar is, bestaan uit tersiêre 

leerders (studente) se skryfstukke.  Die korpora van hierdie studie verskil van bestaande korpora, 

wat uit Afrikaanssprekende leerders se skryfwerk saamgestel is, omdat die korpora van hierdie 

studie nie slegs uit een tekstipe bestaan nie, maar uit verskillende tipes tekste (vergelyk par. 4.5.2.1 

waar die samestelling van die korpora beskryf word).   

Die tweede bydrae is dat in hierdie studie, anders as bestaande Afrikaanse korpusstudies wat 

korpora op ’n kwantitatiewe wyse ontleed, die ontleding van die graad 6- en graad 9-korpus met 

behulp van ATLAS.ti uitgevoer is.  WordSmith Tools wat normaalweg vir die ontleding van korpora 

gebruik word, is slegs gebruik om te kontroleer of die navorser byvoorbeeld elke voorkoms van ’n 

spesifieke konjunksiemerker gekodeer het.  Dit is die eerste keer dat hierdie twee tipes sagteware 

gekombineer is om Afrikaanse korpora te ontleed. 

Die derde bydrae is die feit dat nie slegs tendense ten opsigte van kohesiemerkergebruik met behulp 

van ATLAS.ti geëtiketteer, gekwantifiseer en gesistematiseer is nie, maar ook individuele 

voorkomste van realiseringsmiddele van kohesiemerkers.  Hierdie werkswyse beklemtoon ook die 

kwalitatiewe aard van die ontleding van die korpora.  Die effektiewe gebruik van realiseringsmiddele 
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van kohesiemerkers is gekodeer, maar verskillende kohesiemerkergebruik-leemtes is ook 

aangeteken, naamlik (i) realiseringsmiddele van kohesiemerkers wat effektief gebruik is, maar 

gepaardgaande met taalafwykings, (ii) realiseringsmiddele van kohesiemerkers wat effektief, maar 

stilisties minder elegant gebruik is, en (iii) die oneffektiewe of kohesiebenadelende gebruik van 

realiseringsmiddele van kohesiemerkers.  Die navorser het kohesiemerkergebruik-leemtes 

aangeteken sodat sy tendense ten opsigte van kohesiemerkergebruik-leemtes as vertrekpunt kon 

neem om onderrig-en-leeraktiwiteite saam te stel deur middel waarvan leerders begelei kan word 

om te leer hoe om kohesiemerkers effektiewer en/of taalkundig korrek en/of stilisties elegant te 

gebruik.   

Die vierde bydrae behels die feit dat ’n raamwerk met soveel as moontlik taalmiddele deur middel 

waarvan verwysing, substitusie, ellips, konjunksie en leksikale kohesie in Afrikaans gerealiseer kan 

word om kohesie te bewerkstellig, vir die eerste keer saamgestel is (vergelyk par. 6.2 waar die 

samestelling van die geïmplementeerde raamwerk beskryf is).  Die bruikbaarheid van hierdie 

raamwerk blyk daaruit dat die meeste realiseringsmiddele wat daarin opgeneem is, selfs in klein 

korpora (woordtellings van 20 723 en 22 171 onderskeidelik) soos dié van hierdie studie, 

geïdentifiseer kon word.  Die feit dat die alternatiewe funksies van dat en of as geprojekteerdebysin-

inleiers, wat veral in die indirekte rede gebruik word, in die raamwerk opgeneem is (vergelyk par. 

6.2), het die navorser in staat gestel om nie alleen oor die teenstellende verband wat of, en die 

redegewende verband wat dat uitdruk, verslag te doen nie, maar ook oor die gebruik van dat en of 

by die projeksie van bewoordings, gedagtes en feite.  Die geïmplementeerde raamwerk het die 

navorser ook in staat gestel om vir die eerste keer in Afrikaans ál vyf kategorieë van 

kohesiemerkers by Afrikaanssprekende leerders te ondersoek. 

Vyfdens word hierdie studie van ander studies onderskei deurdat die gebruik van kohesiemerkers 

nie slegs op een manier nie; dit wil sê nie alleen deur middel van korpora nie, ondersoek word, maar 

ook deur middel van die kohesiemerker-klasopdragte.  Die saamstel van die betrokke 

kohesiemerker-klasopdragte is, na die navorser se wete, die eerste poging binne Suid-Afrika gebruik 

deur middel waarvan leerders “gelei” is om kohesiemerkers te gebruik, én waarby ’n sluitingstegniek-

toets gebruik is om leerders se vermoë om die kohesiemerkers te gebruik, te toets. 

Sesdens kan die graad 6- en graad 9-klasopdrag met vrug as voorspellers van die leerders se 

prestasie in die vak Afrikaans Huistaal gebruik word, aangesien hulle 55% en 45% onderskeidelik 

van die variansie in die punte vir die vak Afrikaans Huistaal verklaar en dit as hoog, gemeet aan die 

norm van 25% (vgl. Ellis & Steyn, 2003:53), geag word. 

Die sewende bydrae van hierdie studie is die feit dat onderwysdepartementele dokumente vir die 

eerste keer rakende die mate van prominensie wat daarin aan die onderrig van 

kohesiemerkergebruik verleen word, geanaliseer is.  Die graad 6- en graad 9-KABV is geanaliseer 
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ten opsigte van die aard en die frekwensie van die direkte, indirekte en potensieel benutbare 

leerfasiliteringsriglyne rakende kohesiemerkergebruik daarin; die graad 6- en graad 9-JNAV’e ten 

opsigte van direkte, indirekte en potensieel benutbare assesseringsgeleenthede van 

kohesiemerkergebruik is geanaliseer, en die graad 6-werkboeke is ten opsigte van die direkte, 

indirekte en potensieel benutbare onderriggeleenthede met betrekking tot kohesiemerkergebruik 

daarbinne geanaliseer.   

Die agtste bydrae van hierdie studie is dat die leemtes wat die navorser in die betrokke 

onderwysdepartementele dokumente ten opsigte van die onderrig en die assessering van 

kohesiemerkergebruik gedurende die dokumentanalise geïdentifiseer het (vergelyk par. 5.4), ook by 

die saamstel van onderrig-en-leeraktiwiteite in ag geneem is.  Omdat die navorser byvoorbeeld 

opgemerk het dat heelwat potensiaal ten opsigte van die onderrig van kohesiemerkergebruik in die 

KABV’s en in die graad 6-werkboeke nie by die produksie van langer tekste (vergelyk par. 5.4), waar 

die gebruik van kohesiemerkers noodsaaklik is, benut word nie, is vier voorbeelde van onderrig-en-

leeraktiwiteite saamgestel waarby van die leerders verwag word om langer tipes skryftekste, deur 

middel waarvan leerders bepaalde realiseringsmiddele van kohesiemerkers leer gebruik, te 

produseer.  Daar is deurgaans aan die Departement van Basiese Onderwys se beginsel van 

teksgebaseerdheid, konteksgebaseerdheid en geïntegreerde leer (vergelyk par. 5.5) voldoen.  Die 

onderrig-en-leeraktiwiteite is telkens op bruikbare langer tipes tekste met relatief lae 

leesbaarheidsgrade van toepassing gemaak, sodat die leerders se aandag op die gebruik van 

kohesiemerkers gerig kon word.  

Laastens baat veral Afrikaansonderwysers by hierdie studie.  Hulle baat by die uitgebreide 

beskrywing van die vyf kohesiemerkers en hulle realiseringsmiddele in hoofstuk 2 (vergelyk par. 6.2) 

waar inligting uit die Afrikaans- en Engelstalige vakliteratuur in een bron ten opsigte van Afrikaans 

geïntegreer en nuut gesistematiseer en met voorbeelde geïllustreer word.  Hulle ontvang ook 

samevattende riglyne ten opsigte van verwysing (vergelyk par. 5.4.1.i), én ’n raamwerk van 

voegwoorde wat die funksie van verskillende voegwoorde sowel as hulle effek op die woordorde 

aandui (vergelyk par. 5.4.2.ii).  Beide hierdie hulpbronne is in bevatlike taal saamgestel, sodat dit vir 

terugverwysing in die leerders se boeke laat plak kan word, of as plakkate in die Afrikaansklaskamer 

opgeplak kan word.   

6.5 Beperkinge van die studie 

Bepaalde beperkinge is ten opsigte van hierdie studie geïdentifiseer.  Die eerste beperking behels 

die feit dat ’n doelgerigte steekproefnemingstrategie gebruik is om die studiepopulasie van hierdie 

studie saam te stel.  Slegs twaalf Afrikaansmediumskole kon weens tydsbeperkings betrek word; 

gevolglik kon veralgemenings nie gemaak word nie.  Alhoewel slegs twaalf gebruik is, kon die 

navorser ’n goeie aanduiding van die leerders se gebruik van kohesiemerkers kry, aangesien ’n 
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verskeidenheid skole ingesluit is.  Twee laerskole en twee hoërskole is uit elkeen van die drie areas 

binne die betrokke skooldistrik gekies, en hulle kom uit verskillende geografiese en sosiale 

omgewings (d.i. landelike, stedelike en myngemeenskappe) (vergelyk 4.4).    

’n Tweede beperking is dat daar nie ŉ vergelykingskorpus van Afrikaanssprekende graad 6- en 

graad 9-deelnemers se skryfwerk (buiten dié van die navorser) bestaan waarteen die gebruik van 

kohesiemerkers in die huidige korpora gemeet kon word nie.  Dit is dus moeilik om te sê of die 

gebruiksfrekwensie van ’n bepaalde kohesiemerker laag, redelik of hoog is.  

’n Derde beperking is die feit dat klein korpora gebruik is.  Die navorser se tydintensiewe kwalitatiewe 

ontleding sou egter nié met groter korpora moontlik gewees het nie, aangesien die ontleding van 

slegs 400 skryfstukke alreeds twee maande geduur het (vergelyk par. 4.5.2.2 vir ’n volledige 

beskrywing van die navorser se ontleding van die korpora).  Aangesien die navorser nie van die 

leerders kon verwag om nuwe skryfstukke te produseer nie, maar bestaandes moes gebruik, en 

aangesien nie al die skole al die voorgeskrewe tipes skryfstukke laat skryf het nie, kon die korpora 

nie uit dieselfde tekstipes saamgestel word nie (vergelyk par. 6.2).  Groter korpora wat net uit een 

tekstipe bestaan, sou die navorser waarskynlik in staat kon gestel het om tot eenduidige konklusies 

te kom.    

’n Vierde beperking waarop reeds in par. 6.3.2 gewys is, is dat, ten spyte van die onderneming van 

vier eksploratiewe ondersoeke met altesaam 427 deelnemers, die navorser nie tot ’n eenduidige 

antwoord rakende die leerders se gebruiksvaardigheid ten opsigte van ellips kon kom nie.  Die 

afdeling oor ellips sou eers verder verfyn moes word, of meer opdragte daaroor moes ingesluit 

gewees het voordat ’n duidelike antwoord oor die gerigte gebruik daarvan met behulp van ’n 

meetinstrument soos ’n klasopdrag verstrek sou kon word. 

’n Vyfde beperking is dat die funksionaliteit van die voorgestelde onderrig-en-leeraktiwiteite (vergelyk 

par. 5.4) nie binne die bestek van hierdie studie getoets kon word nie.  Hiervoor sou ’n longitudinale 

studie onderneem moes word. 

6.6 Verdere navorsingsmoontlikhede 

Voordat met sekerheid veralgemeen kan word, sal hierdie ondersoek met skole in ander 

skooldistrikte van die Noordwes-Provinsie en in ander provinsies uitgevoer moet word. 

Ander navorsers sou ondersoek kon instel na kohesiemerkergebruik by Afrikaanssprekende 

leerders in verskillende grade met behulp van groter korpora wat uit slegs een tekstipe bestaan.  

Hoe groter die korpora, hoe groter die kans om duidelike tendense te kan identifiseer.  ’n Verdere 

navorsingsmoontlikheid is om die korpora van die navorser (NF) as vergelykingskorpus te gebruik 

waarteen kohesiemerkergebruik in die ander navorsers se korpora gemeet word.  
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Onderrig-en-leeraktiwiteite soos dié wat in hierdie studie voorgestel word, sou as deel van ’n 

intervensie gebruik kon word.  Voor- en natoetse sou gedoen kon word om te kyk of die intervensie 

enigsins ’n effek het op die leerders se vermoë om kohesiemerkers te gebruik. 

Navorsing kan gedoen word oor die mate van prominensie wat in verskillende geakkrediteerde 

handboeke aan die onderrig van kohesiemerkergebruik verleen word.  Dit is ’n omvattende studie 

op sigself. 

6.7 Slotopmerking 

Die navorser is daarvan oortuig dat doelgerigte en gefokusde onderrig ten opsigte van 

kohesiemerkergebruik in langer tekste, gerig deur duidelike riglyne met betrekking daartoe in 

departementele dokumente, sowel as groter kundigheid oor die realiseringsmiddele van die 

kohesiemerkers by taalonderwysers op die lange duur sal bydra tot die verbetering van die leerders 

se kohesiemerkergebruik.  Die waarskynlikheid is dan groter dat die leerders sal kan weg beweeg 

van tekste wat as “disconnected jumble…” (aldus Cook, 1989:14) beskryf kan word, en tekste sal 

kan skep wat “welgevormd” is en “fokus op ’n geïntegreerde onderwerp, met goed-aangeduide 

interne oorgange” (Carstens, 1997:114). 
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Dear Mr Motara 

 

Request Permission for Research 
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I hereby request permission for Ms. Nadine Fouché to conduct the mentioned research during the third 
quarter of 2014. 

 

Yours sincerely 

 

Dr. M van den Berg 
Subject Chair: Afrikaans for Education 

Faculty of Education Sciences 

Subject Chair: Afrikaans for Education 
Tel: 018 299-4724 
Fax:  
Email: ria.vandenberg@nwu.ac.za 

19 May 2014 

 

Private Bag X6001, Potchefstroom 

South Africa 2520 

Tel: 018299-1111/2222 

Web: http://www.nwu.ac.za 
Mr H Motara 
District Director 
North West Department of Education 
Dr Kenneth Kaunda District 
Private Bag  X1256 
Potchefstroom 
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Bylaag C: Voorbeeld van ’n toestemmingsbrief aan ’n skoolhoof 

 

 

 

Geagte mnr. Jacobs 

Toestemming vir MEd-navorsing by u skool 

Die ondergetekende is tans besig met ’n MEd-studie aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) 

rakende graad 6- en graad 9-leerders se vermoë tot die effektiewe gebruik van kohesiemerkers (d.i. 

taalmiddele soos voegwoorde deur middel waarvan sinne met mekaar geskakel word) vir die skepping van 

samehangende tekste.  

 

Dit is noodsaaklik om die effektiewe gebruik van kohesiemerkers in die skryfwerk van leerders te ondersoek, 

omdat die modereringsverslae oor die Jaarlikse Nasionale Assessering (die ANA’s) en oor die graad 12-

eindeksamen van die afgelope paar jaar telkens aantoon dat leerders in Suid-Afrika algemeen in hulle 

skryfwerk probleme ondervind met die skep van tekste waarin die sinne behoorlik met mekaar geskakel is. 

Uit die navorsing blyk dit dat hierdie onvermoë tot effektiewe gebruik van kohesiemerkers nie tot Suid-Afrika 

beperk is nie, maar vry algemeen dwarsoor die wêreld uit die skryfwerk van leerders na vore kom.  

 

U skool is gekies vanweë die besondere standaard van taalonderrig waarvoor u skool bekend is. Ek het 

reeds die nodige toestemming van die waarnemende Distriksdirekteur van die Dr Kenneth Kaunda-distrik 

verkry om met hierdie studie voort te gaan. Dit is vanselfsprekend dat die nodige toestemming en bereidheid 

tot samewerking van die graad 6- of graad 9-Afrikaansonderwyser(s) van u skool verkry sal word, asook van 

die leerders en hulle ouers of voogde.  

 

Vir die doel van hierdie navorsing word drie veranderlikes gebruik, wat almal deel vorm van die normale 

onderrig- en leerprogram van die vak Afrikaans Huistaal: 

 ŉ Klasopdrag oor kohesiemerkergebruik wat deur al die leerders van die betrokke graad voltooi gaan word. 

 Voorbeelde van bestaande selfstandige skryfwerk (opstel of paragraaf) van ŉ ongeveer 10-15 ewekansig gekose 

leerders per klas. 

 Die halfjaarpunte vir Afrikaans van die leerders in die betrokke graad. 

 

Privaat sak X6001, Potchefstroom 

Suid-Afrika, 2520 

Tel: 018 299-1111/2222 

Web: http://www.nwu.ac.za 

Fakulteit Opvoedingswetenskappe 
Tel: 018 299-4724 
Faks:  
E-pos: ria.vandenberg@nwu.ac.za 

17 Junie 2014 

Die Skoolhoof 
Laerskool X 

Adres van skool 
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’n Klasopdrag oor kohesiemerkergebruik sal deur al die leerders in die betrokke graad voltooi word. Hierdie 

opdrag is in ooreenstemming met die riglyne wat in die Nasionale Kurrikulum- en 

Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) gegee word, opgestel. Dit word deur die navorser nagesien en aan 

die betrokke Afrikaansonderwyser(s) teruggegee, sodat dit in die leerders se klaswerkboeke geplak kan 

word. Die punte wat die leerders vir hierdie opdrag behaal, kan as deel van die leerders se taalpunte 

gerekordeer word, omdat dit deel vorm van die normale skoolprogram vir die vak Afrikaans Huistaal.  

 

Ek onderneem om deurentyd tydens die data-insamelingsproses en die verslagdoening oor die navorsing 

die identiteit van die skole en die deelnemers te beskerm. Kodes word aan leerders en skole toegeken sodat 

anonimiteit deurgaans verseker kan word. 

 

Indien daar enige navrae is, kan u my by die volgende nommer bereik: 082 384 4451. 

 

Met agting 

 

 

 

Nadine Fouché 

MEd-student 

 

Studieleier: Dr M van den Berg (tel. 018 299 4724) 

Medestudieleier: Prof Jako Olivier (tel. 018 299 1486)  
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Bylaag D: Voorbeeld van ’n toestemmingsbrief aan ’n Afrikaansonderwyser 

 

Geagte Afrikaansonderwyser 

 

Die ondergetekende is tans besig met ’n MEd-studie aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) 

rakende graad 6- en graad 9-leerders se vermoë tot die effektiewe gebruik van kohesiemerkers (d.i. 

taalmiddele soos voegwoorde deur middel waarvan sinne met mekaar geskakel word) vir die skepping van 

samehangende tekste.  

 

Dit is noodsaaklik om die effektiewe gebruik van kohesiemerkers in die skryfwerk van leerders te ondersoek, 

omdat die modereringsverslae oor die Jaarlikse Nasionale Assesseringstoetse (die ANA’s) en oor die graad 

12-eindeksamen van die afgelope paar jaar telkens aantoon dat leerders in Suid-Afrika oor die algemeen in 

hulle skryfwerk probleme ondervind met die skep van tekste waarin die sinne behoorlik met mekaar geskakel 

is. Uit die navorsing blyk dit dat hierdie onvermoë tot effektiewe gebruik van kohesiemerkers nie tot Suid-

Afrika beperk is nie, maar vry algemeen dwarsoor die wêreld uit die skryfwerk van leerders na vore kom.  

 

Op grond van die besondere standaard van taalonderrig, waarvoor u skool bekend is,  is dit gekies om deel te 

vorm van die navorsingsprojek.  Ek het reeds die nodige toestemming van die waarnemende Distriksdirekteur 

van die Dr Kenneth Kaunda-distrik, dr Motara, verkry om met hierdie studie voort te gaan. Sonder u 

samewerking en toestemming is dit onmoontlik om hierdie noodsaaklike navorsing uit te voer. U skoolhoof het 

reeds toestemming gegee op voorwaarde dat u bereid is om aan hierdie navorsing mee te doen. Om hierdie 

rede versoek ek u vriendelik om die ingeslote klasopdrag oor kohesiemerkergebruik te ondersoek ten opsigte 

van die bruikbaarheid daarvan binne die normale taalonderrigprogram. Die opdrag sal deur die navorser 

nagesien word en spoedig aan u terug besorg word, sodat dit in u leerders se boeke geplak kan word as bewys 

van die onderrig wat plaasgevind het. As u dit sou verkies, sou die punte wat die leerders behaal ook 

gerekordeer kon word.  

 

 

 

Privaat sak X6001, Potchefstroom 

Suid-Afrika, 2520 

Tel: 018 299-1111/2222 

Web: http://www.nwu.ac.za 
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Vir die doel van hierdie navorsing word drie veranderlikes gebruik, wat almal deel vorm van die normale 

onderrig- en leerprogram van die vak Afrikaans Huistaal: 

 ŉ Klasopdrag oor kohesiemerkergebruik wat deur al die leerders van die betrokke graad voltooi gaan word. 

 Voorbeelde van bestaande selfstandige skryfwerk (opstel of paragraaf) van ŉ ongeveer 10-15 ewekansig 

gekose leerders per klas. 

 Die halfjaarpunte vir Afrikaans van die leerders in die betrokke graad. 

 

Ek onderneem om deurentyd tydens die data-insamelingsproses en die verslagdoening oor die navorsing 

die identiteit van die onderwysers, skole en die deelnemers te beskerm. Kodes word aan leerders en skole 

toegeken sodat anonimiteit deurgaans verseker kan word. 

 

Indien daar enige navrae is, kan u my by die volgende nommer bereik: 082 384 4451. 

 

Met agting 

 

 

 

Nadine Fouché 

MEd-student 

 

Studieleier: Dr M van den Berg (tel. 018 299 4724) 

Medestudieleier: Prof JAK Olivier (tel. 018 299 1486)  
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Bylaag E: Voorbeeld van ’n toestemmingsbrief aan ’n leerder 

 

Beste Graad 9-leerder 

 

Ek is tans besig met ’n MEd-studie aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus). Hierdie studie 

ondersoek die maniere waarop leerders sinne aan mekaar verbind wanneer hulle paragrawe skryf. 

 

Slegs opdragte wat gedurende klastyd voltooi word, sal vir hierdie ondersoek gebruik word. Jy hoef niks ekstra 

te doen nie. Jou Afrikaansonderwyser gaan vir jou ŉ opdrag oor die verbinding van sinne laat doen, wat deur 

my nagesien gaan word, voordat dit vir jou teruggegee word om in jou boek te plak. Ek sal ook graag ŉ opstel 

of paragrafie wat jy reeds geskryf het, en jou punt vir Afrikaans Huistaal in my navorsing wil gebruik.  

 

Niemand sal weet wie die opstel geskryf het of die opdrag gedoen het nie, omdat julle name met nommers 

vervang gaan word.  

 

Ek mag nie jou opdrag, opstel of punt sonder jou toestemming gebruik nie. Jy kan self besluit of jy vir my 

toestemming wil gee. Niemand kan dit teen jou hou as jy verkies om nie vir my toestemming te gee nie. Ek 

hou egter styf duim vas dat jy wel bereid sal wees om my te help. Sal jy asseblief die onderstaande skeurstrokie 

voltooi as jy bereid is om aan my studie deel te neem. 

 

Baie dankie vir jou hulp! 

 

Vriendelike groete 

 

 

 

Nadine Fouché 

MEd-student 

 ...................................................................................................................................................................  

 

Privaat sak X6001, Potchefstroom 

Suid-Afrika, 2520 

Tel: 018 299-1111/2222 

Web: http://www.nwu.ac.za 

Fakulteit Opvoedingswetenskappe 
Tel: 018 299 4724 
Faks:  
E-pos: ria.vandenberg@nwu.ac.za 

17 September 2014 
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TOESTEMMING VAN DEELNEMER 

 

Ek, ................................................... gee toestemming dat me Fouché my klaswerkopdrag, opstel en punt vir 

Afrikaans vir haar navorsing mag gebruik, maar sy mag nie my naam of my skool se naam bekend maak nie.  

 

Geteken: ...................................................................  Datum: .............................. 
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Bylaag F: Voorbeeld van ’n toestemmingsbrief aan ’n ouer of voog 

 

Geagte Ouer of Voog 

 

Die ondergetekende is tans besig met ’n MEd-studie aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) 

rakende graad 6- en graad 9-leerders se vermoë tot die effektiewe gebruik van kohesiemerkers (d.i. 

taalmiddele soos voegwoorde deur middel waarvan sinne met mekaar geskakel word) vir die skepping van 

samehangende tekste.  

 

Dit is noodsaaklik om die effektiewe gebruik van kohesiemerkers in die skryfwerk van leerders te ondersoek, 

omdat die modereringsverslae oor die Jaarlikse Nasionale Assesseringstoetse (die ANA’s) en oor die graad 

12-eindeksamen van die afgelope paar jaar telkens aantoon dat leerders in Suid-Afrika oor die algemeen 

probleme ondervind met die skep van tekste waarin die sinne behoorlik met mekaar geskakel is. Uit  navorsing 

blyk dit dat hierdie onvermoë tot effektiewe gebruik van kohesiemerkers nie net tot Suid-Afrika beperk is nie, 

maar vry algemeen dwarsoor die wêreld uit die skryfwerk van leerders na vore kom.  

 

Op grond van die besondere standaard van taalonderrig, waarvoor die skool van u seun of dogter bekend is, 

is dit gekies om deel te vorm van die navorsingsprojek. Ek het reeds die nodige toestemming van die 

waarnemende Distriksdirekteur van die Dr Kenneth Kaunda-distrik, dr Motara, verkry om met hierdie studie 

voort te gaan, asook van u skoolhoof. Die betrokke Afrikaansonderwyser(s) het reeds ingestem om aan hierdie 

navorsing mee te doen, omdat dit tot voordeel van die leerders strek. 

 

Vir die doel van hierdie navorsing word drie veranderlikes gebruik, wat almal deel vorm van die normale 

onderrig- en leerprogram van die vak Afrikaans Huistaal: 

 ŉ Klasopdrag oor kohesiemerkergebruik wat deur al die leerders van die betrokke graad voltooi gaan word. 

 Voorbeelde van bestaande selfstandige skryfwerk (opstel of paragraaf) van ŉ ongeveer 10-15 ewekansig 

gekose leerders per klas. 

 Die halfjaarpunte vir Afrikaans van die leerders in die betrokke graad. 

 

 

Privaat sak X6001, Potchefstroom 

Suid-Afrika, 2520 

Tel: 018 299-1111/2222 

Web: http://www.nwu.ac.za 

Fakulteit Opvoedingswetenskappe 
Tel:  
Faks:  
E-pos: ria.vandenberg@nwu.ac.za 

17 September 2014 
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Ek onderneem om deurentyd tydens die data-insamelingsproses, die data-analiseringsproses en die 

verslagdoening oor die navorsing die identiteit van die onderwysers, skole en individuele leerders te beskerm. 

Kodes word aan leerders en skole toegeken sodat anonimiteit deurgaans verseker kan word.  

 

Aangesien ŉ baie groot aantal leerders in die Kenneth Kaunda-distrik se vermoë tot kohesiemerkergebruik in 

hulle skryfwerk in hierdie navorsingsprojek ondersoek word, én al die betrokkenes se ouers se 

toestemming/instemming ook verkry moet word, versoek ek u vriendelik om toestemming te verleen dat u seun 

of dogter deel kan vorm van hierdie navorsingsprojek. Vul asseblief die onderstaande skeurstrokie in en stuur 

dit binne 7 dae saam met u kind skool toe as u nie bereid is dat u kind se werk en punte vir hierdie navorsing 

gebruik kan word nie.  

 

Indien daar enige verdere navrae is, kan u my by die volgende nommer bereik: 082 384 4451. 

 

Met agting 

 

 

 

Nadine Fouché 

MEd-student 

 

Studieleier: Dr M van den Berg (tel. 018 299 4724) 

Medestudieleier: Prof JAK Olivier (tel. 018 299 1486)  

 

 ...................................................................................................................................................................  

TOESTEMMING VAN OUER OF VOOG 

 

Die ondergetekende is nie bereid dat my kind ................................................................ aan die 

navorsingsprojek van me Fouché oor kohesiemerkergebruik, wat in sy geheel binne die normale onderrig- 

en leerprogram van die vak Afrikaans Huistaal uitgevoer gaan word, mag deelneem nie.  

 

Geteken:  .................................................     Datum:  .......................................  
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Bylaag G: Graad 6-klasopdrag 

 

 

 

                                                                           Graad 6 

 

 

Naam: ___________________________________ 

Skool: ___________________________________ 

 

Afdeling 1 [18 x 1 = 18] 
 

Woordeloos  

’n Maanligstraal val deur die venster van die biblioteek.  Dun.  Silwer.  Al die boeke is netjies weggepak.  

Elke boek staan op sy regte plek.  Niemand fluister die woorde wat binne-in die boeke opgesluit is nie.  Die 

tafels in die naslaanafdeling is leeg en die stoele ingeskuif.  Doodse stilte heers in die biblioteek . . . 

 

Voltooi die res van die verhaal deur SLEGS voegwoorde (byvoorbeeld en, maar en want), bywoorde 

van tyd en plek (byvoorbeeld dan, daar, daarvandaan ensovoorts), voornaamwoorde (byvoorbeeld ek, 

jy, joune, daaraan, daardie ensovoorts), lidwoorde (’n, die) en vergelykende woorde (byvoorbeeld 

sterker, vinniger, ensovoorts) te gebruik.  Gebruik net EEN woord om die oop spasies te vul. 

 

Dan . . . ’n sagte plofgeluid. Iets beweeg.  ’n Hand skuif oor ’n rak.  Die maanlig verf die vingers silwer.  In 

die donker blink ’n oog.  Daar is net een kolletjie lig in (1.1) __________ swart spieël-oog.  Die oog knip nie, 

maar (1.2)_________________ kyk net.  Die gedaante se kop is te groot vir sy klein lyf en sy oë is te groot 

vir sy kop. ’n Vreemde geluid ontsnap uit die manlike vreemdeling se keel.  Dalk kom dit diep uit sy maer 

borskas.  “Oei-oui.”  

 

Sy kop draai weer na die boeke langs hom.  Hy wonder of hierdie planeet se boeke                      (1.3) 

_______________ is as sy planeet se boeke.  Hy vat met sy dun vingers versigtig aan die stokou boeke se 

rugkante, (1.4) ___________ hy nie die boeke wil verniel nie.                     (1.5) _____________________ 

gly oor die name van die boeke en dan verdwyn die letters      (1.6) _____________________ die 

vreemdeling towerkragte het.  Hy kyk na sy vingerpunte.  Die letters sit nie (1.7) ___________________ 

vas nie.  Hulle is in sy kop.  Weggebêre, diep binne-in sy donker brein. Hierdie woorde behoort nou net aan 

hom.   

Dit is (1.8) _________________ .  Die vreemdeling kan nie sy nuuskierigheid keer nie en tel nog ’n boek 

op. Hierdie boek (1.9) _______________ hy raak, se letters verdwyn ook.  Dit het verskillende uitwerkings 

Tema: Diere en vreemde kreature 
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op (1.10) ___________________.  Soms trek ’n rilling deur die vreemdeling se lyf.  Partykeer wil sy skouers 

begin ruk asof hy wil lag.  Soms kry sy swart oë ’n hartseer trek en ander kere blink dit van opwinding.   

(1.11) _____________ hy nog so sit en wonder of hy weer aan die boeke moet raak, gebeur iets vreemds.  

Sy borskas ruk.  ’n Ligte trilling gaan eers deur sy een neusgat en (1.12) _______________ deur die ander 

een.  Sy oë trek effens nouer, (1.13) ___________ dit gaan nie heeltemal toe nie.  En dan nies hy!  In ’n 

oomblik is hy weg                                         (1.14) _______________________ net die eggo van ’n sagte 

plofgeluid bly in die biblioteek oor.  Nee, wag daar is nog iets.  ’n Groot, swart ding bly op die mat agter.  

Reg in die middel van die vertrek, daar (1.15) _________________ die bibliotekaresse altyd vir die kinders 

stories lees.   

Vroeg die volgende oggend, (1.16) _____________ die bibliotekaresse, mev. Woordwoeker, die biblioteek 

oopsluit, sien sy ’n swart, bolvormige ding op die mat. Sy wonder (1.17) __________ haar oë haar bedrieg.  

Is dit ’n eier?  ’n Groot swart eier?  Nee.  Sy tree nog nader en stel deeglik ondersoek in.  Sy sien die letter 

a, ’n g, ’n p, ’n hoofletter R en die syfer 3.   Sy wonder hoe sy al die letters en syfers gaan skoonmaak en 

op hulle regte plekke gaan terugplak (1.18) ___________________ die eerste mense vanoggend kom 

boeke uitneem. 

 

 

 

 

 

Aangepas uit Piekfyn Afrikaans Graad 5 Leesboek (2012:20-23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



461 
 

Afdeling 2 [3 x 2 = 6]  

2.1 Lees die onderstaande gedig en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Wat het Aasvoël gedoen? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.1.2 Hoe weet ons “wat” hy gedoen het? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.2 Maak die volgende sin korter deur die onnodige woord(e) weg te laat, sonder om enige nuwe 

woorde by die sin te voeg. 

2.2.1 Vlooi het ’n lekker kooi en Vlooi is die een wat vir Mossie in die bed gesit het. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



462 
 

Afdeling 3 [4 x 1 = 4] 

Vervang die onderstreepte woorde met ’n ander woord. Gebruik slegs EEN woord per spasie.  Jy mag 

nie die onderstreepte woorde weer gebruik nie.   

Voorbeeld 1: Die gedaante hou daarvan om boek te lees en ek hou daarvan om boek te lees. 

        Antwoord: Die gedaante hou daarvan om boeke te lees en ek OOK. 

Voorbeeld 2: My vingers is nie so lank soos sy vingers nie.  

        Antwoord: My vingers is nie so lank soos SYNE nie.  

 

 

3.1 ’n Maanligstraal val deur die eerste groot venster, maar nie deur die tweede groot venster  nie.  

’n Maanligstraal val deur die eerste groot venster, maar nie deur die tweede _____________                        

nie. 

3.2 Hy wonder of hierdie planeet se boeke baie beter is as sy planeet se boeke. 

Hy wonder of hierdie planeet se boeke baie beter is as sy planeet _______________.                          

3.3 Omdat die letters verdwyn het toe sy vingers oor die baie ou boeke se rugkante gegly het, het hy 

gewonder of hy weer sy vingers oor die baie ou boeke se rugkante moet laat gly.  

Omdat die letters verdwyn het toe sy vingers oor die baie ou boeke se rugkante gegly het, het hy gewonder 

of hy  ____________________ weer  moet _______________________. 

3.4 Die swart, bolvormige ding op die mat is ’n eier. Dink jy ook die swart, bolvormige ding op die mat 

is ’n eier? 

Die swart, bolvormige ding op die mat is ’n eier. Dink jy ook____________?  
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Afdeling 4 [2 x 2 = 4] 

Jy word voorsien van ’n sin en aan  die einde van dié sin word ’n sinoniem/antoniem en ’n werkwoord 

gegee. Maak dan ’n nuwe sin wat hierdie werkwoord en sinoniem/antoniem bevat en verbind dit aan 

die eerste sin met ’n voegwoord.  Hierdie     twee sinne moet met mekaar verband hou. 

Byvoorbeeld: Mev. Woordwoeker moet baie slim wees.  (werkwoord = werk; sinoniem = intelligent) 

           Antwoord: 

Mev. Woordwoeker moet baie slim wees, omdat sy in die biblioteek werk en daagliks met verskillende 
intelligente boekwurms gesprekke voer. 

 

4.1 Die meeste van die boeke is netjies weggepak.  (werkwoord = staan; antoniem = slordig) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.2  Mevrou Woordwoeker skrik toe sy ’n groot swart eier op die mat sien lê. (werkwoord = gesien; sinoniem 

= enorme) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

           Totaal: /32 
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Bylaag H: Graad 9-klasopdrag 

 

 Graad 9  

Tema: Die kospotte klets 

    Naam: ________________________________ 

    Skool: ________________________________ 

Afdeling 1 [18 x 1 = 18] 

Teenspoed en fiemies aan die etenstafel 

My ma en ’n kookboek sit glad nie rondom dieselfde pak meel nie.  Dis nie dat sy nie kan kosmaak nie, sy  

maak kos op ’n anderster manier.  Daar het al menige male verskillende chemiese eksperimente in ons 

kombuis plaasgevind.  Eenkeer het sy beskuit gebak wat ons Isuzu-bakkie se staalversterkte bande nie 

eens kon verkrummel nie.  

 

Voltooi die res van die verhaal deur SLEGS voegwoorde (byvoorbeeld en, maar en want), bywoorde 

van tyd en plek (byvoorbeeld toe, dan, daar, daarvandaan ensovoorts), voornaamwoorde (byvoorbeeld 

ek, jy, joune, daarop, daardie, sulke ensovoorts), lidwoorde (’n, die) en vergelykende woorde 

(byvoorbeeld sterker, vinniger, ensovoorts) te gebruik.  Gebruik net EEN woord om die oop spasies te 

vul. 

 

Gedurende my sestien lewensjare het ek gewoond geraak aan sulke “geregte” – om die waarheid te sê, ek 

verkies (1.1) _______________ bo die geregte van vreemde tafels.  Die ding (1.2) _______________ ek 

die bangste in dié wêreld is, is om by “vreemde” mense te gaan eet uit vreemde kospotte.  Wie weet wat 

alles in (1.3) _______________ kospotte van kennisse skuil?  

Ek onthou één aand spesifiek: Ons het almal aan tafel gesit.  Die ergste woorde wat die tannie moontlik kon 

sê, was: “(1.4) ________ sal sommer vir jou inskep.”  Ek wonder of Jurie Els weet hoe ’n mens nee dankie 

sê onder (1.5) _____________ omstandighede?  Ek kon saamleef met die aartappel- en mengelslaai, (1.6) 

________________ toe ‘n skaaptjoppie my bord tref, het ek geweet: dit gaan nie werk nie.  

Die oomblik toe die geselskap begin opvlam, het ek die tjoppie diplomaties in die servet op my skoot 

toegedraai en dit versigtig in my broeksak gesteek.  (1.7) ______________ was ek sommer dadelik 

omgekrap, wou ek nie die tannie seer maak nie.  Ja, dit is die soort trauma wat ek deurmaak wanneer ek 

by “vreemdelinge” gaan eet.  Die onskuldige vleisie het in ons hond se bak beland.  Bon appetit!  Dis nie 

dat ek vol fiemies is nie – ek hou net niks van skaapvleis nie, (1.8) _______________ die reuk my naar 

maak.  

Van tuisgemaakte produkte hou ek net so min.  Dit veroorsaak (1.9) ________________ gevoel van 

naarheid by my as skaaptjoppies.  ’n Tannie wat tuisgemaakte wors maak, het eendag vir my ’n stukkie van 

haar tuisgemaakte wors, waarvoor (1.10) _____________ baie bekend is, gegee om te proe.  (1.11) 

__________________ ek ’n happie van hierdie kamstige “bekende” wors gevat het, het ek tot  die 

gevolgtrekking gekom (1.12) ______________ hierdie “worsfabriek” nooit onder die oë van ’n 
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gesondheidsinspekteur gekom het nie en dat ek nóóit ’n happie daarvan moes vat nie.  Ek het die res van 

die worsie in my sakdoek toegedraai (1.13) __________ dit versigtig in my broeksak gedruk.  Natuurlik het 

ek nooit weer (1.14) _________________ gaan vleis koop nie!  

’n Ander interessante ding is dat mense altyd so gasvry is wanneer (1.15) ________________ saamgeëet 

word. Daar word uitgedeel (1.16) _________ hulle weke laas geëet het én daar moet altyd nog ’n ekstra 

skeppie aan die einde van die maaltyd wees.  Hoe meer jy verduidelik dat jy versadig is, hoe dieper druk 

die tannie jou in ’n hoek met vreemde, gestolde komkommerslaai.  En ek weet nie of jy al ooit opgelet het 

nie, maar die eerste woorde wat opklink na die tafelgebed en die eerste happie, is: “Dankie, Helena of Kosie 

of Anna.  Die kos is héérlik.  Herinner my daaraan om jou resep te kry, want dit is  (1.17) 

_____________________ as my resep.”  

As ek dink hoeveel resepte my ma kamstig al uit so ’n situasie moes kry, was die bekende reseptebron, 

Kook en Geniet veel dikker, of was daar al selfs ’n nuwe een op die rak. Ek is regtig nie vol fiemies nie.  Ek 

is eintlik ’n baie maklike mens wat met baie soorte mense goed klaarkom en geen fiemies het as dit by klere 

kom nie, (1.18) ______________ dit net nie krapperig is nie.  Dis nou maar net só dat ek my ma se 3 cm 

hoë plaatkoekies bo tuisgemaakte wors en skaaptjoppies verkies. 

 

 

 

 

 

 

Aangepas uit: JIP, 5 September 2011 
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Afdeling 2 [3 x 2 = 6] 

2.1 Kyk na die onderstaande skermskoot uit Nataniël se video en beantwoord die vrae wat daarop 

volg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nou gaan een of ander vrou weer skryf: ‘Hoekom gebruik hy ’n vurk wanneer hy ’n lepel moet gebruik?’  

Want ek wil.” 

 

2.1.1 Wat wil Nataniël eerder gebruik? 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.1.2 Hoe weet ons “wat” hy wil gebruik? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.2 Maak die volgende sin korter deur die onnodige woord(e) weg te laat, sonder om enige nuwe 

woorde by die sin te voeg.   

2.2.1 Nataniël is nie net die aanbieder van Nataniël Tafel nie, maar Nataniël is ook ’n sanger en skrywer. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Afdeling 3 [4 x 1 = 4] 

Vervang die onderstreepte woord(e) met ’n ander woord. Gebruik slegs EEN woord per spasie.  Jy mag 

die onderstreepte woorde nie weer gebruik nie. 

Voorbeeld: Persoon A: “Ek wil asseblief ’n stukkie appeltert met room hê.” 

        Persoon B: “Ek wil asseblief ’n stukkie appeltert met room hê.” 

        Persoon B: “Ek wil asseblief dieselfde hê.” 

 

3.1 Die seun se ma maak 3 cm hoë pannekoeke.  Die eerste pannekoek kon hy nog eet, maar die 

tweede pannekoek het hom gewen.  

Die seun se ma maak 3 cm hoë pannekoeke.  Die eerste pannekoek kon hy nog eet, maar die tweede 

____________________ het hom gewen.     

 

3.2 Die seun het by die ete die tjoppie in die servet op sy skoot toegedraai en dit in sy broeksak 

gesteek.  Die meeste mense sal nie sommer tjoppies in servette toedraai en in hulle broeksakke 

steek nie.  

Die seun het by die ete die tjoppie in die servet op sy skoot toegedraai en dit in sy broeksak gesteek.  Die 

meeste mense sal _______________ nie sommer _______________ nie.                                                                             

            

3.3 Herinner my daaraan om jou resep te kry, want jou resep is baie beter as my resep. 

Herinner my daaraan om jou resep te kry, want jou resep is baie beter as ______________. 

 

3.4 Ek dink skaaptjoppies smaak lekkerder as varktjoppies. Dink jy nie ook skaaptjoppies smaak 

lekkerder as varktjoppies nie? 

Ek dink skaaptjoppies smaak lekkerder as varktjoppies. Dink jy nie ook ___________ nie? 
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Afdeling 4 [2 x 2 = 4] 

Jy word voorsien van ’n sin en aan die einde van dié sin word ’n sinoniem/antoniem en ’n werkwoord 

gegee.  Maak dan ’n nuwe sin wat hierdie werkwoord en sinoniem/antoniem bevat en verbind dit aan 

die eerste sin met ’n voegwoord.  Hierdie     twee sinne moet met mekaar verband hou.  

Byvoorbeeld: Hoe meer jy verduidelik dat jy versadig is, hoe dieper druk die tannie jou in ’n hoek 
met ’n vreemde, gestolde komkommerslaai.  (werkwoord = eet; antoniem = honger) 

Antwoord: 

Hoe meer jy verduidelik dat jy versadig is, hoe dieper druk die tannie jou in ’n hoek met ’n vreemde, 

gestolde komkommerslaai en jy eet, al is jy nie meer honger nie. 

 

4.1 Gedurende die seun se sestien lewensjare het hy gewoond begin raak aan die vreemde “geregte” van sy 

ma.  (werkwoord = verkies; antoniem = gewone)  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4.2 Daar het al menige male vreemde chemiese eksperimente in ons kombuis plaasgevind.  (werkwoord = 

geskrik; sinoniem = eienaardig) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

          Totaal: /32 
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Bylaag I: Korrelasie- en effekgroottetabelle 

Tabel 1 

Verband tussen die punte wat al die betrokke graad 6-leerders vir die vak Afrikaans Huistaal behaal het en hulle punte vir die graad 6-klasopdrag 

No. Veranderlike 1 Veranderlike 2 Leerdervlak Skoolvlak 

𝒓 𝑹𝟐 𝒓 𝑹𝟐 

1.1 Punt vir die Graad 6-klasopdrag as 

geheel 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.74** 0.55 0.75** 0.56 

1.2 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van konjunksie 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.65** 0.42 0.65** 0.42 

1.3 Punt vir die effektiewe gebruik van 

tydsaanduidende konjunksiemerkers 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.56** 0.31 0.56** 0.31 

1.4 

 

Punt vir die effektiewe gebruik van 

inleiers van geprojekteerde bysinne 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.28** 0.08 

 

0.29** 0.08 

 

1.5 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van verwysing 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.63** 0.40 0.63** 0.40 

1.6 Punt vir die korrekte beantwoording van 

die vraag ter assessering van die 

leerders se gebruikskennis van ellips 

(item 2.1.1) 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.21** 0.04 0.21** 0.04 

1.7 Punt vir die korrekte beantwoording van 

die ander vraag ter assessering van die 

leerders se gebruikskennis van ellips 

(item 2.1.2) 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 

 

  

0.17** 0.03 0.19** 0.04 

1.8 Punt vir die effektiewe 

gebruiksvaardigheid van ellips 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.15** 0.02 0.16** 0.03 

1.9 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van substitusie 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.59** 0.35 0.61** 0.37 

1.10 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van leksikale 

kohesie 

 

 

 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.53** 0.28 0.53** 0.28 
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Verband tussen die punte wat al die betrokke graad 9-leerders vir die vak Afrikaans Huistaal behaal het en hulle punte vir die graad 9-klasopdrag 

No. Veranderlike 1 Veranderlike 2 Leerdervlak Skoolvlak 

𝒓 𝑹𝟐 𝒓 𝑹𝟐 

1.11 Punt vir die graad 9-klasopdrag as 

geheel 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.67** 0.45 0.67** 0.45 

1.12 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van konjunksie 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.60** 0.36 0.61** 0.37 

1.13 

 

Punt vir die effektiewe gebruik van 

inleiers van geprojekteerde bysinne 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.38** 0.14 0.38** 0.14 

1.14 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van verwysing 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.57** 0.32 0.56** 0.31 

1.15 

 

 

Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van persoonlike 

verwysing 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 

 

0.57** 

 

0.32 0.56** 0.31 

1.16 Punt vir die korrekte beantwoording van 

die vraag ter assessering van die 

leerders se gebruikskennis van ellips 

(item 2.1.1) 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.15** 0.02 0.15** 0.02 

1.17 Punt vir die korrekte beantwoording van 

die vraag ter assessering van die 

leerders se gebruikskennis van ellips 

(item 2.1.2) 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.11* 0.01 0.11** 0.01 

1.18 Punt vir die effektiewe 

gebruiksvaardigheid van ellips 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.13** 0.02 0.11* 0.01 

1.19 Punt vir die effektiewe gebruik van die 

naamwoordelike ruilelement een 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.31** 0.10 0.31** 0.10 

1.20 Punt vir die effektiewe gebruik van die 

werkwoordelike ruilelement dit moet 

doen of dit moet waag 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.28** 0.08 0.28** 0.08 

1.21 Punt vir effektiewe gebruik van die 

naamwoordelike ruilelement myne 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.17** 0.03 0.17** 0.03 

1.22 Effektiewe gebruik van die klousale 

ruilelement so 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.14** 0.02 0.15** 0.02 
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1.23 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van leksikale 

kohesie 

Punte vir die vak Afrikaans Huistaal 0.59** 0.35 

 

0.58** 0.34 

Sleutel vir p-waardes: 

* = p˂0.05 beteken dat die kans dat die hoë korrelasie toevallig is, kleiner as 5% is. 
 
** = p˂0.01 beteken dat die kans dat die hoë korrelasie toevallig is, kleiner as 1% is. 
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Tabel 2: Effek van geslag en die betrokke onderwysers op die betrokke graad 6-leerders se vermoë tot die effektiewe gebruik van kohesiemerkers in die 

   graad 6-klasopdrag 

No. Realiseringsmiddele van kohesiemerkers 

 

 

Gemiddeldes Gemiddelde 

kwadraatfout 

(MSE)* 

Onderwyser-

variansie* 

p-waarde van 

geslag 

Effekgrootte (d-

waarde) van 

geslag 

Manlik Vroulik 

2.1 Punt vir die Graad 6-klasopdrag as geheel 17.414 18.545 32.9355 5.1089 0.171 0.18 

2.2 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van konjunksie 

4.227 4.714 4.8892 0.5448 0.126 0.21 

2.3 Punt vir die effektiewe gebruik van 

tydsaanduidende konjunksiemerkers 

1.651 1.896 0.9582 0.1063 0.082 0.24 

2.4 Punt vir die effektiewe gebruik van inleiers van 

geprojekteerde bysinne 

0.537 0.480 0.2345 0.0070 0.101 0.12 

2.5 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van verwysing 

4.629 4.647 3.1042 0.4375 0.945 0.01 

2.6 Punt vir die korrekte beantwoording van die 

vraag ter assessering van die leerders se 

gebruikskennis van ellips (item 2.1.1) 

1.977 1.965 0.0597 0 0.735 0.05 

2.7 Punt vir die korrekte beantwoording van die 

ander vraag ter assessering van die leerders 

se gebruikskennis van ellips (item 2.1.2) 

1.663 1.654 0.5519 0 0.930 0.01 

2.8 Punt vir die effektiewe gebruiksvaardigheid 

van ellips 

0.622 0.748 0.7507 0.0423 0.312 0.14 

2.9 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van substitusie 

2.721 2.877 1.4894 0.0951 0.373 0.12 

2.10 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van leksikale kohesie 

1.576 1.959 2.2282 0.5077 0.076 0.23 

 

*Begripsverklaring:  

MSE (“mean square error”) dui op die gemiddelde variansie in die data wat nie deur die model verklaar kon word nie. 

Die onderwyservariansie gee 'n aanduiding van die variansie te wyte aan die onderwyser wat in Hiërargiese Liniêre Modelle in ag geneem is.  
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Tabel 3: Effek van geslag en die betrokke onderwysers op die betrokke graad 9-leerders se vermoë tot die effektiewe gebruik van kohesiemerkers in die 

   graad 9-klasopdrag 

No. Item binne klasopdrag (realiseringsmiddele 

van kohesiemerkers) 

 

Gemiddeldes Gemiddelde 

kwadraatfout 

(MSE) 

Onderwyser 

variansie 

p-waarde van 

geslag 

Effekgrootte (d-

waarde) van 

geslag 

Manlik Vroulik 

3.1 Punt vir die graad 9-klasopdrag as geheel 19.727 21.065 30.7184 0 0.098 0.24 

3.2 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van konjunksie 

4.845 5.381 2.8348 0.0092 0.030 0.32 

3.3 Punt vir die effektiewe gebruik van inleiers van 

geprojekteerde bysinne 

0.727 0.813 0.1898 0 0.138 0.20 

3.4 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van verwysing 

5.797 6.098 3.4024 0.0827 0.266 0.16 

3.5 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van persoonlike verwysing 

2.652 2.795 1.3741 0.0242 0.406 0.12 

3.6 Punt vir die korrekte beantwoording van die 

vraag ter assessering van die leerders se 

gebruikskennis van ellips (item 2.1.1) 

1.848 1.754 0.3427 0.0227 0.280 0.15 

3.7 Punt vir die korrekte beantwoording van die 

vraag ter assessering van die leerders se 

gebruikskennis van ellips (item 2.1.2) 

1.240 1.167 0.6768 0 0.603 0.08 

3.8 Punt vir die effektiewe gebruiksvaardigheid van 

ellips 

0.604 0.667 0.6768 0 0.600 0.08 

3.9 Punt vir die effektiewe gebruik van die 

naamwoordelike ruilelement een 

0.842 0.911 0.1021 0 0.144 0.21 

3.10 Punt vir die effektiewe gebruik van die 

werkwoordelike ruilelement dit moet doen of dit 

moet waag 

0.779 0.764 0.1788 0 0.808 0.04 

3.11 Punt vir effektiewe gebruik van die 

naamwoordelike ruilelement myne 

0.948 0.984 0.0291 0 0.151 0.21 

3.12 Effektiewe gebruik van die klousale ruilelement 

so 

0.961 0.958 0.0385 0.0004 0.917 0.02 

3.13 Punt vir die effektiewe gebruik van 

realiseringsmiddele van leksikale kohesie 

1.883 2.394 2.4347 0 0.025 0.33 

 = p-waarde <0.05: Daar is ’n statisties betekenisvolle verskil. 
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Tabel 4: Effek van die tipe geografiese omgewing, waarin die betrokke laerskole geleë is, op die betrokke graad 6-leerders se vermoë tot die effektiewe 

   gebruik van kohesiemerkers in die graad 6-klasopdrag 

No. 
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4.1 Punt vir die Graad 6-

klasopdrag as 

geheel 

17.600 17.037 12.667 37.1531 2.1452 0.198 0.09 0.79 0.70 

4.2 Punt vir die 

effektiewe gebruik 

van 

realiseringsmiddele 

van konjunksie 

4.225 

 

4.282 2.400 5.4871 0.1516 0.092 0.02 0.77 0.79 

4.3 Punt vir die 

effektiewe gebruik 

van 

tydsaanduidende 

konjunksiemerkers 

1.692 1.692 0.867 1.0432 0.0244 0.079 <0.01 0.80 0.80 

4.4 Punt vir die 

effektiewe gebruik 

van inleiers van 

geprojekteerde 

bysinne 

0.577 

 

0.602 0.333 0.236039 0.0060 0.274 0.05 0.50 0.55 

4.5 Punt vir die 

effektiewe gebruik 

van 

4.407 4.416 3.000 3.1318 0.1053 0.115 0.01 0.78 0.79 
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realiseringsmiddele 

van verwysing 

4.6 Punt vir die korrekte 

beantwoording van 

die vraag ter 

assessering van die 

leerders se 

gebruikskennis van 

ellips (item 2.1.1) 

1.914 

 

1.961 2.000 0.0925 0 0.439 0.15 0.28 0.13 

4.7 Punt vir die korrekte 

beantwoording van 

die ander vraag ter 

assessering van die 

leerders se 

gebruikskennis van 

ellips (item 2.1.2) 

 

1.539 

 

1.709 1.400 0.5296 0.0016 0.167 0.23 0.19 0.42 

4.8 Punt vir die 

effektiewe 

gebruiksvaardigheid 

van ellips 

0.810 0.589 0.633 0.07345 0.0253 0.511 0.25 0.20 0.05 

4.9 Punt vir die 

effektiewe gebruik 

van 

realiseringsmiddele 

van substitusie 

2.714 2.650 2.133 1.5831 0.0869 0.532 0.05 0.45 0.40 

4.10 Punt vir die 

effektiewe gebruik 

van 

realiseringsmiddele 

van leksikale 

kohesie 

1.968 1.430 1.100 2.2878 0.4975 0.627 0.32 0.52 0.20 

Sleutel vir effekgroottes (d-waardes):  = medium effek;  = groot effek 
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Tabel 5: Effek van die tipe geografiese omgewing, waarin die betrokke hoërskole geleë is, op die betrokke graad 9-leerders se vermoë tot die effektiewe 

   gebruik van kohesiemerkers in die graad 9-klasopdrag 
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5.1 Punt vir die graad 9-

klasopdrag as 

geheel 

19.597 20.542 18.212 27.2174 0.4227 0.147 0.18 0.26 0.44 

5.2 Punt vir die 

effektiewe gebruik 

van 

realiseringsmiddele 

van konjunksie 

4.882 5.094 4.758 2.8783 0.0140 0.435 0.12 0.07 0.20 

5.3 Punt vir die 

effektiewe gebruik 

van inleiers van 

geprojekteerde 

bysinne 

0.760 

 

0.737 0.788 0.1910 0 0.755 0.05 0.06 0.12 

5.4 Punt vir die 

effektiewe gebruik 

van 

realiseringsmiddele 

van verwysing 

5.471 6.138 5.242 3.0552 0.0812 0.058 0.38 0.13 0.51 

5.5 Punt vir die 

effektiewe gebruik 

2.522 2.731 2.212 1.2734 0.0384 0.222 0.18 0.27 0.45 
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van 

realiseringsmiddele 

van persoonlike 

verwysing 

5.6 Punt vir die korrekte 

beantwoording van 

die vraag ter 

assessering van die 

leerders se 

gebruikskennis van 

ellips (item 2.1.1) 

1.751 1.854 1.818 0.3043 0.0011 0.344 0.19 0.12 0.07 

5.7 Punt vir die korrekte 

beantwoording van 

die vraag ter 

assessering van die 

leerders se 

gebruikskennis van 

ellips (item 2.1.2) 

1.232 1.316 1.030 0.8701 0.0293 0.535 0.09 0.21 0.30 

5.8 Punt vir die 

effektiewe 

gebruiksvaardigheid 

van ellips 

0.697 0.769 0.530 0.7544 0.0016 0.325 0.08 0.19 0.27 

5.9 Punt vir die 

effektiewe gebruik 

van die 

naamwoordelike 

ruilelement een 

0.865 

 

0.904 0.758 0.0990 0 0.027 0.13 0.34 0.47 

5.10 Punt vir die 

effektiewe gebruik 

van die 

werkwoordelike 

ruilelement dit moet 

doen of dit moet 

waag 

 

0.717 

 

0.739 0.697 0.1949 0.0054 0.910 0.05 0.04 0.09 
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5.11 Punt vir effektiewe 

gebruik van die 

naamwoordelike 

ruilelement myne 

0.990 

 

0.964 0.970 0.0301 0 0.431 0.15 0.11 0.03 

5.12 Effektiewe gebruik 

van die klousale 

ruilelement so 

0.958 

 

0.941 0.970 0.0513 0.0002 0.711 0.08 0.05 0.13 

5.13 Punt vir die 

effektiewe gebruik 

van 

realiseringsmiddele 

van leksikale 

kohesie 

2.034 1.816 1.439 2.4854 0.0235 0.292 0.14 0.38 0.24 
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Bylaag J: Verklaring afgelê deur die taalversorger 

 

 


