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THE THEORY AND PRACTICE OF LANGUAGE EDITING IN AFRIKAANS
Keywords: Language standardisation, command of language, text-linguistics, language
editing, theory and practice of language editing, suggestions for language
editing, text editing, copy editing.

This thesis focuses on the theory and practice oflanguage editing in Afrikaans. However, this
is only an introductory study and in no wayan indepth study. The aim of this study was to
determine the extent to which the language/text-editor has to have knowledge of grammar,
and how he applies this knowledge in editing a text. This grammatical knowledge is based
on standardisation, command of language and text linguistics, which constitutes the theory
of language/text editing.

In the first two chapters the aim ofthis thesis is determined, research questions are identified
and the research methodology is discussed. The third chapter deals with language editing
from the angle of standardisation for the editor. Other sub-disciplines under discussion are:
phonology, morphology, syntax, lexicography, pragmatics and stylistics.

Chapter four deals with language editing with command of language as framework. In
particular, it is the differences and similarities between command of language, traditional
language editing and present-day language editing.

Text linguistics and its influence on language editing come to the fore in chapter five. The
focus is on the text as central unit and on matters such as the unity of the text and the
requirements of an edited text. Practical aspects of language editing are also discussed.

In chapter six language editing is defined and the duty of a language/text editor is explained.
A synthesis on the theory and practice of language editing, as it appears in literature on the
subject and responses in the questionnaire, is made in chapter seven and eight.

In the last chapter a summary of the findings of this study is gIVen and some
recommendations are made.
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DIE TEORJE EN PRAKTYK VAN TAALVERSOKGING IN AF

1.1

INLEIDEND

Taa1versorging vind al jare op In lukrake wyse plaas. Enige iemand wat iets van
taa1kunde af weet, kon hom of haar as taalversorger uitgee. Hierdie stand van sake het
daartoe aanleiding gegee dat ander taalkundiges die beroepsgebied taalversorging as
minderwaardig beskou het en dat taalversorgers as minderwaardige taalkundiges beskou
is. Die tradisionele taalversorger het dan ook net vanuit 'n normeringsoogpunt na tekste
gekyk. Danksy die insigte van die taalbeheersers het daar 'n besef by hedendaagse
taalversorgers ontstaan dat taalversorging meer behoort te behels as blote normering 
die hele teks as sodanig moet beoordeel word. Vir die taalversorger is dit nie meer
langer moontlik om net op voorgraadse taalkundige kennis te steun nie; grondige en
resente taalkundige kennis is ook nodig.
Die drie belangrikste taalkundige subdissiplines wat die taalversorger se taak belnvloed,
is normering, tekslinguistiek en taalbeheersing (die drie dissiplines is subdissiplines van
die toegepaste linguistiek).
Hierdie drie subdissiplines betrek dan ook ander
subdissiplines, soos byvoorbeeld sintaksis, semantiek, pragmatiek, morfologie, fonologie,
sosiolinguistiek en leksikografie.
In hierdie verhandeling gaan gepoog word om aan te dui dat kennis van nonnering,
tekslinguistiek en taalbeheersing onontbeerlik is vir enige taalbeheerser van formaat
Deur die bestudering van die drie subdissiplines sal daar dan 'n leorie vir taalversorging
geskep word aan die hand van modelle vir taalbeheersing. Die modelle vir taalversorging
word geskep vanuit die subdissiplines wat bestudeer word.
1.2

PROBLEEMSTELLING

1.2.1

Probleemvraag

flAg Juffrou, jy gee mos taalkunde, wil jy nie gou na my werk kyk en die paar foutjies
regmaak nie?" Is die taalkundeonderwyser 'n taalversorger? Is sy/hyl bewus van die
vereistes wat aan 'n taalversorger en aan 'n taalversorgde teks gestel word? Is die skrywer,
van die teks wat taalversorging vereis, bewus van hierdie vereistes?

Voortaan sal ter wille van woordekonomie en om slilistiese redes net gehruik gemaak word van sy hoar os
neutrale vorme, veral omdat dit uit die navorsing gehlyk het daJ die meerderheid taalversorgers vroulik is.
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Uit die voorstudie waar Afrikaanse en Engelse bronne oor taalversorging bestudeer
is - het dit duidelik geword dat die terrein van taalversorging in Afrikaans 'n
onontginde studieveld is. Daar is betreklik min - enkele artikels plus terloopse
wenke in boeke oor die onderwerp in Afrikaans gepubliseer. Die meeste skrywers
het hulle navorsing gegrond op hulle ervaring van die praktyk en het die teorie feitlik
heeltemal gelgnoreer, juis van wee die ajWesigheid van 'n omvattende teorie vir
taalversorging.
Die versorging van 'n teks is 'n belanb:rrike taak wat dikwels deur skrywers afgeskeep
word - moontlik bloot uit onkunde of uit selfversekerheid. Dit is egter so dat van die
beste sowel as die swakste skrywers se werk taalversorging vereis.
In skriftelike kommunikasie is dit noodsaaklik dat die skrywer nie net die gepaste
woordkeuse sal maak nie, maar ook seker sal wees van onder meer die spelling,
betekenis, styl en punktuasie om sodoende die bedoeling duidelik oor te dra. 'n Swak
versorgde teks kan tot gevolg he dat die verkeerde boodskap oorgedra word. Die
taalgebruiker of skrywer moet in gedagte hou dat die teks namens die skrywer, as 'n
verteenwoordiger van die skrywer se sieninge en idees by die lesers, optree. Deur 'n
(goed versorgde) teks bou die lesers 'n beeld op van die skrywer - In swak versorgde
teks gaan beslis nie 'n positiewe beeld oordra nie.

1.2.2

j)ie taalversorger

Vir die meeste professionele gebruikers van Afrikaans is daar 'n behoefte aan leiding
oor taalsake, veral as daar sprake is van formele taalgebruik. Die taalversorger is die
persoon wat die nodige leiding moet verskaf Taljaard (1988: 88) maak die stelling
dat daar by taalgebruikers die behoefte is aan 'n bron wat se: "Dit is verkeerd, en dit is
reg".
Stanton (196]: 46) het reeds jare gelede die mees basiese verantwoordelikhede van 'n
taalversorger saamgevat:
...
...

] .2.3

Dit is die taalversorger se verantwoordelikheid om verbeterde maniere voor te
stel waarop 'n onderwerp aangebied kan word.
Dit is die taatversorger se taak om op hoogte te bly met dit wat in die
professie gebeur: veranderende leesgewoontes, veranderende skryftegnieke en
veranderende taalkundige vereistes vir 'n goeie teks.
Dit is egter ook die taalversorger se taak om die fundamentele kenmerke van
goeie skryfwerk, organisering en styl toe te pas.
In Teorie vir taalversorging

Soos reeds genoem (sien par. 1.2.1), ontbreek 'n eksplisiete teorie vir taalversorging
en is bronne wat beskikbaar is oor taalversorging, geskryf vanuit 'n
praktyksperspektief Vervolgens 'n kort literatuuroorsig.
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Du Plessis (1975) gee veral aandag aan die opleiding van taalversorgers. Hy wys
onder meer daarop dat universitere opleiding nie spesifiek op taalversorging ingestel
is nie en dat 'n taalversorger in 'n groot mate op informele indiensopleiding
aangewese IS. Fryer (1988) beskou taalversorging meer vanuit die oogpunt van 'n
uitgewer.
Schutte (1985) sien die taalpraktisyn (taalversorger) as kruispunt tussen die
tradisionele grammatikus en linguis, met ander woorde die linguiste gaan oor die
algemeen van die veronderstelling uit dat dit wat in taal bestaan, reg is of kan wees
en daarom bestaansreg het. Hierteenoor laat die tradisionaliste hul lei deur veral die
literer verantwoorde gebruik of presedent, in die lig waarvan hulle grade van
doeltreffendheid, skoonheid en presisie vooropstel. In sy boek Hoe om 'n verslag Ie
skryj~ gee Combrink (1992: 28-36) enkele praktykgeri!:,rte wenke oor die versorging
van 'n teks. 'n Teoretiese begronding ontbreek helaas egter (die teorie is weliswaar
implisiet verskans).
'n Eksplisiete teorie vir taalversorging kan moontlik gevorm word deur modelle vir
taalversorging te skep. Die modelle sal, soos genoem in par.I 1, gegrond wees op
verskeie taalkundige subdissiplines, naamlik:
.. Normering .
. . Tekslinguistiek.
. . Taalbeheersing.

1.2.4

Die praktyk van laalversorging

Uit Koch (1988) se studie, waar gekyk is na taaldienste aan universltelte en
technikons, blyk dit dat daar enkele leemtes in die praktyk gerdentifiseer kan word,
soos byvoorbeeJd:
F()rmulering~probleme

2.
3.
4.

in Afrikaans, wat dalk toegeskryf kan word aan die
invloed van die sterk tweede taal Engels.
Die mate van voorskrifielikheid wat geoorloof is.
Die skrywer se vermoe om materiaal byeen te bring en te organiseer.
Die skrywer se probleme met spelling. sins- en paragraajbou en die
algemene grammatika van Afrikaans.

Uit bogenoemde is dit duidelik dat daar enkele leemtes op die terrein van
taalversorging voorkom. Die vrae wat hieruit ontstaan het, is:
I.
2.
3.
4.
5.

Is die terrein van taalversorging begrens?
Is daar 'n behoefte aan taalversorging en leiding oor taalversorging?
Wie is verantwoordelik vir die taalversorging?
Moot 'n taalversorgde teks aan sekere vereistes voldoen?
Behoort 'n taalversorger alles te weet al is taalversorging 'n intratalige proses?
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6.

7.
8.
9.
10.
11.

Wat is die standaardbronne wat 'n taalversorger moet gebruik? Is daar modelle
vir taalversorging wat 'n teorie vir taalversorging meer eksplisiet sal stel?
Is daar modelle vir taalversorging wat 'n teorie vir taalversorging meer
eksplisiet sal stel?
Wat is die onderskeie elemente van taalversorging?
Wat is die mees algemene probleme wat taalversorgers in die praktyk ervaar?
Is 'n versoening tussen die teorie en praktyk van taalversorging moontlik?
Is daar 'n behoefte aan 'n basiese handleiding vir taalversorgers oor
taalversorging?

Antwoorde op die vrae kan 'n beduidende bydrae lewer tot die oplossing van
probleme wat taalversorgers in die praktyk mag ervaar.

1.3

NAVORSINGSDOELSTELLINGS

1.3.1

A/gemene doe/ste"ing.~'

Die bree doelstelling van hierdie navorsingsprojek is om taalversorging te ondersoek.
Herstens sal gepoog word om vas te stel hoe 'n eksplisiete teorie vir taalversorging
behoort te Iyk, met ander woorde die onderskeie benaderings tot taalversorging en die
implikasies van taalkundige kennis vir die taalversorger. Tweedens sal die praktyk
van taalversorging bestudeer word, waar daar veral gekyk sal word hoe die teorie in
die praktyk toegepas behoort te word.
In Verdere doe/stelling van hierdie studie is om aan die hand van die resultate van die
navorsing 'n handleiding oor taalversorging saam te stel in samewerking met ander
taalkundiges. So 'n handleiding sal na voltooiing van die studie as 'n afsonderlike
publikasie gepubliseer kan word.
1.3.2

Spesifieke doe/stelling

Die belangrikste doelwit van hierdie studie is om die inkongruensie en leemtes wat
bestaan tussen die teorie en praktyk van taalversorging. aan te toon. Die onderskeie
doelstellings kan soos volg geformuleer word:
1.
2.
3.
4.

Die duidelike illustrasie van taalversorging as spesifieke studieveld.
Om te bepaal waarom taalversorging nodig is.
Om vas te stel hoe 'n goed versorgde teks lyk.
Om die teorie van taalversorging as 'n intratalige proses duidelik te omskryf
daar sal onder meer aandag gegee word aan:
... Die vereistes waaraan 'n taalversorgde teks moet voldoen.
... Die filosofie van taalversorging .
... Die taak van die taaiversorger.
... Taalversorgingstandaarde.
... Hoe 'n taalversorger haar werk moet benader.
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5.
6.

7.
8.
9.

1.4

"'n Beskouing van die probleem van ekwivalensie, veral by vertaalde tekste
wat taalversorg moet word.
am hulpmiddele te identifiseer wat die taalversorger se taak sal vergemaklik.
am die verskillende benaderings tot taalversorging te bestudeer asook die
implikasies daarvan vir taalversorging. Daar word onder meer gekyk word na
normering, tekslinguistiek, sosiolinguistiek, stilistiek, leksikografie asook die
Nederlandse taalbeheersingsmodelle.
am die verskillende elemente van taalversorging te omskryf.
am probleme te identifiseer wat taalversorgers in die praktyk mag ervaar en
om werkbare oplossings daarvoor te bied.
am die teorie en die praktyk van taalversorging by mekaar uit te bring aan die
hand van enkele voorbeeldtekste.

SENTRALE TEORETIESE STELLING

In Taalversorgde teks is noodsaaklik vir doeltreffende kommunikasie. Vir die
taalversorger is dit 'n lang proses om van die oorspronklike teks na die eindproduk te
beweeg - 'n proses waar nie net die teks aan sekere vereistes moet voldoen nie, maar
waar daar ook vereistes aan die taalversorger gestel word.
Die skynbare afwesigheid van 'n teorie vir taalversorging (soos dit na yore kom uit
die literatuurstudie) het tot gevolg dat daar 'n inkongruensie tussen die teorie en
praktyk van taalversorging bestaan. Deur die verskillende benaderings tot
taalversorging te bestudeer en die waarde daarvan vir die taalversorger vas te stel, kan
riglyne vir taalversorging geformuleer word.

l.5

METODE VAN ONDERSOEK

Die metode van ondersoek word in hoojstuk 2 in detail bespreek word. Die aard van
die ondersoek was tweeledig:
1.5.1

Uteratuurstudie

Ten einde In oorsig van die teorie van taalversorging te kan gee, vereis die studie 'n
diepgaande literatuurondersoek oor hierdie onderwerp, in die besonder oor
normering, taalbeheersing, tekslinguistiek en taalversorging.
Tydskrifartikels sowel as literatuur in boekvorm is geraadpleeg en benut. Die
NEXUS-databasissisteem van die RGN vir lopende en voltooide navorsing asook
MLA (Modem Languages Association) en ERIC (Educational Resources
Information Centre) is deurgewerk ten einde inligting oor die onderwerp in te win.
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1.5.2

Empiriese ondersoek

Daar is vanuit In teoretiese raamwerk (soos uiteengesit in par. 2.2.2.4) na die praktyk
van taalversorging gekyk om probleme te identifiseer en om oplossings voor te stel.

. . Ontwerp: In Verkennende navorsingsmetode is gebruik. Adresbesonderhede van
taalversorgers is ontvang vanaf die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SA VI) ten
einde vraelyste aan die persone te stuur.
. . Proefpersone: Taalversorgers in die praktyk is betrek. Ek het ten doel gehad om
ongeveer vytbonderd respondente te betrek. Aile respondente wat wei bereid was
om dee I te neem, is betrek.
. . Meetinstrumente: In Selfopgestelde vraelys is aan taalversorgers uitgestuur Cn
voorbeeld van die vraelys is in Bylaag C). Die hulp van In ervare vraelysopsteller
asook konsultante van die PU vir CHO se Statistiese Konsultasiediens is ingewin
met die ontwerp van die vraelys. Die vraelys is van toepassing op aile
taalversorgers, hetsy die persone voltyds, deeltyds of op In vryskutbasis
taalversorging doen. Daar is hoofsaaklik van kwalitatiewe skale gebruik gemaak,
omdat die skale grootliks In beskrywende waarde het (Uys & Basson 1991: 80) .
. . Prosedure: Ek het in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut
(SA VI) die navorsingswerk uitgevoer.

1.6

•

Data-insameling: Data is versamel met behulp van In
deeglike literatuurstudie en uitgereikte vraelyste aan
taalversorgers.

•

Dataverwerking: Die verwerking van die vraeIyste is deur
die Statistiese Konsultasiediens van die PU vir CHO
behartig.

UITEENSETTING

H oofstuk 1: Die teorie en praktyk van taalversorging in Afrikaans
In bree trekke word die doel van die verhandeling bespreek, navorsingsvrae word
gei"dentifiseer en 'n kort uiteensetting van wat behandel gaan word, word gegee.

Hoofstuk 2: Metodiek
In hierdie hoofstuk word aandag geskenk aan die metode van ondersoek:die
navorsingsontwerp, die data-versameling en die data-analise.
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Hoo/stuk 3: Normering en die taalversorgingspraktyk
Daar sal vanuit 'n nonneringsoogpunt gekyk word na taalversorging en die
implikasies van normeringskennis vir taalversorgers. Aandag word geskenk aan:
fonologie, morfologie, sintaksis, leksikografie, pragmatiek en stilistiek.

Hoo/stuk 4: Taalbeheersing en die taalversorgingspraktyk
Nederlandse taalbeheersers se benadering tot die teks is vir die hedendaagse
taa!versorger van be lang. Daar word onder andere gekyk na die verskillende
uitgangspunte van taalbeheersers en tradisionele taalversorgers en dan na
taalbeheersing se raakpunte met hedendaagse taalversorging.

Hoo/stuk 5: Tekslinguistiek en die taalversorgingspraktyk
Weer eens staan die teks sentraal. Die taalversorger kan vanuit 'n tekslinguistiese
oogpunt veral aandag skenk aan sake soos tekseenheid en die vereistes waaraan 'n
teks moet voldoen om 'n goeie teks te wees.

Hoo/stuk 6: Die praktyk van taalversorging
Die praktiese aspekte van taalversorging kom aan die bod. Daar word aandag
geskenk aan die definiering van taalversorging, asook aan die pligte van 'n
taalversorger. Verder word daar ook 'n onderskeid getref tussen taalversorging en
proeflees en word daar gelet op die begrip taalversorging teenoor teksversorging.

Hoo/stuk 7: Sintese van die teorie en die praktyk
Aan die hand van die beskikbare Iiteratuur en inligting soos uit die vraelyste bekom,
word daar 'n profie! van die hedendaagse taalversorger opgestel.

Hoofstuk 8: Praktiese taalversorgingswenke
AI die voorafgaande inligting kom in hierdie hoofstuk bymekaar - teorie en praktyk
ontmoet Praktiese wenke word aan die taalversorger gegee.

Hoo/stuk 9: Samevatting
'n Samevatting van die bevindinge uit hierdie verhandeling.

By/aes
Die reeks bylaes wat ter sake was vir hierdie studie word aangeheg. Die studie word
afgesluit met 'n bibliografie.
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HOOFSTUK2

METODIEK
2.1

INLEIDING

Enige taak wat 'n mens aanpak, verg deeglike beplanning en voorbereiding. Smit
(1983), soos aangehaal deur Smit (1993: 1-3), identifiseer vier stadia in die
beplanning van 'n navorsingsontwerp:
. . Identifisering van die navorsingsontwerp .
. . Literatuurstudie .
. . Probleemformulering en -afbakening.
. . Metode van navorsing.
Daar is reeds in die eerste hoofstuk aandag geskenk aan die eerste drie stadia (sien
paragraaf 1.2, 1.3 en 1.4). Kortliks kan die navorsingsprobleem gestel word as die
ondersoek na die taalversorgingsteorie en taalversorgingspraktyk, omdat daar
inkonsekwenthede tussen die twee aspekte bestaan.
Tydens die ondersoek is data versamel deur middel van 'n Iiteratuurstudie en 'n
empiriese ondersoek. Die NEXUS-databasis van die RGN, asook MIA en ERIC is
onder andere geraadpleeg in die soektog na relevante en resente materiaaI. Vir die
teoretiese aspekte van die ondersoek is hoofsaaklik gekonsentreer op normerings-,
tekslinguistiese en taalbeheersingshandboeke. In hierdie hoofstuk sal in meer detail
aandag geskenk word aan die metode van navorsing.

2.2

METODE VAN ONDERSOEK

2.2.1

Navorsingsontwerp

Wetenskaplike navorsing word deur Smit (1993: 3) omskryf as " 'n kritiese en
doelgerigte handeling, wat die versameling van data en nuwe feite as doel het en ook
die korrekte en standhoudende interpretasie daarvan nastreef." (My kursivering AdP.)
Deur die opstel van 'n navorsingsontwerp word die navorser gedwing om haar
gedagtes te orden en om 'n deeglike literatuurstudie te doen, sodat sy bewus sal wees
van at die verskillende teoriee. Verder moet die probleemgebied duidelik afgebaken
en omskryf word. Deur dit alles te doen, is die navorser besig met 'n doelgerigte
handeling om sodoende die geidentifiseerde probleem op te los.
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Volgens Mouton & Marais (1985: 32) het In navorsingsontwerp dit ten doel "om die
uitvoering van In navorsingsdoel in Iyn met bepaalde (praktiese) oorwegings en
beperkinge te bring." Die doel van enige navorsingsprojek word soos volg deur
Mouton & Marais (1985: 33) geformuleer: "Die doel van In navorsingsontwerp is om
die betrokke navorsingsprojek sodanig te heplan en te struktureer dat die uiteindelike
geldigheid van die navorsingsbevindinge verhoog word."
Die navorsingsontwerp het daarom ten doel om die beoogde navorsingsprojek deur
middel van deeglike beplanning en logiese strukturering te vorm tot In geloofwaardige
eindproduk. Hierdie definisie kan skematies soos volg voorgestel word:

Navorsingsprojek

Beplanning

Strukturering
1

N avorsingsbevindinge

SKEMA 1.1: NA VORSINGSONTWERP

Dit is belangrik om te onthou dat die navorsingsontwerp slegs 'n ontwerp is vir die
beplande navorsingsprojek.
In die navorsingsontwerp, word moontlike
probleemgebiede gei"dentifiseer deur middel van navorsingsvrae - hierdie vrae het ten
doel om die navorser se studie te struktureer.
'n Navorsingsontwerp is eintlik niks anders as 'n plan van aksie nie. Hiervolgens
besluit die navorser wat ondersoek moet word, asook die wyse waarop inligting
versamel, verwerk en gei"nterpreteer moet word (Meyer 1995: 280).
2.2.2
2.2.2.1

Data-insameling

Doel met dataversameling

Die doel van enige ondersoek is om 'n verteenwoordigende korpus van data te
versamel (Du Plessis 1995: 90). Die data wat versamel word, moet van so 'n aard
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wees dat dit wetenskaplik kontroleerbaar sal wees (Du Plessis 1995: 41) - die data
wat tydens hierdie ondersoek versamel is, het weI aan die vereiste voldoen.
In 'n ondersoek moet die ondersoeker, volgens Du Plessis (1995: 42), "toe gang he tot
'n redelike groot monster" van voorbeelde, met ander woorde 'n groot korpus. In
hierdie studie is soveel as moontlik taalversorgers betrek en is data versamel met
behulp van vraelyste. Die vrae in die vraelys is so gekies dat dit die praktyk sowel as
die teorie van taalversorging sou dek.
Metode van steekproeftrekking

2.2.2.2

Die praktykgerigte data wat versamel is, is data wat van die taalversorgers self verkry
is. Dit was belangrik dat daar reeds voorafbesin moes word oor wie die proefpersone
gaan wees, omdat dit om verskeie praktiese redes onmoontlik is om die hele
taalversorgingsgemeenskap te betrek. Proefpersone moes so gekies word dat hulle
verteenwoordigend van die hele gemeenskap sou wees (Du Plessis 1995: 43).
Hierdie wyse van steekproeftrekking staan bekend as oordeelkundige of doelbewuste
steekproeftrekking - die steekproef selekteer proefpersone subjektief en doelbewus.
Verhoef (1996) het in 'n mededeling per e-pos laat blyk dat die steekproef 'n
universumsteekproef is, omdat die "hele populasie" betrek is. Die "hele populasie"
moet hier gesien word as al die proefpersone waaroor inligting ingewin is. Die
ontledingseenheid van hierdie navorsing was 'n groep taalversorgers. Mouton &
Marais (1985: 39) se: "groepe individue as groepe is ook dikwels die fokus van
studie, ... ". Om 'n groep te bestudeer het die voordeel dat al die lede van die groep
iets in gemeen het - in hierdie geval taalversorging - en hulle beskik ook oor sekere
algemene eienskappe of kenmerke (sien hoofstuk 7). Die teikenpopulasie is omskryf
in die terme van Smit (1993: 16), naamlik:
- inhoud;
-omvang,en
-tyd.
Die teikenpopulasie vir hierdie navorsing kan soos volg omskryf word:
-

Inhoud: Aangesien primer Afrikaanse taalversorging in hierdie ondersoek ter
sprake is, is hoofsaaklik Afrikaanse taalversorgers by die ondersoek betrek.
Enkele Engelstalige taalversorgers is nietemin ook genader ten einde 'n meer
verteenwoordigende profiel te verkry. Die meerderheid van taalversorgers
wat betrek is by die ondersoek, het nog in die praktyk gestaan, terwyl slegs
enkele afgetrede taalversorgers aan die navorsingsprojek deelgeneem het.
Daar is ook een intemasionale respondent betrek.
Omvang: AIle taalversorgers in Suid-Afrika - asook een taalversorger uit
Kanada - wat bereid was om dee1 te neem aan die ondersoek, is betrek by die
studie. Die name en adresbesonderhede van 142 taalversorgers is van die
Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVl) ontvang. Daar is ook briewe aan

II

128 Afrikaanse en Engelse koerante en tydskrifte regoor Suid-Afrika gestuur.
Die redaksies van die onderskeie koerante en tydskrifte is versoek om die
brief te plaas waarin daar 'n beroep op taalversorgers gedoen is om met my in
verbinding te tree - 159 persone het gereageer. Vraelyste was beskikbaar in
Afrikaans en in Engels. (Sien Bylaag A vir 'n Iys van die name van tydskrifte
en koerante wat genader is, asook Bylaag B vir 'n voorbeeld van die brief wat
aan die koerante en tydskrifte gestuur is.)

..

2.2.2.3

Tyd: Die vraelyste is tussen 1 en 6 Mei 1996 uitgestuur en respondente is
versoek om die vraelyste voor 31 Mei 1996 terug te stuur. Van die 302
vraelyste wat uitgestuur is, het 81 taalversorgers gereageer, dit wil se 27 %.
Hierdie persentasie word in die algemeen beskou as verteenwoordigend. Uit
'n mededeling van Verhoef (1997) blyk dit dat 'n 1% respons op posvraelyste
deesdae aanvaar word, mits die wetenskaplikheid met betrekking tot die
metodologie nie onder verdenking kom nie.

Die vraelys

Tydens die data-insamelingsproses is daar gepoog om aan die kenmerke van die
ideale data-insamelingsituasie - soos gerdentifiseer deur Uys & Basson (1991: 113
114) - te voldoen.

..

Natuurlikheid is die eerste vereiste. Deurdat die vraelyste per pos aan die
korrespondente gestuur is, is die probleem van 'n onbekende lokaal vermy,
omdat die taalversorger/respondent die vraelys in sy/haar eie omgewing kon
voltooi.
Die lengle van die vraelys was van so 'n aard dat dit nie te veel van die
respondent se tyd in beslag sou neem nie. Die vraelys was veertien bladsye en
het hoofsaaklik uit keusevrae bestaan. (Sien Bylaag C vir 'n voorbeeld van
die vraelys.)
Die aard van die ondersoek en die voorkeure van die respondente dra by tot
die besluit of die respondente anoniem wou bly of bereid was om
gei'dentifiseer te word (Uys & Basson 1991: 114). Vir die doel van hierdie
vraeJys kon die respondente self besluit of hulle hul identiteit bekend wou
maak, al dan nie. Van al die respondente het net 4- verkies om anoniem te bly.
Alhoewel daar weliswaar 'n mate van identifikasie was, is die gegewens in
groepsverband verwerk.
Die probleem van standaardisering is vermy, omdat daar nie gebruik gemaak
is van veldwerkers nie. Alhoewel die respondente 'n reaksietydperk van ses
weke gehad het om die vraelyste te voltooi en terug te stuur, het die
meerderheid van die vraelyste die navorser eers na ongeveer twee maande
bereik.
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2.2.2.3.1

Vraelysindeling

Die vraelys is in vier dele verdeel, naamlik:
..

Algemeen - Die afdeling stel die respondente se biografiese gegewens vas.
Die verskaffing van naam en van was opsioneeL
Afdeling 1 - In hierdie afdeling is vrae gevra wat sou meewerk tot die opstel
van 'n taalversorgersprofiel (sien hoofstuk 7).
Afdeling 2 - Die teorie van taalversorging word ontIeed.
Afdeling 3 - Laastens is die praktyk van taalversorging onder die loep geneem.
Taalversorgers is onder andere versoek om 'n voorbeeld van 'n taalversorgde
teks aan die ondersoeker te stuur.

2.2.2.4

Teoretiese data

Terwyl daar gewag is op die reaksie van die respondente, is begin om die teoretiese
data te versamel.
Bronne oor laalversorging (copy-editing), normering,
taalbeheersing en tekslinguistiek is gebruik vir die teoretiese afdeling van die
verhandeling. Bronne oor taalversorging was geredelik beskikbaar, en deur veral
gebruik te maak van Interbiblioteeklenings (18L), is heelwat bronne opgespoor. Een
van die tekortkominge van die bronne wat gerdentifiseer is, was dat al die bronne
geskryf was vanuit 'n praklykgerigte perspektief. Baie is gese oor al die "moets en
moenies" van taalversorging: slaggate is uitgewys, werksmetodes is aanbeveel en
nuttige bronne is uitgewys - nuttige bronne is onder ander Judd (1982) se
Copyediting, a practical guide, Mackie (1995) se Creative editing: spot what's wrong
hefore an editor does en O'Connor (1986) se How 10 copyedit scientific hooks.
Nerens kon daar egter 'n bron gevind word oor die teorie agter die praktyk van
taalversorging nie. Dit was problematies, want agter elke suksesvolle praktyk is daar
tog 'n gegronde teorie.
Newmark (1988: 5-7) het egter lig op die probleem gewerp met sy Approaches 10
translation - in hierdie bron kyk Newmark na die invloed van verskeie taalkundige
dissiplines op die vertaalpraktyk. Ook Neubert & Shreve (1992: 12-31) kyk na
verskillende modelle vir vertaling. Na deeglike oorweging is besluit om dieselfde
benadering tot die teorie en praktyk van taalversorging te volg. Daar is onder meer
gekyk na norrnering, taalbeheersing, tekslinguistiek, sosiolinguistiek, stilistiek en
leksikografie en die implikasies van hierdie subdissiplines VIr die
taalversorgingspraktyk (sien hoofstukke 3, 4 en 5).
Dit was die bedoeling om deur die beskouing van die verskillende benaderinge,
modelle vir taalversorging te genereer. Hierdie modelle vir taalversorging vorrn in
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wese die teorie vir taalversorging, want hierdie mode lie word gebruik om (a) die
verskynsel van versorging van taal te verklaar, (b) ribrting te gee aan die navorsing en
om (c) die feite te organiseer tot 'n uiteindelike sistematiese bron van kennis (Smit
1993: 3).
Mouton & Marais (1985: 137) tref 'n onderskeid tussen modelle en teoriee: "Modelle
wat naas klassifikasie ook heuristiese nuwe verbande suggereer en teoriee wat naas
die voorafgaande funksies (klassifikasie en heuristies) ook 'n verklarende funksie
verrig". Op dieselfde bladsy wys hulle egter daarop dat die grense tussen modelle en
teoriee dikwels baie vaag is. Neubert & Shreve (1992: 13) wys daarop dat
hedendaagse studie in die vertaalkunde gekenmerk word deur 'n altematiewe
perspektief op vertaling (en beslis ook op taalversorging - AdP) en dat daar 'n wye
verskeidenheid van doelstellings en belangstellings is wat aanleiding gee tot die
studie. Hulle definieer 'n model as 'n konseptuele konstruk: "It is a logically
connected set of conceptualizations of an object of study. It may also be a
hypothetical construct." Die model ondersteun dus die empiriese realiteite wat die
navorser graag wi) bewys. Dit is belangrik om te onthou dat mode lie nie teoriee is
nie, maar eerder gesien moet word as 'n hipotese; dit help slegs om die realiteit te
verklaar en te beskryf (Mouton & Marais 1985: 137). Neubert & Shreve (1992: 14)
stel ook voor dat hierdie modelle - om doeltreffend te kan funksioneer - oor 'n
gemeenskaplike konsep moet beskik. In hierdie studie is taalversorging die
gemeenskaplike konsep.

2.2.3

Data ontleding

Mouton & Marais (1985: 121) het 'n klassifikasiesisteem van navorsingsontwerpe
saamgestel,
waar
hulle
aandag
skenk
aan
die
navorsingstrategie,
navorsingsdoelstelling, insamehng van nuwe data en die ontleding van bestaande
data. Uit hierdie tabel (sien skema 1.2) blyk dit dat hierdie studie hoofsaaklik
kwantitatie/ van aard is, maar dat daar ook sekere kwahtatiewe kenmerke aanwesig
IS

NAVORSINGS

NAVORSINGS

STRATEGIE

I)()ELSTtLuNGS

UNlVERSELE
BEIANG

INSAMEUNG

VERKLAREND

EKSPERIMENTEEL

BESKRYWEND

INDIREKTE
WAARNEMING

ONttElllNG

KWANTITATIEWE
ONTLEDING

VERKENNEND
LOODSSTUDIES

VERKLAREND

KONTEKSTUELE
BEIANG

BESKRYWEND

VELDONTWERPEI
ETNOGRAFIESE
ONTWERPE

KWALITATIEWE
ONTLEDING

VERKENNEND

SKEMA 1.2: ONTLEDING VAN 'n NAVORSINGSONTWERP (volgens Mouton &
Marais 1985)
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Greeff (1996) identifiseer drie metodes van data-ontleding, naamlik:
. . data-reduksie,
. . data-ordening, en
. . data-interpretering.
Data-reduksie behels die vind van temas, kategorisering van temas en die opsomming
van die data. Vir hierdie navorsing is daar twee temas geldentifiseer, naamlik die
teorie en die praktyk van taalversorging in Afrikaans (vgl. par. I. I). Opsommend kan
die temas soos volg voorgestel word:

@'>

TEORIE

Die onderskeie mode lie:
. . Normering .
. . Taalbeheersing .
. . Tekslinguistiek.
rJr

PRAKTYK

Die praktyk van taalversorging:
. . Die taalversorger.
. . Taalversorging.
Die data-ordening vereis vol gens Greeff (1996) dat die nuwe data georden word deur
middel van diagramme en/of 'n sinopsis. Daar is in hierdie studie veral van skemas
(diagramme) gebruik gemaak vir die ordening van data wat versamel is uit bronne,
sowel as die data wat verkry is uit die vraelyste.
Derdens is daar data-interpretasie waar gevolgtrekkings gemaak en data geverifieer
word (Greeff 1996). Gevolgtrekkings ten opsigte van die praktyk van taalversorging
kan gemaak word op grond van die data wat versamel is deur die vraelyste en
geverifieer word deur die data wat in die bestaande literatuur opgespoor is.
In hierdie hoofstuk is aandag geskenk aan die metode van ondersoek. Die metode
kan in drie dele uiteengesit word, naamlik die navorsingsontwerp, data-versameling
en data-analise. In die volgende hoofstukke gaan gekyk word na normering,
tekslinguistiek asook taalbeheersing en die taalversorgingspraktyk. Daar sal onder
meer gekyk word na 'n definisie van norme, na die onderskeie normeringsgronde en
die nut daarvan vir die taalversorger en dan na normering op al die taalvlakke en die
nut daarvan vir die taalversorger.
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2.3

SAMEVATTING

Tn hierdie hoofstul het dit geblyk dat enige navorsingsproses in drie fases uiteengesit
kan word. Eerstens is daar die beplanningsfase waar die navorser se gedagte georden
word met behulp van 'n deeglike literatuurstudie en die opstel van 'n
navorsingsontwerp. Tweedens vind data-insameling plaas, met ander woorde 'n
versameling van 'n verteenwoordigende korpus van inligting.
Vir hierdie
verhandeling is data op twee manier ingewin, naamlik deur (a) 'n bestudering van
teoretiese bronne beskikbare en (b) 'n vraelys wat na taalversorgers in die praktyk
gestuur is. Laastens is daar die data-ontleding. Hierdie studie is hoofsaaklik
kwantitatief van aard, want dit is 'n loodsstudie wat verklarend, beskrywend en
verkennend van aard is. Vit die data-ontleding blyk dit dan dat daar vir hierdie
navorsing twee temas gei'dentifiseer kan word, naamlik die teorie en die praktyk van
taalversorging. Die modelle van taalversorging word dan gevorm deur 'n bestudering
van normering. taalbeheersing en tekslinguistiek, terwyl die teoretiese data
geverifieer word deur gegewens uit die praktyk.
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HOOFSTUK3
NORMERING EN DIE TAALVEKSORGINGSPRAK'fYK

3.1

INLEIDEND

In die volgende drie hoofstukke sal daar na die verskillende taalkundige benaderinge
of subdissiplines gekyk word in 'n poging om modelle vir taalversorging daardeur te
skep. Hierdie modelle vir taalversorging moet die raamwerk vorm vir 'n eksplisiete
teorie vir taalversorging. Taalkundige benaderings wat bespreek gaan word, is:
normering, taalbeheersing en tekslinguistiek. Hierdie drie subdissiplines vorm die
oorkoepelende raamwerk. By elkeen van die subdissiplines word ook gekyk na ander
subdissiplines soos byvoorbeeld pragmatiek, sosiolinguistiek en stilistiek. Dit sal
deur die skep van die modelle vir taalversorging duidelik word dat 'n taalversorger
om verskeie redes oor 'n bree taalkundige kennis moet beskik om enigsins kwaliteit
taalversorging te kan doen - 'n taalversorger is lankal nie meer net die persoon wat
gou die spelfoute in 'n teks moet reg maak nie. Taalversorging is deesdae 'n hoogs
gespesialiseerde en professionele beroep.
In hierdie hoofstuk gaan aandag geskenk word aan normering en die implikasies
daarvan vir die taalversorger.
3.2

NORME

3.2.1

lnleidend

"Ek moet nog die vraestelle merk". "Verkeerd, jy mag nie so se nie", sal 'n persoon
met 'n kennis van taalnorme jou gou reghelp. Maar hoe weetjy of 'n uiting "reg" of
"verkeerd" is? Norme is deel van jou lewe en speel 'n rol op elke terrein van jou
menswees. Die HAT (1994: 704) verklaar norm as: "waarvan iets getoets, gemeet
word; maatstaf, standaard, rigsnoer; reel, voorskrif. Webb (1983: 709) toon aan dat
terme soos "korrek", "goed" en "gepas" relatiewe terme is.
By die taalgebruiker is daar egter die behoefte om te weet of iets reg of verkeerd is.
Vol gens Renkema (1985: 138) se die taalgebruiker: "Ik wil weten of iets goed of fout
is. Geef mij regels~", en Van der Horst (1996: 26) skryf dat die vraag na norme en
reels op sigself nie sleg, verkeerd of dom is nie, want die taalgebruiker ervaar hierdie
taalkeuses as verwarrend. Op grond van norme word bepaal wat is reg. goed en
aanvaarbaar. "
In hierdie hoofstuk gaan gekyk word na norme en dan veral taalnorme, wat taalnorme
alles behels en wat die implikasies van taalnorme vir die taalversorger is.
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3.2.2

Die begrip: norm

Die be!:,Jfip norm het verskeie betekenismoontlikhede; dit is daarom nodig om na 'n
paar algemene definisies oor norme te kyk.
De Villiers (1977: 1) se dat "die woord norme en die atleiding normatiewe albei idees
van rigsnoere, maatstawwe en standaarde behels; in die toepassing op taal dra die
woorde dus die stempel van oordele soos goed sleg; beter minder goed; ook van
gebruiklik - ongebruiklik". Steyn (1985: 18) sien taalnorme as reels wat korrekte
optrede en behoorlike gedrag bepaal, en soms funksioneer die norme as maatstawwe
vir waardebepalings en dien dit as basis van kritiek.
Webb ( 1983: 705) se taalnorme het die betekenis van "korrekte", "goeie" of "suiwer"
"taal". In die algemeen gesien, is norme die konvensies wat deur 'n gemeenskap
aanvaar word, wat die lede van die gemeenskap se gedrag rig en wat die lede van die
gemeenskap se gedrag beoordeel (Webb 1983: 707).
"Norme is algemene verwagte patrone van optrede; dit is meer of minder wettiese of
formele kodes, of ongeskrewe reels, regulasies soos regs- en organisatoriese reels,
regulasies, morele en etiese kodes.
Hierdie gevestigde gedragskodes se
doeltreffendheid word grootliks verseker deur sanksies - wat kan wissel van
doodstraf tot openbare afkeuring wanneer norme oortree word. Aan norme word
gekon(ormeer ofnie" (Joubert 1995: 165).
Bartsch (1982: 61) se dat norme in wese konserwatief is: individue volg die norm,
anders verloor hulle hul orientasie en is hulle nie meer in staat tot enige effektiewe
optredes of sosiaal-relevante optredes nie. Hulle sal dan ook, sonder enige algemene
norme, nie in staat wees om die optrede van ander te interpreteer nle en ander sal ook
nle in staat wees om hulle eie optrede te interpreteer soos dit veronderstel is om
gei'nterpreteer te word nie. Sy se norme: "..., become an obligatory guideline for
behaviour as being correct or incorrect, right or wrong" (Bartsch 1982: 62). In
aansluiting by Bartsch se siening van norm sien Carstens (1994: 4) norm as 'n
gedragskode, 'n riglyn by taalgebruik en as 'n wet of reel van die natuur.
Norme kan met ander woorde beskou word as die kriteria of maatstawwe wat 'n mens
se optrede en taalgebruik konsekwent reguleer en beoordeel. Norme het 'n
organisatoriese funksie juis omdat norme dit wat aanvaarbaar is en dit wat
onaanvaarbaar is, organiseer in verskillende groepe.
3.2.2.1

Sosiolinguistiese norme

Sosiolinguistiese norme word deur Van Wyk (1978: 103) gedefinieer as "sosiale
norme wat die vorm van taalgebruik bepaal". Beide Taljaard (I988) en Carstens
(1994) tref 'n onderskeid tussen algemene of sosiale norme en sosiolinguistiese
norme. Taljaard (1988: 2) se dat "sosiale gedrag wat volgens die norm is, voldoen
aan 'n bepaalde maatstaf, patroon of norm". Carstens (1994: 6) wys daarop dat
norme se sosiale aard daarin gelee is dat "norme gebonde is aan sekere situasies".
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Teenoor die 80siale of algemene norme is daar sosiolinguistiese norme en dan veral
faalnorme. Die taalgebruiker se taalgedrag word bepaal deur gesosialiseerde norme
(Van Wyk 1978: 99). Webb (1983: 707) beskou die sosiolinguistiese norm as die
enigste norm. Die norm is volgens hom al norm wat as maatstaf kan dien om die
gepastheid van taaluitinge te beoordeel en om die taalgebruik van die
spraakgemeenskap te reguleer.
Taalnorme kan volgens Carstens (1994: 6) "beskou word as 'n tipe sosiolinguistiese
norm". Volgens die HAT (1994: 979) beteken sosiolinguisties: "wat 'n studie maak
van taal in sy sosiale verband". Taal kan dus nie los gemaak word van die sosiale
aard daarvan nie en nog minder van die gebruikers daarvan - wat sosiale wesens op
sigself is. Verder het sosiolinguistiese norme ook die funksie dat dit 'n bepaaJde
spraakgemeenskap afbaken en identifiseer. "Sosiolinguistiese norme het dus sosiale
betekenis, speel 'n rol in kommunikasie, bepaal 'n groep se lidmaatskap en word 'n
basis vir oordele oor korrekte en verkeerde linguistiese gedrag" (Webb 1983: 708).
Sosiolinguistiese norme bepaal derhalwe watter varieteit van Afrikaans vir 'n gegewe
sosiale konteks gepas of minder gepas sal wees.
3.2.2.2

Normeringsgronde

Soos reeds in par. 3.2.2 gesien, bepaal norme 'n mens se algemene gedrag hetsy dit
is om te bepaal hoe jy na 'n bepaalde geleentheid aantrek of hoe jy 'n sekere persoon
moet aanspreek. Suksesvolle nieverbale en verbale kommunikasie is slegs moontlik
as daar by die gemeenskap se reels en gewoontes gehou word. As elke taalgebruiker
'n eie sisteem volg, sal suksesvolle en betekenisvolle kommunikasie onmoontlik wees
(Renkema 1985: 140).
Maar op grond waarvan word norme bepaal? Uit die literatuur blyk daar nie
eenstemmigheid te wees oor die verskillende normeringsgronde nie. Wat we1
duidelik na vore tree, is dat normeringsgronde die oogmerke of doe1stellings van
taalnormering is en dat elkeen van hierdie normeringsgronde ook aileen as 'n norm
kan funksioneer. Steyn (1985: 26) baken die twee hoofoogmerke van taalnormering
aftot suksesvolle kommunikasie en hulp tydens waarde-oordele.
Carstens (1994: 22-23) onderskei sewentien normeringsgronde op grond van die
onderskeidings van o.a. Boshoff(1963), Odendal (sj.), Renkema (1985) en Combrink
(1986). Hy plaas ook klem daarop dat 'n mens nie sommer moet aanvaar dat e1keen
van hierdie normeringsgronde 'n "geldige basis vir normering is nie". Dit is
be1angrik dat die taalversorger van al hierdie normeringsgronde kennis moet dra,
omdat dit vir haar handig te pas kan kom as daar 'n keuse gemaak moet word ten
opsigte van byvoorbee1d woordkeuse. Die taalversorger moet egter ook in gedagte
hou dat die normeringsgronde nie noodwendig sal lei tot 'n goeie of regte keuse nie.
Van der Kolk (1992: 226) wysjuis op die !,Tfoot leemte van die normeringsgronde as
sy se dat die norme dikwels teenstrydig kan wees. 'n Woord soos Personal computer
is 'n duidelike woord, maar dit is 'n Engelse woord. Watter norm moet nou nagevolg
word: bruikbaarheid of suiwerheid?

19

Hier onder volg 'n lys van die sewentien normeringsgronde (vgl. Carstens 1994:
22-23) wat bespreek gaan word. Daar word veral na die normeringsgronde gekyk
vanuit 'n taalversorgingsoogpunt. Daar sal ook telkens kommentaar gelewer word op
die geldigheid en bruikbaarheid van die nonne spesifiek vir die taalversorger.

NORMERINGSGRONDE
Standaardafrikaans
Skryftaal
(iii) Sty I
(iv) Suiwerheid
(v) Gesag
(vi) Geografie
(vii) Germaans
(viii) Literer
(ix) Esteties
(x) Logika
(xi) Bruikbaarheid
(xii) Aristokraties
(xiii) Demokraties
(xiv) Taalintuisie
(xv) Historiteit
(xvi) Effek
(xvii) Nederlands
(I)
(ii)

(i) Standaardafrikaans as norm

Standaardafrikaans is volgens Combrink (1986: 49) die "taalvorm waaraan niemand
agterkom uit watter geografiese of sosiale agtergrond die gebruiker kom nie; en
waaraan niemand aanstoot neem nie. By uitstek is Standaardafrikaans die taal van
die literatuur, die godsdiens, die opvoeding en die staatsmasjinerie."
Webb (1989: 412) wys op die gevaar om onder Afrikaans slegs Standaardafrikaans te
verstaan, want daar is 'n wye verskeidenheid of soorte van Afrikaans in die land2 Vir
Webb (1989: 412 e.v.) is die verskeidenheid van Afrikaans op twee vlakke, naamlik
'n konkrete vlak en 'n abstrakte vlak. Op 'n konkrete vlak kan taalverskeidenheid
beskou word as die voorkoms van wisselvorme op fonologiese, morfologiese,
sintaktiese en leksikale vlak. Die meer taalkundige of abstrakte beskouing, aldus
Webb (1989: 416), is dat die verskeidenheid in Afrikaans gelee is in die voorkoms

2

Ter .Hawing van sy stelling gee Webb (1989: 412) voorbeelde aan van Afrikaans in GriekwalandOos, in die Kaapse gemeenskap. in Port-Elizabeth en in Pretoria. Ook Carstens (1993) wys daarop
dat Afrikaans nie net een vorm het nie. maar dat dit 'n taal met 'n versameling van uiteenlopende
varieteite is.
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van linguistiese veranderlikes en varieteite.
Webb & De Villiers (1985: 193) reduseer die verskeidenheid van sieninge oor
standaardtaal (ook Standaardafrikaans) tot twee standpunte, naamlik.: dat
standaardtaal (a) "'n gei"dealiseerde taalvorm" is en dat dit (b) 'n "objektiewe
werklikheid" is. 3
Van de Rheede (1994: 167) wys daarop dat "daar deur sosiolinguistiese navorsing al
oor en oor bewys is dat taalvarieteite inherent gelykwaardig is". Van Rheede se
verder dat niemand ooit sal se dat Engels meer korrek is as Duits nie - net so maak
dit ook nie sin om een dialek as korrek en 'n ander as verkeerd te bestempel nie.

-'KOMMENTAAR
Die vraag ontstaan of Combrink (1986) se siening nie die gei"dealiseerde spreker of
taal van Chomsky voorveronderstel nie. Is enige taalgebruiker daartoe in staat om
Standaardafrikaans heeltemaal onder die knie te kry? Is enige taalversorger 'n
volmaakte taalgebruiker in volmaakte omstandighede? Combrink se siening dat
Standaardafrikaans die taal van die literatuur, godsdiens, opvoeding en staat is, is nie
meer geldig in 'n nuwe veeltalige Suid-Afrika nie. In aansluiting by die bogenoemde
standpunte oor Standaardafrikaans (vgl. par. i) skryf Van der Horst (1996: 26) dat so
'n standaardtaal "bijna per definitie geen moedertaal" is nie. Webb & De Villiers se
verwerping van die gei"dealiseerde opvatting oor standaardtaal sluit ten nouste aan by
die bespreking van sosioJinguistiese norme (sien 3.2.2.1) waar dit blyk dat 'n taal en
die sprekers daarvan nie geskei kan word nie.
Na aanleiding van Van de Rheede (1994) se opmerking oor die inherente gelykheid
van taalvarieteite is dit belangrik om te onthou dat daar drie varieteite van Afrikaans
is, naamlik:
. . Transvaalse Afrikaans (Oosgrensafrikaans).
. . Kaapse Afrikaans, en
. . Oranjerivierafrikaans (Du Plessis, 1995: 155).
Die inherente gelykwaardigheid kan vir die taalversorger probleme inhou, omdat die
verskillende varieteite dan implisiet inherent gelyk is aan die standaardtaal en die
standaardtaal dan eintlik geen bestaansreg het nie. As die verskillende varieteite
inherent gelyk is, word taalversorgers se taak bemoeilik, omdat hulle dan nie meer 'n
woord of uitdrukking wat slegs in 'n sekere varieteit voorkom, kan vervang met 'n
uitdrukking uit Standaardafrikaans nie. Hierdie verskynsel kan aanleiding gee tot
swak of gebrekkige kommunikasie, omdat nie aile taalgebruikers al die woorde en
uitdrukkings van al die verskillende varieteite ken en verstaan nie.

Wehh & De Vi/liers (1985: 193) voer verskeie redes aan waarom standaardtaa/ as geidealiseerde
taa/vorm onaanvaarbaar is en is dan van mening dat die siening van standaardtaa/ as ohjektiewe
werklikheid meer aanvaarbaar is.
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Dat 'n persoon gebruik maak van 'n sosiolek of 'n dialek beteken, volgens Kotze
(1990: 116), nie dat die persoon "verkeerd" praat nie, maar bloot dat hy een register
beter beheers as 'n ander. Hy wys verder ook daarop dat register- en stylwisseling die
verskeidenheid van kommunikasiesituasies en -doelwitte onderstreep wat binne 'n
taalgemeenskap moontlik is en wat ook deel is van die samestelling van die
spesifieke gemeenskap.
Samevattend kan dus gese word dat Standaardafrikaans as norm die taalversorger
behoort te lei in die keuse van taalgebruik. Deur hierdie norm word 'n standaard
gestel waaraan versorgde taalgebruik moet voldoen. Dit impliseer egter nie dat ander
sosiolekte of dialekte of varieteite geheel en al onaanvaarbaar en verkeerd is nie.
(ii) Die norm van skryftaal

In Carstens (1994: 23) word hierdie norm omskryf deur te se "dat die enigste korrekte
vorm van 'n taal die geskrewe weergawe daarvan is" en dat die geskrewe woord dan
die norm is waaraan aIle taalgebruik gemeet word. Combrink (1986: 52) wys daarop
dat die voorstaanders van die norm van formele taalgebruik van mening is dat dit wat
"formeel bruikbaar is, reg is, en dat wat nie formeel bruikbaar is nie, verkeerd is" .
.. KOMMENTAAR

Die skryftaal as norm is volgens Odendal (s.j.: 72) 'n foutiewe norm, want net so min
as wat een taal vir 'n ander as norm kan dien, kan die gesproke taal voorgeskryf word
deur geskrewe taal. Die geskrewe taal word deur Odendal (s.j.: 72) beskou as 'n
"ontoereikende en onnoukeurige weergawe van die spreektaal". Dit is nou maar so
dat taalgebruikers nie skryf soos wat hulle praat nie, en juis van wee die afwyking
korn daar dikwels foute voor in geskrewe tekste, byvoorbeeld foutiewe skryfwyses of
sinskonstruksies (sien ook 3.2.7.1 ).
Geskrewe Afrikaans is egter een van die hoe funksies van die taai. Gesien in die lig
van die groot hoeveelhede geskrewe materiaal in Afrikaans, ontstaan die volgende
vraag: walter geskrewe bronne is dan die gesaghebbende bronne, want nie aBe bronne
of tekste se skryftaal is van dieselfde gehalte of standaard nie. Kan 'n mens enige
geskrewe teks dan as norm gebruik? Indien weI, waarom is daar dan iets soos
taalversorging nodig? AIle tekste wat taalversorg word, is rnos geskrewe en daarom
die "korrekte" weergawe van die taal.
Vir die taalversorger behoort die geskrewe taal dus as 'n norm te dien omdat dit 'n
meer konsekwente vorm van taalgebruik is, teenoor gesproke taalgebruik wat dikwels
streeksgebonde is.

(iii) Die norm van styl
Die norm het betrekking op die taalgebruik wat in 'n gegewe situasie gepas of
ongepas sal wees. Carstens (1994: 290) stel die volgende vereistes vir goeie styl:
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(a) '''n goeie taalvermoe,
(b) helderheid van denke, en
(c) vertroudheid met en gerigtheid op die onderwerp waaroor geskryfword."
Du Plessis (1995: 24) definieer styl soos volg: "styl is variasie wat korreleer met die
vlak van formaliteit van die spraak, wat verband hou met die verhouding tussen die
gespreksgenote. "
. . KOMMENTAAR
Die vereistes vir goeie styl wat Carstens (1994) aangee, is nie net van toepassing op
die skrywer van die teks nie, maar is ook van toepassing op die taalversorger. Die
taalversorger moet in staat wees om die taalgebruik so te versorg dat dit goeie
laalgebruik sal wees en dat daar geen "foute" ongesiens sal deurglip nie. Die
taalversorger moet kennis he van die onderwerp sodat onder meer die jargon verstaan
sal word en voldoen sal word aan die vereistes wat deur die spesifieke tekstipe gestel
word.
Dit is noodsaaklik dat die taalversorger kennis moet dra van die verskillende !:,Jfade
van formaliteit. Carstens (1994 :297) gee 'n stylskaal, die onderstaande stylskaal is 'n
verwerking van die stylskaal:

BEVORE I Diters formeel - hoefunksietaalgebruik, soos bv.: Salu assebliejlater
weer terug skakel?
FORMEEL - hoefunksietaalgebruik, bv.: Skakellater weer, asseblie!

IGESPREKSrrn I konsulteread - laefunksietaalgebruik bv.: Sal jy later weer bel? I
INFORMEEL -laefunksietaalgebruik. bv.: Jong. bel hewer later weer.

INTIEM -laefunksietaalgebruik, bv.: Gee ons later weer 'n IUiljie!
SKEMA 3.1: STYLSKAAL
Webb (1989: 430) wys daarop dat dit moeilik is om die onderskeie verbale stylvlakke
presies af te baken. Daar is net soveel style as wat daar situasietipes is. Verder gee
sprekers ook te kenne wat hulle verhouding met die gespreksdeelnemers is en dit
bepaal dan ook weer die stylvlak.
Kotze (t 990: t 21) dui aan dat stilistiese norme by skriftelike kommunikasie,
byvoorbeeld die formaat van verskillende briefsoorte, tot niet gaan as gevolg van die
verdwyning van bepaalde sosiale gebruike, onder andere die verandering in
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aanspreekvorme en gemarkeerde woordkeuses (seksistiese taalgebruik) wat die
taalgebruik van vrouens en mans onderskei.
Die taalversorger moet bewus wees van stylvlakke asook hoe om die vlakke te
gebruik. Kennis van die leser is ook hier belangrik, want die teikengehoor bepaaJ die
styl (sien ook 4.3.2.2).
(iv) Die norm van suiwerheid
Die suiwerheidsnorm word deur Van der Kolk (1992: 226) soos volg gedefinieer:
"houd de taal puur, gebruik dus zo weinig mogelijk barbarismen of andere vormen
van taalvermenging". Renkema (1985: 140) se oor die suiwerheidsnorm dat die
taalgebruiker sy/haar taal moet "zuiver opstellen", en wys verder daarop dat
taalvermenging vermy moet word, want dit is "uit den boze". Alles wat nie suiwer
(Afrikaans) is nie, moet met ander woorde uit die taal geweer word .
... KOMMENTAAR

Carstens (1994: 264) wys daarop dat taalsuiwerheid as norm vir sowel taalgebruikers
as taalkundiges probleme lewer en dat die strewe na taalsuiwerheid '''niks anders as 'n
ideaal is nie en dat dit feitlik onrnoontlik is om die ideaal te verwesenlik" (Carstens
1994: 266). In die strewe na taalsuiwerheid moet die grondbeginsel taalgetrouheid
wees (Steyn 1985: 36). Suiwerheid as norm mag in wese slegs 'n ideaal wees, maar
vir die taalversorger behoort taalsuiwerheid 'n baie belangrike oogmerk te wees.
Die taalversorger moet dit ten doel he om alle "onsuiwerhede", soos byvoorbeeld
Anglisismes, uit die taalgebruik van die versorgde teks te verwyder. Dit is dan juis
die taak van die taalversorger om 'n teks (taalkundig) te versorg, met ander woorde
om 'n teks te "suiwer" van enige afwykings.
(v) Norm van gesag
Die norm verwys volgens Landman (1986:94) en Carstens (1994:22) na die volgende
sake:
... Gesagsliggame: Iaalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns asook die Nasionale Vakterminologiediens (NID).
... Gesagsfigure: akademici en skrywers .
... Rronne wat gesag veronderstel: SABC, radioprogramme, pers, woordeboeke en
grammatikahandboeke.

In die literatuur word daar na hierdie norm ook verwys as die outoriteitsnorm. Van
der Kolk (1992: 226) se dat die norm die gebruik van taalvorme van gesaghebbende
persone of instansies nastreef
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- KOMMENTAAR

Volgens Renkema (1985: 138) en Taijaard (1988: 88) is die taalgebruiker op soek na
'n gesaghebbende bron wat kan se of iets reg of verkeerd is. Die inligting wat die
taalgebruiker egter van die gesagsliggame as gesaghebbende bron ontvang, is beperk.
Landman (1986: 94) wys daarop dat die Taalkommissie slegs besig is met
spellingstelsels en seide uitsprake gee oor onder andere uitspraak of
betekenismoontlikhede. Die gesagsfigure is ook maar net mense en kan ook foute
maak - selfs hulle raad en leiding is dus nie noodwendig altyd reg of gesaghebbend
nie. Verder is daar die bronne wat gesag veronderstel: geen woordeboek of
grammatikahandboek kan die volledige omvang van 'n taal weergee nie. Die gesag
van die bronne word bepaal deur die inhoud en omvang daarvan. Die media as bron
van gesag laat ook veel te wense oor
koerantberigte, tydskrifartikels en
nuusbulletins wemel van onversorgde taalgebruik.

(vi) Die geografiese nonn
Jesperson (1964: 89) definieer geografiese norme soos volg: "an implicit belief in the
existence of some standard or super-dialect, the superiority or intrinsic 'correctness'
of which cannot be questioned".
Die taalgebruikers in 'n geografiese streek se taalgebruik word met ander woorde as
norm gestel. Landman (1986: 95) se uitspraak in die verband is dat daar sekere streke
in Suid-Afrika is waar Afrikaans lekker gepraat word en dan is daar die streke waar
die taal nie so lekker gepraat word nie. Die mense van die spesifieke streek praat so
mooi oflekker "dat die res van die land dit probeer navolg" (Carstens 1994: 22).
-KOMMENTAAR

Landman (1986: 95) wys daarop dat die streek waarvan die taal die geografiese norm
is, gewoonlik ook die streek is wat ekonomies bo die ander uitstaan. Hierdie dialek
verwerf eintlik normstatus op grond van die suksesse wat op sosio-ekonomiese vlak
behaal is en nie op grond van die sprekers se mooi manier van praat nie. Die
geografie kan egter nie gei'gnoreer word nie, want die geografie speel 'n belangrike
rol in taalvariasie - geografie is egter nie alleen die oorsaak van taalvariasie nie, dit
hang ook saam met sosio-ekonomiese faktore. In die Suid-Afrikaanse konteks is dit
dikwels die taalgebruik van Afrikaanssprekendes in die Gauteng-streek (ou
Transvaal) wat nagebolg wordjuis vanwee die sosio-ekonomiese welvaart van hierdie
streek.

(vii) Germaans as nonn
Die wat Germaans as norm aanhang, gaan van die standpunt uit dat Afrikaanse
woorde van Germaanse herkoms beter of "sui werder" is as die Afrikaanse woorde
wat uit Romaans afkomstig is (Carstens 1994: 23).

25

. . KOMME'NTAAR

Daar is drie redes waarom die bogenoemde stelling verwerp kan word. Volgens
Combrink (1986: 57) kan Afrikaans nie sonder die Romaanse erfenis klaarkom nie.
Die redes wat hy aanvoer, is:
..

Romaans-Afrikaanse woorde is dikwels die enigste woorde wat in Afrikaans
beskikbaar is, bv.: ambulans en apteek wat nie Germaans-Afrikaanse geJykes
het nie.

Romaans-Afrikaanse en Germaans-Afrikaanse woorde
sinonieme nie, vergelyk die onderstaande pare:

IS

ROMAANS-AFRIKAANS

GERMAANS-AFRIKAANS

... geologie
.. streek

... aardrykskunde
.. omgewing

dikwels nie

Romaans-Afrikaanse woorde het meer mor/iJlogiese moontlikhede, veral
afleidings kan gevorm word, wat nie vir die Germaans-Afrikaanse woorde
waar is nie. VergeIyk die volgende twee woorde:
ROMAANS-AFRIKAANS
... absent
.. absenteer
... absenterend
.. absentering

GERMAANS-AFRIKAANS

.....

... afWesig

-

... afWesigheid

Hieruit blyk dit dat Romaans-Afrikaanse woorde weI bestaansreg in Afrikaans het en
dat Germaans-Afrikaanse woorde nie noodwendig "beter" is nie. Woorde word
dikwels verkeerdelik as Anglisismes beskou deur oningeligte taalgebruikers, as dit
inderwaarheid "bloot leenwoorde van 'n gemeenskaplike Romaanse (d.i. Latynse,
Franse) herkoms" is, die woord is met ander woorde nie uit Engels oorgeneem nie.
(viii) Die.literere norm
Deur die norm word die taalgebruik van die toonaangewende skrywers as doelwit
gestel. Die taa) van die letterkunde vorm die basis van die taalgebruik van die
taalgemeenskap. Dit is dan veral ook die bronne wat as literer goeie werke beskou
word, waarvan die taalgebruik nagevoIg word .
. . KOMMENTAAR

Landman (1986: 95) wys daarop dat die norm of standaard twee basiese swak plekke
het, naamlik:
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Die skrywers wat deur die gemeenskap as goeie skrywers erken of
gerdentifiseer word, is dikwels skrywers uit 'n vroeere era, byvoorbeeld D.F.
Malherbe, C.M. van den Heever, c.J. Langenhoven en Totius. Die skrywers
se taalgehruik is ook van die spesifieke tydperk.
Die skrywers wat erken word as die toonaangewende skrywers, word dikwels
erken op grond van hulle idees en nie op grond van hulle taalgehruik nie.
Voorbeelde van hedendaagse skrywers van wie die idees eerder as hul
taalgebruik nagevolg word, is onder andere AP. Brink, Breyten Breytenbach,
Andre Letoit, P.O. du Plessis en Riana Scheepers4
Uit 'n mondelinge mededeling deur Du Plooy (1997) blyk dit dat dit bykans
onmoontlik is om te bepaal of lesers net die taalgebruik van die toonaangewende
skrywers navolg en of dit net die idees is wat nagevolg word. Sy is van mening dat
die twee sake moeilik skeibaar is. Verder se sy ook dat kontemporere skrywers
dikwels 'n baie klein leserspubliek het, sodat hulle idees en taalgebruik nie werklik 'n
groot invloed op die Standaardtaal het nie; koerante sal eerder hier 'n rol speel.
Vir die taalversorger kan die norm problematies wees, want: soveel hoojde, .'u)veel
goeie skrywers. Aan watter standaarde moet 'n skrywer voldoen om 'n goeie skrywer
te wees? Is die taalgebruik van 'nldie spesifieke skrywer(s) vir die skrywer van die
teks aanvaarbaar? En sal die spesifieke lesersgroep met die taalgebruik kan
identifiseer? Dit wit voorkom asof die norm vir 'n taalversorger slegs 'n riglyn kan
bied van die huidige tendense onder taalgebruikers, maar dit kan beslis nie as enigste
norm dien nie. Taalversorgers moet dus kennis neem van die taalgebruik van
kontemporere skrywers omdat hulle taalgebruik dikwels 'n weerspieeling is van die
huidige taalgebruik-tendense.

(ix) Die estetiese norm
Vir Renkema (1985: 140) is die estetiese norm die mees subjektiewe norm, juis
omdat dit so moeilik is om eenstemmigheid te bereik oor onder andere wat moot
klink al dan nie. Hierdie norm steun dan ook meestal op 'n ander norm, byvoorbeeld
die literere of geografiese norm. Van der Kolk (1992: 226) definieer die estetiese
norm as die gebruik van die mootste norm. Sy wys verder daarop dat mooi,
kreatiewe, verrassende en oorspronklike taal dikwels deur taalgebruikers as 'n teken
van goeie taalgebruik beskou word. Nog 'n definisie van die estetiese norm is dat dit
die norm is waardeur die taalgebruik mooier, eleganter en meer versorgd word (Van
Lint 1985:119).
Die estetiese norm het as uitgangspunt dat dit "wat nie 'mooi' of 'goed' klink nie", nie
aanvaarbaar is nie (Carstens 1994: 22). Die estetiese norm betrek dus akoestiese
skoonheid - ritme, alliterasie en assonansie.
Hiermee wil nie gese word dat h,erdie skrywers nie goeie skrywers is nie. Inteendee1 huffe werke IS almal
van hoe gehalte, tog bestaan die moontlikheid dat 'n oningellgte leser hulle taalgehruik sal wi! nahools
omdal syhy gehoor hel dal die persone toonaangewende skrywers is.
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. . KOMMFNTAAR
Van Lint (1985: 119) opper na aanleiding van die estetiese nonn die volgende vrae:
"Mogen mensen bijvoorbeeld spelfouten maken, titulatuur verwaarlozen, dialectisch
spreken, lange zinne maken? Mogen ze aileen eenvoudige taal bezigen? Hoort een
interview een doorzichtige structuur te hebben? Moet een artikel een duidelike
inleiding en opening hebben?" Die vrae is veral vir die taalversorger van belang,
omdat dit in wese die kern van taalversorging saamvat. Dit is egter belangrik dat 'n
taalgebruiker altyd sal onthou dat taal meer is as net 'n blote gebruiksvoorwerp, taal
kan mooi ook wees (Burger & De Jong 1991:80). Alhoewel die taalversorger na die
spelling, sinskonstruksies en so meer moet oplet tydens die versorgingsproses, is dit
ook nodig dat die teks vloeiend en ritmies sal lees en klink, tog is dit belangrik om te
onthou dat: "Poetiese skoonheid, korrektheid en verstaanbaarheid nie noodwendig
sinoniem (is) nie" ( Landman 1986: 95).

(x) Die norm van IOgika
Logika as nonn berus volgens Carstens (1994: 22) daarop dat "taal logies is, dat dit
ondergeskik is aan abstrakte en logiese oorwegings". Steyn (1985: 40) maak die
opmerking dat die nonn van logiese taalgebruik, veral vooropgestel kan word om
kommunikasie te bevorder deur versorgde taalgebruik. Taal moet logies wees, as dit
nie logies is nie, is dit foutief.

.. KOMMf.:NTAAR
Die nonn van logika word deur Odendal (sj.: 75) verwerp en hy bied enkele
voorbeelde ter ondersteuning van die verwerping aan al die voorbeeide plaas klem
op die onlogiese sy van Afrikaans.
Vir hom is die logiese nonn 'n totaal
nietaaikundige nonn. Landman (1986: 95)sIuit by hierdie standpunt aan en se:
"Hierdie standaard stel grammatikaliteit ondergeskik aan logiese denke wat aksiomas
is. Taal is nog logies nog illogies, maar weI a-Iogies."
Burger & De Jong (l 99 1: 79) neem ook sterk standpunt in teen hierdie nonn en se dat
logika van taal is 'n ander woord vir gesonde verstand. Odendal (sj.: 75) sowel as
Burger & De Jong (1991: 79) is van mening dat uitinge wat dikwels as onlogies
geklassifiseer word, eerder gesien moet word as 'n uiting of uitdrukking wat afwyk
van die standaardtaal en dat logika dan niks daannee te make het nie. 'n Voorbeeld
hiervan is die gebruik van die dubbele nie in Afrikaans, wat afwyk van die patroon
wat deur ander tale, soos Nederlands, gevolg word.

(xi) Bruikbaarheid oor die hele taalgemeenskap
Die klem word op hruikbaarheid geplaas. Indien 'n woord, uitdrukking of gesegde
oor die hele taalgemeenskap gebruik word, is dit aanvaarbaar (Carstens 1994: 23).
Van der Horst (1996: 26) toon aan dat die samelewing, of taalgemeenskap, ook 'n
voorkeur kan he as dit by sekere taalvonne kom. Combrink (1986: 52) en Carstens
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(1994: 23) wys daarop dat sosiolektiese of geolektiese vorme volgens die norm nie
doeltreffend is nie en daarom vermy behoort te word .
. . KOMMtNTAAR

Alhoewel hierdie norm op die oog af baie aantreklik is, is dit nie probleemloos nie.
Talle woorde is geskik vir kommunikasie oor 'n hele taalgemeenskap, byvoorbeeld
orraait en brekfis; tog kleef daar 'n stigma aan hierdie woorde juis omdat die woorde
nie in formele taalgebruik voorkom nie (Combrink 1986: 52). Alhoewel die
taalversoger 'n diens aan die sameleweing lewer, moet sy egter ten aile tye taalkundig
verantwoordbaar optree, en kan daarom nie sommer na willekeur woorde "goedkeur"
me.

(xii) Die aristoknttiese nonn
Landman (1986: 95) se dat dit maar eenmaal so is dat party mense nagevolg word en
ander nie - veral ook in die geval van taal. Die taalgebruik van die toonaangewende
persone in 'n gemeenskap, soos gesaghebbende sprekers en skrywers, word nagevolg
(Carstens 1994: 22). (Vgl. ook viii.)
... KOMMENTAAR

Beide Landman (1986: 95) en Carstens (1994: 22) wys daarop dat dit eerder die
mense self is, en nie hulle taalgebruik nie, wat in die praktyk nagevolg en nageboots
word. Landman (1986: 895) se: "Die navolging en nabootsing het nie te doen met
inherente kwaliteit van die taal of dialek self nie, maar het te doen met 'kwaliteite'
wat ontleen is aan die sprekers daarvan."
Vir die taalversorger kan hierdie norm derhalwe nie as riglyn dien nie omdat die nie
taalkundig gefundeerd is nie.

(xiii) Die demokratiese nonn
Die norm is die teenpool van die aristokratiese norm. Die demokratiese norm stel die
taalgebruik van die meerderheid taalgebruikers as riglyn (Carstens 1994: 22). Vir
Landman (1986: 95) gaan dit om getal1e en gebruik. Deur vas te stel hoeveel mense
die vorm gebruik, kan die korrektheid van die vorm bepaaJ word .
... KOMMENTAAR

Die demokratiese norm sluit aan by die norm van bruikbaarheid en lewer ook
probleme. Combrink (1986: 49) se dat hierdie norm vanuit 'n teoretiese hoek beskou
is en dat dit 'n onhaalbare intersubjektiewe meerderheidsopinie is. Indien 'n navorser
weI daarin sal slaag om die meerderheidsopinie te bepaal, sal dit as 'n soort
"Volksafrikaans" beoordeel word, omdat die meerderheid Afrikaanssprekendes nie
Standaardafrikaans gebruik nie.
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(xiv) TaalintuIsie as nonn
Volgens die HAT (1994: 452) word intuisie gedefinieer as: "onmiddellike, spontane
begrip van 'n saak asof deur ingewing; ook, besit van sodanige begrip; vermoe om
iets aan te voel". Hiervolgens is taalintursie dan die onmiddellike, spontane en
korrekte gebruik van 'n taa!.
Combrink (1986: 4) is van mening dat elke taalgebruiker oor 'n taalaanvoeling
beskik, maar hierdie taalaanvoeling is 'n subjektiewe aanvoeling: mense se
aanvoelings verskil, 'n persoon se intulsie kan met 'n verloop van tyd verskil en
konteks kan ook 'n invloed he op 'n persoon se intulsie. Vir Carstens (1994: 23)
impliseer hierdie norm objektiewe oordele op grond van aanvoeling.
-KOMMENTAAR

Combrink (1986: 4) voer aan dat dit onmoontlik is om uitings te beoordeel op grond
van 'n persoon se aanvoeling of taaIintulsie, omdat intuttiewe aanvoeling van persoon
tot persoon verskil. Hy voer verder ook aan dat intulsieverskille as die konteks
buite rekening gelaat word - ontstaan as gevolg van die verskille in geografiese en
sosiale herkoms, ouderdom, omvang van taal- of tale-ervaring en die verskille in
algemene progressiwiteit en konserwatisme.
Elke taalgebruiker het die aangebore vermoe om 'n gegewe taal of tale onmiddeIlik
en spontaan te gebruik, maar nie almal gebruik hierdie taal of tale onmiddellik,
spontaan en korrek nie.
Ook die taalversorger mag nie op taalintulsie staat maak wanneer taalkundige besluit
geneem word nie. Eike verandering moet taalkundig gefundeerd wees en die
taalversorger moet in staat wees om aan die klient te verduidelik waarom sekere
veranderinge aangebring is.
(xv) Historiteit as norm
Die norm verwys na die historiese stadia van 'n taat. Die vroeere taalvorme word as
norm of standaard aanvaar. In die geval van Afrikaans word daar dan byvoorbeeld na
Nederlands verwys as historiese brontaal (Carstens ] 994: 23). Hierdie norm sl uit dan
ook ten nouste aan by Nederland" as norm (sien xvii). Renkema (1985: 140) se dat 'n
mens, volgens die historiese norm, nie van die "oude regels" mag afwyk nie.
Alhoewel Odendal (s.j.: 75) die historiese norm in sy "absolute vorm" verwerp, wys
hy daarop dat 'n mens in gedagte moet hou dat die ontwikkeling van 'n taal, veral
Afrikaans, 'n langsame proses is en dat die ouer vorm van 'n woord dikwels 'n rol
speel in die huidige gebruik van 'n woord. Die stelling is egter nie waar vir aile
woorde nie, want daar is woorde waarvan die betekenis - soos dit vandag gebruik
word - heeltemaal verskil van die oorspronklike betekenis.
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- KOMMENTAAR

Dit is voor die hand liggend dat hierdie norm nie konsekwent toegepas kan word nie,
want hoe ver in die taalgeskiedenis moet 'n mens dan telkens teruggaan om die
oudste vorm van die taalvorm op te spoor: is daar iets soos 'n sperdatum? Odendal
(s.j.: 75) se dat 'n mens net tot op 'n sekere punt in die verlede kan teruggaan en dat
die oorspronklike betekenis van die woord altyd vir ons duister sal bly. So verd,vyn
woorde vir gereedskap of tegnieke van ou ambagte saam met die koms van modemer
toerusting, maar word dikwels nog steeds gebruik as deel van spreekwoorde (Kotze
1990: 121),
Hierdie norm lei tot konflik, omdat 'n taal voortdurend verander en so ook die
betekenis van woorde en uitdrukkings.
Taalnorme verander met die verloop van tyd en Bartsch, soos aangehaal deur Kotze
(1990: 117), \V)'s op faktore buite die taal, soos sosiale en politieke veranderinge, en
laal:fisiologiese redes wat aanleiding kan gee tot onder andere morfologiese
vereenvoudiging.

(xvi) Effeknorm
As 'n spreker 'n spesifieke effek deur sy of haar kommunikasie wil bereik, kan daar
van die effeknorm gebruik gemaak word (Carstens 1994: 23), Die "effectnorm" wat
Van der Kolk (1992: 226) identifiseer, hou die volgende in: "gebruik de taalvorm
waarmee het doel van de taaluiting waarin de vorm voorkomt, zo goed mogelijk
bereikt wordt". Burger & De Jong (1991: 80) reken dat die effeknorm in gedrang
kom wanneer die leser nie begryp wat daar staan nie. Die leser kan wei op grond van
sinsverband, verbande tussen woorde en hul bedoelde betekenis Ie (Renkema 1985:
140).
-KOMMHNTAAR

Burger & De Jong (1991: 80) se dat daar by die loepassing van die norm 'n probleem
kan ontstaan. Die spreker kan dalk 'n sekere woord, sin of uiting gebruik om die
verlangde effek te verkry, maar in die proses kan hy/sy dalk 'n woord, sin of uiting
gebruik wat vir die hoorder verwarrend mag wees. Daar is dus sprake van 'n
kommunikasiesteuring, want die hoorder kry nie die verIangde ei/ek, deur die
bood'ikap, van die spreker af nie. Verdere probleme ontstaan as daar in ag geneem
word dat dit wat vir een persoon verwarrend mag wees, nie noodwendig vir die
volgende persoon 'n probleem gaan wees nie. Dit het volgens Burger & De Jong
( 1991: 80) veral te make met die leser se opleiding en voorkennis.

(xvii) Nederlands as norm
Die Nederlandse taalstruktuur word as norm gebruik om die Afrikaanse taalstruktuur
te beoordeel in terme van aanvaarbaarheid, gepastheid en korrektheid (Carstens 1994:
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22). Die aanhangers van die norm, IS volgens Combrink (1986: 54) van mening dat:
"as 'n bepaalde Afrikaanse taalbousel in Nederlands voorkom, is dit in orde in
Afrikaans ook". Nederlands as norm het met ander woorde as uitgangspunt dat alles
wat Nederlands is, goeie Afrikaans is. Nederlands word as norm voorgehou omdat
dit, om een afander rede, as "beter" beskou word (Odendal s.j.: 71).
-KOMMENTAAR
As tale is Afrikaans en Nederlands histories baie nou verbind, nouer as wat twee tale
gewoonlik verbind is. Tog was sewentiende- en agtiende-eeuse Nederlands aan
streng taalnormering onderwerp, terwyl Kaaps-Nederlands in baie opsigte vryer kon
ontwikkel (Raidt 1994: 331). Odendal (sj.: 72) se Nederlands kan nie aan Afrikaans
voorskryf hoe die taal daar moet uitsien nie. Nederlands as norm, word dikwe1s
gebruik om te bepaal of 'n sekere taaluiting 'n Anglisisme is, maar dikwels gee die
navolging van hierdie norm aanleiding tot Nederlandismes, met ander woorde,
woorde wat eg Nederlands is, maar wat nie in Afrikaans voorkom nie (Combrink
1986: 54).
'n Interessante punt wat hier verme1d behoort te word, is die grondbeginsels van
Afrikaans, soos uiteengesit in die Afrikaanse Woordelys en Spelreels (AWS). In die
1964-uitgawe van die AWS is een van die drie grondbeginsels dat daar rekening
gehou moet word "met die spelling wat vandag amptelik in Nederland erken word"
(A WS 1964: 1). Nederlands het dus as norm gedien. In die 1991-uitgawe is hierdie
grondbeginsel egter verander. Dit lui soos volg: "Die huidige spelling en skryfwyse
van woorde word in 'n hoe mate bepaal deur die tradisie waarvolgens
Standaardafrikaans gespel en geskryf word." Nederlands as norm word nou vervang
met Standaardafrikaans as uitgangspunt.

3.2.2.3

Samevattend

Daar is taIle normeringsbTfOnde wat 'n taalgebruiker kan lei in die maak van taal- of
normkeuses. Elkeen van hierdie normeringsgronde het dit ten doel om die gebruik
van taal te standaardiseer, stabiliseer en te koordineer. Al hierdie normeringsgronde
is egter nie altyd geldig in aIle situasies nie. Die taalgebruiker, en dan veral die
taalversorger, moet daarom kennis dra van al hierdie normeringsgronde en moet dit as
opsionele riglyne beskou wat die maak van taalkeuses kan vergemaklik en kan
motiveer. Renkema ( 1985: 138) wys daarop dat leke 'n behoefte het aan taalreels wat
voorskryf In die taalwetenskap gaan dit veral om deskriptiewe ofbeskrywende reels,
terwyl die gewone taalgebruiker preskriptiewe of voorskrywende reels wil he. Die
taalgebruiker wil nie 'n keuse he nie, byvoorbeeld muskietenet en muskietnet wat
wisselvorme is en albei korrek is nie (Van der Merwe & Ponelis ]993: 150). Die
taalgebruiker wil na iemand of iets kan gaan en uitvind wat die voorkeurvorm is. Na
aanleiding van die normeringsgronde kan die taalversorger die taalgebruiker tot so 'n
keuse lei.
Alhoewel hierdie normeringsoogmerke of -doelstellings me daarin slaag om die
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taalversorger in aile taalsituasies te lei tot 'n regte antwoord of goeie keuse nie, kan
dit as riglyn dien om gemotiveerde keuses te neem.
3.2.3 Normkerne

Waaruit bestaan 'n norm? Kotze (1990: 112) definieer norme as die sosiale realiteit
van korrektheidsbegrippe, en se dat hierdie korrektheidsbegrippe in 'n
taalgemeenskap bestaan as die inhoude van norme (vgl. 3.2.2). Uil die bogenoemde
bespreking van normeringsgronde is dit duidelik dat daar verskeie norme is en dat
elkeen 'n eie vertrekpunt het.
Elke norm bestaan uit 'n norminhoud en 'n normkarakter wat saam die normkern
vorm (Bartsch 1982: 62). Hieronder word 'n skematiese uiteensetting van die be!:,1fip
normkern aangegee:

NORMKERN

NORMINHOUD

- Voorskrif
-Reel

i

NORMKARAKTER •
- Verpligtend
- Opsioneel

SKEMA 3.2: NORMKERNE
Die norminhoud stel die reelmatigheid, met ander woorde die norminhoude Ie die
reels neer, en kan algemeen of spesifiek wees. Die normkarakter kan oor een van die
volgende twee eienskappe beskik, naamlik: verpligtend of opsioneel. Daar kan ook
'n mate van dwang ter sprake wees (Bartsch 1982: 62). Ter verduideliking gaan
gekyk word na die volgende twee voorbeelde:
..

..

'n Aanspreekvorm sonder 'n daaropvolgende naam of van word met 'n
hoofletter geskryf: Liewe Tannie maar Liewe tannie Sauermann (Prinsloo &
Odendal 1995: 3).
Katastrofaal x katastrojies: Albei vorme is korrek (Prinsloo & Odendal 1995:
3).

Die norminhoud gee die reel en is met ander woorde 'n voorskrif. Die norminhoud
gee in woorde weer dit wat taalkundig van die taalgebruiker verwag word.
Die normkarakter gee die aard van die norm weer, met ander woorde dit se of die
taalgebruiker 'n keuse het by die uitvoer van die norminhoud, al dan nie.

33

In
die
eerste
voorbeeld
IS
die
nonnkarakter ··verpligtend";
die
taalgebruiker/taalversorger het geen keuse nie. Die nonnkarakter verplig die
taalgebruiker/taalversorger om die aanspreekvonn sonder 'n daaropvolgende naam of
woord met 'n hootletter te skryf Die tweede voorbeeld dra die karakter van
"opsioneef' - die taalgebruiker het weI 'n keuse. Hierdie "opsionele" karakter van
norme word deur taalgebruikers as verwarrend ervaar, omdat hulle self 'n keuse moet
maak, en dit terwyl al hierdie keuses en moontlikhede wat die taal bied eerder as 'n
rykdom beskou moet word (Van der Horst 1996: 28).
Bartsch (1982: 62) ontIeed die begrip nonn verder deur aan te dui dat die nonnkern
geassosieer word met 'n normatiewe krag (normative force) wat tot vervulling of
uitvoering gebring word deur die normgewers (norm authorities).
Hierdie
normgewers is die gesaghebbendes wat die nonne aan die normsubjekte gee.
Terselfdertyd ervaar normsubjekte die inherente drang om as normtoepassers op te
tree. 'n Toepasser (norm enfhrcer) ag dit haar plig om ander se taalgebruik te
korrigeer.
'n Volwasse taalgebruiker is 'n nonnsubjek, maar tree op as 'n
nonntoepasser as sy vreemdetaalsprekers of kinders se taalgebruik korrigeer. Bartsch
(1986: 63) se dat die doelwit van suksesvolle kommunikasie die enigste rede is vir
hierdie verskynsel, naamlik dat nonnsubjekte optree as normtoepassers. Sy gee ook,
naas nonngewers en norrnsubjekte, 'n verdere lys van persone en instansies wat
optree as normagente, soos onder andere:
...

Normaikondigers (norm promulgators) is die persone of instansies wat 'n
norm instel of daarstel, soos byvoorbeeld die Akademie vir Wetenskap en
Kuns se Taalkommissie wat die Afrikaanse Woordelys en Spelreels
saamgestel het.
As amptelike kommissie van die Akademie het die
Taalkommissie van die begin af die nodige gesag gehad om hierdie nonnering
verpligtend te maak (Raidt 1994: 323).
Normvoorstanders (norm prom%n;) is die verantwoordelike persone en/of
instansies wat ten gunste is vir die instel en gebruik van norrne, byvoorbeeld
die Taalkommissie, die Taalburo (SABC), taalkundiges (Spies & Com rink
1986, Van der Merwe & Ponelis 1991 en Prinsloo & Odendal 1995), en
taalpuriste. Volgens 'n mededeling van me. D. van Tonder (1996) beskik die
SABC se Taalburo deesdae oor voltydse personeel wat verantwoordelik is vir
die versorging van Afrikaans en Engels. Daar is vryskutadviseurs wat
verantwoordelik is vir die versorging van die ander nege landstale. Van die
dienste wat gelewer word, is vertaling, taalversorging, proetleeswerk,
taaladvies en hulp met die uitspraak van woorde in vreemde tale.
Normtoepassers of -versterkers (norm enfi)rcers) dwing die norrn(e) af op
die normsubjekte. Dit is die persone of instansies wat 'n wakende ogie hou
oor die taalgebruik en die taalgebruikers van 'n gemeenskap, byvoorbeeld die
SABC se taaldiens.
Taalversorgers is normtoepassers en so ook
taalonderwysers, -dosente, -adviseurs, joernaliste en almal wat daagliks met
taal werk, dit wil se hulle wat die norm neem en in die praktyk toepas.
Normbevoordeeldes (norm beneficiaries) trek voordeel uit die
totstandkoming van norme. In 'n seksistiese samelewing is dit vera) vroue,
ouer persone en gekleurdes wat deur die norm van nieseksistiese taalgebruik
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bevoordeel word. Bartsch (1987: 176) voer aan dat aile lede van 'n
spraakgemeenskap veronderstel is om normbevoordeeldes te wees, maar dat
almal ongelukkig nie aan die vereistes kan voldoen wat deur die norme gesteJ
word nie en dan word hulle normslagoffers.
Normslagoffers (norm Victims) word benadeel deur die totstandkoming en
gebruik van sekere norme. Normslagoffers kan nie aan die normvereistes
voldoen nie, en word dan veral benadeel ten opsigte van hulle beroep en die
manier waarop hulle sekere standaardtaalvorme sal m6et gebruik om hulself
duidelik uit te druk, sodat hulle verstaan sal word en emstig opgeneem sal
word. Normslagoffers is byvoorbeeld almal wat nie Standaardafrikaans in hul
daaglikse omgangstaal gebruik nie, maar wat ter wille van doeltreffende
kommunikasie in 'n werksituasie weI Standaardafrikaans moet gebruik.
Normteenstanders (norm adversaries) is gekant teen die gebruik van enige
vorm van normering. Daar is iets van 'n duiwelsadvokaat teenwoordig in
normteenstanders; hulle sal altyd - ter wille van normloosheid - allerhande
besware teen 'n spesifieke norm kan inbring.
Kotze (1990: 115) voer aan dat 'n norm bestaan uit die sosiale aspek van verhoudinge
tussen die normgewers, normversterkers, normuitvoerders, normkodifiseerders en
norm subj ekte, en dat hierdie rolle soms tydelik, soms permanent, aan verskillende
sprekers toegeken word. 'n Persoon of instansie kan met ander woorde tegelykertyd
meer as een van hierdie "rolle" vertolk, soos die volwasse taalgebruiker wat kan
optree as normsubjek en as normtoepasser.
Bartsch (1987: 176) wys daarop dat daar ook normsanksies bestaan teen die
normoortreders. As daar veral gekyk word na die norme van kommunikasie en taal
kan hierdie normsanksies wissel vanaf kritiek deur byvoorbeeld 'n taalversorger of
onderwyser, tot swak punte/simbole vir 'n werkstuk of toespraak en dan die gevolge
van hierdie swak punte of simbole, soos byvoorbeeld spot en uitsluiting. Verdere
normsanksies kan blote korreksie wees, asook die moontlikheid om deur ander
normsubjekte verwaarloos of afgeskeep te word. Skematies kan Bartsch (1982) se
siening van norme soos volg voorgestel word:
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I

L

NORMAGENTE
.. Subjekte
.. Afkondigers
.. Toepassers
.. Verstanders

.....
.. Nonnkarakter
.. Norminhoud

.. Bevoordeeldes
.. Slagoffers
.. T eenstanders
i~.

SKEMA 3.3: NORME
3.2.4

Historiese normeringsblik5

Raidt (1985:147-168) gee 'n historiese blik oor die normering van Afrikaans, veral in
die V.O.C.-tydperk, en sy identifiseer die V.O.C. met sy Nederlandse taalbeleid en
reglementering as die belangrikste normagent in hierdie tydperk. 'n Ander belangrike
normagent wat sy noem, is prof. AN.E. Changuion. Changuion het die eerste
doelbew'Uste poging tot normering van Nederlands in die Kaapkolonie ondemeem
(Raidt 1985: 150). Ander historiese normagente wat Raidt bespreek, is die
Taalkommissie van die S.A Akademie, wat reeds in 1915 gestig is met die
doelstelling om die spelling van Afrikaans te reel, die Afrikaanse Bybelvertaling,
selfbenoemde en offisiele normagente soos byvoorbeeld die pers, radio, televisie,
taalbur()~fi soos die Spoorwegburo (Spoomet), die taaldienste van die Poskantoor
(Telkom), die S.A Polisie (SAPD) en S.A Weermag en die destydse Vaktaalburo
van die Akademie (Raidt 1985:159-162).
3.2.5

Normkonflik

Nog 'n belangrike normaspek wat Raidt (1985: 148) noem, is normkonflikte, wat op
twee vlakke kan plaasvind (vgl. 3.2.2.2). Op die geskrewe taalvlak ontstaan 'n
normkonlliksituasie wanneer die normagente 'n norm of norme op die normsu~jekte
wil afdwing wat in stryd is met dit wat die meerderheid as reg of aanvaarbaar ervaar.
'n VoorbeeJd hiervan is die v.o.c. wat 'n Nederlandse taalbeleid deur hulle
amptenare op die eenvoudige koloniste wou afdwing. Raidt (1985: 148) se dat
hierdie normkonflik hoofsaaklik op die vlak van die verhewe en geskrewe taaJgebruik
was. Die normkonflik het ontstaan omdat die Nederlands wat die v.o.c. op die

5

Raidt (1985 & 1994) gee in detail inligting oor die historiese aspek van normering.
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Kapenaars wou afdwing, 'n meer verhewe vorm van Nederlands was as die
"Hollands" wat die Kapenaars gebruik het.
Normkonflik op gesproke taalvlak kan ontstaan wanneer 'n normagent 'n norm op
die normsubjekte wil afdwing, wat nie deur die he Ie taalgemeenskap aanvaar of
gebruik word nie. Die gebruik van Anglisismes in spraaksituasies is hiervan 'n
sprekende voorbeeld, veral wanneer 'n normsubjek as 'n normtoepasser optree en 'n
medenormsubjek se taalgebruik wil korrigeer: 'n normsubjek kan byvoorbeeld se dat
hy na alles darem nog betyds was, die normtoepasser sal dadelik die Anglisisme (na
alles) korrigeer en aan die normsubjek laat blyk dat per slot van rekening die korrekte
Afrikaanse uitdrukking is om te gebruik.
Bartsch (1987: 326) analiseer en bespreek vyf soorte normkonflikte wat m 'n
kommunikasiesituasie kan voorkom:
1)

Normkonflik ontstaan wanneer 'n situasie verskillende interpretasies toelaat.
'n Situasie (situasie X) toon met ander woorde op 'n gegewe tydstip
eienskappe, wat nodig is vir die toepassing van A-norme, sowel as vir B
norme. Normkonflik ontstaan dan wanneer A- en B-norme nie saam kan
realiseer nie. Die meer resessiewe norm, met ander woorde die niedominante
norm, word dan bloot simbolies aangedui (Bartsch 1987: 326). 'n Voorbeeld
van so 'n konfliksituasie is 'n vrou wat 'n tradisioneel "mans"-beroep volg. In
die sake of manswereld geld daar sekere norme (norm A) wat sy moet navolg,
en dan is daar die norme (norm B) wat die tradisionele siening van 'n vrou
omskryf. Die vrou kan nie aan albei normgroepe se vereistes op dieselfde tyd
voldoen nie - dit sal tot normkonflik lei. Die enigste manier om konflik te
vermy, is om dan 'n duidelike onderskeid tussen die A- en B-norme te tref
(Bartch 1987: 317). Vergelyk in hierdie verband die onderstaande skema:

SITUAsm
X
en
ejenskappe daarvan
NORM A en eienskappe

die

NORM B en eienskappe

! ,...

I

i

:I_.~

___ SLEGS EEN NORM KAN NAGEVOLG WORD

SKEMA 3.4: NORMKONFLIKSITUASIE 1
Hierdie twee norme is onversoenbaar, en alhoewel die situasionele domeine
van die twee norme oorvleuel, is dit onmoontlik dat albei tegelykertyd
uitgevoer kan word of selfs direk na mekaar tot uitvoering gebring kan word.
Die situasie vereis derhalwe dat die normsubjekte vol gens norm A en norm B
sal optree, maar die een norm sluit die ander uit (Bartsch 1987: 316-317).
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2)

Normkonflikte ontstaan in situasies wat 'n unieke interpretasiemoontlikheid
het, of waar slegs een interpretasiemoontlikheid toegelaat word as gevolg van
die duidelike institusionele raamwerke en gesagsverhoudinge. Daar is in
hierdie situasie moontlikhede vir konflik wanneer kommunikasienorme wat
verbind is tot 'n institusionele raamwerk in 'n situasie wat deur die raamwerk
beskryf is, bots met die behoeftes en belange wat buite die raamwerk Ie en
vervul moet word. Verder vereis hierdie normkonfliksituasie dat 'n situasie
wat buite die institusionele raamwerk Ie ander kommunikasienorme vereis as
die wat binne die institusionele raamwerk optree (Bartsch 1987: 326). Skema
3.5 is ter illustrasie van hierdie normkonfliksituasie. In 'n gegewe situasie
(situasie A) is daar 'n interpretasiemoontlikheid (interpretasie A), wat geskik
is vir die gegewe institusionele raamwerk.
'n Ander interpretasie
(interpretasie B) is ook moontlik, maar dit sal buite die raamwerk wees.

INSTITUSIONELE.RAAMWERK

Interprctasic B
Situasie A
Interpretasie A

SKEMA 3.5: NORMKONFLIKSITUASIE 2

3)

In 'n onderhoudsituasie tussen 'n maatskaplike werker en 'n klient sal albei
deelnemers die situasie verstaan en korrek interpreteer. Die klient of
normsubjek weet dat die vorm van kommunikasie wat sy volg, nie vir die
situasie gepas is nie, maar sy wil graag die kommunikasievorm gebruik om
byvoorbeeld eers in die gegewe situasie te ontspan. Hierdie behoefte is buite
die institusionele raamwerk en veroorsaak konflik (Bartsch 1987: 322-323).
Normkonflik ontstaan wanneer die situasie uniek omskryf is (definisie A), en
meer as een van die lede nie die definisie van die gegewe situasie aanvaar nie.
Die party wat nie die situasionele raamwerk aanvaar nie, sal dit verbreek en 'n
nuwe gedefinieerde situasie skep. So 'n normkonflik kan slegs opgelos word
as een van die lede ingee en 'n toegewing maak (Bartsch 1987: 326).
Albei die interaktiewe lede verstaan die situasie korrek, maar een lid aanvaar
nie die gegewe normraamwerk nie (sien skema 3.6). Die een lid wil die
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raamwerk verander. So kan situasie A 'n formele gespreksituasie wees tussen
die maatskaplile werker en 'n klient; die klient kan dan die formele
gespreksituasie onskep in 'n informele gespreksituasie in 'n poging om
vriendskapsbande te smee (Bartsch 1987: 323).
Aanvaar deur lid

I

...... _------- ... _............. __ ..... _---.
Aanvaar deur lid

DEF'INISIE A .

: Lid aanvaar
j definisie rue

nie

i

i

~----------------l---·····-···········-·~

Skepeielnuwe definisie

- DefinisieB

SKEMA 3.6: NORMKONFLIKSITUASIE 3

4)

Normkonflik ontstaan in situasies met 'n unieke interpretasie van die situasie,
veral as die interaksie- en kommunikasiestrategiee nie herken word nie of
gewaninterpreteer word, omdat die groep inherente verskille toon of omdat
die groep verskil met betrekking tot hulle sosiale strategiee (Bartsch 1987:
326). Daar is met ander woorde 'n sender (skema 3.7) wat 'n boodskap stuur,
maar die ontvanger herken nie die boodskap nie of hy interpreteer dit
verkeerd, byvoorbeeld: 'n seuntjie strek oor die tafel om die konf)rt te vat,
kwaai vra sy rna aan hom of hy nie 'n tong het nie (bedoelende dat hy kon
gevra het dat iemand die konf)rt vir hom moet aangee); ewe verbaas en uit die
veld geslaan, antwoord hy dan "ja". Die boodskap wat die rna uitgestuur het,
is dus verkeerd deur die seuntjie geinterpreteer.
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I Sender
I-

l

I i- !

-~

...- - !

-L.

I Boodskap

__L

!

Interaksieen
kommunikasiestrategie nie
herken of gelnterpreteernie

Ontvangers

SKEMA 3.7: KONFLIKSITUASIE 4

Een van die lede verstaan dus nie die kommunikasieraamwerk nie, en bevind
haar gevolglik in 'n sogenaamde "frame confusion" (Bartsch 1987: 322).
5)

Normkonflik ontstaan as spraak dubbelsinnig gebruik word en die ontvangers
se kommunikasienonne verskil, soos byvoorbeeld dat 'n ander styl of register
vir hulle meer aanvaarbaar is (Bartsch 1987: 326). Die sender se boodskap
word deur die ontvanger as dubbelsinnig ervaar vanwee die verskil in
kommunikasienonne (skema 3.8). In die onderstaande skema blyk dit dan dat
die sender 'n bood'ikap StUUf, maar die ontvangers ervaar die boodskap
anders as wat die senders se oorspronklike bedoeling was, omdat daar
verskillende kommunikasienonne ter sprake is.
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I

--1

i Sender

1
· Boodskap
I

I

I

C
.l

Interpretasie bemoeilik as
gevolgvan verskiUende

kommunibsienorme

I

i Ontvangers

_____ ~J

FIGlJUR 3.8: NORMKONFLIKSITUASIE 5

3.2.6

Normveranderlikes

. n Verdere aspek van nonne waaraan daar ook aandag geskenk word, is
normveranderlikes. Coetzee (1982: 274) is van mening dat taaIgebruikers elke
situasie volgens bepaalde nonnveranderlikes beoordeeI.
Om die begrip
normveranderlikes te verduideIik maak Coetzee (1982: 274-275) gebruik van Cooper
se model van "interactional constructs".
Voorbeelde van sulke normveranderlikes is onder andere:

1) Aigemene veranderlikes soos:
.. respek,
.. prestige,
.. deftigheid,
.. vulgariteit,
.. ordentlikheid.
2) Tipiese domeinveranderlikes soos:
.. die staatsdiens,
.. kerk,
.. skool,
.. nywerheid,
.. polisie.
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3) Rolverhoudings wat as nonnveranderlikes funksioneer:
-

man-vrou,
ouer - kind,
werkgewer - werknemer,
onderwyser - leerling.

4) Veranderlikes by "transaksionele en formele interaksie", soos by:
- preke,
-Iesgee,
- onderhoude voer,
- vergadering hou.

3.2.7 Nut van taalnorme vir die taalversorger
Taalnorme kan van toe passing wees op verskillende aspekte en vonne van
taalgebruik. Nonnering is moontIik vir klankvonne, skrifvonne, woordeskat,
sintaktiese en morfologiese eienskappe van woorde en verskillende style en registers
(Steyn 1985: 42).
Raidt (1985: 163) toon aan dat daar veral na nonnering gekyk word op die vlak van
spelling, uitspraak, woordeskat en sintaksis. Carstens (1994: 25) se in hierdie
verband dat taa1nonnering op feitlik aIle gebiede van die taalspektrum van toepassing
is, en hy tref die volgende onderskeidings ten opsigte van die verskillende
taalvlakke6 :
... Fonologiese vlak: uitspraakkwessies .
... Motfologiese vlak: woordvonningsmoontlikhede .
... Sintaktiese vlak: boupatrone van sinne.
... Leksikologiese vlak: betekenisaspekte van woorde .
... Grafiese vlak: spelling en interpunksie .
... Stilistiese vlak: fonneel - infonneel; stylwisseling volgens bepaalde situasie.
... Pragmatiese vlak: gepaste taalgebruik (registers/ kodes).
'n Taalgebruiker maak daagliks - hetsy korrek of minder korrek gebruik van al
hierdie taalvlakke, en 'n taalversorger behoort daarom soveel te meer bewus te wees
van al hierdie taalvlakke, asook van hulle nonneringsimplikasies. Wanneer 'n
taalversorger 'n teks moet taalversorg, moet sy kennis dra van al hierdie taalvlakke,
asook die reels van elke taalvlak. Sy moet verder ook in staat wees om al die
afwykings van die standaardtaalgebruik te identifiseer en om die nonneringsreels toe
te kan pas, want 'n teks is saamgestel uit elemente van a1 hierdie taalvlakke. Verder
is 'n kennis van taalnonne ook nodig, sodat die taalversorger 'n gemotiveerde keuse
kan uitvoer. 'n Klient wil naamlik graag weet waarom die taalversorger sekere
Vir die doel van hierdie verhandeling gaan die vers!.:ilIende taalvlakke bespreek word met die oog op
normermgskwessies in die taalversorgingspraktyk.
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veranderinge in die teks aangebring het.
3.2.7.1 Fonologiese vlak 7
Die fonetiese vlak omsluit aIle uitspraakkwessies. Vir die taalversorger sal hierdie
vlak nie so belangrik wees nie, omdat 'n taalversorger hoofsaaklik werk met die
geskrewe woord. Daar kan tog van die taalversorger verwag word om hulp te verleen
met betrekking tot die korrekte uitspraak van 'n woord of woorde, en dan veral in die
geval van vreemde woorde of uitspraak in die algemeen waar die tekstaal nie die
(moeder-)taal is van die spreker is nie. Nog 'n belangrike rede waarom 'n
taalversorger kennis moet dra van fonologiese norme, is om foutiewe spelling,
byvoorbeeld as gevolg van 'n fonologiese afwyking, te identifiseer en te verklaar.
Carstens (1994: 249) stel dit dat dit nie so maklik is om 'n norm te stel vir
uitspraakkwessies nie, vanwee die baie uitspraakvariasies. Hy voer aan dat die
verskil in uitspraak teruggevoer kan word na onder meer maatskaplike,
opvoedkundige, ouderdoms-, geslags- en ander verskille. Ook Coetzee (1988: 86)
noem 'n aantal veranderlikes wat 'n invloed het op die voorkoms van
uitspraakvariasie, naamlik die formeelheid van 'n situasie, ouderdom, geslag,
sosio-pedagogiese groep, beroep, disjunkte taalgebruik en streek.
Odendal (1989: 157) merk op dat variasie deur allerlei faktore bepaal word. Die
faktore wat hy aandui, is:
..

fonetiese faktore - dit wil se, deur die posisie van die woord in die sin of die
klankomgewing waarin die klank voorkom;
geografiese faktore - dit is dialektiese of streeksverskille;
sosiolinguistiese faktore - byvoorbeeld ouderdoms- en geslagsverskille, en
stilistiese faktore
soos formele taalgebruik teenoor informele
gespreksituasies.

..
..

Odendal (1989) en Coetzee (1988) se onderskeie indelings is 'n goeie samevatting
van uitspraakvariasie soos wat dit in Afrikaans voorkom.
Soos reeds genoem, is die fonologie veral vir die taalversorger van belang omdat
mense se foutiewe spelling dikwels 'n fonologiese oorsaak het. Maar wat behels
hierdie j(mologiese oorsake? Fonologiese oorsake van foutiewe spelling behels onder
meer die algemene verskynsel van verkeerd spel, omdat mense letterlik skryf soos
wat hulle woorde uitspreek in 'n algemene gespreksituasie (Du Plessis & Wissing
1984: 68). Du Plessis & Wissing (1984: 68-69) stel dit dat daar in die gevalle waar
mense "skryf soos hulle praat", van die standpunt uitgegaan kan word dat bepaalde
klankverskynsels tot in die spelling ingedring het. Hulle identifiseer tien sulke
klankverskynsels, naamlik:

7

Belangrike hronne hy die bestudering van jonologie,jonetiek is onder andere Comb rink & De Stadler
(1987) en Wissing (1982).
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.. Hiperkorrekte ronding - duk uit dik.
.. Identiese konsonantskrapping bestandeel vir bestanddeel.
.. Ontronding - emfimisme vir eufimisme.
.. Nasaalassimilasie - dongkrag uit domkrag.
.. Vokaalreduksie - mar uit maar.
.. Stemassimilasie - erwdeel uit erfdee!.
.. Vokaalverhoging - foeneem uitfimeem.
.. Ontspanning van woordfinale konsonant - hont uit hondo
.. Konsonantgroepvereenvoudiging fungsioneel uitfunksioneel.
.. Palatalisasie van /hi - jemel uit hemel.
Indien die taalversorger bewus is van hierdie klankverskynsels, kan sy die foutiewe
spelling verklaar en korrigeer, byvoorbeeld:

* bestandeel i.p.v. bestanddeer,
* onstaan i.p.v ontstaan.
Die taalversorger, of enige ander taaigebruiker, kan uitspraakieiding ontvang deur
bloot gebruik te maak van 'n uitspraakwoordeboek, byvoorbeeld Le Roux & Pienaar
se (ietwat verouderde) Uit~praakwoordeboek van Afrikaans (1976) of 'n goeie resente
verklarende woordeboek. 'n Verklarende woordeboek soos die HAT gee Ieiding by
die woorde wat moeilike of vreemde uitsprake het veral by leenwoorde en die
klempatrone van woorde word ook aangedui. Die WAT gee nou aIle woorde se
uitspraak foneties. Populere taalhandleidings soos Afrikaans op sy beste van Prinsloo
& Odendal (1995) en Van der Merwe & Ponehs se Die korrekte woord (1993) gee
ook uitspraakleiding, maar weI net in 'n geringe mate. Vergelyk byvoorbeeld:
Celebes: Groot Indonesiese eiland; naas Sulawesi. Die uitspraak is sileebes
(Van der Merwe & Ponelis 1993: 37).
Chauffeur: spreek uit " sjo-FEUR", nie * "SJOU-f;air" nie (Prinsloo &
Odendal, 1995:30).

..
..

3.2.7.2

Morfologiese vlak

9

Morfologie het betrekking op die bou van 'n woord, woordvorrniogsprosesse en die
struktuur van 'n woord. In die morfologie word die struktuur van die woord
bestudeer, met ander woorde die vorm, funksie en die belekenis van woorde of
woorddele. Vir die taalversorger is morfologiese kennis van veral die gelede woorde
van belang. Skematies kan morfologie soos volg uiteengesit word:

8
9

Asterisk (*) dUi up die!outiewe vurm.
Belangrike morfologiese bronne in Afrikaans is Comb rink (1989 & /990), De Villiers (1970). Jenkinsun
(1988a & /988h), Kempen (1969), Senekal e.G. (1972) en Van Schoor (1983).
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Simplekse

...

I. MODOl-OGIE

I ...

LAffi~:~
... Prefiks
... Suffiks

SKEMA 3.9: MORFOLOGIE
'n Ongelede woord is 'n woord wat geen bouselstukke het nie, byvoorbeeld hoek,
pen. tap;! en man. 'n Ongelede woord is 'n eenvoudige morfologiese taalbousel die
woord kan nie verder verdeel word in kleiner dele nie. Teenoor ongelede woord
staan gelede woorde. Gelede woorde bestaan uit meer as een deel, en hierdie dele
word gevorm met behulp van afleidings, samestellings of samestellende afleidings
(Combrink 1990: 21).
Tydens die woordvormingsproses word die morfeem (bv. hoek) uitgebrei deur
gebruik te maak van stamme en affikse:

... Hoek is 'n ongelede woord .
... 'n Morfeem (kleinste betekenisdraende bousel).
I~~nn~~~~~

~~~siert~~J
... Mossie I nes.
... Twee stamme (ook genoem verlengde vrye stamme) .
... 'n Samestelling.

Platespeier
.... Plate + ~peel er.
.... Plate + speeJ is nie'n woord nie maar 'n woordgroep, -er is die suffiks.
.... 'n Samestellende afleiding.

Maar waarom moet 'n taalversorger oor morfologiese kennis beskik?

Vir die
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taalversorger kan kennis op die morfologiese vlak handig te pas kom by die volgende
sake:
..
..
..
..
..

Verkeerde analogievorming veral by meervoudsvorming.
Verkeerde analogievorming by trappe van vergelyking.
Verkeerde analogievorming byafleidings.
Optrede van ge_" by voltooide deelwoorde.
Die foutiewe gebruik van die verboe -e veral by die letterlike en figuurlike
gebruik van woorde asook in vaste uitdrukkings (Carstens 1994: 74-91).
H

Taalgebruikers skep dikwels nuwe woorde deur gebruik te maak van
analogievorming, met ander woorde die taalgebruiker skep of vorm die nuwe woord
na aanleiding of na die voorbeeld van 'n ander verwante woord of vorm, byvoorbeeld:
gaaie na aanleiding van paaie (HAT 1994: 43). Dit is egter veral by die
meervoudsvorming en trappe van vergelyking in Afrikaans waar daar probleme
ontstaan.
Carstens (1994: 75) dui byvoorbeeld drie vlakke van foutiewe
meervoudsvorming aan, naamlik:
1)

[)ie algemene gevalle: Bed x heddens gee aanleiding tot * hoed x hoedens , so
ook gee grafte, I ieste en jasle aanleiding tot * buste, jaste en daste 10

2)

Anglisistiese meervoude: Onder die invloed van Engels is Afrikaanse
taalgebruikers dikwe]s geneig om die meervoudsvorm te gebruik waar die
enkelvoud eerder gebruik moes word, byvoorbeeld: Sy is in haar twintigs is
Anglisisties vir: Sy is so in die twintig (Van der Merwe & Ponelis, 1993: 145).
Nog sprekende voorbeelde is:

* hrille i.p.v. brit, na aanleiding van glasses;

* studies i.p.v. studie, na aanleiding van studies (Engelse meervoudsvorm van
study).
3)

Ander problematiese meervoudsvorme: Wanneer
lengte/gewig/oppervlakte/geld uitdruk deur
voorafgegaan word, word die enkelvoudsvorm
1994: 76); dit is veral 'n probleem wat by
Afrikaans voorkom, byvoorbeeld:

'n woord wat mate inhoud
'n bepaalde telwoord
meestal gebruik (Carstens
niemoedertaalsprekers van

* Ek is vier en twintigjare (Lp.v.jaar) oud.
* Daar is drie liters (i.p.v. liter) melk.

Van der Merwe & Ponelis (1993: 13 8) se dat hierdie substansiewe in 'n
verbinding met bepaalde hooftelwoorde nie die meervoudsvorm neem nie, en
Die
dat hierdie substansiewe bekend staan as maatnaamwoorde.
taalversorger moet bewus wees van die korrekte wyse van meervoudsvorming

10

Die astenks (*) dui Ie/kens op die fOUl/ewe vorm.
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en ook gereeld 'n woordeboek gebruik om moontlike altematiewe na te slaan
vir gebruik.
Die byvoeglike naamwoord kan trappe van vergelyking neem. Die drie trappe in
hierdie verband word in die onderstaande skema uiteengesit:

I Stellende

trap

-

Vergrotende
trap

-

SKEMA 3.10: TRAPPE VAN VERGEL YKING

Die trappe van vergelyking kan in drie kategoriee verdeel word (Carstens 1994: 78
80):
Morf()logiese gradering: Die komparatief (vergrotend) en die superlatief
(oortreffend) word in Afrikaans gevorm deur die toevoeging van -er en -ste
aan die einde van die grondwoord, vergelyk:

1)

bang

hanger

bangste

Leksikale gradering: Gewoonlik maak meersillabige woorde wat op 'n -e
uitgaan, van meer en mees gebruik, vergelyk:

2)

nafewe

meer nai"ewe

mees nai"ewe

Onreelmatige vorme: Die vorme waar daar geen ooreenkoms is tussen die
stellende trap en die vergrotende trap nie, vergelyk:

3)

goed

3.2.7.3

beter

beste

Sintaktiese vlak II

Hier onder word kortliks enkele sintaktiese aspekte bespreek wat van be lang is vir die
taalversorger.
As die taalversorger haarself nie oor hierdie soort sake kan
verantwoord nie, sal sy probleme he om sintakties korrek te argumenteer.
Die sintaktiese vlak gaan oor die boupatrone van sinne, met ander woorde die
11

Naslaanbronne oor die sintaksis van Afrikaans is o.m. Botha (1985). DII Plessis (1985). Jenkinson (198&)
en Ponelis (1968 & 1985).
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struktuur en funk..ies van die sintaktiese elemente. Die sintaksis van 'n spesifieke
taalle klem op die onderlinge verhouding tussen woorde in sinne, met ander woorde
hoe woorde binne 'n sin - met mekaar skakel om 'n sin te vorm (Du Plessis 1985:

11 ).
3.2.7.3.1

Afrikaans: 'n SVO-taal

Die struktuur van sinne speel 'n belangrike rol in die bestudering van sinne. Du
Plessis (1985: 19) se dat die sin se struktuur verband hou met die sinselemente se
spesifieke volgorde. In die literatuur word na Afrikaans as 'n V-tweede-taal of
SVO-taal verwys. Afrikaans is 'n V-tweede-taall SVO-taal omdat die ,spilposisie
(die werkwoord) die tweede sinsposisie beklee in 'n kernsin. Vergelyk byvoorbeeld:

S

v

-Paul

timmer

al die hele dag aan die kissie.

lag

sommer diep uit sy maag.

o

Vir die taalversorger sal hierdie eenvoudige struktuur van die hoofsin nie probleme
oplewer nie. Die taalversorger moet egter kennis dra van die onderskeie w()ordsoorte
wat in Afrikaans voorkom, asook wat hulle posisie in 'n sin is of kan wees, omdat
skrywers - en dan veral niemoedertaalskrywers - dikwels die woordorde in
Afrikaaanse sinne verkeerd aandui.
Du Plessis (1985: 23) wys daarop dat sinne in Afrikaans dikwels van die V-tweede
beginsel afwyk en dat so 'n sin dan nie meer 'n kernsin is nie. Verder dui hy ook aan
dat hierdie afwyking nie net verband hou met sintaktiese verskynsels nie, maar ook
met historiese en semantiese oorsake.
Dikwels word daar van die V-tweede-beginsel afgewyk ter wille van onder andere
beklemtoning of rym, byvoorbeeld die volgende reel uit die gedig Bedekte naak van
Sheila Cussons: '''n Gloed dra ek", in plaas van "ek dra 'n gloed" (Opperman 1986:
386). Die werkwoord is nog steeds in die tweede posisie, maar die objek en die
voorwerp het omgeruil. In plaas van die normale SVO-volgorde, is hier nou 'n OVS
volgorde.
Die hoofwerkwoord kom in 'n kerns in in die tweede sinsposisie; in bysinne sal 'n
mens die werkwoordgroepe nader aan die einde van die sin vind en die voltooide
deelwoord sal ook aan die einde van 'n sin gevind word (Carstens 1994: 51):
1)
-

Gerhard sing in die stort.
Een werkwoord: sing in die tweede sinsposisie, mi die objek: Gerhard.

2)

Gerhard sing in die stort, terwyl die bure slaap.
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In die kernsin en in die bysin is daar 'n werkwoord, naamlik sing en slaap.
Die bysin het 'n a/hanklike sinsvolgorde en kan met ander woorde nie
selfstandig as 'n Afrikaanse sin funksioneer nie. 'n Bysin word gewoonlik
ingelei deur 'n voegwoord, bv.: terwyl.
3)
..

Gerhard het in die stort gesing.
Die sin is in die verlede tyd geskryf. Die hulpwerkwoord van tyd: het, is nou
in die tweede posisie, terwyl die voltooide deelwoord: gesing aan die einde
van die sin voorkom.

3.2.7.3.2

Voegwoorde

Taalgebruikers en -versorgers moet verder ook oor kennis beskik van die drie groepe
voegwoorde wat in Afrikaans bestaan, want die voegwoorde het tel kens 'n invloed op
die posisie van die werkwoord of werkwoorde in Afrikaanse sinne.
Carstens (1994: 94) gee die volgende lysie van voegwoorde:
Neweskikkende
voegwoorde

Onderskikkende
voegwoorde

Voegwoordelike
voegwoorde

maar/dag/wantiof/soweI... as/
inteendeel/trouens

dus/derhaIwe/daarom/dan/toe/aI
toglanders/gevolgliklhierdeurl
daardeur/intussen Iverder

datltotdat/nadatlsodatlopdat/
deurdatlomdatlwatlof/wanneerl
indienlsodraltensy/as/soosl
hoewel/aangesienlhoekom

Bogenoemde skema word vervolgens verduidelik:

Groep 1: Neweskikkende voegwoorde
As twee sinne met 'n neweskikkende voegwoord verbind word, is daar geen
verandering aan die woordorde nie. Die neweskikkende voegwoorde is onder andere:
maar, want, en, dog.
1)

Dit is winter. Dit sneeu. EN.
Dit is winter en dit sneeu.

Groep 2: Voegwoordelike byWoorde
As twee sinne met 'n voegwoordelike bywoord verbind word, ruil die werkwoord en
die objek in die tweede sin om. Die werkwoord ofhulpwerkwoord kom direk mi die
voegwoord. Die vernaamste voegwoordelike bywoorde is: ai, anders, daarom, dan,
derhalwe, dus.
2)

Phil studeer in Antwerpen. Hy is 'n Suid-Afrikaner. AL.
Phil studeer in Antwerpen, al is hy 'n Suid-Afrikaner.
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Groep 3: Onderskikkende voegwoorde
By hierdie groep skuif die werkwoordgroep na die einde van die tweede sin (bysin).
'n Paar van die onderskikkende voegwoorde is: dal. omdat. indien, nadal. lemy.
lerwyl.
3)

Maryna gaan more huis toe. Sy voel beter. INDIEN.
Maryna gaan more huis toe, indien sy beter voel.

3.2.7.3.3

Bywoordelike bepalings

Nog 'n slaggat waarin taalgebruikers dikwels trap, is die foutiewe posisie van die
bywoordelike bepaling. In die neutrale sin, met bywoordelike bepalings van plek.
wyse en tyd, is daar 'n spesifieke volgordepatroon in Afrikaans wat afwyk van die
Engelse volgordepatroon. Vergelyk as voorbeeld:

Dawie het

TYD WYSE
gister per fiets na die

_

........

PLEK
rughy-oefening

gery

_ ...... _ - 

SKEMA 3.11: VOLGORDEPATROON VAN BYWOORDELIKE BEPALINGS
In Engels is die volgordepatroon direk omgekeerd, naamlik: plek. wyse en Iyd. As
gevolg van die daaglikse kontak met Engels kan Afrikaanse taalgebruikers van die
Afrikaanse volgordepatroon afwyk.

3.2.7.3.4

Dubbele ontkenningsvorm

Die dubbele ontkenningsvorm in Afrikaans is een van die unieke eienskappe van die
Afrikaanse sintaksis. Carstens (1994: 54) definieer ontkenning as: "die oorsit van 'n
'positiewe' sin in 'n 'negatiewe' sin". Alhoewel Afrikaans nie altyd die dubbele "nie"
inspan nie, word daar tog meestal van 'n dubbele ontkenningsvorm gebruik gemaak.
Die gebruik van die tweede "nie" (dit wil se: niel...nie2) is sekerlik die algemeenste
vorm van ontkenning, maar daar kan ook van onder ontkennende woorde gebruik
gemaak word.
So byvoorbeeld het die volgende woorde het almal 'n
ontkenningsfunksie: nih, niemand, nooit, nimmer. nerens, e.s.m. (Carstens 1994: 55).
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Vergelyk as voorbeelde:
.. Louie hou nie skool nie .
.. Louie sal nooit skool hou nie .
.. Louie sal nerens skool hou nie.
Die ontkenningsvorme word egter nie altyd net gebruik om iets te ontken nie.
Ontkenningsvorme kan ook <n nienegatiewe gebruik he, met ander woorde 'n woord
wat normaalweg as 'n ontkenningswoord funksioneer, soos byvoorbeeld nie, hoef nie
noodwendig altyd as 'n ontkenningswoord op te tree nie. Ponelis (1985: 367) noem
dat daar 'n onderskeid getref moet word tussen 'n "sin met ontkenningspatrone" en <n
"negatiewe sin"; ontkenningsvorme kan gebruik word vir verskeie semantiese redes.
Van die kwasie- ofnienegatiewe gebruike van ontkenningsvorme wat hy aangee, is:
...
...
...
...

Algemene vrae: Het jy nie al gister geskryf nie?
(Jy het gister al geskryf.)
Uitroepe: Is dit nie <n pragtige trui nie?
(Dit is 'n pragtige trui.)
Versoeke: Sal jy nie asseblief 'n rukkie wag nie?
(Sal jy asseblief 'n rukkie wag?)
Versterking deur ontkenning: 'n Mens mag ook nih doen nie, of jy is in die
moeilikheid.
(As 'n mens iets doen, isjy in die moeilikheid.).

Alhoewel daar in al die sinne van dubbele ontkenningsvorme gebruik gemaak word,
is die sinne in wese posiliewe sinne.
Ponelis (1985: 375 en 1989: 336-345) gee ook die tradisionele onderskeid tussen die
vier sinstipes, naamlik:
1)

Stelsinne: Stelsinne is die ongemerkte sinstipe die stelsin het 'n onderwerp
(die onderwerp ontbreek by die bevelsinne). 'n Stelling kan deur middel van
'n stelsin weergegee word, byvoorbeeld:
.. Hennie Ie Roux speel rugby.

2)

Vraagsinne: Deur 'n vraagsin versoek jy die aangesprokene om inligting aan
jou te verskaf Daar kan onderskei word tussen algemene vraagsinne en
,spesifieke vraagsinne. By algemene vraagsinne is 'n ja of nee as antwoord
gewoonlik die verlangde antwoord. By algemene vraagsinne word van die V
I-plasing gebruik gemaak, met ander woorde die spilwerkwoord staan
vooraan:
.. Speel Le Roux rugby? .la· Nee.

Wanneer daar 'n spesifieke vraag gestel word, word 'n meer volledige en
spesifieke antwoord vereis - spesifieke vraagsinne bevat ook vraagwoorde:
.. Walter posisie speel Le Roux?
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3)

Bevelsinne: Bevele en versoeke word gebruik om die aangesprokene tot 'n
daad of optrede te laat oorgaan. Die bevelsin is onderwerploos en bestaan net
uit die werkwoordstuk:
.. Speel rugby! Moenie buite ,\peel nie!

4)

Uitroepsinne: Uitroepe is wesenlik stellings wat 'n sterk taalgevoel uitdruk,
soos byvoorbeeld verbasing of blydskap:
.. Is dit nie 'n pragtige drie nie! (Dit was 'n pragtige drie.)

Ander sake wat ook deur die sintaksis van 'n taal bepaal word en vir die taalversorger
van belang mag wees, is: voorsetselgebruik, gebruik van lidwoorde en die gebruik
van die korrekte voornaamwoorde. Voorsetsels word dikwels verkeerd gebruik
van wee die invloed van Engels op die gebruik van Afrikaanse voorsetsels (Carstens
1994:58), byvoorbeeld: * Vir al wat ek weet i.p.v. Sover ek weet of bes moontlik (Van
der Merwe & Ponelis 1993:251).
Weer eens is dit die invloed van Engels wat aanleiding gee tot die foutiewe gebruik of
weglating van lidwoorde, byvoorbeeld:
* (die) Meeste mense na aanleiding van most people.
Van der Merwe & Ponelis (1993:49, 151) se dat dit veiliger is om altyd die in
versorgde skryftaal te gebruik en hulle se ook dat die gebruik van 'n - alhoewel
fakultatief - onlosmaaklik deel is van versorgde taalgebruik.
Voornaamwoorde lewer veral op die volgende gebiede probleme op: die gebruik van
die betreklike voornaamwoord, die retleksiewe voornaamwoord, die volgorde van
voornaamwoorde in sinne, geslagsaanduiding en die gebruik van hierdie en daardie.
3.2.7.4

Leksikologiese vlak l2

Leksikologie...Leksikografie; is daar 'n betekenisverskil tussen die twee begrippe?
Gouws (1989:25-26) seja, beslis. Volgens hom is leksikografie 'n onderafdeling van
die leksikologie. In die leksikologie is die leks ikon van 'n taal, met ander woorde die
totale woordeskat, die studieterrein. 'n Groot aantal taalkundige aspekte word
ingesluit in die studie. Hierteenoor is die leksikografie 'n verwerking van 'n
bepaalde deel van 'n spesifieke taal se woordeskat. Die eindproduk van hierdie
verwerkte woordeskat kan gevind word in 'n woordeboek. Gouws (1989: 25)
verduidelik verder: "waar die leksikologie dus die leksikon as sodanig as studieterrein
het, gaan dit in die leksikografie daarom dat daar volgens 'n stel taalkundige
beginsels 'n keuse uit die leksikon gedoen word om volgens verdere linguistiese
kriteria verwerk te word vir aanbieding in 'n woordeboek."
Op die leksikologiese vlak word daar dan veral gekyk na die betekenisaspekte van
leksikale items, waaronder die betekenisse van woorde, maar ook die betekenis van

12

Beiangrike hronne oor die ieksikograjie is o.m. Eksteen (1969) en Gouws (1989).
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morfeme verstaan word (De Stadler 1989: 6). Die inligting oor die betekenisaspekte
van leksikale items word gevind in woordeboeke, taalhandboeke en in
taalhandleidings, waar die aard en die omvang van die bron die ordening van die
leksikale items bepaal.
Woordeboeke word in twee hoofgroepe verdeel, naamlik ensiklopediese
woordeboeke en Iinguistiese woordeboeke. Linguistiese woordeboeke omsluit die
meerderheid woordeboeke wat beskikbaar is. Volgens 'n mededeling van Gouws
(1996) is die tradisionele indeling 'n historiese en rigiede indeling, want
woordeboeke vervul deesdae dikwels meer as een funksie.

Die leksikale items kan op verskillende maniere georden word.
361-362) bied die volgende ordening aan:

Eksteen (1989:

Lysfe, byvoorbeeld alfabeties geordende woordeboeke, spellyste en
woordelyste.
Betekenisgroepe, waar die woorde alfabeties of andersins gerangskik is soos
in 'n sinoniem- en begripswoordeboek.
Woordsoorte, waar al die items wat tot 'n bepaalde woordsoortkategorie
behoort, gegroepeer en onderverdeel word.
Subbefekenisklasse, byvoorbeeld werkwoorde wat handeling uitdruk, teenoor
werkwoorde wat 'n statiese toestand benoem.
Ajfiksgroeperinge, waarin bepaalde affikse gelys word, byvoorbeeld:
voorvoegsels en agtervoegsels.
Jdioomlysfe, waarin idiome en ander vaste uitdrukkings georden word.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Vir die taalversorger is dit belangrik om nie net bewus te wees van die verskillende
tipes woordeboeke en die wyses waarop die inligting daarin georden kan word nie,
maar die taalversorger moet ook in staat wees om die intigting te onttrek en korrek te
kan toepas. 'n Taalversorger behoort altyd die resenfsle woordeboeke op die rak Ie
he. Wanneer 'n taalversorger spesialiseer in die versorging van tekste in 'n spesifieke
vakgebied, behoort sy ook die spesifieke vakgebied se woordeboeke te benut.
Stepp (1989: 181) se spelling veroorsaak byvoorbeeld dikwels groot kopsere vir
taalversorgers, maar dit is 'n probleem wat opgelos kan word. Hy se verder: "J have
deep sympathy for students, writers, and editors who have trouble spelling, but I have
little sympathy for those who cannot use a dictionary and tum in copy free from most
misspellings. Buy a dictionary. Look up words." (My kursivering - AdP.)
3.2.7.5

Grafiese vlak lJ

Normering op grafiese vlak sluit die volgende twee sake in, naamlik: spelling en
interpunksie. Soos uiteengesit in skema 3.13, blyk dit dat die grafiese vlak spelling
en interpunksie insluit, terwyl die vlak van interpunksie leestekens, skryftekens asook
13

Be1angrike bronne wat handel oor speJlingaspekte van Afrikaans is o.a..· AWS (199/). Carstens (1994:
4). Comb rink (1968), S'poes & Comb rink (1994) en Van der Merwe (1984).

hoof~(uk
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proefleestekens insluit.

GRAFIESE VLAK

Spelling

Interpunksie

.. Leestekens
.. Skryftekens
.. Proefleestekens

SKEMA 3.13: GRAFIESE VLAK

Die korrigering van spel- en interpunksiefoute kan beskou word as die kosmetiese
veranderinge aan 'n teks (Carstens 1996 14). Foutiewe spelling en interpunksie raak
skaars die wese van 'n taal, maar terselfdertyd is korrekte spelling en interpunksie
ook baie belangrik, want dit vorm deel van die kriteria vir die beoordeling van 'n teks
(Combrink & Spies 1994: 165). As jy 'n geskrewe teks na iemand toe stuur, is
daardie teks jou verteenwoordiger en daarom moet dit 'n goed versorgde teks wees.
Vir die taalversorger kan die korrekte spelling van woorde dikwels probleme
oplewer en juis daarom behoort geen taalversorger sonder die nuutste hersiene
weergawe van die Afi-ikaanse Woordelys en Spelreets (AWS: 1991 15 ) te wees nie.
Ander bronne, naas woordeboeke, wat ook baie handig te pas kom, is die
verskeidenheid taalgid<ife. soos byvoorbeeld: Sakboek van regte Afrikaans (SARA)
van Spies & Combrink (1994) en Die korrekte woord (Van der Merwe & Ponelis
1993), en Prinsloo & Odendal (1995), asook taalhandboeke. Die taalversorger moet
in staat wees om gemoliveerde veranderinge te kan aanbring sy moet byvoorbeeld
kan se waarom daar in 'n gegewe teks byvoorbeeld eerder van die term "integraal" as
"integrerend" gebruik gemaak moet word. Jy moet altyd in staat wees om aan die
skrywer te kan wys waar jy jou antwoorde vandaan gekry het.
Die"spellingkwessies" word breedvoerig in die AWS bereel. Enkele problematiese
spellingkwessies is onder andere:
... woorde met of sonder die deeJteken/kappie/koppeJteken,
... die gebruik van die aksenttekens,
... die i of ie vir die i-klank,
... aardrykskundige eiename,
14

15

'n Mondelinge mededeling aan ouleur.
Besonderhede van bronne is yo/gens diejongste opgedateerde uitgawe daarvan.
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... wisselvorme, veral by meervoudsvorming,
... los of vas, en
... afkortings.
Spies & Combrink (1994: 166) se dat geen skrywer ooit sonder 'n woordeboek
behoort te wees nie, en dat jy gereeld moet naslaan en kontroleer - selfs al twyfel jy
nie. Nog 'n belangrike stelling wat hulle maak, is dat mense eerder geleer moet word
hoe en waar om inligting te kry as wat jy stringe spelreels uit jou kop leer.
Skoolleerlinge moet gereeld 'n nuwe spelreel leer sonder dat hulle ooit die hoekom
daarvan verstaan, byvoorbeeld: wanneer 'n vokaal in 'n oop sillabe staan, word slegs
'n enkele vokaalteken gebruik (AWS 1991: 18). Neem die volgende twee woorde as
voorbeeld: ha-kie (haak) teenoor hak-kie (hak). Indien die leerlinge daarvan bewus is
dat die basisvorm van die woord 'n invloed het op die spelling (met ander woorde die
konsonant wat verdubbel al dan nie) en dat daar 'n betekenisverskil is tussen die twee
woorde, sal die spelreel nie meer 'n abstrakte iets wees nie, maar 'n reel wat hulle
kan toepas.
Interpunksie behels al die leestekens, skryjiekens (diakritiese tekens) en
proejleestekens. Daar moet 'n onderskeid getref word tussen die drie begrippe,
aangesien dit dikwels met mekaar verwar word.

a)

'n Leesteken word nie gelees of uitgespreek nie. Hulle werk is om die
woorde wat weI uitgespreek word, makliker leesbaar en verstaanbaar te maak.
Leestekens baken sinne af en dui, tot op 'n sekere hoogte, die verhouding
tussen die dele van 'n sin aan (Spies & Combrink 1994: 98-99).
Leestekens kan verder omskryf word as die vertolkers van toon, aksent, ritme
en betekenis. Die leestekens moet in die skrif aan die leser oorbring wat die
spreker gewoonlik op hoorbare wyse aan die hoorder oordra (Van der Merwe,
1981: 21). Volgens Van der Merwe & Ponelis (1993: 132) bring leestekens
geen groter duidelikheid mee nie, maar is dit meestal lastig en belemmer die
natuurlike leesproses.

Die volgende leestekens word gewoonlik onderskei: aandagstreep,
aanhalingstekens, dubbelpunt, hakie, komma, kommapunt, punt, stippels,
uitroepteken en die vraagteken.
b)

Skryftekens word ook diakritiese tekens genoem. In ons skryfsisteem is daar
net 26 letters, ongelukkig is daar soveel meer klanke in ons taal. Om hierdie
tekortkoming te bowe te kom, maak ons in Afrikaans gebruik van skryfiekens.
Hierdie skryftekens verrig elkeen net so 'n belangrike funksie as enige letter
van die alfabet (Botha & Van Aardt 1978: 51).

Die volgende skryftekens word onderskei: ajkappingsteken, aksenttekens,
deeltekens, hoojletters, kappie en koppeltekens.
c)

Proefleestekens is volgens

C~rstens

(1994: 226) ook skryftekens wat
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aangewend word om joule aan te dui. Die taalversorger (proefleser) het nie
die ruimte op die teks om die foute volledig te korrigeer nie, en daarom word
daar gebruik gemaak van proefleestekens. Wanneer die teks of proewe gelees
word, is dit nie voldoende om die korreksies in die reels aan te bring nie en
daarom maak jy gebruik van die verskillende lekens, simbole of afkortings wat
jy in die kantlyne aanbring om sodoende die tikster of setter se aandag op die
foute te vestig (Van der Merwe 1981: 35). (Sien ook par.6.3.)
3.2.7.6

Stilistiese vlak l6

Die wyse waarop 'n persoon sy gedagtes verwoord, hetsy mondeling of skriftelik, kan
onder een oorkoepelende term saamgevat word, naamlik sty!. Berner (1982: 52) skryf
dat 'n taalversorger sty) nie moet beskou as sinnelose detail nie, "but a way of
keeping the consistency and thus the credibility of the paper alive." (My kursivering
AdP.)
Van der Merwe & Ponelis (1993: 215) skryf dat die graad van j()rmalileit van
taalgebruik bekend is as stylvlak. Die belangrikste onderskeid wat getref word, is
tussen formele en informele taalgebruik. In Carstens (1994: 297) word 'n stylskaal
gegee wat die onderskeie stylvlakke aandui; in Van Schalkwyk & Viviers (1992: 52)
word 'n soortgelyke register of stylskaal gegee. Die styl wissel van uiters formeel tot
intiem; telkens word aangedui waar die vlak van taalgebruik in die algemeen gebruik
word (sien ook skema 3.1):

Uiters formeel
Formeel
Gesprekstyl
Informeel
Intiem

~

~
~

~
~

deftige taal
kantoortaal
skemerkelkietaal
koffiehuistaal
T. V. -kamertaal

SKEMA 3.14: STYLSKAAL
In die bogenoemde stylskaal word vyf stylvlakke geldentifiseer na aanleiding van
Joos (1959). Die eerste stylvlak is die uiterste formele of gespanne vlak en
taalgberuik op hierdie vlak is hoofsaaklik beperk tot verhewe skryftaal. Carstens
(1994: 297) noem ook dat die styl gevolg word by sekere amptelike rituele soos
byvoorbeeld parlementsopeninge en huweliksbevestigings. Daar kan dus na die taal
op hierdie stylvlak verwys word as kansellaal ofbaie deftige taalgebruik.
Die volgende stylvlak is minder formeel, maar word steeds gekenmerk deur "stywe"
taalgebruik. 'n Taalgebruiker sal van hierdie stylvlak gebruik maak vera! in geskrewe
tekste en openbare redevoenng (Carstens 1994: 297).
16

Bronne wat geraadpleeg kan word aangaande die stylkwessies is o.a.: Carstens (199-1: hoofstllk 8). Van
Schalkwyk & Viviers (1992). Taylor (1981). Wales (1989) en Wybenga (1987).
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Derdens is daar die gesprekstyl of gemoedelike taalgebruik wat onbekendes by
semiformele geleenthede gebruik.
Die volgende stylvlak is informele ofgemaklike taalgebruik. Dit is die koffiehuistaal
wat bekendes teenoor mekaar in 'n gemaklike situasie sal gebruik. Laastens is daar
die intieme stylvlak, waar die spreker en die hoorder(s) (baie) intiem bekend is aan
mekaar.
Die taalversorger moet bewus wees van hierdie stylvlakke. Om die stylvlakke te kan
toe pas, moet die taalversorger kennis dra van die uiteindelike gehoor en die doel van
die teks, want die twee faktore sal uiteindelik die stylvlak van die teks bepaal. Die
volgende sake ressorteer ook onder stylaspekte en daarom behoort die taalversorger
ook daaraan aandag te skenk (Van Schalkwyk & Viviers 1992: 51):

... Helderheid.
... Kernagtigheid.
... Korrektheid.
... Samehang.
... Verstaanbaarheid.
... Logiese denke.
... Eenvoud.
... Hoflikheid.
... Objektiwiteit.

... Volledigheid .
... Lewendigheid.
... Respek .
... Oorspronklikheid.
... Goeie taalgebruik.
... Register.
... Vloeiendheid.

Nog 'n saak wat volgens Judd ( 1982: 123) ook onder styl bespreek behoort te word, is
die kwessie van stereotipering van die minderheidsgroepe: vroue, etniese groepe en
die oues van dae. Dit is die taalversorger se taak om op die uitkyk te wees vir
sodanige diskriminerende terme en om dit aan die skrywer uit te wys. Dit is
belangrik dat 'n teks polities korrek en nieseksisties sal wees. 'n Praktykgerigte
voorbeeld is die gebruik van hy/sy in 'n teks. Die taalversorger kan die probleem
oplos deur verkieslik van die meervoudsvorm gebruik te maak: hulle in plaas van hy
of sy of die taalversorgerlskrywer kan een vorm as neutrale vorm kies ter, wille van
woordekonomie en om stilistiese redes en dit dan in 'n voetnoot meld. Wanneer die
taalversorgers besig is met die taalversorgingsproses, moet hulle toesien dat dit 'n
volledige prentjie is en dat sekere samelewingsgroep nie uitgelaat of benadeel word
nie. Is al die vrouens verpleegsters en die mans dokters? Vrouens, sowel as mans,
nieblankes, blankes, oumense en jongmense kan tog enige posisie in die samelewing
beklee.
Dit is egter belangrik dat enige veranderinge wat ten opsigte van
stereotipering aangebring word, eers met die skrywer en uitgewer bespreek word
(Judd 1982: 133).
Berner (1982: 60) se dat 'n mens nie terme mag gebruik wat byvoorbeeld impliseer
dat almal wat ouer as sestig is, oud, siniel of stadig is nie, want "What the body loses
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in strength over the years the mind gains in wisdom". Hy wys ook daarop dat 'n
taalversorger aIle verwysings na ras moet verwyder, tensy dit deel vorm van 'n
spesifieke beskrywing, byvoorbeeld 'n Polisiebeskrywing: blou oil, krullerige doker
hare, 1,85 m, 85 kg en blank. Hier is die verwysing na ras (blank) wei relevant omdat
dit die Polisie kan help om die verdagte persoon op te spoor.
3.2.7.7

J7
.
PragmatIese
v Ia k

Pragmatiese taalgebruik is die korrekte of gepaste taalgebruik in 'n gegewe konteks
of situasie. Twee belangrike sake waaraan hier aandag geskenk moet word, is
registers en kodes.
Van der Merwe (1991: 187) definieer registers as 'n VOrm van taalgebruik wat
kenmerkend is van 'n bepaalde aktiwiteit. Die taalgebruik, met ander woorde die
graad van formaliteit, moet pas by die boodskap en situasie. Register kan beskou
word as die "variasie wat omskryf word met verwysing na die gebruik van taal in
sosiale situasies" (Du Plessis 1995: 23). Meestal word register dan ook beskou as die
taal wat veral binne bepaalde beroepsituasies gebruik word, met ander woorde
wanneer 'n persoon besig is met 'n bepaalde aktiwiteit (bv. doseer), word 'n bepaalde
register gebruik (akademiese taalgebruiklregister) (Webb 1989: 430). Webb se ook
dat registers 'n inklusiwiteits- en eksklusiwiteit5jimksie het, want die bepaalde
register kan mense wat die bepaalde register nie ken ofbeheers nie, uitsluit.
Voorbeelde van registers is onder andere die registers wat pas by rugbyspelers,
winkelklante, in die kerk, by skoolkinders en studente. Elke groep vereis 'n eie
register (Van Schalkwyk & Viviers 1992: 51).
Die vermoe waaroor 'n taalgebruiker beskik om verskeie registers te gebruik in
verskillende situasies, staan bekend as kodewisseling (sien skema 3.1 & skema 3.14 ).
Daar is drie faktore wat bepaal watter register op 'n gegewe oomblik deur 'n
taalgebruiker gebruik word, te wete:
-
-
-

Die rol wat sy op daardie oomblik vervul, bv.: do sent x student; ouer x kind.
Die domein waarbinne beweeg word, bv.: die kampus of die sportveld.
Die stylvlakke van die situasie, bv.: formele taalgebruik tydens 'n erediens
(Carstens 1994: 235).

Kodewisseling hoef, volgens Du Plessis (1995: 24-25), nie net tussen die onderskeie
varieteite van 'n taal plaas te vind nie, maar kan ook tussen verskillende tale
piaasvind. Vir die taalversorger hou register- en kodewisseling die volgende in:
'n Kennis van die finale lesers. Ken hulle die gegewe register of moet daar
eerder van 'n meer algemene register gebruik gemaak word?
Kennis van die doel van die teks. Is dit 'n formele teks wat die leser moet

17

Enkele van die branne wat in hierdie verband geraadpleeg kan word. is: Van laarsveld. red. (1982). Van
laarsveld. red. (1987) en Brown & Yule (1983).
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oorhaal tot 'n besluit of 'n informele kennisgewing?
In die teks moet dieselfde register ofkode regdeur die teks gehandhaaf word
en die taalversorger moet daarom let op enige kodewisseling.
Roux (1993: 13) gaan van die veronderstelling uit dat styl bloot 'n onderafdeling van
register is; register word dan as die omvattende begrip beskou. Verder noem Roux
( 1993: 14) dat register en styl albei gebruiksvariasies is, want "register hou verband
met die situasie en styl met die verhouding tussen die gespreksgenote".

3.3 SAMEVATTING: NORME
In hierdie hoofstuk is aangetoon dat normering op aile vlakke van ons lewe 'n rol
speel - ook op taalvlak. Vir die taalversorger is kennis van taalnorme belangrik,
want die taalversorgingsproses is in wese 'n normeringsproses. te wete 'n proses waar
die taalversorger aan die hand van taalnorme die foute in die teks korrigeer. Hierdie
foute is ook nie net spelfoutjies nie, want spelfoute is dikwels die kleinste gedeelte
van die taalversorger se taak in die versorging van 'n teks. Die volledige versorging
van 'n teks beheJs meer as net die "kosmetiese" veranderinge van spelling en
interpunksie. Die teks moet ook aan die vereistes van pragrnatiese korrektheid, goeie
styJ, fonologiese en morfologiese korrektheid, sintaktiese eenheid en leksikologiese
korrektheid voldoen.
'n Taalversorger moet op die hoogte wees van aile taalkundige reels en konvensies
om sodoende aan die eise van die klant te kan voldoen. Mackie (1995: 185) gee die
antwoord op die vraag: Waarom hierdie moeite doen met faal en taalversorging 7
"Precision with words is essential if you want to convey your meaning with true
clarity."
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HOOFSTUK4

TAALBEBEERSING EN DIE TAALVERSORGJNGSPRAKTYK

4.1

INLEIDEND

In hierdie hoofstuk word gelet op taalbeheersing en die invloed daarvan op die
taalversorger se taak. Eerstens word daar 'n omskrywing gegee van die be!:,Tfip
taalbeheersing, asook 'n omskrywing van die velde van taalheheersing. Tweedens
sal aandag geskenk word aan die rol van die teks in taalbeheersing, dit wil se
koherensie in 'n teks, die skryfvan 'n teks en die heoordeling van 'n teks. Laastens
word aandag geskenk aan taalbeheersers en taalversorgers en die verskillende
benaderinge wat onderskeidelik gevolg word, asook na sekere raakpunte en verskille
tussen taalbeheersers, tradisionele taalversorgers en modeme taalversorgers.

4.2

TAALBEHEERSING: 'n OORSIG

Taalbeheersing, as vakgebied, het volgens Braet (1980: 1) in 1969 ontstaan. In 'n
ander bundel stel Braet (1993: 11) dit egter eksplisiet dat 'n mens nie die [out moet
maak om te dink dat taalbeheersing eers in in 1969 tot stand gekom het nie. Dit kan
teruggevoer word tot by die klassieke retorici. Tradisioneel word die ouer taalkunde
afdeling toegepaste taalkunde ook tot taalbeheersing gereken.

4.2.1

Taalheheersing: 'n taakomskrywing

Taalbeheersers hou hulle primer besig met kommunikasie (Van den Hoven & KorpeJ
1989: 17).
Van den Hoven & Korpel (1989: 17) toon aan dat hulle met die term kommunikasie 'n
bepaalde groep prosesse aandui, en aan die hand van die onderstaande skema (skema
4.1) word die prosesse verduidelik. Die volgende prosesse word onderskei, naamlik
die prosesse waar 'n sender (S) deur 'n bepaalde medium (M), met 'n bepaalde doel
of intensie (D) inj(Jrmasie (I) wil deurgee aan 'n ontvanger (0), wat dan hierdie
gegewe inligting op 'n manier verwerk en interpreteer.
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~

Sender

Verbaal

Medium

I

Ontvanger

I

t
lnfonnasie
Verwerk

Doel

SKEMA 4.1: OlE KOMMUNIKASlEPROSES

Van den Hoven & Schellens (1993: 145) gee twee "functionaliteitsbegrippen" wat
volgens hulle deur die meeste taalbeheersingsondersoekers onderskryf word:
(I)
(2)

"Een van de doe len van het taalbeheersingsondersoek is de functionaliteit van
taalgebruiksprocessen te analyseren en te evalueren."
"Zulke taalgebruiksprocessen voltrekken zich in een bepaalde maatschaplijke
context."

Uit die bogenoemde "functionaliteitsbegrippen" kan die volgende afleidings gemaak
word. In 'n taalbeheersingsondersoek gaan dit hoofsaaklik om die fuoksionele
gebruik van taal, met ander woorde die beheersing van 'n taal. Funksionele
taalbeheersing impliseer dat die taalgebruik, hetsy verbaal of skriftelik, 'n funksie of
doel moet he en dat dit korrekte taalgehruik moet wees.
Braet (1980: 38) is van mening dat taalbeheersing oorkoepelend beskou moet word as
taalgebruikers se kommunikatiewe vermoe, waardeur die hoorder sowel as die spreker
in staat gestel word om deur middel van taal inligting oor te dra en te bekom.
Taalbeheersingsvelde of -gebiede wat die afgelope paar jaar by ondersoeke betrek is,
is onder andere: die argumentasieteorie, gespreksanaIise, skryf- en leesondersoeke,
stylondersoeke en ondersoeke na taalvaardigheidsonderwys (Braet 1988: 208-216).
4.2.2

Die interdissiplinere karakter van taalbeheersing

Tydens die voorondersoek het dit duideIik geword dat taalbeheersing as subdissipline
nie afsonderlik van ander subdissiplines funksioneer nie. Maes, Van Hauwenneiren
& Van Waes (1994: 1) verwys dan ook na die interdissiplinere karakter van
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taalbeheersing. Hulle voer aan dat taalbeheersing nie gesien moet word as 'n
tradisionele taalkundige dissipline soos byvoorbeeld algemene taalwetenskap of
semantiek nie, maar eerder as 'n interdissiplinere dissipline. Hulle voer die volgende
as rede aan: "(H)et taalbeheersingsonderzoek zoekt qua onderzoekvraag en methode
immers inspiratie by tradisionele letterendisciplines, zoals de pragmatiek, de
(teks)semantiek, de logika, de psycholinguistiek, de sociolinguistlek, de taalfilosofie,
en zelfs bij niet-Ietterendisciplines zoals de sociologie en psychologie" (Maes, Van
Hauwermeiren & Van Waes 1994: 3).
Braet (1988: 207-208) voer ook aan dat taalbeheersing 'n omvangryke yak is en "geen
specialisme", want ondersoekers van ander velde, soos byvoorbeeld tekswetenskap,
psigologie, regte en filosofie, word betrek by die ondersoeke.
Vir die taalversorger het hierdie interdissiplinere karakter besondere waarde, want
taalbeheersing as yak of subdissipline betrek al die ander subdissiplines wat 'n rol
speel by die opstel van modelle vir taalversorging. Skema 4.2 dien ter illustrasie van
die onderskeie subdissiplines wat deur taalversorging betrek word:
..

_----

Pragmatiek

Normering

Taalbeheersing

Sosiolinguistiek
- - _.....

_--

Tekslinguistiek

TAAL VERSORGING
- - - ..

_

SKEMA 4.2: INTERDISSIPLINeRE TAALBEHEERSn-TGSKARAKTER
Taalbeheersing vorm met ander woorde die fokuspunt of sentrale subdissipline in die
samestelling vir 'n model van taalversorging. Al die kennis waaroor 'n taalversorger
beskik of moet beskik, word saamgevat deur die taalbeheersingsteorie. Braet (1993:
12) is dan ook van mening dat hedendaagse taalversorgers eerder taalbeheersers
genoem moet word (sien 4.4 hieroor).
4.3

DIE TEKS AS SENTRALE EENHEID IN TAALBEHEERSING

Taalbeheersers, aldus Braet (1993: 12), plaas die klem op "het niveau van de tekst".
Daar word ook allerlei eise van "communicatieve adequaatheid" aan die taalteks

•
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gestel, soos byvoorbeeld begryplikheid en aanvaarbaarheid van onder andere
argumentasie. Hy gaan verder en se dat taalbeheersers nie net belangstel in die teks
as produk nie, maar ook in die proses van opstel en verwerking van 'n teks.

4.3.1

Teks en koherensie

Koherensie is 'n noodsaaklike voorwaarde by die verwerking van 'n teks. 'n Teks
kan slegs verstaan word as die opbou van inligting in hierdie teks 'n samehangende of
koherente eenheid vorm (Noordman & Maes 1993: 24). En van die maniere waarop
'n teks geanaliseer kan word, is om vas te stel uit watter onderdele die teks bestaan en
hoe die onderdele met mekaar saamhang. Die oorkoepelende tekstema moet soos 'n
goue lyn reg deur die teks loop (Steenhouder et al. 1992: 58). Tekseenheid is dus
noodsaaklik vir teksbegrip, want 'n willekeurige reeks sinne vorm nog lank nie 'n
samehangende teks nie. Noordman & Maes (1993: 24) identifiseer twee soorte
koherensie wat vir die taalbeheersers (en taalversorgers) van belang is, naamlik
relasionele (relationele) en referensiele (referentiele) koherensie. Eerstens moet die
onderskeie tekssegmente op 'n koherente manier met mekaar skakel (relasionele
koherensie) en tweedens moet daar in die verteenwoordiging (representatie) korrekte
informasie aan die korrekte teksreferente toegeskryf word (referensiele koherensie).
'n Teksreferent is 'n entiteit waaroar inligting in 'n sin of teks oorgedra word,
byvoorbeeld die groat man of die bus na Amsterdam; man en die bus is met ander
woorde die onderskeie teksreferente.
4.3.1.1

Referensiele koherensie

By referensiele koherensie staan die informasie oor die teks sentraal; daar word ook
hierna verwys as die referensiele boodskap (Steenhouder et al. 1992: 59). Noordman
& Maes (1993: 34) identifiseer enkele teoretiese orientasiepunte:
1)

2)

3)
4)

Lesers bou 'n referensiele en koherente teksrepresentasie op deur die
inkomende inligting te koppel aan die spesifieke (teks-)referent waarop die
inligting betrekking het.
Lesers "hou boek" van die teksreferente in die geleesde teks, en verder kom
daar ook belangrike tekens en simbole (signalen) in die teks voor wat help om
'n verwysingsraamwerk te vorm en uit te brei.
Die vorm of tipe referensiele uitdrukking weerspieel die graad van aktivering
ofbeskikbaarheid van die teksreferente in die representasie.
Eksplisiete referensiele uitdrukkings gee gewoonlik toegang tot referente wat
'n lae graad van beskikbaarheid of toeganklikheid in die teks het. Vir
uitdrukkings wat 'n hoe graad van toeganklikheid het, word van minder
eksplisiete referensiele uitdrukkings gebruik gemaak.

In 'n ander bron skryfMaes & Noordman (1994: 72) dat referensiele koherensie die
manier is waarop die regte inligting aan die regte teksreferent gekoppel word.
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4.3.1.2.

Reiasionele koherensie

By relasionele koherensie gaan dit oor die wyse waarop segmente in tekste op 'n
koherente wyse aan mekaar geskakel word (Maes & Noordman 1994: 72). Die
fokuspunt is met ander woorde die vraag h6e die onderskeie tekssegmente aan
mekaar verbind word en wat die aard en die inhoud van die relasie tussen die
onderskeie dele is. Hierdie verband tussen teksdele kan op verskeie wyses ontstaan,
byvoorbeeld deur middel van voegwoorde, anafore en kollokasies (die gereelde
naasmekaarplasing van woorde, HAT 1994: 557) wat die kohesie in die teks duidelik
maak (vgL Noordman & Maes 1993: 42).
Maat (1994: 118) maak die stelling dat koherensierelasies semantiese sowel as
pragmatiese eienskappe vertoon; eike koherensieverband moet as semanties
illokusioner (bv. 'n bevel, vraag of belofte) en perlokusioner (dit is die handeling
waarmee die spreker 'n bepaalde effek by die hoorder wil ontIok) gekarakteriseer
word. Ter illustrasie voig die volgende twee sinne:
1) Theo is moeg omdat hy gehardloop het.
2) Theo is moeg, want hy is uitasem.
Voorbeeid (1) is 'n voorbeeid van 'n semantiese relasie - die samehang ontstaan
deurdat die gebeurtenis die beskryfde woorde logies laat saamhang. Voorbeeld (2) is
'n voorbeeid van 'n pragmatiese relasie: uit ons wereldkennis weet ons dat wanneer
iemand vinnig hardloop, sy/hy uitasem sal wees (vgl. Sanders 1994: 131-132).

4.3.2

4.3.2.1

Die ,,'kryfvan 'n teks

'n Proses- en produkbenadering

By die skryf van 'n teks moet die skrywer daarvan bewus wees dat die hele
skryfproses in twee dele verdeel kan word, naamlik die proses en die produk. Die
produk is die teks: byvoorbeeld die gedig, verhaal, referaat; die produk is derhalwe
die resuitaat van die proses. Die proses is die fisiese skry( daarvan of die proses kan
ook aanieiding gee tot die lees daarvan. By (mondelinge) taaigebruik is die kwaliteit
of gehalte van die produk weI afhanklik van die proses (Van Lint 1980: 116).
By taaibeheersing is daar 'n klemverskuiwing vanaf produk na proses. Die klem is
nou nie meer net korrekte en suiwer taalgebruik as enigste norm nie, maar eerder op
suksesvolle kommunikasie. Volgens die produkbenadering gaan dit vera) oor die
aanleer van die korrekte manier of wyse waarop jy 'n spesifieke teks moet skryf,
byvoorbeeld die korrekte vorm van 'n sake brief. Die prosesbenadering is meer
laakspesifiek
die skrywer (bv. skolier, dosent, joernalis) kry 'n opdrag om 'n
spesifieke produk (bv. 'n opstel, artikel, berig) te lewer (vgl. Enning & Van Steen
1989: 103).
Van den Bergh & Meuffels (1993: 193) het bevind dat goeie skrywers 'n skryfopdrag
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beskou as 'n vonn van kommunikasie, terwyl die minder goeie skrywers hoofsaaklik
konsentreer op die inhoud en sodoende die retoriese aspek uit die oog verloor.
Vir die taalversorger is die produk sekerlik die belangrikste, maar 'n kennis van die
proses is egter ook baie belangrik. Die taalversorger moet oor 'n kennis van die
kognitiewe prosesse beskik, sodat sy die oorsprong of oorsaak van die bepaalde
skryffoute kan identifiseer. Party mense beheers wei 'n taal, maar is nie in staat is om
korrekte sinne te vonn nie. Stutterheim (1954: 75) is van mening dat hierdie
verskynsel van skryffoute ontstaan wanneer persone hulself skriftelik anders moet
uitdruk as mondelings (die verskil tussen skryftaal en gesproke taal).
Van Lint (1980: 117) bepleit die opstel van 'n produk- en prosesmodel, want deur so
'n model sal die skrywer insig kry in die samehang van genres, die produkte en die
prosedures, die tematiese struktuur, die organisasie, die interaksie en
gebruiksvoorwaardes. Hy se verder ook dat 'n mens met behulp van so 'n model die
verbande tussen verskillende vonne van taalverkeer ook beter sal begryp en as
variante van mekaar sal beskou. Daama sal die taalbeheersers in staat wees om onder
meer die begrippe proses, prosedure en spelreels vanuit die basismodel te definieer
en die morfologie, sintaksis en pragmatiek van die genres te beskryf
Die taalbeheersers se uitgangspunt is, vol gens Schell ens (1989: 35), die oplossing van
gebrekkige taalbeheersing.
Die oplossing Ie volgens hom in 'n geordende
omskrywing van die stappe wat nodig is om die taak uit te voee Dit is daarom
noodsaaklik dat daar 'n prosedure- of teksmodel sal bestaan om tot groter
taalbeheersing te lei. Schellens (1989: 36) bevestig dat daar 'n klemverskuiwing
vanaf prod uk (teksmodelle) na proses (prosedures) in die taalbeheering plaasgevind
het. Na 'n deeglike ondersoek bevind hy dan ook dat die aard van die gebrekkige
taalbeheersing sal bepaal of die oplossing van die probleem in 'n proses- of
produkbenadering gelee is (vgL Schellens,1989: 38). Die taalversorger moet daarom
nie net op die teks (produk) aIleen konsentreer nie, maar ook op die (skryf-)proses.
Die taalversorger moet aan die skrywer raad en leiding kan verskaf oor foute en die
oorsake daarvan, sodat die skrywer kan poog om die foute in die toekoms te venny.

4.3.2.2

Die skryfproses

Tydens die proses van taalvaardigheidsonderrig (op watter vlak ook al), is dit
noodsaaklik dat die onderwyser/taalversorger die skryfproses aan die leerder sal
verduidelik. In enige skryfproses word volgens Van den Bergh & Meuffels (1993:
192) drie makroprosesse geldentifiseer:
1) beplanning;
2) fonnulering, en
3) hersiening.
Tydens die beplanningsfase bepaal die skrywer die doe! van die teks en word
inligting gegenereer en georganiseer (Van den Bergh & Meuffels 1993: 192). Die
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belangrikste aspekte tydens hierdie fase is die bedoeling: tot wie rig die skrywer die
teks? En wat wil die skrywer bereik deur middel van die teks? Hierdie vrae verskaf
leidrade by al die beslissings en keuses wat die taalversorger neem oor die inhoud,
struktuur, formulering en afronding van die teks. Die skrywer moet voordat sy begin
om te skryf, bepaal wat die spesifieke doel van die teks is. Verder moet die lesers
ook gespesifiseer word (Drop & De Vries 1973: 165). Die tekstipe bepaal dikwels
die oorhoofse doelstelling, naamlik: saaklike of akademiese tekste word seIde of ooit
geskryf vanuit 'n innerlike behoefte of 'n spontane gevoel (Steenhouder el at. 1992:
209). Die skrywer moet aan haarself dink as die argitek van die geskrewe boodskap:
Hoe kan jy 'n verslag of brief begin skryf sonder om te beplan? Nutting et at. (1996:
274) se dat die skrywer met die bogenoemde vrae in gedagte moet skryf:
.. Die konleks waarin geskryf word~
.. Die onderwerp waaroor geskryfword;
.. Die persoon of groep waarvoor geskryf word;
.. Wal jy regtig vir hulle wil se, en
.. Waarom jy dit vir hulle wil se.
Die taalversorger moet vooraf deur die skrywer ingelig word oor die doelstellings en
die toekomstige lesers van die teks, sodat die taalversorger - wal eintlik die leks se
eersle leser is kan vasstel of die skrywer in die vooraf opgestelde doelstellings slaag
en of die lesers se vrae deur die teks beantwoord gaan word. Steenhouder et al.
(1992: 210) identifiseer drie soorle doelwitte:
1)
2)

3)

Organisa8iedoel: die doel waarvoor 'n teks moet dien. Wit die leser
gegewens verkry uit die teks?
Teksdoel: die doel wat die skrywer wil bereik deur die teks, byvoorbeeld om
belangstelling te wek, te oortuig, te versoek of wil die skrywer iemand se
steun wen deur die teks? Die teksdoel bepaal wat die inhoud van die teks
moet wees, aan wie die teks gerig moet word en hoe die teks geskryf moet
word.
Lesersdoel: die doel wat die leserspubliek wil bereik, met ander woorde om
kennis te verwerf, te beoordeel, te reageer, uit te voer ofte onthou.

Saam met die doelbepaling moet die skrywer ook 'n voorlopige lilelanalise maak.
Hierdeur word die skrywer se gedagtes verder gerig en word die sentrale tema of
vraag gei"dentifiseer. Wanneer die sentrale tema en die subtemas geldentifiseer is,
begin die skrywer om antwoorde op die vrae te soek. Die skrywer moet op die
volgende drie vrae antwoorde vind (Steenhouder el at. 1992: 59):
1) Wat is die tema van die teks?
2) Wat is die vrae wat beantwoord moet word in hierdie teks?
3) Word hierdie vrae beantwoord?
Sodra die tema en subtemas gei"dentifiseer is, word die inligting georganiseer met
behulp van 'n kernskema. Tydens die Jormuleringsproses word al die versamelde
inligting in 'n talige vorm weergegee. Die kernskema word uitgebrei en idees word
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konkreet geformuleer. Uit die uitgebreide skema kan die skrywer reeds bepaal of die
formulerings duidelik en korrek is en of die styl gepas is vir die doel van die teks.
Tydens die laaste fase
die hersieningsfase
moet die skrywer foute,
inkonsekwenthede en ander gebreke in die teks identifiseer en korrigeer. Die harde
werk begin nou eers. Carrol (1995: 89-90) maak die opmerking dat die bekende
skrywer Hemingway een keer gese het dat skryf 10% inspirasie is en 90% perspirasie
en dat die perspirasie begin met die oorlees, herbedink, herfrasering en herskryf van
die teks. Dit is ongelukkig ook die fase wat deur die meeste skrywers gelgnoreer
word. In die praktyk voer die taalversorgers hierdie fase uit. Woorde, sinne en groter
teksgedeeltes word gekontroleer op grond van juistheid, gepastheid, inhoudelikheid
en korrektheid (vgl. Van den Bergh & Meuffels 1993: 192).
Verdere sake waaraan aandag geskenk moet word tydens die hersienings- of
evalueringsfase, is:
...
...
...
...
...
..
...

die uiterlike struktuur;
die moeilikheidsgraad van die taalgebruik en die inhoud;
die presiesheid van terminologie, verwysings en uitdrukkings;
die informasiedigtheid;
lewendigheid, dit wil se die afwisseling van sinstipes;
afwisseling van woordkeuse, gebruik van konkrete werkwoorde, gebruik van
voorsetsels asook die gebruik van vergelykings en beeldspraak, en
laastens taalkundige korrektheid in die algemeen (Steenhouder et at. 1992:
117-118).

Carrol (1995: 91) gee 'n verdere belangrike praktiese wenk vir die hersieningsproses
en dit is om die teks hardop te lees. Jy kan vir jouself lees of iemand anders kan vir
jou voorlees. Deur te luister, sal jy baie subtiele foutjies opgespoor kan word waaroor
andersins ge1ees sou gewees het.
Wybenga (1988: 497-498) gee eenvoudige en logiese en doeltreffende stappe vir die
skryfproses:
1) Versamel inligting:
(iF

::JfF

r:il"
r:tr

qr

Besin oor die onderwerp.
Vorm voorlopige hoofpunte.
Lees na oor die onderwerp.
Maak kemaantekeninge.
Rangskik aantekeninge en hoofpunte in 'n voorlopige volgorde.

Russel (1993: 228) stel gestruktureerde "brainstorming" voor vir die generering van
hoofpunte. Hierdie eerste stap is 'n voorbereidende fase Waar gepoog word om die
probleemstelling noukeurig te formu1eer, die beste metodes te vind om die
feitemateriaal te versamel, te selekteer en te orden (vgl. Groenewald 1970: 71).
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2) Beplanning:
CiT'
(jP
(jP
(jP

[ir

Bepaal die doel van jou skryfwerk.
Bepaal die teikengehoor en hulle behoeftes.
Besluit op "n tema.
Deel die versamelde data voorlopig volgens hoofpunte in.
Besluit op "n voorlopige titeL

3) Skryf

Indien die skrywer wil he dat die teks aan die leser se behoeftes moet voldoen, moet
dit vanaf die begin tot aan die einde "n deurlopende en samehangende Iyn he. Die
skrywer kan dit bereik deur "n koherente en interessante begin, 'n ontwikkelende
middel en 'n samevattende slot (vgl. Cheney 1983: 83).
Die inleiding moet vars, verrassend en treffend wees. Die inleiding het
'n dubbele doel, naamlik om die leser in kennis te stel waaroor die teks
gaan en om die leser se belangstelling in die teks te wek (Clouse 1996: 29).
fir

Russel (1993: 232) se dat die inligting in bree trekke moet vertel waaroor die
skryfstuk gaan handel. Die inleiding moet in die algemeen oor die onderwerp praat
en nie spesifiek wees nie.
~' Liggaam: elke hoojjJUnl vorm 'n paragraaf en moet ook ondersteunende
gedagtes he wat aansluit by die sentrale tema. Die onderskeie paragrawe
moet koherent aan mekaar verbind wees, asook aan die titet. Die Iiggaam
van die teks verteenwoordig die detail wat meewerk om die tema van die
teks uit te brei.

Slot: die einde van die verhaallberigfopstel moet samevattend wees.
Hierdie finale paragraaf bring die skrywer en die leser tot by 'n
bevredigende slot.
cC

4) Hersien:
:zr Lees deur vir verstaanbaarheid.
(jP

Lees deur vir taalkundige korrektheid.

Die laaste fase kan die verifikasie, vormgewing of hersiening genoem word (vgl.
Groenewald 1970: 76).
Selfanalise, kritiese evaluering (deur taalversorger),
herformulering en selfondersoek moet die kaf van die koring skei aldus Scheepers
1989: 10.
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4.3.3

Die beoordeling van 'n leks: lekskwaliteil

Spooren, Hoeken & Sanders (1994: 98) skryf dat die wyse waarop 'n teks opgebou is,
'n invloed het op die lees van 'n teks. Wanneer 'n persoon 'n teks lees, beoordeel sy
die teks. Hierdie beoordeling vind nie noodwendig altyd doelbewus en bepland plaas
nie. Die leser wat 'n teks beoordeel hetsy doelbewus of niebewustelik kyk na die
kwaliteit van die teks.
Maar op grond waarvan word 'n teks beoordeel? Watter kriteria word as riglyn
gevolg? Almal weet dat om te spel geen voorwaarde is vir goeie skryfwerk nie
(Maureau 1980: 47). Van den Bergh & Meuffels (1994: 154) wys ook op 'n probleem
met betrekking tot die beoordeling van skryfprodukte (tekste), naamlik dat daar in die
praktyk veral gebruik gemaak word van beoordelaars en dat hierdie beoordelaars
dikwels nie opgelei is nie. Die groot nadeel verbonde aan die gebruik van
beoordelaars is dat die beoordelaars dikwels onderling verskil, en selfs na 'n tydperk
kan verskil van hul eie beoordeling. Daar is geen konsekwente vorm of standaard van
beoordeling nie. Die beoordeling van 'n teks kan dus 'n baie frustrerende probleem
wees en boonop is die beoordeling nie betroubaar nie (Van den Bergh & Meuffels
1993: 181).
Die begrip betrf)ubaarheid is vir Van den Bergh & Meuffels (1993: 181) 'n
meerdimensionele begrip wat saamhang met die volgende begrippe:
1)

2)

Stabiliteit: Die beoordeling moet konsekwent wees. As 'n beoordelaar/leser
na 'n tydperk van 2-3 weke weer dieselfde teks moet beoordeel of lees, moet
daar tot dieselfde gevolgtrekking gekom word.
lntersubjektiewe ooreenstemming: Die beoordelaars moet ooreenstem: die
beoordeling moet dus onderling ook konsekwent wees.

Wanneer 'n leser, taalbeheerser of taalversorger 'n teks beoordeel en die tekskwaliteit
wil bepaal, is daar vier aspekte wat aandag moet geniet (BreedveIt, Van den Bergh &
Rijlaarsdam 1994: 108):
1)

2)

3)
4)

Doelw itbeplanning: Let daarop of die teks gefokus is en of daar 'n logiese
ontwikkeling is. Is al die doelwitte wat vooraf daargestel is, bereik deur die
skrywer?
Struktuur en organisering: Die taalversorger moet let op die paragrafering,
kohesie in die teks en tussen paragrawe onder ling asook die uitleg van die
teks.
Leserbewustheid: Let daarop of die die skrywer lesers betrek. Is die skrywer
interaktiefbetrokke by die lesers en hulle probleme?
Taalgebruik en styl: Hier gee die taalversorger aandag aan die grammatika,
woordeskat, register en variasie in die sinskonstruksies.

Alhoewe1 'n taalversorger seide 'n teks moet beoordeel in terme van 'n punt of
simbool, verwag die skrywer tog van die taalversorger om kommentaar te lewer, met
ander woorde om te beoordeel. Die taalversorger moet nie net na die spelling kyk
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nie, maar 'n versorgde teks moet ook voldoen aan die vereistes soos hier bo
uiteengesit deur Breedvelt, Van den Bergh & Rijlaarsdam (1994: 108).

4.4

TAALBEHEERSING EN TAAL VERSORGING

Braet (1993: 12) maak die stelling dat die tradisionele taalversorgers eintlik
taalbeheersers se voorgangers was. Hy sien die tradisionele taalversorger as iemand
wat aan die hand van allerlei boekies voorskrifte gee vir goeie taalgebruik en in
hierdie voorskrifte staan die korrektheid van woordkeuse en sinsbou sentraal.
Tradisionele taalversorgers stel die skrywers se produk sentraal, en daar word eise vir
die teks geskep, waaraan veral die formulering van die teks moet voldoen (Braet
1988: 213). Ouer taalversorgers het die neiging gehad om taalgebruik as 'n aparte
entiteit te beskou en om die teks te beoordeel op grond van taalkundige korrektheid
(vgl. Braet 1980: 2).
Uit die voorafgaande hoofstukke blyk dit egter duidelik dat die hedendaagse
taalversorger se taak baie meer behels as om net spelfoute te korrigeer.
In teenstelling met die tradisionele taalversorger, neem die moderne taalheheerser
(ook die moderne taalversorger), afstand van die beperking tot 'n grammatikale
norm, wat net toegepas word op die sin (Braet 1980: 5). Die klem word eerder
geplaas op die teks en daar word verskeie eise vir kommunikatiewe adekwaatheid aan
die teks gestel (Braet 1993: 12). Taalbeheersers (taalversorgers) gee ook meer aandag
aan stylaspekte soos byvoorbeeld taalkundige korrektheid, duidelikheid,
aantreklikheid en gepastheid (Braet 1988: 216). Braet (1980: 5) gee 'n opsomming
van die belangrikste verskille tussen tradisionele taalversorgers en hedendaagse
taalheheersers. Die onderstaande tabel is 'n verwerking van Braet (1980: 5) se
opsommmg van die verskille tussen tradisionele taalversorgers en hedendaagse
taalbeheersers:

TAALBEHEERSERS

TRADISIONELE
TAALVERSORGERS

Beskou taal as 'n kommunikasiemiddel

Beskou taal op sigself

Gee veral aandag aan die struktuur van
die teks

Plaas veral klem op die sin

Bestudeer die proses en die produk

r slegs die produk

Uit die bogenoemde tabel blyk dit dat taalbeheersers en tradisionele taalversorgers
nie in dieselfde asem genoem kan word nie.
Maureau (1980: 50) maak 'n belangrike stelling in verband met die bogenoemde
verskille: "In het werk van de moderne schrijfadviseurs komen, net als in dat van de
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taaiverzorgers, veel verschillende soorten adviezen voor". Daar is met ander woorde
'n ooreenkoms tussen dit wat taaibeheersers/modeme skryfadviseurs en
taalversorgers doen. Al die verskille tussen taaibeheersers en taaiversorgers wat deur
taaibeheersers aangevoer word, is egter verwysings na tradisioneie taalversorgers.
'n Modeme of hedendaagse taaiversorger moet weI nog verbeteringe aanbring op die
viak van die woord en die sin en daarom is 'n kennis van norme nodig, maar dit is
slegs die begin van die taaiversorger se taak. Pragmatiese en sosiolinguistiese insigte
word met ander woorde van die taaiversorger verwag. Die taaiversorger moet ook
Ieiding in verband met die vorm van die teks gee. Die taaiversorger moet weet hoe 'n
skrywer koherensie in 'n teks kan bewerkstellig, hoe die teks geskryfbehoort te word,
hoe die teks gelees gaan word en hoe beoordeling pIaasvind. 'n Taaiversorger is dus
nie 'n minderwaardige taalkundige nie, maar eerder 'n taaikundige met 'n bree kennis
van die taalkunde en sy beskik oor die vermoe om hierdie korpus van uiteeniopende
dissiplines saam te vat en toe te pas op 'n teks.

4.5

SAMEVATTlNG: TAALBEHEERSING

Alhoewel taalbeheersing tot by die vroeere retorici teruggevoer kan word, is
taalbeheersing as subdissipline 'n betreklik nuwe en onontginde terrein. As
subdissipline is die taalbeheersing belangrik vir die taalversorger om verskeie redes,
onder meer as gevolg van die interdissiplinere karakter daarvan. Deur die
interdissiplinere karakter word die taalbeheerser en die taalversorger se taalkundige
kennis van ander subdissiplines ook betrek.
Die onderskeie subdissiplines
funksioneer nou nie meer as afsonderlike taalkundige komponente nie, maar vorm 'n
koherente eenheid.
Taalbeheersing is taakspesifiek en plaas eerder klem op die proses as op die produk.
Vir die taaiversorger Ie die belang daarin dat 'n taalversorger die oorsprong van foute
maklik kan oplos as die taalversorger en die skrywer bewus is van die oorsake. Foute
ontstaan dikwels tydens die skryfproses en daarom is dit belangrik dat die
taalversorger ook oor kennis sal beskik aangaande die skryfproses. 'n Skrywer se
probJeem Ie dikwels in swak doelwitbeplanning, organisering van data, formulering
ofbioot 'n gebrek aan hersiening.
Tradisioneel het taalversorgers se benadering verskil van die van die taaibeheersers,
maar daar is feitlik geen verskille te bespeur tussen hedendaagse taaibeheersers en
hedendaagse taaiversorgers nie. Albei groepe het dit ten doel om 'n koherente, goed
versorgde leks as eindproduk te he. Suksesvolle kommunikasie is vir beide die
taalversorger en die taaibeheerser van groot belang. Die verskil Ie hoofsaaklik in die
benadering tot die teks. Taaiversorgers konsentreer hoofsaaklik op die produk, terwyI
die taaibeheersers konsentreer op die proses. Albei groepe gee aandag aan aibei
aspekte, naamlik die proses en produk, die klem verskil egter.
Uit hierdie hoofstuk bIyk dit dus dat daar heelparty ooreenkomste bestaan tussen die
hedendaagse taalversorger en die taaibeheersers. Die taalversorger se taak is met
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ander woorde in wese ook 'n taalbeheersingsproses.
In die volgende hoofstuk gaan word kortliks ingegaan op tekslinguistiek as model vir
taalversorging. Daar gaan onder meer gekyk word na wat 'n teks is, die verskillende
tekstipes asook die sewe standaarde of beginsels van tekstualiteit.
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HOOFSTUK5

TEKSLINGUlSTIEK EN DIE TAALVERSORGINGSPRAKTYK

5.1

INLEIDEND

In hierdie hoofstuk word aandag geskenk aan tekslinguistiek as taalkundige
subdissipline. Tekslinguistiek vorm saam met normering en taalbeheersing die
teoretiese basis vir taalversorging.
In hierdie laaste teoretiese hoofstuk word gekyk na tekslinguistiek en die invloed
daarvan op die taalversorgingstaak. Die sake waaraan aandag geskenk sal word, is
die omskrywing van die begrippe tekslinguisiek en leks, die sewe standaarde of
beginsels van tekslinguistiek en die nut van 'n kennis van tekslinguistiek vir die
taalversorger.

5.2

TEKSLINGUISTIEK: 'n BEGRIPSOMSKRYWING

In die ontwikkeling van tekslinguistiek kan drie stadiums of fases gerdentifiseer word.
Die vroegsle lase strek vanaf die laat sestigerjare tot die vroee sewentigerjare en is
gedomineer deur toespitsings op die ontwikkeling van 'n teksgrammatika. Hierdie
fase het redelik afgebaken en eenvormig gebly, deurdat daar klem geplaas is op die
toe heersende teorie-ontwikkeling vanaf die sin na die teks. Die volgende lase (laat
sewentigerjare, vroeg tagtigerjare) is oorheers deur sosiale aspekte. Dit is dan ook in
hierdie fase waar daar aandag geskenk word aan kohesie. koherensie, intensionaliteit,
aanvaarbaarheid, konteks en intertekstualiteit(vgl. par. 5.4). Die derde en mees
resente fase is gedomineer deur tekstualisasie, dit wil se die sosiale en kognitiewe
prosesse betrokke by die produksie en ontvangs van 'n teks. Die negentigerjare werk
mee na 'n algemene teks- en diskoerswetenskap (De Beaugrande 1995: 542).
Die term tekslinguistiek het volgens Carstens (1993: 6-7) twee moontlike
interpretasies, wat ten nouste saamhang met De Beaugrande (1995: 542) se fase
indeling. Die eerste of aanvanklike interpretasie is 'n "beperkende beskouing van die
analise van die linguistiese struktuur van hoofsaaklik geskrewe tekste". Die tweede
en meer resente interpretasie van die term is dat tekslinguistiek gesien moet word as
'n "oorkoepeJende term vir enige linguistiese ondersoek van die teks".
Die tekslinguistiek plaas klem op die linguistiese struktuur van lekste. Hierdie
linguistiese struktuur word met behulp van linguistiese middele ondersoek. Die
tekslinguistiek se oorkoepelende doelstelling is met ander woorde om die "beginsels
onderliggend aan die produksie en interpretasie van die gegewe linguistiese
struktuur(e) vas te stel" (Carstens 1993: 7).
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Uit literatuur wat handel oor die tekslinguistiek, kan die afleiding gemaak word dat
die sentrale doelstelling van die tekslinguistiek die leks self is (vgl. Hubbard 1993:
56). Carstens (1993: 7) formuleer die tekslinguistiek se kernvraag soos volg: "Wat
maak dit moontlik dat 'n besondere linguistiese struktuur weI as 'n 'teks', as 'n
kommunikatiewe handeling aanvaar word en 'n ander nieT'. Die tekslinguistiek se
primere taak is om die ware aard van tekstuele kommunikasie te bepaal (Carstens
1997 18).

5.3

INTERDISSIPLINeRE KARAKTER VAN TEKSLINGUISTIEK

Die tekslinguistiek as studieveld het ontwikkel onder die invloed van ander
dissiplines. Carstens (1997) huldig die standpunt dat die interdissiplinere aard van
tekslinguistiek vandag algemeen aanvaar word. Carstens & Van Schalkwyk (1994:
44) noem dat een van die aantreklikste aspekte van tekslinguistiek juis die
interdissiplinere aard daarvan is. Hierdie interdissiplinere karakter impliseer dat
tekslinguistiek nie 'n afgesonderde of gersoleerde dissipline is nie, maar dat die
"metodes en denkpatrone van verskeie dissiplines wat ook met taal werk", 'n bydrae
gemaak het tot die ontwikkeling van 'n "linguistiek" rondom tekste (Carstens 1997).
De Beaugrande (1995: 541) wys vier dissiplines of domeine aan wat 'n betrokkenheid
by tekslinguistiek het, naamlik diskoersanalise, diskoersverwerking, pragmatiek en
stiiistiek. Hy se verder dat hierdie betrokkenheid van ander dissiplines die
tekslinguistiek se buigbaarheid verhoog het en meegewerk het om die tekslinguistiese
doelwitte te herevalueer. Carstens (1991: 85) voer aan dat die tekslinguistiek ook
raakpunte het met ander dissiplines soos onder andere literere teorie, antropologie,
sosiologie, psigologie, teologie en vertaalwetenskap en uit die vorige hoofstuk blyk
dit dat daar ook raakpunte met die taalbeheersing is.

5.4

WAT IS 'n TEKS?

Soos reeds genoem, vorm die leks die sentrale uitgangspunt van die tekslinguistiek.
Uit die literatuur blyk dit nie altyd duidelik wat daar met die begrip leks bedoel word
nie. Die rede daarvoor kan gevind word in die interdissiplinere oorsprong van die
tekslinguistiek (vgl. Carstens 1991: 85). Van Dijk (1979: 52), soos aangehaal deur
Carstens (1989: 18), is van mening dat dit bykans onmoontlik is om 'n omskrywing of
definisie vir die begrip leks te gee en dat die tekswetenskap eerder die eienskappe van
'n teks moet vassteL Hellman (1995: 191) se dat 'n teks slegs van 'n nieteks
onderskei word, omdat die teks koherent is en 'n nieteks nie.
Carstens (1997 19 ) bied na aanleiding van 'n deeglike tekslinguistiese studie, meer as
80 "definisies" of omskrywinge van die begrip leks aan. Na aanleiding van die
definisies kan die volgende samevattend volgens Carstens (1991:86 & 1997:
18

19

Carstens (1997) venrys te/kens na die ongepub/iseerde teksaantekeninge van die skrywer se boek oor die
tekslinguistiek wat in die loop van 1997 sal verskyn.
Al die dejinisies waama ver»:Ys word, verskyn in Carstens (1997: hoofstuk 3).
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hoofstuk 3) by die bepaling van 'n teks genoem word:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Tekste het 'n besondere eenheidstruktuur.
Die eenheidstruktuur is seman ties van aard.
Tekste vorm 'n geheel.
Tekste is kommunikatiewe eenhede.
Tekste het besondere funksies.
Tekste het 'n bepaalde tekstuur.
Tekste het 'n bepaalde sintaktiese en morfologiese struktuur.
Tekste is die resultaat van menslike aktiwiteit.
Tekste word in 'n bepaalde konteks gevorm.
Die lengte van 'n teks is onbepaald.
Die aard en vorm van tekste wissel.
Tekste het koherensie.

Brown & Yule (1983: 6 & 14) is van mening dat die mees algemene omskrywing van
'n teks 'n gedrukte rekord is en dat dit permanent van aard is. De Beaugrande (1995:
542) se een van die sentrale temas van die tekslinguistiek is dat 'n teks nie net bloot
'n linguistiese eenheid is nie, maar dat dit 'n gebeurtenis (event) is van menslike
aksies, interaksies, kommunikasie en kognisie.
5.5

TEKSTIPES 20

Dit is volgens Carstens (1997: hoofstuk 3) nuttig om kennis te dra van genre
indelings. Die vraag is waarom dit vir die taalversorger nuttig sal wees om kennis te
dra oor lekstipes. Dubrow (1982: 2-3) se dat dit onafwendbaar is dat ons, terwy] ons
'n teks lees, interpreteer en versorg, reageer op generiese seine. Die leser verwag dat
'n sekere tekstipe aan sekere vereistes moet voldoen. Die generiese kode verhoed die
skrywer om sekere skryfreeIs te oortree. Die tipe teks of diskoers genre verskaf
leidrade aan die leser om die interpretasie van die teks te vergemaklik (Nida et al.
1983: 56). Maar presies wat is genre of lekstipe?
Hierdie term is, volgens Dubrow (1982: 4), moeilik om te definieer. Etimologies kan
die woord se betekenis teruggevind word in die Latynse woord genus wat soort
beteken. Volgens BoshofI & Nienaber (1967: 243) kom genre regstreeks uit
Nederlands of Engels, sowel as uit Latyn en Frans en beteken dit geslag of soort.
Genre of tekstipe is met ander woorde die indeling van tekste volgens soorte; elke
soort of groep toon sekere gemeenskaplike eienskappe. Verskillende vorme van skryf
word met ander woorde gerdentifiseer as genres. 'n Verhaal, gedig of akademiese
werkstuk is elkeen 'n ander genre, en elkeen het 'n eie vorm van taalgebruik. Genres
is sosiaal gestruktureerde konvensies. Dit is die aanvaarde manier waarop dinge
gedoen word, veral met betrekking tot skrywers (vgL Barton 1994: 55).
Die taak van die tekslinguistiek - net soos by taalbeheersing - is om 'n beskrywing te
gee van die verskillende genres, sodat elke genre behoorlik gedefinieer kan word.
20

Carstens (1997: hoofttuk 3) gee 'n indiepte bespreking oor tekslipes.
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Verder moet daar gepoog word om die wetmatighede waardeur die genres as variante
van mekaar beskou kan word, op te spoor (vgl. Van Lint 1980: 113).
Dit is vir die taalversorger belangrik om kennis te dra van die verskillende tekstipes,
want deur die tekstipes te ken en te herken, word 'n gegewe teks se inhoud
gekodifiseer. Die teks kan veral op grond van twee parameters gekodifiseer word,
naamlikfunksie (inligting, opdraggewing, ontspanning, ensovoorts) en vorm ('n mens
kan iemand inlig deur middel van 'n brief, telegram, faksboodskap, elektroniese pos,
ensovoorts) (Giuliani et al. 1979: 177). Die taalversorger sal dus in staat wees om nie
net die teks se inhoud te korrigeer nie, maar ook die vorm. Die genre dien as 'n
"verteenwoordiging van 'n bepaalde aktiwiteit". Die inhoud en diefunksie betnvloed
die struktuur van die teks en die effek wat met behulp van die teks bereik wil word,
word gereflekteer (Carstens 1997: hoofstuk 3).
Van Luxemburg et al. (1987: 60-62), soos aangehaal deur Carstens (1997: hoofstuk
3), stel die onderstaande indeling van tekstipes daar:

5.5.1

Referensiele tekste

Die hooffunksie van hierdie tekste is om mee te deel of na iets te verwys. Die tekste
verskaf informasie. Vier subgroepe kan geYdentifiseer word:

1)
lnformatiewe tekste is tekste wat feitlike mededelings bevat,
byvoorbeeld nuusberigte, artikels en reisgidse.
2)
Argumentatiewe tekste Ie 'n verband tussen feite deur middel van
Iogiese beredenering. Voorbeelde hiervan is wetenskaplike artikeIs,
verhandelings, versIae, boeke. Die voorbeelde is almal voorbeelde
van wetenskaplike betoe.
3)
lnstruktiewe teksfe probeer om 'n leser se vaardighede en kennis uit te
brei op 'n sistematiese wyse. Handboeke, gebruiksaanwysings, lyste
en beskrywings is hiervan voorbeelde.
4)
Narratiewe tekste se hoofdoel is om verwante gebeure in verband met
spesifieke deelnemers weer te gee; vertellings (gesproke en geskrewe)
is 'n voorbeeld hiervan.
5.5.2

Ekspressiewe tekste

Hierdie tekste het ten doel om uitdrukkings te gee aan gevoelens, gedagtes, ervarings
en menings. Voorbeelde hiervan is dagboeke, hoofartikelberigte, liriese poesie en
boodskappe op groetekaartjies.

5.5.3

Oorredende tekste

Deur 'n oorredende teks wil die skrywer die leser bernvloed, hetsy dit die leser se
gevoelens, opvattings of handelinge is. Twee tipes oorredende tekste kan onderskei
word, naamlik:
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1)
2)

5.5.4

Evaluerende tekste wat ten doel het om die gesindhede, gevoelens en
menings van die aangesprokene te belnvloed, byvoorbeeld resensies.
Direktiewe tekste wat die gedrag van die leser wil belnvloed,
byvoorbeeld politieke propagandastukke.
Retoriese tekste

Die teks self as prim ere bron van die boodskap is die fokuspunt by retoriese tekste. In
retoriese tekste word gelet na die opbou van 'n teks en hoe dit in taal uitgedruk is.
Voorbeelde hiervan is gedigte en debatstoesprake.

5.5.5

Konvensionele tekste

Konvensionele tekste word gekenmerk deur interaksie in 'n konkrete
taalgebruiksituasie. Interathanklike uitdrukkings spee1 'n sentrale roi. Voorbeelde
van konvensionele tekste is onder andere telefoongesprekke, doktersbesoeke en
toneelstukke.
5.5.6

Literere tekste

'n Teks word as literer beskou sodra dit as 'n literere teks funksioneer en as dit deur
die lesers as sodanig aanvaar word (Carstens 1989: 26). Daar word drie kategoriee
onderskei, naamlik:
....
....
....

Poesie-tekste: sintakties onafgerond en semanties veelsydig (besinnend).
Prosa-tekste: verhalende, narratiewe struktuur (mededelend).
Drama-tekste: interaksionele struktuur (voorstellend).

Van Lint (1980: 114), 'n taalbeheerser, gee die onderstaande skematiese uiteensetting
van onder andere die skriftelike, mondelinge en meganiese genres. By elke afdeling
maak hy onderverdelings en hy gee praktiese voorbeeld by elkeen:

G-:registrcerdc monotoog

.. Schriftelijke monoloog
verhaa!
- reclame
rapport
- recepl
-gedichl
- essay
- nola
- opslel
.. M:agnetisch registratie monoloog

- soft-ware

Mondelinge monoloog

Telecommunicatieve
monoloog

Massacommunicatieve
monoloog

- een college op closed TV·drcuit

- nieuwsbericht op TV/radio

- radiopraag e
- dags\uiting
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.. Schriftelijke dialoog
- gespreksprotocol
- briefwisseling
intervie.....verslag

Geregistreerde dialoog

"Magn.gereg. dialoog
- video-opname

Mondelinge dialoog
- tweespraak
- interview
- onderhoud
- audientie
- verhoor
- tentemen

- lelefoongesprek
- mobilofoongesprek
- sehippersradio
- vliegerseommunicatie

······················catiev~

Massacommunicatieve
dialoog

I
I

Gerigistreerde polyloog
Mondelinge polyloog
- discussie
- groepsgesprek
- onderhandeling
- overleg
- toneelstuk

- radio-telefoonspelletjes
TV -spelletjes

"Schrijft. Gereg. polyoog
- notulen
- gespreksprotocol
.. Magn.gereg.polyloog
- video-opnames

Telecommunicatieve
polyloog

Massacommunicatieve
polyloog

" Meganieslsc:hrijftelk registratie word afgekorl as megJschrijft. reg.

SKEMA 5.1: GENRE-INDELING

- telefoonvergadering
- schippersband
-mobilofoon

- radiolTV-uitzendingn met 'op'-deelname
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Uit die bogenoemde skema blyk dit dat die begrip genre of tekstipe 'n wye
verskeidenheid tekste insluit, en dat die moontlikhede vir genre-indelings feitlik
onbeperk is, veral as 'n mens die toenemende rol wat meganikaJrekenaars in die
vervaardiging van tekste speel, in ag neem. Voorbeelde hiervan is e-pos, fakse en
internet. Vir die taalversorger is dit dan veral die skriftelike monoloog. dialoog en
poliloog (meer as twee perone/instansies is betrokke by die kornmunikasie) wat van
belang is. Dit is uiters noodsaaklik dat die taalversorger die struktuur van elke
tekssoort sal ken om sodoende ook daaraan aandag te skenk tydens die
taalversorgingsproses.

5.6

DIE BEGINSELS VAN TEKSTUALITEIT EN TAALVERSORGING

Die hoofoogmerk van die tekslinguistiek is om die tekstualiteit van tekste te
ondersoek met behulp van aIle linguistiese middele waaroor die ondersoeker beskik
(Carstens & Van Schalkwyk 1994: 45). Om hierdie geldigheid van 'n teks te bepaal
kan die ondersoeker of taalversorger gebruik maak van die sewe beginsels21 van
tekstualiteit soos onderskei deur De Beaugrande & Dressler (1981). In skema 5.2
word die sewe beginsels skematies uiteengesit.

1) KOHESIE

* verwysing
* substitusie
* ellips
* leksikale kohesie
* konjunksie
2) KOHERENSIE
3) INTENSIONALITEIT
4) AANVAARBAARHEID
5) INFORMATIWITEIT
6) KONTEKSTUALlTEIT
7) INTERTEKSTUALlTEIT

SKEMA 5.2: SEWE BEGINSELS VAN TEKSTUALITEIT
Vervolgens sal die sewe beginsels van tekstualiteit bespreek word met spesifieke
verwysing na die implikasies daarvan vir die taalversorger.
21

In die ouer literatuur word venrys na die sewestandaarde van tekstualiteit. In die mees resente literatuur
word door egter na beginsels van tekstualiteit venrys, vgl. Carstens (1997).
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5.6.1

Kohesi&2

Kohesie is die wyse waarop woorde en sinne in 'n teks met mekaar verband toon. Dit
is met ander woorde die bindingspatrone in 'n teks. Van Wijk & Sander (1987: 693)
toon aan dat kohesie 'n sentrale rol speel by die karakterisering van "die expliciete
samehang tussen zinnen". Kohesie word volgens Carstens (1997: hoofstuk 4)
gewoonlik in verband gebring met samehang en eenheid in 'n teks. Volgens Aziz
(1988: 148), soos aangehaal deur Carstens (1997: hoofstuk 4), is die "studie van
kohesie primer daarop ingeste1 om te bepaal hoe sinne met mekaar saamhang om 'n
'teks' te vorm". Die funksie of waarde van kohesie kan na aanleiding van Carstens
(1997: hoofstuk 4) in die volgende hoofpunte saamgevat word:
Dit help om tekselemente wat een of ander betekenisverband vertoon, te
verbind .
Kohesie dra by om goed-gevormde en onderwerp-gefokusde tekste te
onderskei van arbitrere of saamgeflanste sinne.
Kohesie speel 'n belangrike rol in die skep van 'n teks se interne eenheid of
struktuur.
Kohesie bied 'n bruikbare deskriptiewe basis vir die interpretasie van 'n teks,
want daar word met maklik onderskeibare, linguistiese kriteria gewerk.
Deur kohesie word 'n hegte teksstruktuur geskep wat aanleiding gee tot groter
tekskommunikasie.

a)
.b)
c)
d)
e)

Die skakeling tussen relevante elemente in 'n teks word bewerkstelling deur middel
van verbindingskettings. Carstens (1989: 22 & 1997: hoofstuk 4) identifiseer in
hierdie verband, na aanleiding van Halliday & Hasan (1976), ten minste vyf
bindingskettings of fokuspunte, naamlik: veru-ysing, substitusie, ellips, leksikale
kohesie en konjunksie.
5.6.1.1

Verwysing23

Lyons (1977), soos aangehaal deur Carstens (1997: hoofstuk 5), gee 'n baie bree
omskrywing van die term verwysing. Volgens Lyons het die begrip verwysing te doen
met die verhouding wat daar bestaan tussen 'n uitdrukking en dit waarop die
uitdrukking betrekking het.
Daar is van verwysing (referentie) sprake wanneer "een woord, een eerder genoemde
woordlzinsdeel vervangt dat naar hetzelfde object (kenrnerk, gebeurtenis, eel.)
verwijst" (Van Wijk & Sanders 1987: 693). Verwysing is met ander woorde die
taalkundige beginsel dat meer as een element in dieselfde teksgedeelte semanties met
mekaar verband hou, omdat albei na diese1fde referent verwys (Carstens 1989: 22).
22

23

Bronne oor kohesie: Brown & Yule (1983), Cars/ens (1997: hoofstuk 4), Halliday & Hassan (1976) en
Hubbard (1989).
Cars/ens (1997: hoofs/uk 5) gee 'n indiepte bespreking van verwysing.
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'n Voorbeeld hiervan is:

Jaco het sestig seels. Dertig daarvan het prente van mense op.
Seels en daarvan verwys albei na dieselfde referent, naamlik 'n klomp seels. Hierdie
verwysing kan ook op verskeie maniere plaasvind, naamlik eksofories, endofories,
anafories en katofories (Halliday & Hasan (1976), 5005 aangehaal deur Carstens
(1997: hoofstuk 5)). Skematies kan die vorme van verwysing soos volg uiteengesit
word:

VERWYSING ' . ·.····.·.1

Eksofories

:

<

•

)

Endofories
.. Anafories
.. Katafories

!

SKEMA 5.3: VERWYSINGSNORME

'n Eksoforiese verwysing is 'n deiktiese verwysing en dit vind plaas in 'n pragmatiese
konteks, dit wil se in die konteks buite die teks. Endoforiese verwysings is wanneer
dit waarna verwys word, elders in die teks voorkom en waar dit anafories
(terugwysend) of /mtafories (vooruitwysend) realiseer.
In die voorbeeldsin: Jaco het 60 see/so Dertig daarvan het prente van mense op,
verwys daarvan anafories na seels. As die sin soos volg sou gelui het: Hy het 60
daarvan. Dit is bate mooi seels, sou daarvan katafories na die seels verwys het.
In die taalversorgingsproses moet die taalversorger altyd seker maak dat verskillende
elemente wat deur middel van 'n verwysingsraamwerk met mekaar in verband
gebring word, weI na dieselfde referent verwys.
5.6.1.2

Substitusie 24

Een element (see!) word met 'n ander element (dit) vervang, sonder dat die
geldigheid of waarheidswaardigheid van die betrokke sin geraak word (Carstens
1989: 22), byvoorbeeld:

Veertig van dit het prente van blomme op.
Die dit vervang die seels, tog verander die betekenis van die sin nie. Jaco het seels
en die seelsldit het prente van blomme daarop.

24

Carstens (1997: hoofstuk 6) gee 'n indiepte bespreking van subslitusie.
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Substitusie kan, alhoewel dit 'n beperkte rol speel by die identifisering van
kohesiekettings (Carstens 1997: hoofstuk 6), tog funksioneel aangewend word. Die
volgende moontlike redes is hier ter sake:

Ekonomiese redes. Deur vervanging word daar dikwels minder woorde
deur woorde ekonomies te gebruik, word die teks ook verkort.
Stilistiese oorwegings. Deur vervanging word onnodige herhaling vermy om
sodoende aan die leser afwisseling te bied en om verveling te voorkom.
Bydrae tot kohesie. Die woorde wat vervang word, toon 'n semantiese
verband met die element wat vervang word, en hierdeur word daar 'n
deurlopende lyn ofkontinuiteit in die teks geskep.

a)

gebruik~

b)
c)

5.6.1.3

EllipS25

Ellips is die weglating van woorde of elemente, terwyl die weggelate gedeeIte nog
steeds binne die teks se konteks bepaal en gelntegreer kan word (Carstens 1989: 22).
Die HAT (1994: 194) verklaar ellips as die "weglating van woorde wat veronderstel
kan word". Taylor (1984: 110) se dat ellips te make het met die "hearer's
complementary need to add elements to elliptical utterances", daar word met woorde
van die leser verwag: "(to) transform a grammatically insufficient utterance into a
grammatical sentence capable of being interpreted by the rules of the language".
Ellips is populer gedefinieer "substitutie door niets" (Van Wijk & Sanders 1987:
693). Die volgende voorbeeldsin dien ter illustrasie:

Tien (.) het prente van leeus.
Die element seels is heeltemal weggelaat, tog weet die leser van die teks (as geheel)
dat daar tien seels met prente van leeus daarop is. Vergelyk die volgende voorbeeld:

Die vier (...) met prente van langore het nie 'n rooi band nie. Twaalf seels het
wei {. ..}.
Bogenoemde sinne is verdere voorbeelde van ellips. In die eerste sin is die referent
seels weggelaat en in die daaropvolgende sin is 'n rooi band weggelaat.
Die nut en funksie van ellips stem in 'n groot mate ooreen met die nut en funksie van
substitusie:
Ellips bewerkstellig ekonomiese taalgebruik, deurdat 'n woord of woordgroep
uit 'n teks weggelaat word.
Ellips het 'n stillistiese funksie, want onnodige herhaling word vermy.
Ellips dra by tot tekstuele kohesie.
Ellips vestig die leser se aandag op nuwe inligting in 'n enkele sin of in die
teks as geheel (Carstens 1997: hoofstuk 7).

a)
b)

c)
d)

25

Carstens (1997: hoofstuk 7).
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Konjunksie26

5.6.1.4

Konjunksie is die wyse waarop 'n skrywer kohesie tot stand kan bring, "die
proposisies in twee of meer sinne word met mekaar geskakel op grond van sekere
semantiese relasies", soos onder andere byvoegend of teenstellend (Carstens 1989:
22). Deur konjunksie word sinne en teksgedeeltes met ander woorde aan mekaar
geskakel sodat dit 'n eenheid vonn en nie net 'n klomp los sinne of gedagtes is nie.
Hierdie aanmekaarskakeling van sinne word bewerkstellig deur verbindingswoorde
en konjunksiemerkers (Carstens 1997: hoofstuk 8). Die volgende sin dien as
voorbeeld:
Vier van die seels het rooi rande met leeus daarop. MAAR vyf seels met rooi
rande het nie.

Die woord MAAR tree in hierdie sin op as 'n verbindingswoord en dui kontras aan.
'n Sin of sinne word dus geskakel of met mekaar verbind, sodat die taalgebruik op 'n
natuurlike wyse aaneenskakel en georden word. Carstens (1997: hoofstuk 8) gee die
volgende skematiese indeling na aanleiding van Combrink (1995: 36) se
onderskeiding van verbandsmerkers:

BINDWOORDE
VOORBEELDE

FUNKSIE

ANALISEREND

naamlik

HERBEWOORDEND

dit wi! se, anders gese, met ander lfoorde

ILLUSTREREND EN
VERDUIDELIKEND

ter iIlustrasie. ter verdllideliking. 'n voorbeeld
hiervan. byvoorbeeld

KONTRASTEREND

aan die een kant, alhoelvel, egter, desondanks.
weer, behoudens, in plaas van, maar, net,
nogtans

ORDENEND

eerstens, in die eerste plek. ten eerste, benelvens,
naas, ook, nog. verder

ONDERBREKEND

terloops, tllssen hakies, in die verbygaan

OOREENSTEMMEND

dienooreenkamstig, dieselfde, elVeneens,
kragtens, op 'n derglike wyse, ooreenkomstig, net
soos, volgens

OORSAAK, GEVOLG EN REDE

daardeur, daarom, dan, dan oolc. dus, as ge\.'Olg
van, gevolglilc. omdat, omrede, want, vervolgens,
weens

OPSOMMEND

ten slotte, laastens, samevattens, alles in ag
genome, die slotsom

26

Carstens (1997: hoofstuk8) bied 'n indiepte bespreking van konjunksie.
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RELATIVEREND

amper. byna.naastenby. om trent, ongeveer, so te
se, in die omstreke van.

RUIMTELIK

benede. hier, daar, daardie kant, duskanl, digby,
tussenin

TOEGEWEND

ai, alhoewel, helsy, hOelvel, ofskoon, ten spyte
van

TYD

aanvanklik, agterna, aan dei begin, aan die
einde. ler aanvang, gedurende. sedert, tenvyl,
tevore. tydens. ten slotte, op hierdie stadium
mettertyd, ondenvyl

VERGELYKEND

derglike, dieselfde, e1ve veel, e1veeneens, net so

VERVATTEND

anders gestel, in elk gem/, met ander woorde,
weer eens, soos reeds gese

VOORWAARDELIK

as, behoudens, buiten, hangende, mits,
namate,tensy, op voonvaarde dat, ooreenkomstig

SKEMA 5.4: VERBANDSMERKERS
Die funksie en nut van konjunksiemerkers kan (as merkers van semantiese verbande)
volg saamgevat word:
a)

Deur konjunksie word die verhouding tussen dele van 'n teks uitgedruk en
aangedui.
Deur middel van konjunksie word 'n teks tot "n hegte eenheid gebind. Dit lei
tot beter kohesie.
Konjunksiemerkers toon 'n kontinuileitsverhouding aan. Dit dui aan dat daar
'n bepaalde volgorde van gebeure is.
Konjunksie verbind sintaktiese eenhede.
Deur middel van konjunksie word die teksbetekenisse eksplisiet uitgedruk.
Daar word verbande tussen gedagtes gele (Carstens 1997: hoofstuk 8).

b)
c)
d)
e)

5.6.1.5

Leksikale kohesi&7

In teenstelling met ell ips en substitusie word leksikale kohesie as kohesiemiddel meer
dikwels ingespan. Leksikale kohesie is die semantiese relasie tussen leksikale items,
met ander woorde dit is die wyse waarop kohesie met behulp van die leksikon verkry
word (Carstens 1989: 22; 1997: hoofstuk 9). Kohesie word leksikaal gerealiseer
wanneer "woorden betekenis-aspecten gemeen hebben" (Van Wijk & Sanders 1987:
693). Daar is verskillende wyses waarop leksikale kohesie verkry kan word, onder
meerdeur:
a)

Kollokasies: Wanneer daar 'n semantiese relasie tussen 1eksikale items
bestaan, wat op die een of ander wyse met mekaar geassosieer word. Dit is

27

'n Volledige bespreking lean gevind word in Carstens (J 997: hoofstuk 9).
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dus reekse woorde wat genei is om in die elfde leksikale omgewings voor te
kom.
b)

Herhaling: Verskillende vo evan Ieksi
herhaling vind plaas wannee . woorde sem
van herhaling. Verskillende orme van he
dieselfde leksikale item, sino imie, antoni

c)

Herhaling van dieselfde Ie ikale item: D t is die vorm van herhaling wat die
maklikste herkenbaar is. D e herhaling hels die herhaling van dieselfde
woord, frase of sin sodat dit' refrein vorm regdeur die teks.

d)

Sinonimie: Dis die gebruik an woorde
byvoorbeeld donkies en lang reo

e)

Antonimie: Dit geskied w nneer 'n woor~ in 'n bepaalde konteks die
teenoorgestelde leksikale w rde as 'n ander een uitdruk.

t)

Hiponimie: Die aspek d i die verhoudiqg van die superordinaat en
subordinaat op leksikale vI k aan. Die sUPerordinaat (bv. dier) sluit die
betekenis van die algemener oord of subordinaat (bv. hond) in.

Ie herhaling kom voor. Leksikale
ties met mekaar skakel as gevolg
haling is onder meer herhaling van
ie en hiponimie.

w~t leksikaal 'n verband toon, soos
i

Voorbeelde van leksikale kohesie is ie volgende twee sinne:

Vier seels het prente van do
'n rooi band nie.

ees. Die vier met die prente van langore het nie

Dertig seels het prente va leeus, luiperds en tiere.
bedreigde spesies.

Die katte is almal

In albei die sinne is gebruik gemaa van sinonimie as kohesiekettings om leksikale
kohesie te bewerkstellig.

5.6.2 Koherensie18
oe bydra dat 'n teks vir die leser(s) sinvol sal
Koherensie is die beginsel wat d
wees, asook dat die teks samehang al vertoon (Carstens 1993: 8). Volgens Hubbard
(1993: 57) is koherensie die sentral konsep in die tekslinguistiek. Carstens (1989:
23) meen dat dit daaroor gaan dat be ippe en konsepte in 'n gegewe teks met mekaar
verband sal hou. Hubbard (1993: 5 -58) huldig die standpunt dat koherensie in die
algemeen en preteoreties gedefiniee kan word as die mate waarin 'n teks samehang
vertoon om sodoende 'n geheel t vorm. Volgens Wessels (1993: 77) hanteer
koherensie die komponente wat on erliggend is aan die teks. Campbell (1995: 12)
sien koherente diskoers as: "one in hich a recipient perceives continuity as well as
adequacy, accuracy, and clarity." S ders & Van Wijk (1988: 143) is van mening dat
28

Carstens (J 997: hoofttuk 14) gee 'n vo/ledige bespreking van koherensie.
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daar sprake is van koherensie as die leser die betekenisrelasies tussen teksdele kan
aflei.
Carstens (1997: hoofstuk 3) haal Bell (1991: 163-164) aan en se dat daar sekere vrae
is wat gevra moet word oor die aard en die wese van tekste. Hierdie vrae kan herlei
word tot die sewe beginsels van tekstualiteit. Koherensie word dan bepaal deur die
vraag: Hoe word die proposisies met mekaar verbind? Koherensie het dus te make
met die onderliggende konseptuele skakeling in 'n teks, en hierdie onderliggende
konseptuele skakeling sal die leser(s) in staat stel om die kommunikasiehandeling te
interpreteer. Renkema (1987: 295), soos aangehaal deur Carstens (1997: hoofstuk 4),
definieer koherensie as die "samehang in betekenis". 'n Teks kan struktureel rue
eenheid toon nie, maar sal weI binne 'n spesifieke konteks eenheid of sarnehang toon.
Carstens (1997: hoofstuk 14) haal Lundquist (1989: 123) aan om die verskynsel van
koherensie te verklaar:
a)

b)
c)

Koherensie is nie 'n tipiese taalkundige probleem nie, maar dit geld as 'n
algemene beginsel vir die interpretasie van aile verbale en nieverbale
menslike aktiwiteite.
Tekste beskik nie outomaties oor koherensie nie, maar 'n teks lay 'n
koherente karakter as dit as koherent deur die lesers aanvaar word.
Koherensie word beskou as 'n funksie van die agtergrondskennis waaroor die
ontvanger beskik.

Deur koherensie te veronderstel kan 'n mens tot die interpretasie van die linguistiese
boodskap gelei word - die leser sal dan gelei word tot een spesifieke interpretasie,
byvoorbeeld:

Die leser sal die bogenoemde interpreteer as 'n advertensie, waarin 'n meubelmaker
sy/haar diens adverteer. Die persoon vervaardig houttneubels en is bereid om 'n
gratis kwotasie te verskaf Laastens word die telefo(J)nnommer verskaf Hierdie
advertensie is duidelik nie net 'n klomp letters en s)ifers wat na willekeur langs
mekaar geplaas is rue (vgL Brown & Yule 1983: 224).
Carstens (1997: hoofstuk 14) stel die volgende voorwaardes vir koherensie:
a)
b)
c)
d)

'n Teks moet adekwaat wees vir die bepaalde gebruikskonteks.
'n Teks moet verbindbaarheidvertoon.
Konsekwentheid in 'n teks is van belang.
Relevansie van die teks is van belang.
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5.6.3 Intensionaliteit 29
lntensionaliteit as beginsel impliseer dat die sender (skrywerlspreker) 'n spesifieke
intensie of bedoeling moet he om sodoende suksesvol te kommunikeer met die
ontvanger (leserlhoorder).
Hierteenoor betrek aanvaarbaarheid die leser se
gesindheid teenoor die gekommunikeerde teks, dit is die leser se ingesteldheid dat
die teks weI 'n kohesiewe en koherente geheel vorm (vgl. Carstens 1989: 23-24).
Albei beginsels ondersoek die bydraes van die deelnemers tydens 'n teksgebeurtenis,
sodat dit as kommunikasie~ en taalhandeling sal slaag (vgl. Carstens 1993: 8)~ dit is
noodsaaklik dat die pragmatiese voorwaardes vir taalgebruik as kommunikatiewe
handeling gevolg moet word (vgl. Carstens 1989: 23). Hierdie pragmatiese
voorwaardes kan ook gesien word as die universele norme vir suksesvolle
taalkommunikasie en kan in drie punte saamgevat word:

a)
b)
c)

Gebruik die regte woord(e) vir 'n sekere saak.
Vermy dubbelsinnigheid.
Gebruik die "gepaste" taal in die gepaste konteks (vgl. Carstens 1994: 35-36).

In enige kommunikasiesituasie is daar 'n sender, 'n boodskap en 'n ontvanger. Die
kommunikasiesituasie kan feitlik enige situasie wees, byvoorbeeld twee of meer
persone wat sit en kuier, 'n dosent wat leerders onderrig, 'n telefoongesprek, 'n
radio- of T.V.-nuusberig, artikels, berigte, 'n faks, 'n e-posboodskap en nog vele
meer. In elkeen van die bogenoemde het die senderlskrywer 'n bepaalde bedoe/ing
of intensie gehad, naamlik om die inligting waaroor sy beskik op 'n betekenisvolle en
verstaanbare wyse aan die ontvangerlhoorderlleser oor te dra. Verder verwag die
sender ook dat die boodskap 'n bepaalde effek op die ontvanger sal he, soos om
byvoorbeeld 'n spesifieke opdrag na aanleiding van 'n e-posboodskap uit te voer. Die
leser of ontvanger moet derhalwe aktief betrokke wees by die
kommunikasiehandeling en daar moet 'n positiewe en gewillige gesindheid wees,
sodat die kommunikasie sal slaag. Die ontvanger moet bereid wees om die boodskap
te ontvang of te aanvaar.
Vir die taalversorger het hierdie twee beginsels baie belangrike gevolge. Die
taalversorger moet weet wat die skrywer van die teks se doel met die teks is. Die
taalversorger behoort eintlik die skrywer se intensie te kan aflei uit die teks as die
intensie of bedoeling duidelik en geslaagd is: die taalversorger is nie net
verantwoordelik vir die versorging van die teks nie, maar is ook die teks se eerste
leser. Die taalversorger moet dus op die uitkyk wees vir denk~ en skryffoute wat die
suksesvolle oordrag van die skrywer se intensie kan belemmer.

29

Carstens (/997) bespreek in hoofttuk 10 die beginsels van intensionaliteit en aanvaarbaarheid. asook die
belangrilre rol waf die pragmatiek by die twee beginsels speel.
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5.6.4

In!ormaliwileifo

Informatiwiteit is een van die bepalende eienskappe van 'n teks se tekstualiteit. 'n
Teks is veronderstel om inligting oor te dra aan die leser; die teks kan nuwe en/of ou
inligting bevat. Ou inligting is die inligting wat reeds aan die leser bekend is - dit
waarmee hy/sy bekend is: die tekslading is met ander woorde laag. Vir 'n teks om
informatief te wees moet dit egter ook nuwe inligting aan die leser oordra - as daar
egter net nuwe inligting is, sal die tekslading te hoog wees. Die skrywer moet daarom
poog om 'n middeweg te vind tussen 'n te lae en 'n te hoe tekslading, met ander
woorde daar behoort ou en nuwe inligting in 'n teks te wees, sodat die leser ten
minste oor bekende inligting sal beskik wat as vertrekpunt of as verwysingsraamwerk
sal kan dien. Verder sal die tekstipe (vgl. 5.4.1) ook die informasiedigtheid of
teksladig bepaal: van 'n bepaalde tekstipe sal die leser 'n bepaalde tipe inligting
verwag, byvoorbeeld: in 'n informatiewe teks soos 'n reisgids sal die leser verwag om
baie nuwe en interessante inligting te vind, terwyl 'n oorredende teks, soos 'n
propagandastuk, ou sowel as nuwe inligting sal bevat.
Die taalversorger moet poog om vas te stel of die skrywer se boodskap in die
inligtingsdoel slaag: sal die leser die inligting as verrykend of as vervelig ervaar? Is
daar te min nuwe inligting of word die leser oorspoel met nuwe inligting? Is al die
inligting relevant of is daar baie irrelevante inligting wat die leser se aandag weglei
van die kern van die saak? Is die inligting van so 'n aard dat dit die leser se
belangstelling sal behou of gaan die leser na die eerste paragraaf ophou met lees?
Samevattend kan gese word dat informatiwiteit die lIYse is waarop inligting oorgedra
of gekommunikeer word, asook die taalelemente wat in die proses gebruik word en in
watter mate die gegewe inligting bekend (oud) of onbekend (nuut) is (vgl. Carstens
1989:24).

5.6.5

Kontekstualiteit 31

Kontekstualiteit is 'n belangrike beginsel of standaard van tekstualiteit, omdat taal nie
sommer net in die lug ontstaan en daar bly hang nie. Taal is naamlik gebonde "aan 'n
bepaalde gebruikskonteks" en taal kry eers werklik waarde binne hierdie konteks
(vgl. Carstens 1997: hoofstuk 11). Die beginsel van kontekstualiteit ondersoek die
invloed van die kontekste waarin tekste voorkom en die invloed wat dit het op die
interpretasie van 'n teks (vgl. Carstens 1992: 80, 1993: 8). Carstens (1989: 24) se
verder ook dat kontekstualiteit betrekking het op die spesifieke aspekte wat 'n teks
relevant maak in 'n besondere gebruiksituasie, soos byvoorbeeld die
kommunikasietyd en -plek, die teksdeelnemers, die taalvorm en die gedeelde
agtergrondskennis. 'n Teks word in 'n groot mate bepaal deur die konteks
(kommunikatief en sosiaal) waarbinne 'n uiting gemaak word.

30

31

In Carstens (1997: hoofttuk 12) word 'n breedvoerige bespreking van in!ormatiwiteit gevind.
In hoofttuk 11 van Carstens (1997), word kontekstua/iteit as tekslinguistiese beginsel volledtg bespreek.
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Tydens die skryf- asook die taalversorgingsproses moet drie aspekte in gedagte gehou
word, naamlik die skrywerskonteks, die leserskonteks en die gebruikskonteks.
Vergelyk skema 5.4 vir <n skematiese uiteensetting van die drie kontekste en die
oorvleueling wat plaasvind.

"

"

"GEBRUIKSKONTEKS

SKEMA 5.5: KONTEKS
Die skrywerskonteks is die konteks waarin 'n skrywer hom bevind tydens die
skryfproses. Die konteks is onder andere die fisiese ruimte (bv. studeerkamer) waarin
die skrywer hom bevind of dit is die emosionele ruimte (bv. bedruk, uitbundig);
verder is daar ook die rol wat die skrywer vertolk, byvoorbeeld die van
onderriggewer, ouer of voorsitter. Die taalversorger moet dus bewus wees van die
omstandighede of konteks waarbinne die teks geskryf is omdat dit bepalend is vir
onder andere die skrywer se taal- en stylgebruik.
Die leserskonteks is die konteks of omgewing waarin die lesers hulle bevind tydens
die leesproses. Die leserskonteks sal beinvloed word deur sake soos onder andere die
leser se sosio-ekonomiese en -politieke status, die verhouding met die skrywer, die
leser se doel met die lees van die teks en die leser se taalvermoc. Dit sal vir die
taalversorger moeilik wees om die geslaagdheid van die leserskonteks te bepaal,
omdat die leserskonteks van leser tot leser sal verskil en daar dan nie een
oorkoepelende leserskonteks sal wees nie.
Laastens is daar die gebruikskonteks, met ander woorde die konteks waarbinne die
teks gebruik word.
Gaan die teks gebruik word as 'n reisgids, as
ontspanningsliteratuur of vir akademiese doeleindes? Die taalversorger moet vasstel
of die teks vir die bepaalde gebruikskonteks geslaagd sal wees.
5.6.6 Intertekstualiteif 2

Carstens (1992:80) se intertekstualiteit behels "'n ondersoek na faktore wat dit
moontlik maak dat kennis van een teksstruktuur die interpretasie van ander
soortgelyke teksstrukture sal beinvloed". Intertekstualiteit het dus te doen met die
faktore wat die interpretasie van 'n teks afhanklik maak van die kennis van een of
32

Intertekstualiteit word in die dertiende hoofstuk van Carstens (1997) bespreek.
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meer reeds bekende tekste; 'n leser sal met ander woorde 'n roman kan ontleed en
interpreteer indien hy/sy alreeds van te yore 'n roman gelees het en bewus is van die
strukturele eienskappe van 'n roman. Intertekstualiteit as beginsel het dus te make
met die verhouding tussen 'n spesifieke teks en ander tekste wat gemeenskaplike
eienskappe toon en die faktore wat die taalgebruiker ofleser in staat stel om die nuwe
teks te herken na aanleiding van ander tekste met dieselfde eienskappe - wat die
leser al teegekom het. Die tipe teks dien as 'n "geleibuis" vir die interpretasie van
ander soortgelyke tekste die leser lees 'n nuwe teks nie as 'n afsonderlike en
onhafbanklike teks nie, maar die invloed van die lees van ander tekste word betrek.
Die teks is nie presies dieselfde as die ander teks nie, maar dit behoort tot dieselfde
genre en dit gee daartoe aanleiding dat 'n teks aanvaar word in 'n sekere
gebruikskonteks (vgl. Carstens 1997: hoofstuk 13). Die taalversorger moet daarom
oor 'n grondige kennis van tekstipes beskik om te kan bepaal of 'n teks aan al die
vereistes van die spesifieke tekstipe voldoen (sien weer 5.4.1 vir 'n bespreking van
tekstipes).
Intertekstualiteit kan betreking op verskillende sake he, soos byvoorbeeld op die
temas, gebeure, tussen tekste van verskillende outeurs, tussen verskillende tekste en
dan ook gevalle van plagiarismes (die oomeem van data uit geskrifte sonder
erkenning, HAT, 1994: 800)(Carstens 1997: hoofstuk 13).

5.7

SAME VATTING: TEKSLINGUISTIEK

Die vraag is: Waarom het 'n taalversorger kennis van die tekslinguistiek nodig?
Carstens (1993: 9) gee praktiese (navorsings· )implikasies van die beginsels of
standaarde van tekstualiteit. Deur middel van die tekslinguistiek beskik die
taalversorger oor die gereedskap om die volgende tydens die taalversorgingsproses, te
doen:
..
..
..
..
..
..
..
..

Die taalversorger beskik oor kennis van die taalkundige eienskappe van die
teks.
Die taalversorger is bewus van die struktuur van tekste.
Die taalversorger weet nou om op te let na die leksiko-grammatikale elemente
wat daartoe bydra dat 'n teks 'n eenheid vorm.
Die taalversorger sal in staat wees om die kommunikatiewe funksie van tekste
te bepaal en om vas te stel of dit geslaagd is.
Die taalversorger sal kan vasstel of die gedeelde kennis (tussen sender en
ontvanger) 'n invloed sal he op die lees van die teks.
Die invloed van die konteks sal bepaal kan word.
Die taalversorger kan die tekstipe bepaal asook of dit aan die eienskappe van
die tekstipe voldoen.
Deur middel van tekslinguistiese kennis kan die taalversorger 'n beter insig
verkry in die taalgebruiker of skrywer se tekstue1e kompetensie - dit wit se die
vermoe om 'n teks te kan vorm en te hegryp.

Hieruit blyk dit dat die beginsels van tekstualiteit 'n nuttige hulpmiddel is by die
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vasstel van die begrip "teks"; verder word die skrywer en leser se vennoe om te
kommunikeer bepaal en die relevante tekstipe kan geIdentifiseer word (Carstens
1989: 30). Intertekstualiteit speel 'n belangrike rol in teksstudie, want dit bied 'n
basis vir die interpretasie van tekste.
In hierdie hoofstuk is aandag geskenk aan tekslinguistiek as taalkundige
subdissipline. Daar is na elk van die sewe standaarde ofbeginsels gekyk in 'n poging
om die nut en noodsaaklikheid van tekslinguistiek vir die taalversoger vas te stel.
In hoofstukke 3, 4 en 5 is daar na die teorie van taalversorging gekyk. Daar is gesien
dat 'n taalversorger 'n kennis van sekere teoreties-taalkundige aspekte moet he. Vir
hierdie teoretiese kennis vonn normering, taalbeheersing en tekslinguistiek die basis.
Dit is vir die taalversorger onmoontlik om teoreties-verantwoordbare taalversorging
te doen as hy nie oor 'n grondige kennis van die drie taalkundige aspekte beskik me.
Die taalversorger het egter nie net kennis van die drie dissiplines nodig nie, hy het
ook kennis van al die ander subdissiplines nodig, soos onder andere sintaksis,
semantiek, pragmatiek en Ieksikografie. Al die subdissiplines word deur die drie
dissiplines omvou. In die volgende hoofstuk gaan gekyk word na die praktyk van
taalversorging.
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HOOFSTUK6

6.1

INLEIDEND

Waar die vorige drie hoofstukke die teoretiese aspekte van taalversorging gedek het,
gaan hierdie hoofstuk, asook die daaropvolgende hoofstukke, handel oor die praktyk
van taalversorging: Hoe die taalversorger die teoretiese kennis moet gebruik en
toepas. Daar sal onder meer gekyk word na taalversorging as (taal-)kundige
aktiwiteit, terwyl 'n profielontleding van die hedendaagse taalversorger gemaak sal
word deur middel van data wat uit die literatuur asook deur die vraelyste versamel' is.
Daar sal 'n interpretasie van die vraelyste aangebied word, en laastens sal daar
praktiese wenke aan die taalversorger gegee word.

6.2
f",·

TAALVERSORGING: 'n DEFINISIE
!, .

j

0

"

.

Taalversorgers het baie pligte en funksies, maar die prtmere taak van die
taalversorger is om 'n teks meer presies, saaklik en betekenisvol te maak as wat dit
oorspronklik was. Aile skrywers se werk, ongeag die vlak van ervaring, het
versorging nodig (Bowels et ai., 1993: 4). Maar waarom is dit nodig om die foute uit
te lig en te korrigeer? Clouse (1992: 86) gee hierop 'n antwoord: " .. .if your work
contains frequent and/or serious lapses in gra~ and usage, your reader will grow ('
annoyed and frustrated.,. Thus, errors in grammar and usage can alienate a reader".
- - Deur korrektheid, konsekwentheid, presiesheid en verstaanbaarheid as
-== -taalversorgingsmikpunt te stel, kan taalversorgers (copy-editors) die uitgewer geld
spaar, die leser tyd en die outeur se reputasie in stand hou (vgl. O'Conner 1986: 6).
Wat presies behels taalversorging? In die literatuur is enkele definisies gevind.
Taalversorging het, volgens O'Connjr (1986: 39) twee hoofoogmerke, naamlik:
"editing for clarity and felicity of expression" en "matters of basic gramm_r, syntax,
consistency and so on", Die taalversorger moet poog om die skrywer se taalgebruik
so eenvoudig as moontlik te hou, dit moet duidelik en ondubbelsinnig vir die leser
wees en die taaJgebruik moet deursigtig en in vandag se jargon wees. Laastens beveel
O'Conn3r (1986: 39) ook aan dat die taalversorger sover as moontlik nie
stylveranderinge moet aanbring nie, tensy dit met 'n baie goeie rede gemotiveer kan
word.
Cl

r>

Fitton (1961: 53) voer aan dat taalversorging in bree terme die versigtige en kritiese
literere ontleding van materiaal is, en dat hierdie omskrywing ook menslike
verhoudings insluit. Judd (1992: 1) se volgens die Manual o/Style (Chicago Manual)
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vereis taalversorging (copy-editing): "... close attention to everyday detail in a
manuscript, a thorough knowledge of what to look for and the style to be followed,
and the ability to make quick, logical, and defensible decisions". Judd (1992: 14) wys
verderaan daarop, net soos Bishop (1984: 108-109), dat die taak van die taalversorger
dikwels van maatskappy tot maatskappy sal verskil en dat dit die taalversorger se plig
is om te weet wat presies verwag word.
Gibson (1979: 24) se die volgende oor taalversorging:" a thoroughly botched
writing job calls for rewriting, and the copydesk is not the place for a full rewrite.
The copy editor can knock off rough edges and make copy understandable, so the
reader gets maximum return on minimum effort". Dit is met ander woorde belangrik
dat taalversorgers altyd sal onthou dat hulle nie veronderstel is om 'n teks oor te skryf
nie, maar net om dit te verbeter waar nodig. Gibson (1979: 35) meen ook dat die
taalversorger se doel 'n "impossible goal" is, naamlik om 'n foutlose stuk
kommunikasie die wereld in te stuur.
Taalversorging val volgens Stepp (1989: 25) in die kategorie van "line editing", waar
die "headline writers, page designers, and others work directly with copy, usually on
deadline". Volgens Stepp moet elkeen wat besig is met "line editing", beskik oor
taalvaardigheid, presiesheid, spoed en moet so 'n persoon in aile omstandighede
koelkop kan bly.
Die taalversorgingsproses is die proses waardeur 'n teks in gereedheid gebring word
vir druk. Die proses behels onder andere die opsporing van tipografiese foute, die
opmerk van afwykende frasering en moontlike foutiewe feite. Verder moet foutiewe
leesteken- en hooflettergebruik opgespoor word en dan is dit ook die taak van die
taalversorger om toe te sien dat daar 'n mate van konsekwentheid in die teks figureer.
Dan moet die taalversorger ook nog in staat wees om vrae oor die spelling en
betekenis van woorde te beantwoord (vgl. Halpenny 1972: 8). Bruccoli (1972: 32)
wys in dieselfde bundel daarop dat daar meer op die (versorgingl-)spel is as bloot
spelling, grammatika en punktuasie want chronologiese probleme is ook dikwels
aanwesig in 'n teks.

Bush (1994b: 165) noem homself die "friendly editor" en stel voor dat hedendaagse
taalversorgers meer effektief sal wees as hulle saam met die skrywers werk en hulle
help om hulle boodskap suksesvol oor te dra. Hy se ook dat die meerderheid van
taalversorgers begin as "Mr. Thistlebottoms", met ander woorde as 'n taalversorger
wat alles volgens die stylboek korrigeer. Hierdie proses is nog weI vandag deel van
die taalversorger se taak, maar die taalversorger moet ook 'n talent he vir
organisering, paragrafering, sinskonstruksies, "copy chopping" en semantiek, asook
'n wye spektrum van menslike vaardighede wat eerder same werking as konfrontasie
beklemtoon.
In 'n ander bron se Bush (1994a: 322) dat taalversorgers korrektheid moet handhaaf
en tegniese akkuraatheid moet kontroleer. Taalversorgers moet ook in staat wees tot
"copy chopping". Dit behels die vermoe om woordekonomies te werk, want daardeur
word nie net aIleen koste bespaar nie, maar word dokumente dikwels meer
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verstaanbaar gemaak. Koch (1988: 287) waarsku dat daar rue aan 'n teks verander
moet word "as die gevaar enigsins bestaan dat die betekenis in die slag gaan bly rue",
en dat die taalversorger slegs aan die teks mag verander of die teksinhoud kan
venninder (copy chopping) as die "outeur nie self daarin slaag om die betekerus wat
na yore gebring moet word, duidelik (te) stel nie".
Cheney (1983) gee in die inleiding van sy boek, Gelling the words right, 27 begrippe
wat vir hom die hele taalversorgingsproses saamvat, naamlik: "writing, rereading.

reviewing, rethinking. rearranging. repairing, restructuring, reevaluating. editing.
tightening. sharpening, smoothing, pruning. polishing, punching up, amending,
emending, altering. eliminating, transposing, expanding. condensing, connecting.
cohering, unifying. perfecting".
Hieruit blyk dit dat die begrip taalversorging meer behels as slegs die versorging van
taal. Dalk behoort die begrip taalversorging eerder vervang te word met die begrip
teksversorging (copy-editing), omdat 'n taalversorger ook na ander sake kyk tydens
die taalversorgingsproses, soos die kontroleer van lettertipe en lettergrootte, skemas
en diagramme, met ander woorde: algemene uitleg en tipografie asook die styl en
duidelike verstaanbare taalgebruik.

6.3

DIE TAKE VAN DIE TAALVERSORGER

6.3.1

Die vlakke van taalversorging

Die taak van die taalversorger behels die versorging van tekste op verskillende
vlakke. O'Connor (1986: 1-4) verdeel die taalversorgingsproses in drie vlakke of
tipes (vergelyk skema 6.1 vir 'n uiteensetting van die drie vlakke).

Tegniese versorging,bv.: formaat,
styl, taal

ADMINISTRASIE

SKEMA 6.1: TAALVERSORGINGSVLAKKE/ -TIPES
Die eerste vlak van taalversorging is administrasie. Alhoewel hierdie vlak streng
gesproke nie taalversorging is rue, moet die taalversorger dikwels sekere
organisatoriese take uitvoer. Hierdie take behels onder meer, vergelyk O'Conner
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(1986: 2):
...
...
...
...
...

Toekenning van 'n verwysingsnornmer.
Aantekening van datum van ontvangs, die outeur se naam en titel van werk
vir latere verwysing.
Kontroleer of al die items ofbladsye daar is.
Kontroleer of al die bladsye/afdelings in dubbelspasieering getik is, as dit die
taalversorger se voorkeur of voorvereiste is.
Erkenning van ontvangs.

Tweedens is daar die substantiewe of kreatiewe versorgingsproses. Op hierdie vlak
kan daar van die taalversorger verwag word om titels, opsommings, artikels of
hoofstukke oor te skryf, sodat dit korrek en informatief sal wees. Die logika,
volgorde en korrektheid moet gekontroleer word, irrelevanthede en herhaling moet
geskrap word. Die inhoud van die skemas en tabelle moet gekontroleer word.
Substantiewe versorging beteken in die lig hiervan dat klein, dog belangrike maniere
waarop die teks herskryf of geherorganiseer kan word ter wille van groter
leesbaarheid, voorgestel word. Die kreatiewe versorging behels die voorstel of
versoek van groot veranderinge aan die inhoud of organisasie van die teks (vgl.
O'Connor 1983: 3).
Die derde en belangrikste vlak is die vlak van tegniese versorging. Hierdie vorm van
versorging behels onder meer: "a close reading of the manuscript with an eye to such
matters as consistency of capitalization, spelling, and hyphenation marks and
parentheses; number of ell ips points; numbers given as figures or written out; and
many other details of style" (O'Connor 1986: 4). Tegniese versorging is derhalwe die
nagaan vir korrekte taalgebruik. styl enformaat.
6.3.2

Die pligte van 'n taalversorger

Stanton (1961: 46-47) se die drie t;>asiese verantwoordelikhede van die taalversorger
is:

verbet~

om maniere voor te stel waarop die onderwerp op 'n
wyse
aangebied kan word;
~
om voortdurend op hoogte van sake te wees met betrekking tot die
taalversorgingsberoep, byvoorbeeld veranderende leesgewoontes en
veranderende skryftegnieke, en
om die fundamentele beginsels van goeie skryfwerk, goeie organisasie en
goeie smaak aan die dag te Ie.
Die drie punte vat in bree trekke die pligte of verantwoordelikhede van die
taalversorger saam. Vervolgens sal in detail gekyk word na wat die skrywers van
taalversorgingshandboeke beskou as die pligte van die taalversorger.
Een van die belangrikste take van 'n taalversorger is deeglike beplanning. Stepp
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(1989: 58-59) se dat beplanning op drie vlakke moet plaasvind. Eerstens is claar die
korllermyndoelwille. Hiervolgens behoort die taalversorger elke dag 'n lysie te maak,
waarop 'n lys van doelwitte vir die spesifieke dag verskyn. Tweedens is claar die
middeltermyndoelwille.
Hiervolgens word daar weekliks doelwitte deur die
taalversorger gestel.
Hierdie doelwitte moet realisties en bereikbaar wees.
Langtermynbeplanning word dikwels deur die taalversorger, stap vir stap, nader aan
die eindproduk of mikpunt beweeg.
Plotnik (1982: 39) se in aansluiting by Stepp (1989: 58-59) dat die taalversorger
eintlik 'n "crafty editor" is, omdat die taalversorger oor soveel vaardighede moet
beskik. Plotnik verdeel die vaardighede is ses groepe, naamlik navorsing, strategie,
persepsie, organisasie, taal en probleemoplossing (troubleshooting). Die aspekte
word kortliks hier onder van naderby beskou.
...

Navorsing: Dit is onmoontlik vir die taalversorger om alles van alles te weet~
daarom behoort taalversorgers te weet waar en wanneer om inligting te soek.
Elke taalversorger behoort
n eie naslaanbibIiotekie in die
kantoorlstudeerkamer te he met die nuutste taalboeke daarop. Tweedens
behoort die taalversorger nie te huiwer om kollegas om hulp te vra nie en
derdens behoort die taalversorger die biblioteek as naslaanbron te gebruik.
Die belangrikste is dat die taalversorger moet uitvind waller informastebronne
beskikbaar is, sal weet hoe om dit te gebruik en dit weI sal gebruik (vgl.
Plotnik 1982: 74-75).
Strategie: Dit behels die identifisering van doelwitte vir die
taalversorgingsproses, asook die beplanning vir hoe om dit in die beskikbare
tyd, te bereik. Dit is 'n vaardigheid wat bereik word deur ervaring en
selfdissipline. Strategie-vaardighede stel die taalversorger in staat om 'n
manuskrip as geheel te versorg, om tyd en energie te spandeer daar waar dit
sal lei tot die bereiking van doelwitte, om te beplan vir buitengewone situasies
en om werk betyds klaar te kry (vgL Plotnik 1982: 38, 41).
Persepsie: Vir die taalversorger beteken persepsie dat die taalversorger luister
na dit wat die skrywer probeer se en terselfdertyd ingestel is op dit wat die
leser verwag (vgl. Plotnik 1982: 41). Om na die outeur te luister, vereis
empatie en 'n onderdrukking van die ego. Die taalversorger moet daarteen
waak om nie net op die probleem en die oplossing daarvan ingestel te wees en
in die proses glad nie meer hoor wat die outeur se of voel nie. Die
taalversorger moet daarom insig in die teks en begrip vir die outeur toon.
Organisasie: Hierdie vermoe het te doen met "which lines best go where"
(Plotnik 1982: 42), dit wil se die plek waar 'n sin die logiesste inpas of die
interessantste effek tot gevolg sal he. Een van die taalversorger se
belangrikste organisatoriese vermoens is om nuttelose stukke teks te kan
identifiseer en om dit te verwyder sonder dat die res van die teks skade lei.
Die taalversorger moet toesien dat die teks 'n uitnodigende inleiding het, 'n
stewige middel en 'n samevattende slot (vgL Plotnik 1982: 43-44).
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Taal: Grammatika is analities en nie-evaluerend. Daarenteen analiseer
taalgebruik die status van die grammatikale patrone binne die gemeenskap.
Dit definieer standaard, substandaard en ander vlakke van taalgebruik. Die
standaard impliseer gewoonlik die wyse waarop 'n taal in die gemeenskap
deur die toonaangewendes gebruik word (vergelyk ook 3.2.2.2, nommers i en
xii).
Probleemoplossingl-vermyding: Die een versorgingsvaardigheid wat deur
almal waardeer word, is die vermoe om probleme vroegtydig te identifiseer,
nog voordat dit gepubliseer word. Vir die meeste uitgewers neem probleme
die vorm aan van afskuwelike foute, lastersake wat deur lesers teen die
koerantltydskrif gemaak word as gevolg van skending van privaatheid,
plagiaat, obseniteite en kopieregskending. Die taalversorger moet leer om
sulke foute te identifiseer en te neutraliseer (vgl. Plotnik 1982: 50-51).
Thomas Berner (1982: 42-61) gee 'n deeglike uiteensetting van wat hy beskou as "the
copy editor's duties".
...

'n Taalversorger moet sorg dat daar "copy flow" is. Daar moet eerstens aan
die belangrikste tekste (bv. koeranthootberig) aandag geskenk word. Dit
beteken egter nie dat die minder belangrike tekste (bv. 'n klein beriggie op bI.
8) glad nie versorg moet word nie.
Die taalversorger moet sorg dat spertye betyds bereik word. Die taalversorger
moet sorg dra dat die werk betyds of op die vooraf gereelde tyd voltooi is 
veral in die koerant- en tydskritbedryf is dit van die uiterste belang.
Taalversorgers kan deur konsekwente werk enige druk, om betyds klaar te
kry, vermy.
Vermy niksseggende aanhalings. Verslaggewers haal dikwels politici en
akademici aan sonder om verder te dink oor wat presies die aanhaling beteken
of impliseer. Die taalversorger moet dan vasstel of die aanhaling relevant en
sinvol is en of dit nie dalk beter sal wees om bloot die aanhaling in "gewone
taal" te interpreteer nie.
Die taalversorger moet toesien dat daar lewe geblaas word in wat Stepp
(1982: 47) as "breathless prose" bestempel. Dit beteken dat die taalversorger
lang sinne moet opbreek in korter sinvolle sinne, sodat die leser nie 'uitasem'
is as die verskriklike lang sin klaar gelees is nie.
Enige leemtes in die teks moet geIdentifiseer word. Die taalversorger moet
voortdurend vrae vra. As die vrae nie beantwoord word nie, beteken dit dat
daar leemtes is wat gevul moet word. Voorbeelde van sulke leemtes is
byvoorbeeld straatadresse waarvan die huisnommer ontbreek of 'n verdagte se
ouderdom wat weggelaat is. Wat ook al die storie of teks se tekortkominge
mag wees, dit is die taalversorger se taak om toe te sien dat dit gekorrigeer
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word.
Feite behoort deur die taalversorger bevraagteken te word, sodat die feite wat
die Ieser lees, werklik die korrekte feite sal wees. Dit is nie regverdig om van
die taalversorger te verwag om te weet wanneer feite weI feite is me.
Taaiversorgers word dikwels gesien as kenners van trivialiteite en op die
hoogte van gebeure op alle gebiede. Deur puntenerig te wees kry die Ieser 'n
beter produk en kan historici met 'n geruste hart koerante gebruik as 'n
beginpunt vir navorsing.

..

Die taalversorger moet op die uitkyk wees vir tipografiese gebreke en tikfoute.

..

Die styl van die teks behoort konsekwent te wees. Deur die styl van 'n teks
(bv.: romanltydskriflkoerant) konsekwent te hou, word die geloofwaardigheid
van die teks behou. As lesers in een berig 'n verwysing na lOde Ln sien, en
in 'n ander na tiende laan, gaan hulle begin wonder oor die betroubaarheid
van die verslaggewers en die inhoud van die teks.
Die taalversorger moet fyn oplet vir stellings of aanhalings wat mag lei tot
lastersake. In die algemeen kan libel of laster beskou word as enige teks wat
geskryf is wat 'n persoon se naam in 'n swak lig stel.
Maak seker dat ander mense se privaatheid gerespekteer word. 'n Persoon se
reg op privaatheid kan byvoorbeeld geskend word as 'n hoorse-storie
gepubliseer word en die persoon se private lewe daardeur openbaar gemaak
word.
Die lesers se smaak moet in gedagte gehou word. Niks wat die leser lees,
mag aanstoot gee rue. Die gemeenskap se norme en waardes is gewoonlik
bepalend vir dit wat gepubliseer word. So word vloekwoorde vermy omdat
dit nie opbouend is nie - veral rue as kinders dit te lese kry rue. Dit sou ook
onsmaakvol wees om, nadat twee bekende politici kort na mekaar sou sterf, 'n
opskrifte he wat lui: Po/Wei kap soos vliee om.
Maak seker dat veral die opskrifte rue dubbelsinnig is nie. 'n Taalversorger
behoort 'n "dirty mind" te he, want as enige iets miskien dubbelsinnig
gelnterpreteer kan word, sal die lesers dit so interpreteer.
Sit presiesheid in die sinne. Vermy teenstrydighede soos ongeveer 26.5 % of
om/rent 117 mense. Sulke sinne skep dubbelsinnige situasies wat die
bedoelde boodskap van die sin kan verduister.

..

Die taalversorger moet voortdurend op die uitkyk wees vir herhalings.

..

Sodra daar sprake is van getalle of syjers, behoort 'n sakrekenaar uitgehaal te
word en 'n paar sommetjies gemaak te word, net om seker te maak dat die
outeur wei tot die korrekte gevolgtrekking of antwoord gekom het.
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Verifieer die spelling van name en vanne. Dit is veral belangrik wanneer daar
sprake is van 'n kriminele oortreding. Is die oortreder se van Shoemaker of
Shoonmaker, Cronje of Cronje, Combrink of Combrinck? Deur die van
verkeerd te spel, kan die verkeerde persoon as die oortreder geldentifiseer
word. Taalversorgers kan byvoorbeeld 'n telefoongids of polisieverslae
gebruik om gegewens te kontroleer.

Vermy aile vorme van stereotipering. Die tyd is verby waar die media
gebruik is om stereotipiese standpunte oor vrouens, oorlogsveterane, mense
bo 60, nieblankes, Jode en enige ander etniese groepe wie se beeld in die
verlede verwronge weergegee is, uit te beeld.
Karen Judd (1982: 17) gee die volgende verantwoordelikhede van die taalversorger
aan:
Korrigeer die punktuasie en spelling.
Kontroleer die konsekwentheid van spelling en hooflettergebruik.
Bring slegs klein stylveranderinge aan.
Voig die voorgestelde en konsekwente bibliografiese styL
As jy die outeur bevraagteken, moet jy baie taktvol wees.
Wees op die uitkyk vir sake wat moontlik tot lastersake kan lei.
Let op na die teksorganisasie, die opskrifte se formaat en logiese
verloop.

Ook Bowels et al.(1993:
taalversorgersaktiwiteite:
..

5-6)

gee

'n

lys

van

die

belangrikste

Verbeter die teks deur eentonige en beledigende teksgedeeltes te omskep tot
interessante en korrekte teks. Die taalversorger se taak is "transform halting
stories into ones that sing". Kreatiwiteit is daarom essensieel. Die
taalversorger moet egter, so lank as wat die informasie duidelik en korrek
weergegee is, poog om dit so ver as moontlik in die skrywer se eie taalgebruik
en skryfstyl te hou. Die teks wat eers in horte en stote gelees is, moet nou
vloeiend en duidelik leesbaar wees.
Korrigeer grammatikale, spel- en stylfoute, ongeag hoe "groot" of hoe "klein"
die foute mag wees.
Die taalversorger moet die nuuswaardigheid van inligting kan beoordeel.
Taalversorgers moet op die hoogte van (nuus-)sake wees en weet hoe 'n
(nuus-)item met die stroom van DUUS integreer. As iets nuuswaardig is,
behoort die skryfstyl dit uit te lig en te beklemtoon, sodat die leser nie nodig
het om die nuus uit te snuffel nie.
Waak teen regsprobleme en lastersake.
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Die taalversorger moet, indien nodig, opskrifte en opsommings herskryf, sodat
dit dadelik die leser se aandag sal trek. In plaas daarvan om 'n lang,
niksseggende opskrif of titel te he, moet die taalversorger in staat wees om in
'n paar woorde die kern van die saaklartikellberig saam te vat. In plaas
daarvan om te se: Die vrou wat Ebola-siekte onder lede het, Ie op sterwe, kan
gese word: Ebola-vrou sterwend.
Die taalversorger moet op hoogte van die nuutste tegnologiese ontwikkeling
wees, want rekenaargrafika, rekenaarpaginering en digitale fotografie
verander voortdurend. As die taalversorger die nuutste tegnologie kan
gebruik, sal die produk wat gelewer word van 'n hoer kwaliteit wees en die
taalversorger sal sy eie taak vergemaklik.
Die taalversorger behoort die teks ten minste drie keer deur te lees. Berner
(1982: 44) ondersteun hierdie standpunt. Met die eerste lees behoort die
taalversorger nie groot veranderinge aan te bring nie - die belangrikste is om
die aard en strekking van die storie vas te stel. Met die tweede deurlees kan
die taalversorger met teksversorging begin. Met die finale lees maak die
taalversorger seker dat al die foute gekorrigeer is en dat alles moontlik gedoen
is om 'n duidelike, akkurate en goed georganiseerde teks as eindproduk te
behaal.
Ten slotte: taalversorginglteksversorging is 'n profess ie, en een kenmerk van
professionaliteit is voortdurende opleiding (Plotnik 1982: 47-48). Taalversorgers
behoort reeds vroeg in hul taalversorgingsloopbaan hulle grammatiese vaardighede op
te knap, omdat die werkslas dan nog lig is. Miskien vind die mees effektiewe vonn
van voortdurende opleiding juis plaas tydens die proses van taalversorging self.
Taalversorgers is nie wandelende bronne van kennis nie - as gevolg van die
buigbaarheid van taal en ons onvolmaakte geheue, moet taalversorgers 'n eie
verwysingsbiblioteek op die been bring. Deur voortdurend van die bronne gebruik te
maak, kwalifiseer die taalversorger homself as 'n taal-kundige, maar nooit s6 kundig
dat daar sonder die bronne gewerk word nie. Koch (1988: 285-286) sluit hierby aan
en se dat 'n taalversorger "deeglike kennis van die jongste taalreels" sal he en ook in
staat moet wees "om die beskikbare bronne sinvol aan te wend".

6.4

ETIESE KODE VIR TAALVERSORGERS

Taalversorgers en taalpraktisyns in die algemeen, het nie net 'n taak wat uitgevoer
moet word nie, maar hulle moet ook toesien dat hulle ten aile tye eties
verantwoordbaar optree. Comb rink (1996:3-4) bied die volgende etiese riglyne:
..
..
..

Die taalversorger moet die doelwittaal in al sy aspekte beheers.
Die taalversorger moet 'n poging aanwend om enige kulturele en idiomatiese
idiosinkraties te bemeester.
Die taalversorger moet die hedendaagse tegnieke wat gebruik word vir die
analisering van verskillende tekstipes bemeester.
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..
..
..

..
..

Die taalversorger moet altyd te weet wie die teikengehoor is.
Die taalversorger moet aIle taalkundige probleme deeglik kontroleer.
Die taalversorger mag aan die teks veranderinge aanbring, maar die
taalversorger mag nie onnodig aan die outeur se werk verander nie. Dit geld
veral vir die veranderinge aan styl.
Die taalversorger het die reg en die plig om styl- en grammatiese veranderinge
aan te bring in gevalle waar daar ooglopende foute voorkom.
Die taalversorger het die plig om aan 'n teks te werk totdat die klient tevrede
IS.

..
..
..
..

6.5

Taalversorgers moet hou by keerdatums.
Die taalversorger moet ten aile tye netjies en professioneel te werk gaan.
Die taalversorger het die reg om aanspraak te maak op 'n netjies kopie om op
te werk.
Die taalversorger het die reg, indien sy hou by bogenoemde eise, op
spoedige betaling vir dienste gelewer.

T AALVERSORGING vs. PROEFLEES

Dikwels word 'n taalversorger gevra om 'n teks te proejlees, wanneer die skrywer
eintlik bedoel dat dit taalversorg moet word. Maar wat is die verskil tussen
taalversorging en proejlees? Proeflees is die fase wat op taalversorging volg. Die
proef is die finale resultaat van die manuskrip, waarin geen veranderinge aangebring
behoort te word nie, tensy dit onvermydelik is. Die proefleser kyk slegs na die
tipografiese foute nie na die gewone fYnighede (niceties) nie. Die taalversorger
merk die foute in die teks self, want die lettersetter (compositor) moet elke karakter
(dit is elke letter, syfer of simbool) in volgorde regmaak. Die taalversorger moet die
lingua franca - dit is die taal van die lettersetters gebruik om veranderinge aan te
dui (vgl. Ferreira & Staude 1991: 107). Die proefleestekens dui veranderinge in die
kantlyn van die proef aan op hierdie manier kan die lettersetter slegs na dit in die
kantlyne kyk om die reels te vind waar daar foute in voorkom. Dit sal niks help as
korreksies in die reel van die proef versteek word en die lettersetter dit nie raaksien
nie (vgl. Judd 1982: 10-11).
Proeflees is 'n noodsaaklik laaste stap, want dit is heel moontlik om 'n fout te maak
wanneer die teks gekopieer of getik word. Dit is maklik om 'n woord uit te laat,
verkeerd te spel of om 'n verkeerde meervoudsvorm by te voeg. Wanneer die finale
kopie geproeflees word, behoort die proefleser stadig te werk te gaan - woord vir
woord en leesteken vir leesteken (vgl. Clouse 1992: 88). Clouse (1992: 391) voeg
hierby: "(B)ecause of all the conventions' for using borrowed material, there are
additional oppertunities for oversight when an essay includes research material".
Eisenberg (1992: 32) beskou proeflees as die fase Waar daar veral na tipografiese
foute gesoek word. Sy verdeel die proefleesproses in die volgende twee stappe:
1)

Die kontrolering van aIle nommerslsyfers/simbole vir korrektheid:
.. Nommers/syfers/simbole in tabelle.

lOi

- Nommerslsyfers/simbole infigure en skemas.
- Nommers/syfers/simbole in verwysings.
- Bladsynommers.
-Datums.
2)

Die gebruikmaking van die speltoetser (as daar een beskikbaar is).

Verder beveel Eisenberg ook aan dat die taalversorger die teks of dokument hardop
moet lees en dalk ook vir 'n kollega moet gee om deur te lees.
Die taalversorger en die proefleser moet bekend wees met proefleestekens. Outeurs,
taalversorgers en lettersetters gebruik proefleestekens om veranderinge op die
gedrukte proef aan te dui. Die standaardtekens word gewoonlik in pare gebruik een
in die teks self om die verbeteringe aan te toon en dan een in die kantlyn om die plek
van die verbetering aan te toon. Alhoewel daar standaardproefleestekens is (vgl.
skema 6.2 vir enkele van die algemeenste proefleestekens). Gebruik firmas dikwels
inhuistekens (American Psychological Association 1994: 278-279) (vgl. ook hoofstuk
8 vir die interpretasie van die vraelyste).
Halpenny (1972: 10) is van mening dat die standaard van proeflees negatiefbelnvloed
is deur die stygende koste van produksie en "readers, perhaps conditioned somewhat
by the lapses visible in newspapers, preforce grow more resigned". Bowels et a/.
(1993:10) se in die hedendaagse uitgewersbedryf is die taalversorgers dikwels
verantwoordelik vir die uitvoer van meer funksies en is hulle ook die laaste persoon
wat die teks hanteer voordat dit die finale fase ingaan: "(T)ypesetters and
proofreaders no longer exist as a finale check to prevent errors from being
published." In 'n mededeling van Justa Niemand (1996), 'n senior uitgewer van die
Akademiese Afdeling by J.L. van Schaik Uitgewers, blyk dit dat dat uitgewers in
Suid-Afrika tog nog van proeflesers gebruik maak. Elke stel pro ewe word deur die
proeflesers gelees en dan word dit versoen met die stel proewe wat die outeur gelees
het. Die oorspronklike manuskrip word egter nie net geproeflees nie dit word
meestal deur die taalversorger versorg en verbeteringe word direk op die
rekenaardiskette aangebring.
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SKEMA 6.2: ENKELE PROEFLEESTEKENS
6.6

SAME VATTING

In hierdie hoofstuk blyk dit dat die begrip taalversorging in die bree sin van
versorging in die algemeen verstaan en geinterpreteer moet word. Die Engelse woord
copy-editing beskryf die begrip taa!versorging baie goed, want die
teks/manuskriplkopie word as 'n geheel versorg. Teksversorging sou dus 'nmeer
beskrywende benaming wees vir wat tradisioneel as taalversorging bekend staan,
want die versorging van taal in 'n teks vorm slegs een van die komponente van die
totale versorgingsproses. Die hedendaagse taalversorger kyk nie net na die spelfoute
nie. Die taalversorger moet ook met betrekking tot sty! en tipografie veranderinge
aanbring. Die taalversorger is ook daarvoor verantwoordelik om seker te maak dat
die skrywer in sy kommunikasiedoel sal slaag, dat die lesers die teks sal lees,
verstaan, geniet en nie aanstoot sal neem nie. Verder rus dit ook op die taalversorger
se skouers om toe te sien dat dit wat die outeur skryf, nie aanleiding sal gee tot enige
hof- of lastersake rue. Dan is daar ook 'n onderskeid getref tussen 'n taalversorger en
'n proefleser.

i."

In hoofstuk 7 word ingegaan op hoe die heden~gse taalversorger lyk, met ander
woorde wat die profiel van 'n tipiese taalversorger
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HOOFSTUK7
SINTESEVAN DIETEOKIE.ENPJlAK'I'Yt( .

7.1

INLEIDEND

In die vorige hoofstuk is daar aandag geskenk aan die begrip taalversorging en wat
dit alles behels, dit wil se die take en verantwoordeIikhede van die taalversorger.
Verder is daar ook na die verskil tussen taalversorging en proeflees gekyk.
In hierdie hoofstuk gaan daar gepoog word om 'n profielontleding van die
hedendaagse taalversorger en die taalversorgersberoep te maak. Daar sal uit die
literatuur na die eienskappe gekyk word waaroor 'n taalversorger behoort te beskik.
Daama word daar, na aanleiding van die vraelysresultate, 'n profiel van 'n
taalversorger in die negentigerjare geskep word.
Van die vroegste tye af het mense hulle tot spesialisasie gewend en hulp van ander
ingeroep op terreine waarmee hulle nie so vertroud was nie. Soos verwag kan word,
het dit ook op die taalgebied gebeur. Dit moet dus nie as vreemd beskou word dat
iemand 'n kundige persoon raadpleeg oor die verbetering van sy taalgebruik nie (vg1.
Koch 1988: 279).
Mense wat daagJiks met 'n taal werk in die beoefening van hul beroep, word gereeld
gekonfronteer met normatiewe kwessies. Almal wat 'n taal gebruik, het in 'n
mindere of meerdere mate norme nodig (vgl. Carstens 1994: 3). Vir taalversorgers is
norme vanselfsprekend van die uiterste belang, omdat dit hulle brood en botter is.
'n Kennis van norme is egter nie al waaroor die taalversorger moet beskik nie
goeie taalversorger moet aan sekere algemene vereistes voldoen.

7.2

'n

VEREISTES WAARAAN 'n TAALVERSORGERMOET VOLDOEN

Eike taalversorger en skrywer van taalversorgingshandboeke het 'n eie lysie van
vereistes waaraan 'n goeie taalversorger moet voldoen. Vervolgens sal daar na
hierdie vereistes gekyk word. Opvallend is dat feitlik elke taalversorgerlskrywer
ander vereistes geidentifiseer het. Slegs enkele vereistes word deur almal of deur die
meerderheid as vereistes uitgesonder.
Die eerste vereiste wat feitlik deur almal uitgesonder word, is taalkundige kennis.
Hierdie taaikundige grondslag of kennis kan teruggevind word in die teoretiese aspek
van taaiversorging soos bespreek in hoofstukke 3, 4 en 5. Koch (1988: 285) se dat
die taalversorger taalkundig goed geskool moet wees en dat die ideaal is dat die
taalversorger oor 'n nagraadse kwalifikasie in die taalkunde sal beskik. Die
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taalversorger behoort ook op hoogte te wees van die nuutste taalreels en
taalhandboeke. Die taalversorger moet altyd strewe na goeie en korrekte taalgebruik
(Schutte 1985: 1). Volgens Fryer (1988: 27) is dit noodsaaklik dat die taalversorger
sal weet aan watter skryfwyses sekere uitgewers voorkeur gee, byvoorbeeld China in
plaas van Sjina. Die taalversorger hoef egter nie 'n "fanatic or high priest of the
Ian
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Voordat 'n taalversorger iemand anders se skryfwerk kan beoordeel, moet sy self eers
die vermoe om kundig te kan skryf, bemeester (vgl. Gibson 1979: 17). Bowels (1993:
7) is van mening dat taalversorgers beter skrywers as enige ander skrywer of
verslaggewer moet wees, maar hulle moet steeds in staat wees om die skrywer se
idees en styl te handhaaf Judd (1982: 15) waarsku egter dat 'n goeie skryfvermoe
jou rue in outomaties laat kwalifiseer vir 'n taalversorger se werk rue.
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'n Ander vereiste wat deur verskeie skrywers uitgelig is, is 'n sin vir humor
(O'Connor 1986: 7). Op 'n ligte noot kan daar dikwels 'n potensieIe rusie tussen 'n
outeur en die taalversorger venny word. 'n Onwelkome boodskap kan meer
aanvaarbaar wees as dit met 'n bietjie humor oorgedra word (Bishop 1984: 15).
Verder se Bowels et al.(l993: 7) dat taalversorgers in staat moet wees om te kan lag
vir party van die absurditeite wat gepaard gaan met die taalversorgingsberoep, soos
byvoorbeeld die lang ure, slegte humeure, spertye en swak tekste.
Al die skrywers stem ook saam dat die taalversorger baie taktvol moet wees (vgL
O'Connor 1986: 7). Bishop (1984: 13-14) is van mening dat 'n taalversorger oor takt,
diplomasie en goeie oordeel moet beskik, want in hierdie kompeterende samelewing
kan niemand dit bekostig om in 'n hofgeding betrokke te raak nie, net omdat die
taalversorger onsensitief, ongeskik of outokraties was. Takt is eenvoudig 'n saak van
konsiderasie vir die gevoelens van ander en diplomasie kan gedefinieer word as die
kuns van onderhandeling, dit sluit dikwels die aangaan van kompromiee in. 'n
Diplomatiese taalversorger beskou alles nie net as wit of swart nie, maar besef dat
daar grys gebiede is. Ooeie oordeel is grootliks die gebruik vanjou gesonde verstand.
Judd (1982: 17) stel ook voor dat die taalversorger die outeur taktvol sal
bevraagteken, want se Bowels et al. (1993: 7), taalversorging is konfrontasie. Die
rede hiervoor is dat skryf nie net 'n intellektuele aktiwiteit is nie, maar dat dit ook "n
emosionele ervaring is. 'n Goeie taalversorger doen daarom alles in haar vennoe om
onvennydelike spanning tot die minimum te beperk. Die taalversorger mag egter nie
toelaat dat diplomasie die behoefte aan taalversorging oorskadu of oorweldig nie.
Menseverhoudinge is met ander woorde van die grootste belang: Die taalversorger
moet weet hoe om met die lesers, verslaggewers, uitgewers, adverteerders, "and an
assortment of other cranks, creeps and cry babies"(Stepp 1989: 5) te werk. Die
taalversorger moet sensitief wees vir die outeur se styl en nie daarop inbreuk maak
nie (vgl. Koch 1988: 287).
In aansluiting by die eienskap van taktvolheid en diplomasie is die feit dat
taalversorgers "full-time ego massagers" is (Stepp 1989: xii). Taalversorgers is dan
voltydse egostrelers wat gedurig die skrywer moet prys vir goeie werk.
Die taalversorger moet oor 'n uitgebreide ervaring op haar werkgebied beskik (Koch
1988: 286). 'n Persoon wat haarself uitgee as 'n taalversorger behoort ten minste eers
'n klompie korterige tekste te versorg voordat sy byvoorbeeld 'n M.A.-studie se
taalversorging kan aanpak.
Objektiwiteit is nodig, sodat die taalversorger nie by die teks betrokke sal raak rue .
S-odia -iemand betrokke raak by die teks, gebeur dit dat onbewuste foute oor die hoof
gesien word (Koch 1988: 286). Bowels et al. (1993: 6) se dat die taalversorger 'n
ekstra verpligting het, en dit is om objektief te wees. Die taalversorger moet oor die
vermoe beskik om 'n teks in 'n breer konteks te plaas en dit los te maak van die
persoon wat dit geskryf het
Deursettingsvermoe word deur Koch (1988: 286) beskryf as 'n belangrike nietalige
karaktertrek waarby die taalversorger sal baat. Ongeag die lengte van die teks wat
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versorg moet word, moet die taalversorger altyd daarna streef om dieselfde werkspeil
te handhaaf Die taalversorger moet onder druk asook vinnig kan werk en selfs onder
die moeilikste omstandighede reg laat geskied aan die teks (vgl. Koch 1988: 287).
Dikwels moet die taalversorger teen tyd werk om 'n sperdatum te bereik, maar ten
spyte van die druk en spoed waarteen die taalversorger moet werk, mag sy nie
afskeepwerk lewer nie. 'n Taalversorger moet daarom ten alle tye kan konsentre~
volgens O'Conn~r (1986: viii).
Taalversorgers moet 'n passie vir akkuraatheid he, en puntenerigheid
noodsaaklik, veral as die ure lank en die teks moeilik is (O'Connor 1986: viii).

IS

Iemand wat taalversorging doen, behoort ook nuuskierig te wees en alles te
bevraagteken. 'n Goeie taalversorger weet dat daar nie . . iets soos 'n dom vraag is
nie, en daarom moet hulle alles bevraagteken. 'n Taalversorger weet dat alles wat
deur haar as twyfelagtig beskou word, ook die leser sal laat twyfel (Bowels el af.
1993: 7). Nuuskierigheid in die taalversorgingsproses neem twee vorme aan.
Eerstens is dit om gewoon te wonder oor 'n spesifieke gegewe en dan in
naslaanbronne na die regte antwoord te gaan soek. Tweedens is dit om die spelling
van elke woord waaroor getwyfel word na Ie slaan. Die eerste vlak maak van jou 'n
goeie taalversorger, maar die tweede maak van jou 'n uitslekende taalversorger (Judd
1982: 15).
Om oplettend te wees, is ook 'n goeie eienskap. Deur 'n letter by te voeg of weg te
laat, kan die betekenis van 'n woord of sin verander word. Om oplettend te wees kan
beteken om te se: "I saw that word spelled differently back about fifty pages, near the
bottom af the page"(Judd 1982: 15), en om terug te gaan, dit te vind en dit reg te

maak.
Selfvertroue is van die uiterste belang in die taalversorgersberoep. Die taalversorger
moet vertroue in haar eie intelligensie, kennis en skryfvermoens he (Bowels el al.
1993: 6). Sodra 'n taalversorger in haar eie vermoens begin twyfel, kan sy maar die
taalversorgingstryd gewonne gee.
Taalversorgers moet bewus wees van die lesers, asook van die aard van die
publikasie. Die bladuitleg, keuse van tekste, kuns, grafika en opskrifte behoort alles
saam te werk om die aard van die publikasie te ondersteun. Goeie smaak en die
vermoe om te weet wat belangrik is, is elemente van bewus wees (vgl. Bowels et al.
1993: 7).
Om 'n organiseerder te wees is belangrik. Iemand wat nie georganiseerd is nie, kan
maklik werk verle (Bishop 1984: 3). Die taalversorger moet ook in staat wees om
orde uit chaos te skep, met ander woorde om 'n leks te organiseer of selfs te
herorganiseer (O'Conner 1986: 7). Ook Plotnik (1982: 39) beskou die vermoe om te
organiseer as een van die eienskappe van 'n "crafty editor",
Berner (1982: 43) se dat die taalversorger ook as 'n professionele leser moet optree,
Die taalversorger moet sorg dat wanneer die teks gelees word, dit vir die leser
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verstaanbaar en duidelik sal wees.
Die taalversorger moet ook altyd respek he vir die verslaggewer of skrywer. Dit is
nodig dat daar 'n goeie verhouding tussen die taalversorger en die
verslaggewerlskrywer sal wees, want aIleen deur samewerking kan die hoogste
standaard gehandhaaf word.
Die taalversorger moet bereid wees om anoniem te bly Berner (1982: 42) beslayf
taalversorging byvoorbeeld as 'n "unglamorous" werk. Die lesers sal na die tyd kan
onthou wie die skrywer van die briljante artikellberiglroman was, maar niemand gaan
weet wie die taalversorger was nie. Bowels et al. (1993: 7) se dat 'n goeie
taalversorger se werk vir beide die skrywer en die leser onsienbaar is. In boeke word
altyd baie duidelik aangetoon wie die skrywer is, maar uiters seIde word die
redigeerder/taalversorger se naam iewers verstrek.
Die taalversorger is nie net 'n taalkundige nie, maar ook 'n sakepersoon. Die vermoe
om 'n taalversorgingspraktyk as 'n volwaardige organisasie of maatskappy te bestuur,
is uiters noodsaaklik in die hoogs kompeterende taalversorgingsbedryf (Stepp 1989:
26).
'n Taalversorger moet 'n beplanner wees. Elke taalversoger moet weet hoeveel werk
daar is en wanneer elke stuk afgehandel moet wees. 'n Taalversorger moet vol gens
Stepp (1989: 29-30) haar dag kan beplan en voorsiening maak vir onbeplande
voorvalle.
Ander eienskappe wat deur beide Stepp (1989: 1) en O'Connor (1986: viii) uitgelig
word, is: geduld, gesonde verstand en 'n terugspringende aard - jy moet 'n regte
kanniedood wees. Taalversorgers is ook onderwysers, raadgewers, skedulemakers,
motiveerders en onderhandelaars. En laastens, en seker die belangrikste: 'n
taalversorger moet 'n goeie paar 00, 'n sterk rug en sterk sitvlak he vir die lang ure
agter die lessenaar. Berner (1982: 56) se hierby dat 'n taalversorger 'n "dirty mind"
behoort te he, om sodoende enige sin wat dalk dubbelsinnig kan wees, te identifiseer
en te korrigeer.
Bowels et al. (1993: 7) haal 'n taalversorger van Dallas aan en ken die volgende lys
van attribute aan 'n "almost perfect" taalversorger toe. 'n Arnper volmaakte
taalversorger:
... het 'n nagraadse kwalifikasie,
... het ervaring van verslaggewing en taalversorging,
... is wei belese,
... is bekend met die nuus en die agtergrond daarvan,
... het stokperdjies, geniet kulturele byeenkomste en reis gereeld,
... werk vinnig en deeglik,
... het 'n gesonde skoot skeptisisme, wat aanleiding gee tot die bevraagtekening van
alles,
... is bekend met die reels van die grammatika, punktuasie, spelling en styl,
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.. waardeer goeie skryfiverk,
.. is in staat om na die ritme van die storie te luister,
.. het 'n sin van vernufen patos,
.. het 'n georganiseerde en gebalanseerde verstand,
.. ken al die welte met betrekking tot lastersake en kopiereg, en
.. het spangees.
7.3

DIE HEDENDAAGSE SUID-AFRIKAANSE TAALVERSORGER EN
DIE TAALVERSORGINGSPROSES

Met die voorafgaande tipiese eienskappe van taalversorgers in gedagte, sal daar
vervolgens na die feitelike situasie gekyk word soos wat dit uit die empiriese
navorsing na yore gekom het.
7.3.1

Dataversameling

Die dataversamelingsproses is reeds in paragraaf 2.2.2 bespreek. Die doel van die
dataversamelingsfase vir hierdie verhandeling was om 'n verteenwoordigende korpus
van taalversorgingsdata te versamel (Du Plessis 1995: 90). Die data wat in hierdie
hoofstuk ter sprake is, is versamel met behulp van vraelyste. 'n Voorbeeld van die
vraelys word in Bylaag C gegee; in Bylaag D kan die resultate van die vraelys, soos
verwerk deur die Statistiese Konsultasiediens van die PU vir CHO, gevind word. Die
vraelys bestaan uit vier dele:
.. Die opsionele afdeling (persoonlike gegewens) .
.. Afdeling 1: Die taalversorger.
.. Afdeling 2: Die teorie van taalversorging.
.. Afdeling 3: Die praktyk van taalversorging.
AIle vrae is nie deur al die respondente beantwoord is rue. Die vrae met betrekking
tot ouderdom, geslag, beroep, werkgewer en die benaming van die pos wat die
betrokke persoon beklee, was opsioneel.
7.3.2

Die taalversorger: biografiese gegewens

Volgens die resultate van die vraelys is die gemiddelde ouderdom van die Suid
Afrikaanse taalversorger 46 jaar, die oudste taalversorger is 70 jaar en die jongste is
drie taalversorgers wat 25 jaar oud is.
Uit die vraag oor geslag blyk dit dat 54 van die taalversorgers vroulik is en 28 manUk.
Een vraelys is gesamentIik deur 'n egpaar ingevul. By al die ander vrae is hulle as
een respondent gereken, maar by hierdie vraag word hulle afsonderlik gereken;
daarom dan die somtotaal van 82 respondente, uit 'n totale populasie van 81.
Die derde opsionele vraag het betrekking gehad op die beroep van die respondente.
Die respondente het die volgende keuses gehad: taalversorger, vertaler, onderwyser,
kopieskrywer, proefleser, redakteur of ander. By ander kon hulle dan enige ander
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beroep spesifiseer.
Die meeste van die respondente het meer as een beroepsmoontlikheid aangedui.
Hieruit kan afgelei word dat baie van die respondente, behalwe vir 'n permanente
beroep, ook ander werk in hulle vryetyd of na-ure verrig. Taalversorging en vertaling,
is deur 15.4% van die respondente as beroep aangedui; 48.7% het egter 'n ander
beroep gespesifiseer. Die beroepe was baie uiteenlopend van aard en het gewissel: 'n
argeoloog, 'n bibliotekaris, 'n sekretaresse, 'n navorser, 'n argivaris, 'n tikster, 'n
afgetrede ambassadeur, 'n advokaat, 'n huisvrou, 'n ingenieur en dosente.

Vraag 1

In watter taalltalidoen u taalversorging?

':'.,

Van die 81 vraelyste wat uitgestuur is, het 17 respondente aangetoon dat hulle net in
Afrikaans taalversorging doen, 12 respondente net in Engels en 52 respondente doen
in Afrikaans sowel as in Engels taalversorging. Van die 52 respondente doen 6 ook
taalversorging in ander tale. Die ander tale is Zoeloe, Nederlands, Duits, Frans en
Spaans.

Vraag 2
Op walter basis doen u taalversorging? .
Reeds vroeer (vgl par. 7.3.1) is die opmerking gemaak dat dit blyk dat die
meerderheid van respondente nie taalversorging as 'n voltydse beroep beoefen rue.
Uit die vraelys blyk dit dan ook dat 49.2% van die respondente taalversorging op 'n
vryskutbasis doen; 29.5% doen taalversorging as 'n voltydse beroep en 21.3% op 'n
deeltydse basis.

Vraag3

Op die vraag waarom hulle taalversorging doen, het 38.9% aangetoon dat dit deel van
hulle beroep is; 29.6% doen taalversorging vir 'n ekstra inkomste en 18.5% doen
taalversorging vir die genot daarvan.

Vraag4

In die vorige hoofstuk het dit geblyk dat die akademiese kwalifikasie van 'n
taalversorger belangrik is. Die meerderheid van die respondente het net oor 'n B.A.
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graad beskik (38.4%); 26% oor 'n honneursgraad; 15.1% oor 'n M.A.-graad; 8.2%
oor 'n doktorsgraad. 12.4% het oor ander kwalifikasies beskik, wat hulle na hul
mening in staat stel om taalversorging te doen. Die ander kwalifikasies is onder meer
nagraadse
diplomas
in
vertaalkunde,
HOD-diplomas,
SAVI
se
akkrediteringseksamen, 'n bestuursdiploma en matriek.
Vit die teorie het dit geblyk dat akademiese kwalifikasies van uiterste belang is. Selfs
die skrywers van taalversorgingshandboeke het die vereiste telkemale beklemtoon;
tog blyk dit uit die vraelyste dat taalversorgers hulle nie spesifiek kwalifiseer met die
oog op taalversorging nie. 'n Nagraadse kwalifikasie in taalkunde sou die ideaal
wees, omdat 'n taalversorgers deurgaans op taalkundige kennis moet steun tydens die
taalversorgingsproses.

Vraag 5

In aansluiting by die vraag oor akademiese kwalifikasies, is die respondente gevra om
aan te toon of hulle oor enige professionele taalversorgingsopleiding beskik: 76.3%
beskik nie oor enige professionele taalversorgingsopleiding nie; 23.8% het weI 'n
vorm van opleiding as taalversorger gehad. Die professionele opleiding word
hoofsaaklik aangedui as indiensopleiding. Twee respondente het weI tydens hul
honneursjaar 'n komponent oor taalversorging voltooi.
Dit is kommerwekkend dat so 'n groot persentasie van die taalversorgers nie oor
enige taalversorgingsopleiding beskik nie. Dit laat veral vrae ontstaan oor die gehalte
van taalversorging wat gedoen word. Die probleem kan egter in die toekoms opgelos
word deur SAVI se akkrediteringseksamen vir taalversorgers af te Ie.

Vraag 6

Die eienskappe van 'n taalversorger is reeds in hoofstuk 6 breedvoerig bestudeer - dit
was egter hoofsaaklik die sieninge van oorsese skrywers en taalversorgers. Maar wat
beskou die Suid-Afrikaanse taalversorger as die belangrikste eienskappe waaroor 'n
taalversorger moet beskik? Die respondente se antwoorde was soos volg:
.. 1
.. 2
.. 3 .. 4 .. 5 .. 6 -

Taalkundige kennis (70.9%).
Deursettingsvermoe (49.4%) .
Konsekwentheid - (46.8%) .
Hoe konsentrasie (30.3%).
Objektiwiteit (29.5%) .
Deeglikheid (27.8%).

Dit is ironies dat die taalversorgers taalkundige kennis as die belangrikste eienskap
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geldentifiseer het, naclat dit uit vraag 4 geblyk het clat die meeste van die
taalversorgers nie oor 'n grondige taalkundige agtergrond beskik rue. Tog is dit aan
die ander kant belangrik clat hulle die kern van taalversorging geldentifiseer het en
bewus is van die kennis waaroor hulle moet beskik.

Vraag 7
Wat is na u meningdie taakvan <'n taatverso,ier?<

":; ~.

;

···.1

Vervolgens moes die respondente die taak van die taalversorger identifiseer. Weer
eens, net soos by die vorige vraag, is daar vyf moontlikhede geldentifiseer. Die
respondente moes die graad van belangrikheid aantoon: 1= belangrikste en 5=
onbelangrikste. Die eindresultaat was soos volg:
.. 1 - Tipografie van die teks beoordeel (61.8%) .
.. 2 - Korrigeer van leestekengebruik en grammatika (61 %).
.. 3 - Konsekwente toepassing van spelreels (53.9%) .
.. 4 - Stylveranderinge aanbring (53.2).
05 - Inhoud van teks evalueer (32.9%).
Dit was verrassend om te sien dat die tipografiese beoordeling van 'n teks hoer
aangeskryf is as die korrigering van leestekengebruik en grammatika. Die verskil
tussen die twee sake is egter baie klein en die afleiding kan gemaak word clat 'n teks
nie net taalkundig goed versorg moet word rue, maar dat die teks ook goed moet lyk.
Die voorkoms is dus net so belangrik as die inhoud en daarom moet die teks as geheel
versorg word.

Vraag8
Wat beskou u as diesentrale normvire ektieWe taal

eiiroik?,.

Die laaste vraag met betrekking tot die taalversorger self, het gehandel oor die
taalversorger se siening betreffende die sentrale norm vir effektiewe taalgebruik.
Daar is vyf moontlikhede aangebied en die respondente moes slegs een nonn kies.
Die meerderheid van die respondente (67.3%) het aangetoon dat hulle pragmatiese
korrektheid as die belangrikste sentrale nonn vir effektiewe taalgebruik beskou,
daama versorgde taalgebruik (26%), taalsuiwerheid (5.2%) en laastens
grammatikaliteit en standaardisering met 2.6%. Dit is dus vir taalversorgers
belangrik clat die taalgebruik kontekstueel korrek gebruik moet word - die
taalgebruik moet derhalwe by die tekstipe aansluit.

7.3.3

Die taalversorger en taalversorgingsteorie

Die tweede afdeling (deel 3) van die vraelys het gehandel oor die teorie van
taalversorging. In hoofstukke 3, 4 en 5 is daar na die teorie van taalversorging gekyk
aan die hand van onderskeie mode lie van taalversorging, naamlik: normering,
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taalbeheersing en tekslinguistiek. Die taalversorger se memng ten opsigte van
teoretiese aspekte is in hierdie afdeling gevra en bepaal.

Vraag 9
. Is· 'nkennis vantaalnOf1ne noodsaaklik.vfr.die taalversorger? .

·1

Die respondente moes aantoon of 'n kennis van taalnorme noodsaaklik is vir die
taalversorger: 96.2% het aangetoon dat dit weI noodsaaklik is, terwyl net 3.8% dit as
onbelangrik beskou het. Hierdie resultaat bevestig weer eens die noodsaaklikheid van
taalkundige kennis.
'n Taalversorger moet oor 'n kennis van taalnorme beskik om sodoende daartoe in
staat te wees om leiding te verskaf Taalnorme vorm die taalkundige vertrekpunt in
die taalversorgingsproses. Die taalversorger moet egter nie net weet van taalnorme
nie, maar moet dit ook toepas. Uit die resultate blyk dit dat die taalversorgers weI die
belangrikheid van taalnorme insien. Dit was ongelukkig nie moontlik om te bepaal of
die taalversorgers weI oor sodanige kennis beskik nie.

Vraag 10
Wat behoort 'n taalversorger se algemene standpunt oor voorskriftelikheid by die
versorging van 'n teks te wees?
.

Taalversorgers ervaar dikwels probleme met voorskriftelikheid: 55.7% van die
respondente was van mening dat die taalversorger slegs deskriptief mag optree - die
finale besluit Ie by die skrywer: 44.3% was egter van mening dat die taalversorger weI
preskriptiefmag optree.
Dit is weI so dat die skrywer die finale se het in die veranderinge wat aangebring
moet word, veral as dit bloot stilistiese of tipografiese veranderinge is. As dit egter
taalkundig gefundeerde veranderinge is, moet die veranderinge aangebring word; dit
is tog die rede waarom iemand 'n teks laat taalversorg. Die gevolgtrekking kan
derhalwe gemaak word dat die aard van die veranderinge sal bepaal of die
taalversorger deskriptief of preskriptief moet optree.

Vraag 11

By hierdie vraag moes die respondente aantoon watter standaardbronne as nonn
gebruik word:
.. 1 -Afrikaanse Woordelys en Spelreels (59.2%).
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.. 2 - Norme vir Afrikaans (57.4%) .
.. 3 - Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (54.4%) .
.. 4 -Ander bronne (51.7%).
.. 5 -Ander woordeboeke (44.9%) .
.. 6 - Sakboek van RegIe Afrikaans (39.%)
.. 7 - Die Korrekle Woord (31.7%) .
.. 8 - Verklarende Afrikaanse Woordeboek (27%).
Van die ander bronne/woordeboeke wat gebruik word deur die respondente, is
Afrikaans vir die praktyk, Inleiding 101 die Afrikaanse Taalkunde, WAT, Reader's
Digesl se tweetalige woordeboek, die Chicago Manual ofStyle en die Grool Tesaurus
van Afrikaans.
Dit was verblydend om te sien dat sekerlik die belangrikste drie bronne VIr
taalversorging in Afrikaans weI bo-aan die taalversorgers se Iys gestaan het.
AIhoewei die belangrikste bronne gebruik word, is die presentasie nie so hoog as wat
'n mens sou verwag het nie. Ongelukkig kon dit nie bepaal word watter uitgawes
gebruik word nie, want dit sou insiggewend gewees het om te sien hoeveel van die
taaiversorgers weI die nuutste uitgawes op die rak het.

Vraag 12
Waller ersone!instansies nader u ereeld om hul ?

Bo en behalwe die bronne wat die taalversorgers gebruik, nader hulle dikwels ander
persone of instansies om huip. Die meeste van die respondente (38.3%) het 'n
universiteit of technikon al om hulp genader, taaladviesdienste is deur 17% genader
en 27.7% het ander bronne geraadpleeg. Hierdie ander bronne is hoofsaaklik
kollegas, ander taalversorgers, die redaksie, vakkenners en die skrywer self. 'n Mens
sou graag wou sien dat taalversorgers meer gereeld van hierdie instansies of kundiges
sou gebruik maak. Die vermoede bestaan dat taalversorgers nie altyd bewus is van al
die ander beskikbare bronne van inligting en hulp nie.

Vraag 13

Respondente moes 'n werksmetode gee, dit wil se die stappe waarvolgens te werk
gegaan word om 'n teks te versorg. Dit blyk oor die algemeen dat taalversorgers die
volgende as die basiese stappe in die taalversorgingsproses beskou:
Lees die teks deur om 'n oorsig te lay, ontleed die inhoud, verkry'n algemene
indruk en identifiseer belangrike begrippe.
.. 2 Korrigeer die spelling en grammalika .
.. 3 - Korrigeer sinsbou, tipograjie, inhoud, styl en logika .
.. 4 Raadpleeg die skrywer, uitgewer en kollegas oor veranderinge.
.. 1
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.. 5 Bringfinale veranderinge aan.
.. 6 Lees weer deur (proeflees).
Hierdie stappe stem breedweg ooreen met dit wat in hoofstuk 6 behandel is.
Alhoewel die stappe afsonderlik geldentifiseer is, vind die stappe gewoonlik nie
afsonderlik plaas nie. Die rede hiervoor is moontlik 'n gebrek aan tyd.

Vraag 14
Wat is die vereistesvir·nlaalversorgdeteks?····

Die respondente moes die vereistes van 'n taalversorgde teks identifiseer, en die
resultaat was:
.. I Suiwer taalgebruik (33.8%) .
.. 2 Koherensie (32.9%) .
.. 3 Pragmatiese korrektheid (30.3%),
Die drie vereistes hang ten nouste saam met die taalkundige subdissiplines wat
behandel is, naamlik: normering (suiwer taalgebruik), tekslinguistiek (koherensie) en
taalbeheersing (pragmatiese korrektheid).

Vraag 15 & 16
Maaku

Daar is aan die respondente gevra om aan te dui of hulle gebruik maak van
proejleestekens: 57.7% doen dit wei, terwyl 42.3% nie van proefleestekens gebruik
gemaak het nie. Respondente moes ook aantoon of proefleestekens volgens hulle
enige nut het: 85,7% het ja geantwoord. terwyl net 14.3% besluit het dat
proefleestekens van geen waarde is rue. Proefleestekens maak die korrigering van
foute in die teks soveel makliker, omdat die korrigeerder dadelik kan sien waar daar
veranderinge aangebring moet word.
'n Probleem het by hierdie vraag in die Engelse vraelyste ontstaan, want die term
optotype is gebruik. Die meerderheid van die Engelse respondente het aangetoon dat
hulle nie weet wat die term beteken nie. Klaarblyklik is dit 'n onbekende term en kon
die taalversorgers die term nie in die bronne tot hulle beskiking opspoor nie of hulle
het dit rue probeer naslaan rue,
By retrospeksie blyk dit dat die term
proofreadingmarks 'n meer geskikte term sou gewees het.

I
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Vraag 17 & 18
Mag 'n taalversorger ieidingge5!ten opsigte vaniekSuitleg?M.,agLil'l taalverso,.ger ...
. . ..
.··1rommehtaai lewer ten 6 'Si te win inhoud?" <:,:'<;..
'....~: ..

Die volgende twee vrae het gehandel oor sake wat tradisioneel nie as
taalversorgingstake beskou is nie, naamlik leksuitleg en inhoud. Eerstens moes die
respondente aangetoon het of die taalversorger Ieiding ten opsigte van leksuilleg mag
gee: 88.6% was van mening dat die taalversorger welleiding mag verskaf; 11.4% was
daarteen.
In die tweede plek moes die respondente besluit of die taalversorger kommentaar mag
lewer ten opsigte van die inhoud van die teks: 82.1 % was ten gunste daarvan en
17.9% het gevoel dat die taalversorger nie kommentaar ten opsigte van inhoud mag
Iewer nie. Hierdie resultate ondersteun die idee dat taalversorging meer behaal as net
die versorging van die taaIkundige aspekte van 'n teks, maar dat die leks as geheel
versorg moet word. Weer eens word die gedagte van leksversorging versterk.

Vraag 19
Speel tekstipe 'n roT in u benadering tol die taaTversorgingsproses?

·1

Die tekstipe (byvoorbeeld 'n artikellberiglsakebrief/voorlegging) speel weI, volgens
die respondente, 'n beduidende rol in die benadering tot die taalversorgingsproses
(82.5%). Vit die teorie het dit gebIyk dat die tekstipe leiding verskaf aan die leser om
sodoende die lees en interpretasie van die teks te vergemaklik.

Vraag20& 21
Hoehanteer u stylwisseling in'n tekS?Mag,·niiJalvefs(Jrge,.4i~ttil~aif~nteKS}t

'.. . .

.

.... ....

. .'. . . . . . . . . . ·ver(inder?~·~~~~:;~~~;·····i:;}·!:;.'!?;i;j1i;;·.~·;';~:_:'}:R:C'/!'~;~'::!;j0i'

Albei vrae handel oor die taalversorger se ingesteldheid ten opsigte van stylwisseling:
70.7% se dat stylveranderinge aan 'n teks weI geoorloofis, indien dit met die klient
bespreek word; 29.3% is gekant teen enige stylveranderinge. Die taalversorger moet
daarteen waak om nie haar eie styl af te probeer dwing nie, maar moet eerder poog
om die skrywer se styl afte rond. Die styl moet aansluit by die tekstipe.

Vraag22

Die toekomstige leser moet volgens 96.3% van die respondente deur die taalversorger
in ag geneem word dit is die taalversorger se taak om seker te maak dat die leser sal
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verstaan wat gelees word. Nadat 'n teks versorg is, moet dit nie aIleen taalkundig
korrek wees nie, maar die inhoud moet van so 'n aard wees dat dit maklik sal lees
asook maklik verstaanbaar sal wees. Die taalversorger moet haarself deurentyd afvra
of die inhoud duidelik en ondubbelsinnig is.

Vraag 23 & 24
Hoe hanteer ustreeksdifllekte!varieteite In tfdcste?:lsdi{1! e,jyaring(jdt skryWers oor
die algemeel1van die.sireelCsdialek varz"niaalgebruikm@k? . . .. . .
.

Die vrae handel oor die varieteite van Afrikaans. Vit die ondersoek blyk dit dat die
meeste skrywers weI van 'n standaardvarieteit gebruik maak: 86.8% van die
taalversorgers het dit so ervaar.

Vraag 25
Ervaar u taalversorgingsprobleme as gevolg van die gebruik van jargon ofspesijieke
beroepsregisters? .
.
.. ..... .
Vaktaal ofjargon word dikwels, veral deur oningeligte lesers, as problematies ervaar.
Die taalversorgers het egter ook laat blyk dat die meeste van hulle (56.3%) ook
taalversorgingsprobleme ervaar as gevolg van die gebruik van jargon of spesifieke
beroepsregisters. Hierdie probleem kan venny word deur te spesialiseer in 'n
spesifieke vakgebied. Die ander altematief is om soveel as moontlik van vakgerigte
woordeboeke en gidse gebruik te maak.

Vraag 26
. Maak u gebruik van'n rekenaarspelpro8t;am?· .<~i.

.

Met die laaste vraag in hierdie afdeling, is bepaal of hedendaagse taalversorgers van
'n rekenaarspelprogram gebruik maak: 51.3% gebruik nie 'n spelprogram nie, maar
48.7% weI. Die verskil tussen die twee groepe is baie klein en daar word voorspel dat
die groep wat weI van 'n rekenaarspelprogram gebruik maak, in die toekoms sal
toeneem.
7.3.4

Taalversorgingspraktyk

Die laaste afdeling handel oor die praktyk van taalversorging, soos ervaar deur die
taalversorgers wat tans in die praktyk staan.
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Vraag 27

In die eerste vraag van hierdie afdeling moes die respondente aandui watter faktore
volgens hulle 'n taalversorger se taak bemoeilik:
.. 1 Nie 'n grondige kennis van die onderwerp nie (40.5%).
.. 2 - Te min tyd (33.3%) .
.. 3 - Nie kennis van taalversorgingstegnieke nie (31%).
'n Grondige kennis oor 'n bepaalde onderwerp is dus van uiterste belang, omdat 'n
gebrek aan kennis die hele taalversorgingsproses bemoeilik. Hierdie grondige kennis
oor 'n onderwerp hang ten nouste saam met die vaktaalgebruik.

Vraag28
mikro- enmakrovlak?

Hierdie vraag handel oor die mees tipiese taalfoute wat taalversorgers teekom. Die
vraag is in twee dele onderverdeel: eerstens is gekyk na taalfoute wat op mikrovlak
(spelling en interpunksie) voorkom en tweedens na foute wat op makrovlak
(grammatika) voorkom.
~

F oute op mikrovlak:

.. 1 .. 2 .. 3
.. 4
.. 5 .. 6 .. 7 -

~

Foutiewe spelling (42.3%) .
Foutiewe leestekengebruik (31.6%) .
Foutiewe afkortings (24.3%) .
Foutiewe meervoudsvonne (24%) .
Foutiewe skryftekens (20%) .
Foutiewe hooflettergebruik (18.4%).
Foutiewe skryfwyse: los/vas (10.4%).

F oute op makrovlak:

.. 1 .. 2
.. 3
.. 4
.. 5 .. 6 .. 7

Algemene sinsvolgorde (33.3%) .
Posisie van die werkwoord (30.6%).
Afwyking na "daf' (24.6%) .
Foutiewe voorsetselgebruik (23.3%).
Foutiewe lidwoordgebruik (22.5%).
Anglisismes (20.6%).
Foutieweontkenning(19.1%).

Uit die bogenoemde blyk dit dat die twee grootste foute wat taalversorgers in hulle
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werk teekom, foutiewe spelling en foutiewe sinsvolgorde is. Daar kan baie redes
wees vir bierdie afwykings, maar daar word vermoed dat skrywers nie genoeg daarop
let ofkonsentreer om reg te skryinie, 6fhulle is nie taalkundig goed geskool nie.
i

Vraag29
. Watlerdpe teksteversorg u hooftaaklik?

Respondente moes se of hulle tekste in die algemeen versorg en of hulle eerder
spesialiseer: 57.6% verkies om tekste in die algemeen te versorg, terwyl 42.4%
verkies om te spesialiseer. Deur tekste in die algemeen te versorg, vergroot die
taalversorger haar potensiele klientemark. Probleme kan egter ontstaan sodra 'n teks
te wetenskaplik is of handel oor 'n onderwerp waarvan die taalversoger niks weet nie.
Vakterminologie is dan 'n groot struikelblok. Die ideaal is dat 'n taalversorger 'n
spesifieke veld moet identifiseer waarin sy kan spesialiseer, veral as dit tekste van
wetenskaplike aard is, wat versorg moet word.

Vraag30&31
Wat is die aard van die tekste wat u versorg?

Respondente moes die aard van die tekste wat hulle versorg, identifiseer:
.. Brontaaltekste: 28%.
.. Vertaalde tekste: 5%.
.. Albei: 66.2%.
Die afleiding kan gemaak word dat taalversorgers - deur brontaal- en vertaalde tekste
te versorg - hul klientemark vergroot. Die vermoede bestaan dat die persentasie van
taalversorgers wat slegs vertaalde tekste versorg so klein is, omdat die taalversorger
die vertaalde teks moet versorg met die brontaalteks in gedagte. 'n Kennis van die
taal waarin die brontaalteks geskryf is, is nodig en dit is bier waar daar probleme kan
ontstaan.

Vraag32

Die taalversorger moes aantoon of hulle nuwe werk onvoorwaardelik aanvaar en of
hulle eers 'n kwotasie gee: 55.4% gee eers 'n kwotasie, terwyl 44.6% die teks dadelik
aanvaar. Dit kan 'n taalversorger duur te staan kom om 'n teks onverantwoordelik te
aanvaar, aangesien die omvang en aard van die taalversorging moeilik bepaal kan
word sonder om die teks fisies te hanteer.
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Vraag33
............. HI

Taalversorgers moes by hierdie vraag aandui, wat die gemiddelde prys per
taalversorgde bladsy is. Tariewe het baie gewissel: sommige het die bedrag per
bladsy aangedui, sommige per 100 woorde, party taalversorgers verkies dat jy per uur
betaal, en vir enkele respondente is die taalversorgingstaak deel van hulle dagtaak en
was die vraag dus irrelevant.
...
...
...

Prys per bladsy wissel tussen R2 en R60. Die gemiddelde prys per bladsy is
R15,54.
Prys per uur wissel tussen R45 en RIOO; die gemiddelde prys per uur is R63.
Prys per 100 woorde wissel vanafR5 tot R35; die gemiddelde prys is RIO,87.

7.4

SAMEVATTING

In hierdie hoofstuk is daar gepoog om 'n sintese te vorm tussen die teorie en die
praktyk van taalversorging. Teoretiese data is versamel uit die beskikbare literatuur,
terwyl praktiese inligting deur middel van vraelyste ingewin is. Die verwerking en
interpretasie het in drie dele geskied, naamlik die afdeling oor die taalversorger, 'n
afdeling oor die teorie van taalversorging soos dit deur taalversorgers ervaar word en
derdens die taalversorgingspraktyk soos dit deur die taalversorgers beleef word.
Vit die bogenoemde antwoorde kan daar 'n omvattende profiel vir die hedendaagse
SUid-Afrikaanse taalversorger saamgestel word.
Die Suid-Afrikaanse taalversorger is ongeveer 46 jaar oud, vroulik en doen
taalversorging in Afrikaans en Engels. Sy doen hoofsaaklik vryskuttaalversorging .
Sy het 'n B.A. -graad, maar het ongelukkig geen formele opleiding as taalversorger
nie. Sy beskou taalkundige kennis as die belangrikste eienskap waaroor 'n
taalversorger moet beskik. Die taalversorger se taak behels hoofsaaklik die
korrigering van leestekens, grammatika en tipografie. Die belangrikste norm vir die
Suid-Afrikaanse taalversorger is pragmatiese korrektheid.
Die hedendaagse Suid-Afrikaanse taalversorger beskou 'n kennis van taalnorme as
uiters belangrik en is van mening dat die taalversorger slegs deskriptief mag optree.
Haar standaardnaslaanbron is die AWS en sy nader ook gereeld universiteite en
technikons om hulp. Die belangrikste stap in die taalversorgingsproses is om eers 'n
oorsig van die werk te kry. Sy voel ook dat suiwer taalgebruik die vereiste is
waaraan 'n versorgde teks moet voldoen. Sy gebruik proefleestekens en beskou dit as
baie nuttig. Die taalversorger is verder van mening dat sy as teksversorger ook
kommentaar ten opsigte van inhoud en uitleg mag lewer en dat die tekstipe haar
aanslag tot die teks beinvloed. Dit is vir haar belangrik om die toekomstige leser in
gedagte te hou, veral met betrekking tot jargon, want syself ervaar dikwels probleme
daarmee. Sy gebruik nog nie 'n rekenaarspelprogram nie en vind dat 'n gebrekkige
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onderwerpskennis haar taak bemoeilik. Die twee algemeenste probleme wat sy
tydens die taalversorgingsproses teekom, is foutiewe spelling en afwykende
sinsvolgorde. Sy versorg tekste in die algemeen sowel brontaaI- as vertaalde tekste,
maar sy is versigtig en gee daarom eers 'n kwotasie v66rdat sy enige werk aanvaar.

Al haar kennis en pag kom egter nie gratis nie en die klient kan feitlik enige iets
betaal vanafRIO,87 per 100 woorde tot R15,54 per bladsy tot R63 per uur.
Uit die sintese van die teorie en die praktyk kan daar ook afleidings gemaak word ten
opsigte van die taalversorgingsteorie en -praktyk. In die teoretiese afdeling het dit
gebIyk dat 'n taalversorger oor heelwat taaIkundige kennis moet beskik. Hierdie
noodsaaklike taaIkundige kennis kan teruggevind word in die drie taaIkundige
subdissiplines, naamlik: normering, taalbeheersing en tekslinguistiek.
Die
belangrikheid van die drie subdissiplines word deur die respondente se antwoorde
bevestig.
Die doel van hierdie hoofstuk was om vas te stel of dit wat in die voorafgaande
teoretiese hoofstukke ten opsigte van taalversorging gese is, prakties uitvoerbaar en
verantwoordbaar is. Nadat die vraelyste ontleed en geInterpreteer is, kan met
sekerheid gese word dat die bogenoemde doel weI bereik is - die teorie en praktyk
het saamgesmelt. Die taalversorgingsteorie en -praktyk vorm 'n geintegreerde
eenheid wat nie geskei kan of mag word nie.
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HOOFSTUK8

8.1

INLEIDEND

In hierdie hoofstuk ontmoet die taalversorgingsteorie en die taalversorgingspraktyk,
sodat taalversorging op 'n teoreties gefundeerde wyse kan plaasvind.
Daar sal vervolgens aandag geskenk word aan die volgende sake, naamlik: stappe in
die taalversorgingsproses (dit is die taalversorgingsmodel); algemene
taalversorgingswenke en -tegnieke en daar sal na 'n voorbeeldteks gekyk word.
8.2

'n MODEL VIR TAALVERSORGING

Uit die voorafgaande hoofstukke het dit duidelik geblyk dat taalversorging meer
behels as net die versorging van taal in 'n teks - taalversorging impliseer eintlik
algehele teksversorging. Die taalversorger moet gevolglik nie net spelfoute korrigeer
nie, maar moet ook aandag skenk aan onder andere uitleg, styl en logika.
Taalversorging is 'n sistematiese proses, wat vereis dat die taalversorger deur sekere
stappe moet gaan, omdat geen taalversorger met een slag al die foute op al die
taalversorgingsvlakke kan korrigeer nie. As 'n persoon taalversorging slegs beskou as
die korrigering van spelfoute, is dit seker moontlik om die teks in een stap te
korrigeer. Geen twee taalversorgers pak die versorging van 'n teks op dieselfde wyse
aan nie (Plotnik 1982: 11). Elke taalversorger moet deur ervaring besluit watter
stappe vir haar werk, tog kan daar uit die literatuur en die verwerkte vraelyste sekere
basiese stappe of fases geidentifiseer word, wat veral die beginner taalversorger se
taak sal vergemaklik. As basis vir hierdie stappe in die taalversorgingsproses is Stepp
(1989: 97) se "model for editing" as vertrekpunt geneem. Volgens hierdie model kan
die volgende basiese stappe of fases in die taalversorgingsproses geidentifiseer word:
•
•
•
•
•
•
•

Voorbereiding.
Lees van die teks.
Dink.
Fokus op die inleiding en basiese raamwerk.
Versorging van inhoud.
Versorging van struktuur.
Herlees van die leks.

Vervolgens word die aspekte kortliks van nader toegelig.
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8.2. I

Voorbereiding

Taalversorging neem baie tyd in beslag en vereis 'n hoe mate van konsentrasie. Geen
taalversorger kan sommer net wegspring met die versorging van 'n teks nie. Stepp
(1989: 98) stel byvoorbeeJd voor dat jy 'n manier vind waarop jy jou denke kan orden
en jou gedagtes, met betrekking tot ander sake, kan afsluit om sodoende aIleen op die
teks voor jou te kan konsentreer. Nel (1994: 142) is van mening dat die
taalversorgingsproses begin deurdat die taalversorger haar hande yOU en dan die teks
deurlees; sy bring dus geen veranderinge met hierdie eerste lees aan nie. Mackie
(1995: 174) se dat 'n skrywer wat self 'n teks wil deurgaan en versorg, eers 'n
blaaskansie moet neem om in staat te wees om haarself van die teks te distansieer.
Die ruimte waarin taalversorging plaasvind, word ook in hiedie staP betrek. Die
taalversorger moet sorg dat al die nodige bronne binne haar bereik is en dat daar nie
steurings is wat daartoe aanleiding sal gee dat haar konsentrasie verbreek word nie.
Dit is belangrik dat die taalversorger in gedagte sal hou dat die teks wat versorg word
aan 'n medemens behoort, en dat die skrywer moontlik trots en senuweeagtig is oor
die werk. Die taalversorger moet die skrywer se werk respekteer- bepaal daaromjou
volle konsentrasie by die teks, en by die teks aIleen.
Baie belangrik is dat jy jouself ook sal voorberei ten opsigte van die inhoud van die
teks. Yoe (1992: 9) se dat dit al baie help as jy ten minste 'n inleidende teksboek oor
die onderwerp gelees het, want dan sal jy darem van die terme kan herken. Hierdie
voorbereiding is veral noodsaaklik as jy 'n teks moet versorg wat handel oor 'n
onderwerp waarvanjy niks weet me. Hierdie stelling word deur Bishop (1984: 107)
ondersteun waar Bishop van mening is dat taalversorgers meer akkuraat en
doeltreffend te werk kan gaan as hulle die teks verstaan. 'n Kennis van die
onderwerp strek dus tot voordeel van die taalversorger en die taalversorgingsproses.
8.2.2 Lees van leks
Bastian el al. (1956: 31) wys daarop dat die gedetailleerde versorgingsproses begin
sodra die taalversorger die teks in haar hande neem en die storie/teks deeglik en met
aandag lees.
In hoofstuk 7 is gesien dat Suid-Afiikaanse taalversorgers oor die algemeen van
mening is dat die taalversorger eers die teks moet deurlees om 'n oorsig van die
inhoud te kry. Stepp (1989: 97) se dat die taalversorger die hele teks moet deurlees
sonder om enige veranderinge aan te bring. As rede hiervoor voer hy aan dat die
taalversorger eers 'n geheelbeeld moet vorm om s6 die invloed van die teks op jou
as (eerste) leser - te bepaal. Nel (1994: 142) ondersteun die siening van Stepp en se
dat die taalversorger die hele teks eers moet lees voordat sy begin met die "fiddling".
Verder se Nel (1994: 142) dat die taalversorger eers moet agterkom waf die skrywer
wou se of doen voordat sy enige veranderinge aan kan bring.
Dit is egter, volgens Brookes (1961: 119), onwaarskynHk dat die taalversorger dadelik
die teks formeel van voor tot agter sal deurIees. Waarskynlik sal sy eers vinnig deur
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die teks blaai, oorsigtelik na elke bladsy kyk en na uitstaande kenmerke oplet. Sy sal
veral kyk na opskrifte, subopskrifte, name, verwysings, tabelle, skemas en enige deel
van die teks wat afwyk of uitstaan van die res van die teks. Hierdie vinnige deurgaan
(scanning) van die teks, stel die taalversorger in staat om te weet wat van haar verwag
gaan word tydens die taalversorgingsproses. Nadat hierdie "voorraadopname"
geneem is, kan die taalversorger begin met die kritiese lees van die teks.
Gibson (1979: 25) noem dat taalversorgingshandboeke dikwels voorstel dat 'n
taalversorger 'n teks ten minste drie keer moet lees: een keer om vertroud te raak met
die inhoud, een keer terwyl jy taalversorging doen en 'n laaste keer ter wille van
kontrole. Hy is egter van mening dat taalversorgers nie tyd het om 'n teks drie maal
deur te lees nie. Maar, se hy verder, dit is goeie advies, veral vir mense wat nog leer
hoe om taalversorging te doen. Gibson (1979: 26) is verder ook van mening dat die
taalversorger 'n nuwe wyse van lees moet aanleer. Ten einde 'n suksesvolle
taalversorger te wees, behels nie nie spoedlees nie, maar moet die taalversorger leer
om elke letter in elke woord in elke sin te lees. Die taalversorger moet tydens die
leesproses aandag skenk aan dit wat geskryf is, en daarom behoort sy stadig en
deeglik en met begrip te lees (Gibson 1979: 28).
Bastian et al. (1956: 31) se dat sommige uitmuntende taalversorgers 'n teks drie keer
lees: een keer om 'n algemene beeld te vorm, een keer om die feite en die taalgebruik
te kontroleer en een keer om opskrifte te formuleer. Ander taalversorgers lees twee
keer deur 'n teks: een keer vir korrigering en een keer om opskrifte te formuleer. Die
algemeenste metode is egter, volgens Bastian et al. (1956:31), om die teks in een lees
te versorg. Gilmore (1990: 18) wys egter daarop dat dit voordelig is om 'n teks meer
as een keer te lees, want: "Often errors show up in each reading."
Brookes (1961: 119) stel voor dat die eerste kritiese lees van die teks verkieslik 'n
ononderbroke proses moet wees, omdat die taalversorger met die lees 'n geheelbeeld
wil vorm. As die leesproses onderbreek word, kan dit die taalversorger se beeld van
die teks negatiefbelnvloed.
8.2.3

Dink

Die taalversorger moet poog om die doelwitte en intensie van die skrywer met die
bepaalde teks vas te stel: Wat was die opdrag? Wie is die lesers? Wat wil die
skrywer bereik? (Vgl. Stepp 1989: 97) Het die skrywer in sy doel geslaag? Sal die
teks aanvaarbaar wees vir die lesers daarvan? (Vgl. Brookes 1961: 119-120).
Die doel van die teks word bepaal deur die aard van die teks, byvoorbeeld 'n
koerantberig se doel is om lesers in te lig. Die taalversorger moet dus vasstel of die
teks aan die vereistes van die bepaalde oorkoepelende doel voldoen.
Daar moet ook vooraf vasgestel word wie die lesers is. 'n Koerantberig het 'n bree
leserspubliek en daarom sal 'n berig duidelik, eenvoudig, in duidelike taal en gefokus
op 'n spesifieke saak wees, sodat dit by die gemiddelde leser aanklank sal vind. 'n
Wetenskaplike artikel daarteenoor, het 'n geselekteerde groep lesers en daar kan
derhalwe sekere aannames met betrekking tot die lesers gemaak word (vgJ. Stepp
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1989: 103). Brookes (1961: 118) meen dat die taalversorger, sover as menslik
moontlik, haarself in die plek van die lesers moet plaas om die reaksie van die
toekomstige lesers te bepaal. Dit is 'n moeilike taak en vereis dat die taalversorger
oor 'n bree algemene kennis en mensekennis moet beskik.
8.2.4

Fokus op die inleiding en basiese raamwerk

Stel vas of die inleiding duidelik en interessant is. Die inleiding moet van so 'n aard
wees dat die res van die teks logies daaruit sal voortvloei (Stepp 1989: 97). Die
taalversorger moet deur die teks deur te lees in staat wees om die raamwerk van
die teks te identifiseer deur middel van hoofgedagtes en die sentrale tema. Ander
komponente van die teks, wat vol gens Brookes (1961: 122) aansl uit by die inleiding,
is die titel, sub-opskrifte en die voorwoord. Vol gens Brookes (1961: 123) behoort die
taalversorger haarself die volgende vier vrae af te vra:
.. Verduidelik die inleiding waaroor die teks handel?
.. Blyk dit uit die inleiding (eksplisiet of implisiet) oor watter graad van tegniese
kennis die leser moet beskik?
.. Bied die inleiding 'n oorsig van wat in die teks aangebied gaan word en hoe die
studie gaan verloop?
.. Weet die leser sonder enige twyfel wat in die res van die teks voorle?
Die slot van 'n teks is net so belangrik as die inleiding. 'n Teks behoort 'n sinvolle en
samevattende slot te he. Die leser moet, nadat die slot gelees is, nie nog verder wil
lees nie, maar moet voel dat die teks op 'n bevredigende wyse afgesluit is (vgl.
Brookes 1961: 124).
8.2.5

Versorging van die inhoud

Kontroleer die teks vir akkuraatheid, helderheid, kon.<tekwentheid, logika en
deeglikheid. Kontroleer die bronne wat gebruik is. Maak seker dat niks wat gese of
geskryf is, later aanleiding kan gee tot 'n lastersaak teen die
skrywer/uitgewer/taalversorger nie. Enige groot veranderinge moet eers met die
skrywer bespreek word, aldus Stepp (1989: 97). Nel (1994: 143) beskou dit dan ook
as die eerste reel van taalversorging: "Do not make major changes to the style and
content of a story without consulting the writer."
Nel (1994: 143) stel voor dat, wanneer die taalversorger 'n teks se inhoud kontroleer
of evalueer, sy haarself die volgende vrae moet vra:
.. Fokus: Wat is die doel van hierdie storie/teks?
.. Helderheid: Is daardie doel duidelik uiteengesit in die inleiding?
.. Informasie: Is daar genoeg informasie om die doel te ondersteun?
.. Logika: Is die informasie logies georden?
.. Balans: Is opinies duidelik onderskeibaar van feite? Is meer as een kant van die
argument teenwoordig of ten minste erken?
.. Oorspronklikheid: Is die inligting vars en nuut?
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Ook Plotnik (1982: 28-29) gee riglyne vir die versorging van die inhoud van 'n teks.
Die riglyne sluit ten nouste aan by die vrae wat Nel (1994: 142) hier bo stet

.. Informasie: Daar moet 'n korpus van feite wees. Gesaghebbende bronne is
gebruik en menings word deur feite ondersteun.
.. Analise eo ioterpretasie: Feite is deeglik ontleed, voordat dit logies georden is.
Konsepte en hipoteses word ondersteun en uitgebrei deur data. Moeilike konsepte
is verstaanbaar gemaak. Bekende, sowel as nuwe inligting, word aangewend.
.. Balans: Opinies is duidelik onderskeibaar van feite. Meer as een kant van 'n
argument word aangebied .
.. Oorspronklikheid: Die inhoud moet vars, innoverend en insiggewend wees .
.. Aantrekkingskrag: Die inhoud van die teks moet van die begin af die leser se
aandag trek en motiveer om verder te lees .
.. Korrektheid en duidelikheid: Die konkrete, eerder as die abstrakte moet na vore
tree. Die inhoud moet doelgerig en spesifiek wees. Standpunt moet ingeneem
word.
.. Verligting: Die inhoud mag nie prekerig van aard wees nie. Stimuleer die leser
emosioneel en intellektueeL
.. Relevansie: Die teks moet relevant wees.
Twee verdere sake van be lang word deur Viviers & Van Schalkwyk (1992: 90)
genoem, naamlik:

.. Inhoud: Verrny logika- en ander denkfoute en sorg dat die boodskap feitelik en
inhoudelik korrek is.
.. Tipografie en konsekwentheid: Kontroleer aIle opskrifte, subopskrifte, titels,
bladsyverwysings, voetnote, skemas, aanhalings, bibliografie en die
inhoudsopgawe.
Gaan ook die spelling van name, vanne, plekname en
handelsmerkname na.
Die taalversorger begin die inhoud van die teks analiseer deur 'n Iys te maak van al
die faktore wat 'n rol speel in die inhoud van die teks (Brookes 1961: 122-128). 'n
Lys van sulke faktore, waaraan aandag geskenk moet word, sal norrnaalweg die
volgende sake insluit:

.. Die inleiding: Die inleidende paragraaf of hoofstuk, asook enige ander inligting
wat die leser inlig ten opsigte van die inhoud, byvoorbeeld: titels, subtitels en
voorwoord.
.. Die slot: Die slot is net so belangrik as die inleiding, en dit moet werklik 'n
samevatting wee swat die teks sinvol afsluit en afrond .
.. Omvattendheid: Dit wat die skrywer vooraf beloof, moet in die verloop van die
teks bereik word.
.. Relevansie: Alles wat irrelevant of oorbodig is, moet verwyder word.
.. Ontwikkeling: Goeie ontwikkeling van 'n onderwerp is die sleutel tot goeie
skryfurerk.
Daar moet 'n logiese ontwikkeling wees, sonder enige
"afdraaipaadjies", wat die leser se aandag van die onderwerp afweglei.
.. Balans: Die hoofstukke, wat as kern van die teks geidentifiseer is, moet 'n groter
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deel van die teks in beslag neem, as die hoofstukke wat slegs as inleidende
hoofstukke optree .
.. Ordening: Die inligting moet logies georden word, sodat die struktuur van die teks
duidelik daaruit sal blyk.
.. Koberensie: Die teks moet algehele samehang toon. Koherensie vereis <n sinvolle
en aaneenlopende oorgang vanaf een deel na die volgende .
.. Die opsomming: In die opsomming moet die doelstellings van die teks uiteengesit
word. Opsommings moet akkuraat, presies en duidelik wees .
.. Bylaes: Bylaes is die inligting wat argumente in die teks ondersteun. Alles in die
bylaes moet egter relevant wees en nie net ingesit word om die teks langer te maak
me.
Bastian et al. (1956: 270) wys daarop dat foute met betrekking tot feite sekerlik die
ergste fout is wat 'n skrywer kan maak en 'n taalversorger kan oorsien. Skrywers
maak feitelike foute om verskeie redes, onder andere omdat hulle traak-my-nie-agtig
is. Die taalversorger het vier moontlike opsies wanner sy by 'n verdagte feit of
stelling kom:
.. Sy kan enige standaard verwysings- of naslaanbron gebruik .
.. Sy kan die skrywer nader en vra dat die feit bevestig of gekontroleer word.
.. Sy kan die teks aan die redakteur gee om 'n finale oordeel te fei.
.. Sy kan die feit elimineer, indien die teks se waarde nie daardeur belnvloed word
nie.
Die taalversorger moet ook op die uitkyk wees vir enige vaaghede: vra jouself
gedurig af Hoekom? Waarom? Wat? Waar? Wanneer? Enige iets wat onduidelik
of vaag is, moet verbeter word deur 'n graad van presiesheid daaraan toe te ke. In
plaas daarvan om te verwys na 'n "klomp vlotte", kan daar eerder 'n presiese getal
gegee word, want hoeveel is 'n klomp? Tien, twintig, honderd? (Vgl. McGiffert
1972: 75). Taalversorgers moet die akkuraatheid van name, titeIs, aanhalings en
wiskundige berekeninge dubbel kontroleer aldus Plotnik (1982: 22).
Taalversorgers moet verder aIle cliches, so ver as wat dit moontlik is, uit die teks
verwyder: frases soos "so rooi soos 'n tamatie", " 'n droom wat waar geword het" en
"Hy het gehardloop soos die wind" (Gilmore 1990: 19). Die gebruik van te veel
cliches kan verveling meebring en dit maak 'n teks pitIoos.
Cheney (1983: i-iii) stel die volgende drie fases voor waardeur die teks se inhoud en
struktuur verbeter kan word:
.. Versorging deur besnoeiing
in hierdie fase word hoofstukke, afdelings,
paragrawe, sinne en woorde verminder en verkort. Alles wat oorbodig is, word
verwyder of in so min as moontIik woorde gese .
.. Deurdink en berrangskik die teks Nou moet die taalversorger konsentreer op
die onderwerp, daar moet 'n eenheid in styl wees, al die
episodeslhoofstukke/paragrawe moet verbind wees, die tye van die werkwoord
moet konsekwent wees, algehele koherensie is noodsaaklik en enige iets wat die
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lees en verstaan van die teks bemoeilik, soos byvoorbeeld abstrakte of indirekte
taalgebruik, intensifiseerders, cliches en oormatige vergroting van 'n saak, moet
verwyder word.
- Hersieoiog eo herbewoordiog - die taalversorger moet die skrywer se styl herken
asook erken. Die beste woord of frase moet altyd gekies word, sinne se lengtes
moet afgewissel word, gebruik metaforiese taalgebruik, vermy ongeregverdigde
seksismes, dialekgebruik en jargon. Laastens moet die taalversorger ook oplet na
woorde wat gewoonlik verkeerd gespel word.
8.2.6

Versorging van die struktuur

Tydens hierdie fase word die volgende sake gekontroleer: grammatika, punktuasie,
spelling, styl en algemene taalgebruik (Stepp 1989: 97). Brookes (1961: 121) is van
mening dat die taalversorger slegs die struktuur van die teks kan beoordeel deur 'n
panoramiese beeld van die werk te verkry. Struktuur is "the total form and
organization of a literary composition (and this) is determined by relationships
established between theme, action, exposition, narrative, imagery, tone, and style"
(Carroll 1995: 69). Die eerste stap hier is om seker te maak dat die punktuasie,
spelling, figure, hooflettergebruik ensovoorts, aan die vereistes van die huisstyl
voldoen.

Om oor genoeg informasie te beskik wat in 'n logiese volgorde gerangskik is, is
noodsaaklik vir 'n goeie storie. Maar dit is nie genoeg nie. 'n Teks se styl moet ook
goed en aanvaarbaar wees en dit is die skrywer se taak. Die taalversorgers moet
hulleself die volgende afvra:
-Is die informasie op so 'n wyse aangebied dat dit die leser sal betrek?
- Is die styl waarin geskryf is, geskik vir die beoogde medium van publikasie?
- Trek die inleiding dadelik jou aandag?
- Is die inleiding helder/ondubbelsinnig?
- Het die skrywer algemene en konkrete woorde gebruik?
- Is die teks bondig, vry van enige onnodige woorde?
- Is die sinskonstruksie eenvoudig, duidelik en nie verwarrend nie?
- Is die meeste van die sinne in die aktiewe vorm?
- Word sinne en idees aaneengeskakel?
- Is die spelling en grammatika alreeds gekontroleer?
- Voldoen die teks aan die "house style"? (vgl. Nel 1994: 143-144).
Nog 'n saak waaraan aandag geskenk moet word, is woordekonomie - 'n teks wat
deur ekonomiese taalgebruik gekenmerk word, kan beskou word as die produk van
goeie skryfwerk. 'n Amateurskrywer se werk word dikwels gekenmerk deur
herhaling van sinnelose frases en onnodige detail. Dit is die taalversorger se taak om
al die woorde en frases wat nie 'n bydrae lewer tot die helderheid van die teks nie, te
verwyder se Cranford (1967: 9).
Van Schalkwyk & Viviers(1992: 90) gee die volgende praktiese wenke vir duidelike,
feitelike, taalkundig korrekte en bondige taalgebruik:
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- Bondigheid: Gebruik die kortste moontlike woord en venny omslagtigheid. Bush
-

-

(1994: 324) wys daarop dat telegramstyl egter venny moet word.
Herhaling: Venny onnodige herhaling van betekenisse, byvoorbeeld ronde sirkel.
Clark & Fry (1992: 88) se egter dat herhaling tog ook positief aangewend kan word
alhoewel herhaling plek in beslag neem, kan die skrywer deur gebruik te maak
van herhaling, belangrike infonnasie beklemtoon.
Cliches: Geykte woorde of uitdrukkings moet uit die teks weggelaat word, want
dit verloor trefkrag en neem onnodige ruimte in beslag.
Jargon: Jargon in 'n artikel vir 'n vaktydskrif is wei aanvaarbaar, maar venny
vaktaal in tekste wat vir 'n algemene leserspubliek bedoel is.
Konkrete woorde: Gebruik eerder konkrete of letterlike woorde as abstrakte,
subjektiewe woorde.
Afkortings en akronieme: Gebruik net die wat algemeen bekend is.
Taalsuiwerheid: Venny Anglisismes en maak seker dat die woorde en sintaksis
korrek is.
Sinskonstruksie: Waak teen die gebruik van te lang sinne gebruik liewer korter
sinne. Venny onnodige byvoeglike en bywoordelike naamwoorde.

8.2.7

Herlees die leks

Lees die teks weer eens deur, maak seker dat jy konsekwent was in die aanbring van
veranderinge (Stepp 1989: 97).
Nel (1994: 144) se dat die taalversorger die teks een keer lees vir agtergrond, 'n
tweede keer om die grammatika en styl te korrigeer en die laaste keer lees sy die
sinne agteruit so konsentreer sy net op die woorde en nie op die "storie" nie. Elke
woord moet ook in die finale konteks gelees word, want "the whole is greater than the
sum of the parts" (Plotnik 1982: 8-9).
Die taalversorger kan dan ook met die laaste lees 'n konlrolelys 33 deurwerk.
Combrink (1992: 34-35) en Gillmore (1990: 21-23) gee elkeen 'n kontrolelys.
Combrink (1992: 34-35) stel byvoorbeeld voor dat 'n mens globaal na die volgende
sake moet kyk nadat die versorging afgehandel is:
- Het die teks 'n lilelbladsy? Is die titelbladsy korrek? Wek dit 'n goeie indruk?
- Het die teks 'n inhoudsopgawe?
- Stem die inhoudsopgawe se inskrywings ooreen met die teksinskrywings?
- Is al die bladsye genommer?
-Is die bylaes in die volgorde waarin dit in die teks genoem is?
- Het elke bylae 'n korrekte titelblad? Wek dit 'n goeie indruk?
- Is elke bylae se bladsye afsonderlik genommer?
- Is die kantlyne breed genoeg?
- Is die opskrifie tipografies dieselfde hanteer?
- Is die illustrasies (skemas, tabelle ens.) genommer in die orde waarin dit
33

Wybenga (1989: 561-574) gee 'n uitgebreide kontrolelys virkorrekte taalgebruik.
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voorkom?
Gillmore (1990: 21-23) se kontrolelys sien soos volg daaruit:
... Kontroleer aile namelvanne .
... Maak seker daar is deeglike bronverwysings.
... Verwyder alles wat irrelevant of oorbodig is .
... Vereenvoudig taalgebruik.
... Herken eie vooroordele wees objeklief
... Moenie net op jou geheue staatmaak nie gebruik naslaanbronne .
... Maak seker dat die teks regverdig en smaakvol is .
... Verwyder euJemismes.
... Wees altyd op die uitkyk vir joule .
... Soek na leemtes in die teks.

Wybengs (1989: 561-575) gee 'n baie volledige kontrolelys. Hy verdeel die Iys in
tien afdMgs, naamlik:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Leestekens
Skryftekens
Skeiding van woorddele
Hoofletters en kleinletters
Spelling
Voornaamwoorde
Werkwoordorde van sinne sonder voegwoorde
Werkwoordorde van sinne met onderskikkende voegwoorde
Orde van sinstukke
Algemeen

8.3

TAALVERSORGING: 'n TOEPASSING

Uit die voorafgaande teoretiese en praktiese hoofstukke, het dit geblyk dat 'n
taalversorger nie net oor taalkundige kennis moet beskik nie, maar ook in staat moet
wees om die kennis toe te pas. 'n Taalversorger kan 'n teks nie op "gevoel" versorg
nie, maar elke verandering moet verantwoordbaar wees. Vervolgens sal na 'n
voorbeeldteks en die versorging daarvan gekyk word as voorbeeld van die ontmoeting
van teorle en praktyk.
Die teks was deel van die vraelyste wat aan respondente gestuur is. Die inleidende
brief was deurspek van foute. Die navorser het gehoop dat die taalversorgers die teks,
uit eie wil, sou wou verbeter. Slegs 5 van die respondente se taalversorgersinstink het
na Yore getree en hulle 'n skryfding laat gryp om verbeteringe aan te bring.
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8.3.1

Onversorgde leks

Geagte Taalversorger
DIE TEORIE EN PRAKTYK VAN TAALVERSORGING IN AFRIKAANS
Die doel van hierdie vraelys is om die teorie van taalversorging te ondersoek en dan
vas te stel hoe die teorie en die praktyk toegepas word of behoort toegepas word. Die
vraelys vorm deel van my M.A-verhandeling in Afrikaans en Nederlands aan die P.D.
vir C.HO. Die navorsing geskied onderleiding van prof. Wannie Carstens.
Uit die reaksie wat ek reeds van taalversorgers ontvang het, is dit duidelik dat daar 'n
behoefte aan 'n handleiding om die teorie en praktyk van taalversorging duidelik te
omskryf, slaggate uit te wys en om algemene wenke te bied. luis daarom word beoog
om aan die einde van hierdie navorsing 'n handleiding te laat publiseer. Maar om so
'n handleiding die lig te laat sien het ek relevante en resente inligting vanuit die
praktyk nodig en daarom is u reaksie so belangrik.
Hierdie vraelys bestaan hoofsaaklik uit vrae waar u slegs 'n kruisie moet trek, enkele
van die vrae is egter oop vrae waar u 'n motivering moet gee. Die vraelys sal nie
meer as 'n halfuur van u tyd in besalg neem nie.
Indien enige vrae ontstaan met die invul van die vraelys kan u my kontak by:
Departement Afrikaans en Nederlands
P.D. vir C.HO.
Bussie 432
POTCHEFSTROOM
2520
Tel: 0148299-1486
Fax: 0148 299-1562
E-Pos: afnadp@puknet.puk.ac.za
Ek wil u vriendelik versoek om die vraelys in 'n gefrankeerde koevert terug te stuur
sodat dit my voor of op 3 1 Mei sal bereik.
Groete
Adele Du Plessis
8.3.2

Versorgde leks

Geagte Taalversorger
DIE TEORIE EN PRAKTYK VAN T AAL VERSORGlNG IN AFRIKAANS
Die doel ~hierdie vraelys is om die teorie van taalversorging te ondersoek en dan cr;~
vas te stel hoe die teorie en die praktyk toegepas word of behooYftoegepas word. Die JL

131

vraelys vorm deel van my M.A;;-verhandeling in Afrikaans en Nederlands aan die P/u/If ?
vir C,H,O( Die navorsing geskied ond:feiding van prof. Wannie Carstens.
<1Jf
Uit die reaksie wat ek reeds van taalversorgers ontvang het, is dit duidelik dat daar 'n
behoefte aan 'n handleiding om die teorie en praktyk van taalversorging duidelik te
omskryf, slaggate uit te wys en om algemene wenke te bied. J uis daarom word beoog
om aan die einde van hierdie navorsing 'n handleiding te laat publiseer. ~aat@n so
'n handleiding die lig te laat sien,het ek relevante en resente inligting vanuit die At:>
praktyk nodi~en daarom is u reaksie so belangrik.
}.6J

'Jafi

Hierdie vraelys bestaan hoofsaaklik uit vrae waar u slegs 'n kruisie moet trekxblkele
van die vrae is egter oop vrae waar u 'n motivering moet gee. Die vraelys sal nie
..J.Pleer as 'n halfuur van u tyd in beslag neem nie.
"'-I ,I H
Iflndien enige vrae ontstaan met die invul van die vraelys kan "'Amy la:mtak: by: 1\ "

In

"trb\ndWl~

tnt

Departement Afrikaans en Nederlands
1) vir qH,ol
0)
Bussie 432
POTCHEFSTROOM
2520

U,

Tel: 0148299-1486
Far0148 299-1562
" EAos: afnadp@puknet.puk.ac.za

Sf

Ek wit u vriendelik versoek om die vraelys in 'n gefrankeerde koevert terug te stuur
sodat dit my voor of op 31 Mei sal bereik.

Loot

.Groete
Efl6\t;
=rAdele Du Plessis
8.4

~

Ql\

btl~ te, O1dertel:en

SAMEVATTING

Hierdie hoofstuk was pnmer daarop gerig om praktiese raad aan
beginnertaalversorgers te bied. 'n Praktiese werksmetode is aangebied en daar is
aandag geskenk aan die verskillende onderafdelings in elke fase. Uit hierdie model
vir taa!versorging blyk dit dat 'n taalversorger, en dan in die besonder 'n
beginnertaalversorger, in bepaalde stappe die taalversorgingsproses moet aanpak.
Die taalversorgingsproses is derhalwe 'n logiese proses, wat uiterste konsentrasie en
deeglikheid vereis. Verder is dit ook duidelik, na aanleiding van die verskillende
fases van taalversorging dat taalversorging wei die versorging van die leks as geheel
is en nie net die versorging van slegs die taalgebruik in die teks is nie.
In hierdie hoofstuk het die teorie en praktyk by mekaar uitgekom; dit was na die
versorging van die voorbeeldteks duidelik dat 'n taalversorger oor taalkundige kennis,
sowel as resente taalkundige bronne moet beskik om sodoende gemotiveerde
veranderinge aan 'n teks te kan aanbring.

,1.0 'rf/
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HOOFSTUK9

9.1

SAMEVATTING

Die titel van hierdie verhandeling is: Die teorie en praktyk van taalversorging in
Afrikaans - 'n loodsondersoek. Die ondersoeker het dit dan ook ten doel gehad om
die teorie en die praktyk van taalversorging te ondersoek. Die eerste probleem
waarmee te make gekry is, was dat daar geen bron oor die teorie van taalversorging
opgespoor kon word nie. Om die probleem die hoof te bied is besluit om, net soos in
die vertaalkunde, die teorie aan die hand van modelle te bestudeer. Hierdie modelle
het dan bestaan uit enkele taalkundige subdissiplines, naamlik:
... normering;
... taalbeheersing, en
... tekslinguistiek.
Die drie subdissiplines is bestudeer met die oog op die implikasies wat dit inhou vir
die taalversorger. Gou het dit duidelik geword dat kennis van die drie subdissiplines
onontbeerlik vir die taalversorger is.
Kennis van taalnorme is vir die taalversorger belangrik, want die
taalversorgingsproses is in wese 'n normeringsproses, dit wil se 'n proses waar
taalversorgers die foutiewe teks moet verbeter aan die hand van taalkundige norme.
Taalkundige norme geld dan ook nie net vir die korrigering van spelfoute nie, maar
die teks moet ook op ander vlakke versorg word. Die teks moet ook aan die vereistes
van pragmatiese korrektheid, goeie styl, fonologiese en morfologiese korrektheid,
sintaktiese eenheid en leksikologiese eenheid voldoen. Korrektheid op al die vlakke
is nodig ter wille van suksesvolle kommunikasie.
Indien die taalversorger oor 'n kennis van normering beskik, sal sy/hy in staat wees
om die taalgebruiker te lei in die maak van taal- of normkeuses. Normering het dit
ten doel om die gebruik van taal te standaardiseer, te stabiliseer en te koordineer - dit
behoort ook die doelwit van elke taalversoger te wees. Die taalversorger moet
toesien dat 'n teks in standaardtaal geskryf is, sodat dit toeganklik vir die lesers sal
wees; die woordkeuses en taalgebruik moet stabiel of konsekwent wees en die
taalversorger moet die taalversorgingsproses so koordineer dat die klient na die tyd 'n
ingeligte taalgebruiker sal wees.
Vervolgens is daar aandag geskenk aan taalheheersing. Die taalbeheersingsmodel
vergemaklik die beoordeling van 'n teks deur die volgende raamwerk:
... doelwitbeplanning;
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.... teksstruktuur en -organisering;
.... leserbewustheid, en
.... korrekte taal- en stylgebruik.
Hierdie vier stappe word weer terug gevind in hoofstuk 8, wat 'n praktiese hoofstuk
is. Die taalversorger moet bewus wees van die skrywer se doelwitstelling - wat wou
hy bereik deur die teks? Behalwe vir die taal- en stylgebruik in 'n teks moet die
taalversorger ook aandag skenk aan die struktuur en die organisering van die teks.
Laastens moet die taalversorger altyd be\VllS wees van die toekomstige leser, en die
voor-en afkeure van die lesers. Alhoewel daar verskille tussen tradisionele
taalversorgers en taalbeheerser is, vertoon die taalbeheersers en die hedendaagse
taalversorger weI ooreenkomste. Albei groepe het dit ten doe1 om 'n koherente en
goed versorgde teks as eindproduk te he.
In die laaste teoretiese hoofstuk is aandag geskenk aan tekslinguistiek en die belang
daarvan vir die taalversorger. 'n Tekslinguistiese kennis impliseer kennis van die
eienskappe van 'n teks; die onderskeie tekstipes en die sewe beginsels van
tekstualiteit. Die teks staan dus weer eens sentraal. As die taalversorger 'n teks aan
die hand van die sewe beginsels sou evalueer, sal dit moontlik wees om te bepaal of
die teks 'n samehangende geheel vorm wat deur die leser verstaan en geYnterpreteer
sal kan word. Die struktuur, sowel as die inhoud van 'n teks kom ter sprake wanneer
die taalversorger 'n teks versorg met tekslinguistiese kennis in die agterkop.
In die daaropvolgende drie hoofstukke is na die praktyk van taalversorging gekyk.
Hier is die eienskappe waaroor 'n taalversorger moet beskik, gerdentifiseer, die taak
van die taalversorger is omskryf en daar is werkbare taalversorgingsleiding ten
opsigte van die taalversorgingsproses gegee. Uit hierdie hoofstukke het dit geblyk dat
'n taalversorger 'n persoon is wat oor taalkundige, sowel as mensekennis moet
beskik; wat baie geduld het, maar terselfdertyd baie vinnig kan werk; wat nuuskierig
is en weet wanneer om nie verder veranderinge aan die inhoud van die teks aan te
bring nie - 'n taalversorger moet voorwaar 'n hansie-my-kneg wees.
In die geheel gesien, is dit duidelik dat 'n taalversorger oor 'n grondige taalkundige
kennis moet beskik om sodoende suksesvolle taalversorging te kan doen. Die
belangrikste gevolgtrekking waartoe gekom is, is egter dat taalversorging baie meer
behels as bioot die versorging van die taalkundige aspekte van 'n teks; taalversorging
impliseer naamlik algehele teksversorging. Die benaming taalversorging skiet dus te
kort en bring Ieke verkeerdelik onder die indruk dat taalversorgers net spelfoute
korrigeer. 'n Taalversorger moet egter ook aan die toekomstige leser dink, die
tipografie van die teks beoordeeI, sorg dat die teks samehang toon en dat dit vloeiend
en verstaanbaar sal lees.
Die taaiversorger moet 'n staat wees om 'n onversorgde teks, wat dalk vol foute is, te
omskep in 'n spogstuk en om dit te kan doen, is taalkundige/teoretiese kennis nodig.
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9.2

AANBEVELINGS

Nadat die teorie en die praktyk van taalversorging bespreek is, en die resultate van die
vraelyste deeglik bestudeer is, kan die volgende aanbevelings en voorstelle aan die
hand gedoen word:
.. Eerstens blyk dit dat die meerderheid van taalversorgers wat tans in die praktyk
staan, nie oor die nodige akademiese kwalifikasies beskik nie. Daar sal in diepte
gekyk moet word na die akademiese voorvereistes wat aan taalversorgers gestel
moet word om sodoende 'n hoe taalversorgingstandaard te verseker.
.. Aansluitend by die bogenoemde punt, is die afwesigheid van enige vonn van
formele opleiding as taalversorger. Slegs enkele taalversorgers het op 'n staduim
'n kursus oor taalversorging bygewoon of 'n vonn van indiensopleiding gehad 
die meeste, of so wil dit voorkom, het maar op 'n tref-en-trap-manier leer
taalversorging doen. Ten einde hierdie probleem op te los moet daar gekyk word
na die aanbied van taalversorgingskursuse, om aan die taalversorgers die
geleentheid te bied om opleiding te ontvang of om bestaande kennis en
vaardighede uit te brei .
.. Die standaardisering van taalversorgingstariewe behoort ook aandag te geniet.
Vit die vraelyste blyk dit dat elke taalversorger 'n eie tarief het en dat hierdie
tariewe geweldig wissel. Deur standaardtariewe daar te stel, kan die uitbuiting
van taalversorgers deur kliente venny word. Dit kan ook voorkom dat "I eke"
hulself as taalversorgers uitgee en spotgoedkoop tariewe aanbied. Hierdeur word
nie net die klient benadeel nie, maar ook die professionele taalversorger.
.. Ten einde al die bogenoemde doelstellings te bereik, moet daar 'n oorkoepelende
taalversorgingsorganisasie op die been gebring word.
Die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI) beoog om vanaf 1997 'n
taalversorgings-akkrediteringseksamen in te stel waarvolgens taalversorgers, net
soos vertalers, stemgeregtigde lede van SAVI kan word. SAVI is nie net 'n
organisasie vir vertalers nie, maar vir taalpraktisyns in die algemeen, met ander
woorde ook vir tolke en taalversorgers. Deur lid te word van SAVI en om die
akkrediteringseksamen af te Ie, word die taalversorger in staat gestei om bewys te
lewer van 'n kwaliteitsbeoordeling en bied dit aan die klient die versekering dat
hy/sy gehaltewerk kan verwag. Verder kan SAVI dan ook riglyne neerie in
verband met onder andere tariewe en die fonnaat van die teks: wydte van kantlyne,
spasiering, lettertipe en lettergrootte.
9.3

MOONTLIKE TOEKOMSTIGE NAVORSING

Die laaste se oor taalversorging in Afrikaans is beslis nog nie gese nie. In die loop
van die ondersoek na die teorie en praktyk van taalversorging in Afrikaans, is die
volgende as moontlike onderwerpe vir toekomstige navorsing oor taalversorging
geidentifiseer:
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- Die saamstel van 'n praktykgerigte handleiding vir taalversorgers.
-Die taalversorger as teksversorger.
-Die invloed van taalbeheersing op die toegepaste linguistiek.
-Taalversorging in 'n elektroniese era.
-'n Toepassing van die beginsels van tekslinguistiek op 'n onversorgde teks of
tekste.

BYLAES

BYLAAAGA
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Hieronder volg 'n Iys van al die koerante en tydskrifte l wat genader is om die briefin bylaag B te
publiseer.

Afrikaanse koerante en tydskrifte:
Beeld

Carletonville Herald

Die Afrikaner

Posbus 5425

Posbus 450

Posbus 1888

JOHANNESBURG

CARLETONVlLLE

PRETORIA

2000

2500

0001

Bloemnuus

Constansiaberg Bulletin

Die Burger

Posbus 6679

Posbus 1983

Posbus 692

BLOEMFONTEIN

KAA.PSTAD

KAAPSTAD

9300

8000

8000

Bosvelder

Daller

Die Burger (Oos-Kaap)

Posbus 1300

Posbus 36

Posbus 525

POTGIETERSRUS

MIDDELBURG

PORT ELIZABETH

0600

1050

6000

Brakpan Herhald

De Kat

Die Herout

Posbus 1594

Posbus 781723

Posbus 524

BRAKPAN

SANDTON

1540

2146

2000

Brits Pos

Eikestadnuus

Die Kontrei

Posbus 2637

Posbus 28

Posbus 442

BRITS

STELLENBOSCH

PRIESKA

0250

7599

8940

. JOHANNESBURG

Hierdie Iys is aan die. ondersoe~er verskaf deur Die ATKV-Skryfskool van die PU vir CHO.
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Die Kwevoel

George Herald

Landbou-Burger

Posbus 163

Posbus 806

Posbus 629

THAB AZIMB I

GEORGE

KAAPSTAD

0380

6530

8000

Die Noord-Transvaler

Goudveld Forum

Noordkaap

Posbus 220

Posbus 150

Posbus 224

LANDANNA

WELKOM

CRADOCK

0704

9460

5880

Die Noordwester

HuisgenootIY ou

Noordvrystaatse Herald

Posbus 2000

Posbus 1802

Posbus 219

LICHTENBURG

KAAPSTAD

PARYS

2740

8000

9585

Die Salstaff Bulletin

Heidelberg Herald

NoordwesterlOewernuus

Posbus 6753

Posbus 294

Posbus 25

JOHANNESBURG

HEIDELBERG

CALVINIA

2000

2400

8190

Die Soutpansberger

Keur

Norrum

Posbus 1680

Posbus 32082

Posbus 27017

LOUIS TRlCHARDT

MOBEN!

PRETORlA

0920

4060

0001

Die Voorligter

Klerksdorp Rekord

Ons Stad

Posbus 85076

Posbus 294

Posbus 267

EMMERENTIA

KLERKSDORP

BLOEMFONTEIN

2029

2750

9300

Die Vryburger

KnysnafPlett Herald

Oos-Rander

Posbus 2325

Posbus 1339

Posbus 845

VRYBURG

KNYSNA

JOHANNESBURG

8600

6570

2000
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Phalaborwa Herald

Sarie

Unisa Alumnus

Posbus 1073

Posbus 1802

Posbus 392

TZANEEN

KAAPSTAD

PRETORIA

0850

8000

0001

Potchefstroom Herald

Servamus

Vaal Ster

Posbus 515

Posbus 6753

Posbus 351

POTCHEFSTROO~l

JOHANNESBURG

VABDERBIJLPARK

2520

2000

1900

Randfontein Herald

Stellander

Vaalweekblad

Posbus 69

Posbus 443

Posbus 351

RANDFONTEfN

VRYBURG

VANDERBIJLPARK

1760

8600

1900

Rapport

Swartland Monitor

Volksblad

Posbus 8422

Posbus 285

Posbus 267

JOHANNESBURG

MALMESBURY

BLOEr-...-rFONTEIN

2000

7300

9300

Rooi Rose

Swellendammer

Vista

Posbus 2595

Posbus 96

Posbus 1027

JOHANNESBURG

HERMANUS

WELKOM

2000

7200

9460

Rustenburg Herald

Tempo

Vrye Weekblad

Posbus 2043

Posbus 16

Posbus 177

RUSTENBURG

PINETOWN

NEWTON

0300

3600

2113

Saamstaan

Tyger-Burger

V ryheid Herald

Posbus 2033

Posbus 747

Posbus 104

OUDTSHOORN

BELVILLE

VRYHEID

6621

7535

3100
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Vrystaat

WarmbadlNylstroom

\Ves-Rander

Posbus 57

Posbus 16

Posbus 845

VREDE

WARMBAD

JOHANNESBURG

2455

0480

2000

Posbus 136060

Boksburg Advertiser

Cosmopolitan

ALBERTON-NOORD

Posbus 136

Posbus 5355

1465

BOKSBURG

KAAPSTAD

1460

8000

BronkhorstspruitiCullinan
& Rayton News

Daily Dispatch

Posbus 450

OOS-LONDEN

BRONKHORSTSPRUIT

5200

Engelse koerante en tydskrifte:
AJberton Record

AJgoa Sun
Posbus 1863
PORT ELIZABETH
6000

AJiwai Weekly

Posbus 131

1020
Fair Lady

Posbus 323
ALIW AL-NOORD

Business Day

Posbus 1802

5530

Posbus 1138

KAAPSTAD

JOHANNESBURG

8000

BedfordviewlEdenvale News

2000
Femina

Posbus 365
EDENVALE
1610

Benoni City Times

Caxton Newspapers

Posbus 32083

Posbus 2878

MOBENI

JOHANNESBURG

4060

2000
Femme South Africa

Posbus 136
BENONI

City Press

Posbus 65532

1500

Posbus 3414

BENMORE

JOHANNESBURG

2010

2000
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Graaff-Reinett Advertiser/Cradock
Courant
Posbus31
GRAAF-REINETT

Living & Loving

Northern Review

Posbus 32083

Posbus 45

MOBENI

PIETERSBURG

4060

0700

lviidland News

Nucleus

Posbus 224

Universiteit van Natal

CRADOCK

Howald Kollege

5880

King George V -Laan

6280

Grocotts Mail
Posbus 179
GRAHNviST AD
6140

DURBAN
Midrand Reporter

Kempton Express
Posbus 1982
KEIv1PTONPARK

Posbus 1465
HALFWEGHUIS

Outlook

1685

Posbus 138

1620

SPRINGS
Newcastle Advertiser

Kokstad Advertiser
Posbus 99
KOKSTAD

NEWCASTLE

Pinelands Post

2940

Posbus 1983
KAAPSTAD

North Eastern Tribune
Posbus 502
KRUGERSDORP

Posbus 102
LAD YB RAND
9745

8000

Posbus 1797
PINEGOWRIE

Port Elizabeth Apple Express

2123

Posbus 525

1740

Ladybrand CourantlBorder
Herald

1650

Privaatsak 6640

4700

Krugersdorp News

4001

PORT ELIZABETH
Northcliff -/Melville
Times

6000

Posbus 4678

Pretoria News

RANDBURG

Posbus 439

2125

JOHANNESBURG
0001

142

Queensburgh News

South Coast Mail

The Cape Argus

Posbus 16

Posbus 458

Posbus 56

PINETOWN

SCOTTBURGH

KAAPSTAD

3600

4180

8000

Randburg Sun

South Coast Sun

The Cape Times

Posbus 4678

Posbus 88

Posbus II

RANDBURG

AMANZIMTOTI

KAAPSTAD

2151

4125

8000

Record NorthlRecord
EastlRecord Moot

Southern Courier

The Citizen

Posbus 136060

Posbus 7712

ALBERTON-NOORD

JOHANNESBURG

1456

2000

Southlands Sun

The Daily News

Posbus 88

Posbus 47549

AMANlZMTOTI

GREYVILLE

4125

4923

Sunday Tribune

The Diamond Fields Advertiser

Posbus 47549

Posbus 610

GREYVILLE

KIrvffiERLEY

4023

8300

Table Talk & Mail

The Eastern Province Herald

Posbus 1983

Posbus 1117

KAAPSTAD

PORT ELIZABETH

8000

6000

The Atlantic Sun

The Evening PostlWeekend
Post

Posbus 8260
PRETORlA
0001

Roodepoort Record
Posbus 5064
HORlZON
1730

Rosebank -!Killarney Gazette
Posbus 1797
PINEGOWRlE
2123

Sandton Chronicle
Posbus 1797
PINEGOWRIE
2123

Sentinel News
Posbus 22165
VIS HOEK
7975

Posbus 1983
KAAPSTAD
8000

Posbus 1121
PORT ELIZABETH
6000
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The LO\welder

The Southern Suburbs
Tatler

Times of Hermanus

Posbus 246

Posbus 1983

Posbus 96

NELSPRUIT

KAAPSTAD

HE RM ANUS

1200

8000

The Mercury

The Sowetan

Verwoerdburg News

Posbus 122

Posbus 6663

Posbus 51895

KfNG WILLIM1'S TOWN

JOHANNESBURG

WIE RDAP ARK

5600

2000

The Natal Mercury

The Star

Weekly Mail

Posbus 950

Posbus 1014

Posbus 260245

DURBAN

JOHANNESBURG

EXCOlvl

4000

5200

2023

The Sunday Star

Western Transvaal Record

Posbus 1014

Posbus 650

JOHANNESBURG

KLERKSDORP

2000

2570

The Sunday Times

Zululand Observer

Posbus 1090

Posbus 554

JOHANNESBURG

ENlPANGENl

2000

3880

The Natal Witness
Posbus 362
PIETERMARITZBURG
3200

7200

0149

BJLAAGB
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Adele du Plessis, Departement Afrikaans en Nederlands,; Bussie 432,. PUCfIO,
POTCHEFSTROOM. 2520
. .,

Ek is 'n nagraads~ student in die Dep~e~~n~ Afrikaanii en Nederl!!.nds aan die
: PotQhefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Ollderwys en is tans besig met, 'If .
:'·M.A.-verbandeling oor die teorie en die praktyk van lCJ.alversorging in Afrikaans..As
:. enige' vorrn van taalversorging doen - betsy v9ltyds~'d~eltyds of vryskut - en nie' $al
omgee om u kenrus en ervaring met my te deel nie, sal ek dit baie wa,ardeef ~s u· u
adr~s ~ my sal stuur, sodat ek 'n vraelys aan u kan pos. Rig assebHe~u bri~f~n: ..

u

Adele du Plessis
Departement Afrikaans en Nederl&nds
Bussi~

432

PUCHO
\.

'.~

POTCHEFSTROOM

.

2520
Ofskakel tydens kantoorure, '2: (0148) 299,.1486.
.

.,

By voorbaat dankie vir u vriendelike sam~werking.

Adele du Plessis

..
J •.

Departement Afrikaans en Nederlands
Bussie 432
PUCHO
POTCl{EFSTROOM
~S20

. I' .

;",

15 Februarie 1996

','

'.'

"

,
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Adele 'du Plessis, Departement Afrikaans en Nederlands, Bussie 432, PUCHO,
POTCHEFSTROOM, 2520

I am a postgraduate student in the Department of Afrikaans and Dutch at the
Potchefstroom University for Christian Higher Education. Currently I am working on
'a master's degree on the theory· and practice of langUage editing in Afrikaans. If you
,do ~y form ofcopy-editing - whether full-time. part-time or freefance-::-a:rrd-woutdn?t
'mind sharing your knowledge and experience on editing with me. I would appreciate it
if you could send me your address so that I can post a. questionnaire to you. Address
yourletter to:
" 'ii
Adele du Plessis
Departement Afrikaans en Nederlands
Bussie 4j2
PUCHO
POTCHEFSTROOM
2520 .

Or contact me during office hours at, if: (0148) 299 1486.
I would like to thank you in advance for your co-operation in this regard .
.

Adele du Plessis
Departement Afrikaans en Nederlands
Bussie 432
"

PUCHO
POTCHEFSTROOM

:

~

f •"

2520
..

15 February 1996

!': ..' .

•>.

. ..
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, Hier4ie brief is saam elke vraelys uitgestuur. Die brief was net 'n Afrikaans beskikbaar "
'. en is v9J foute. Die brief is as 'n onversorgde teks uitgestuur in dje hoop dat die
resPQnd~nte dit - sodra hulle al die foute opmerk - sou korrigeer.

Geagte Taalversorger

Die doel van hierdie vraelys is om die teorie van taalversorging te ondersoek en dan
vas te stel hoe die teorie en die praktyk toegepas word of behoort toegepas word. Die
vraelys vonn deel van my M,A-verhandeling in Afiikaans en Nederlands aan die P.U.

vir C:H.O. Die navorsing geskied, onderleiding van prof Wannie Carstens.

Vit die reaksie wat ek reeds van taalversorgers ontvang het, is cit duidelik dat daar 'n
behoefte aan 'n handleiding om die teorie en praktyk van taalvyrsorging duidelik te
omskryf. slaggate uit te wys en om algemene wenke te bied. Juis daarom word beoog
om aan die einde van hierdie navorsing 'n handleiding te laat publiseer. Maar om so 'n
han~leiding

die lig te laat sien het ek relevante en resente inligtin$ vanuil die praktyk

nodig en daarom is u reaksie so belangrik.
i

Hiefdie vraelys bestaan hoofsaaklik uit vrae waar ~ slegs 'n kmisi,e mOet trek, enke1e

van die vrae is egter oop vrae waar u 'nmotivering moet gee. Pie vraelys sal nit{ meer
. ~ 'Il ~,alfuu.r van u tyd in beslag neem nie.

.w..die.n e~ge vrae oI:\tstaan.met die invul van die vraelys kan 1,l my l<;O!ltak by:

Pep~ernent Afiika~
,

P.U. vir C.H.O.

en Nederlands
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Bussie432 ;

POTCHEFSTROOM
2520

Tel: 0148 299~1486
Fax: 0148 299-1562
E~Pos:afuadp@puknet.puk.ac.za

Ek wil u vriendelik versoek om die vraetys in 'n gefrankeerde koevert terug te stuur
sodat dit my. voor of op 31Mei'sal bereik.
.,

Groete
Adele Du Plessis

BYLAAGC
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DIE TEORIE EN PRAKTYK VAN TAALVERSORGING IN AFRIKAANS
Vraelysno.

I I I
rr===================================================,(1-3)
PERSOONLIKE GEGEWENS SAL VERTROULIK HANTEER
OPSIONEEL OM DIe INLIGTING TE VERSKAF.

NAAM:
VAN:
Opsioneel
OUDERDOM IN JARE:
GESLAG:

BEROEP:

DIT IS

I

m
V

t-l0RDj

I

(4 - 5)

(6 )

2

Taalversorger

1

Vertaler

2

anderwyser

3
(7 )

Kopieskrywer

4

Proefleser

5

Redakteur

6

Ander
Spesifiseer

7

WERKGEWER :
BENAMING VAN pas:

AFDELING 1

1.

DIE TAALVERSORGER

In watter taal/tale doen u taalversorging?
Afrikaans

1

Engels

2

Ander
Spesifiseer

3

(8)
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2.

3.

Op watter basis doen u taalverserging?
Voltyds

1

Deeltyds

2

Vryskut

3

( 9)

Waarom deen u taalversorging?
Voltydse beroep

1

Ekstra inkomste

2

Vir die genot

3

Ander redes
Spesifiseer

4

(10)

4.

Oor watter akademiese kwalifikasie(s)
(die hoogste
stel
om
kwalifikasie)
bE:skik
u
\'Jat
u
in
staat
taalversorging te deen?

B.A.-graad

1

Honneursgraad

2

M.A. -graad

3

D.Litt.

4

Ander
Spesifiseer

5

(11)

5.1

Het u enige professionele opleiding as taalversorger
gehad?
JA

5.2

. NEE

Indien JA, spesifiseer:

(12)
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6.

7.

Wat is na u mening die eienskappe van In goeie
taal versorger? Toon in volgorde van belangrikheid di e
eienskappe aan.
Die belangrikste rede met 1 gevolg
deur die tweede belangrikste eienskap 2, ens. tot by 6.
Konsekwentheid

(13)

Taalkundige kennis

(14 )

Deeglikheid

(15)

Objektiwiteit

(16)

Hoe konsentrasie

(17 )

Deursettingsvermoe

(18 )

Wat is na u mening die taak van 'n taalversorger?
Dui weereens in volgorde van belangrikheid die take
aan (1~belangrikste,5~onbelangrikste).
Korrigeer leestekengebruik en grammatika

(19)

Konsekwente toepassing van spelreels

(20)

Mikrostylveranderinge aanbring

(21)

Inhoud van teks evalueer

(22)

Tipografie van teks beoordeel

(23)
..

8.

Wat beskou u as die sentrale norm vir effektiewe
taalgebruik? Kies slegs EEN.
Grammatikaliteit
Pragmatiese korrektheid

2

standaardisering

3

Taalsuiwerheid

4

Versorgde taalgebruik

5

AFDELlNG 2

9.1

TAALVERSORGlNG: TEORlE

Is .In kennis van taalnorme noodsaaklik vir die
taalversorger?
JA

9.2

(24)

Motiveer:

(25)
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10.1 Wat behoort In taalversorger se algemene standpunt oar
voorskrifte1ikheid by die versorging van In teks te
wees?
Deskriptief (beskrywend)

1

Preskriptief (voorskrywend)

2

(26 )

10.2

11.

fvlot i veer: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Watter standaardbronne gebruik u as norm?

( Dui die frekwensie van gebruik aan :1=altyd;8=nooit)
1 2 3 4 5 6 7 8

.lj,rikaanse woordelys en spelreels

a

(27-28)

H.lj,T

b

(29-30)

Verklarende Afrikaanse Woordeboek

c

(31 32)

Sakboek van Regt;:e .lj,frikaans

d

(33 34)

Die korrekte woord

e

(35-36)

Norme vir Afrikaans

f

(37-38)

9

(39 40)

h

(41-42)

i

(42-44)

j

(45-46)

k

(47 48)

1

(49-50)

Ander woordeboek

Spesifiseer
Ander bronne

Spesifiseer

12.

Watter persone/instansies nader u oak gereeld am hulp?
Taaladviesdiens

1

Staatstaaldiens

2

In Universiteit/Technikon

3

Ander

Spesifiseer

4

(51)
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13.

Hoe hanteer u In teks wat taalversorg moet word?
(Werksmetode) .
Toon dit asseblief stapsgewys aan.
Enige metodiek gegrond op persoonlike ervaring is ook
welkom.

1.--------------------------------------~----------------------

2.-----------------------------------------------------------
3.--------------------~----------------------------------------

4.-----------------------------------------------------------
5.-------------------------------------------------------------

6.-----------------------------------------------------------
14.

Wat is die vereistes vir In taalversorgde teKS?
Toon die vereistes in volgorde van belangrikheid aan.
(l=belangrikste; 5=minder belangrik)
Koherensie

(52)

Pragmatiese korrektheid

(53)

Standaardtaalgebruik

(54)

Suiwer taalgebruik

(55 )

Ander
Spesifiseer

15.1 Maak u gebruik van proefleestekens?
(56)
15.2 Is dit In amptelike lys van proefleestekens of In
lys wat u self saamgestel het?
16.1 Dink u dat proefleestekens enige nut het?
1

NEE

(57)

16.2 Motiveer:--------------------------------------------------

17.1 Mag In taalversorger leiding gee t.o.v. teksuitleg?

I

1

(58)

j
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17.2

Motiveer:----------------------------------------------__

lB.1

Mag In taalversorger kommentaar lewer t.O.V. inhoud?
1

18.2

(59 )

NEE

Motiveer:------------------------------------------------

19.1 Speel tekstipe (artikel/sakebrief/voorlegging) In rol
in u benadering tot die taalversorgingsproses?
JA
19.2

20.

1

NEE

I

(60 )

Hoe beinvloed dit die taalversorgingsproses?

Hoe hanteer u stylwisseling in In teks?

21.1 Mag In taalversorger aan die styl van In teks verander,
bv.: van uiters formeel na informeel?
(61 )

21.2 Indien JA, wanneer sal dit wel'geoorloof wees om aan
die styl te verander?

21.3

Indi~n

NEE, hoekom nie?
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22.1 Moet die taalversorger die toekornstige leser in gedagte
hou as In teks taalversorg word?

JA

22.2

23.

(62)

2

Motiveer:------------------------------------------------

Hoe hanteer u streeksdialekte/varieteite in tekste?

24.1 Is dit u ervaring dat skrywers oor die algemeen van die
standaardvarieteit van In taal gebruik maak?
(63)

JA I
24.2 Indien JA, waarom dink u dat voorkeur gegee word aan
die standaardvarieteit?

24.3 Indien NEE, gee In aanduiding hoekom u so voel.

25.1 Ervaar u taalversorgingsprobleme a.g.v die gebruik van
jargon of spesifieke beroepsregisters?
(64)

2

25.2

Motiveer en gee voorbeelde:

26.1 Maak u van In rekenaarspelprogram gebruik?

JAI

11

NEE
1

12

26.2 Watter rekenaarprogram gebruik u?

( 65)
1
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AFDELING 3
27.

TAALVERSORGING: PRAKTYK

Watter faktore kan volgens u In taalversorger se taak
bernoeilik?
Kan u dalk moontlike oplossings aan die
hand
doen?
Dui
aan
in
frekwensievolgorde,
waar
l=grootste probleemi 6=nie so groot probleem.
Te min tyd

(66 )

Nie kennis oor die onderwerp

(67)

Nie kennis van taalversorgingstegnieke

(68)

Ander
Spesifiseer

28.

Wat is die mees tipiese taalfoute wat u teekom op
mikro- en makrovlak:
(Dui aan in volgorde van frekwensiei l=baie gereeld,
8=nooi t.)

28.1

Nikrovlak: dit is alle foute wat voorkom op die
vlak van spelling en interpunksie:

1 2 3 4 5 6 7 8

Foutiewe spelling

1

(69-70)

Foutiewe leestekens

2

(71-72)

Foutiewe meervoudsvorme

3

(73-74)

Foutiewe hooflettergebruik

4

(75-76)

Foutiewe afkortings

5

(77-78)

Foutiewe skryftekens

6

(79-80)

Foutiewe skryfwyse: los/vas

7

(81-82)

Ander
Spesifiseer

8

*
*
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28.2

Makrovlak,
dit is
gramrnatikale vlak:

aIle

foute

wat

voorkorn

op

1 2 3 4 5 6 7 8

Algemene sinsvolgorde

1

Posisie van werkwoord

2

Afwyking na "datil

3

Foutiewe ontkenning

4

Foutiewe voorsetselgebruik

5

Foutiewe lidwoordgebruik

6

Anglisismes
Ander

±to

7

8

Spesifiseer

*
*
29.1 Watter tipe tekste versorg u hoofsaaklik?
Tekste in die algemeen
Spesifieke vakgebied

1)
(2)

29.2 Indien spesifieke vakgebied se tekste, spesifiseer:

29.3 Waarom verkies u om te spesialiseer?-------------------

29.4 Watter spesifieke eise dink u stel die vakgebied aan u
as taalversorger?

30.

Wat is die aard van die tekste wat u versorg?

(Brontaaltekste is tekste in die oorspronklike taal)
Brontaaltekste

(1 )

Vertaalde tekste

(2)

2'l.1 hp;

(3)

I

=
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31.

Indien U In vertaalde
hanteer u ekwivalensie
vertaalde teks?

32.

As u In teks ontvang wat taalversorging vereis:

teks moet
tussen die

Aanvaar u die teks dadelik

taalversorg,
bronteks en

hoe
die

1
(99 )

Maak u eers In kwotasie
33.

2

Wat is die gemiddelde prys per bladsy?
(100-10:

34.1 Het u as taalversorger inspraak of kontrole oor die
finale teks?

JA

34.2 Wat is die aard van inspraak/kontrole?

35.

Het u praktiese wenke aan persone wat hulle eie werk
wil taalversorg/proeflees?

36.

Ek sal dit waardeer indien u een taalversorgde teks wat
u in die pas afgelope tyd hanteer het by die vraelys
kan insluit. (Opsioneel).

(102)
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THE THEORY AND PRACTICE OF LANGUAGE EDITING

Questionna
(1-3)

Personal information will be treated confidentially.
It is optional to provide this information.

NAME:-
SURNAJ'vlE :

Optional

I

[frn

AGE IN YEARS:
SEX:

I

(4 - 5)

1

(6 )

2

OCCUPATION:
Language editor

1

Translator

2
I .

Teacher

3

Copywriter

4

Proofreader

5

Editor

6

(7 )

Other

S"Qecitv

7

ORGANISATION:
DESIGNAT ION OF POSITION:

SECTION 1
1.

THE LANGUAGE EDITOR

Language in which language editing is done?
Afrikaans

1

English

2

Other

Specify

3
:

(8) :
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2.

Basis on which language editing is done:

3.

Full-time

1

Part-time

2

Freelance

3

(9 )

Why do you do language editing?

4.

Full time occupation

1

Extra income

2

For enjoyment

3

Other reasons
Specify

4

(10 )

Which academic qualifications (highest qualification)
have you obtained, which enables you to do language
editing?
B.A. degree

1

Honours degree

2

M.A. degree

3

D.Litt.

4

Other
Specify

5

(11)

i

\I

Do you have any professional training as a language
editor?
YES

1

NO

2

(12)

2

If YES, specify:
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6.

7.

What are in your opinion thelanguage editor?
Indicate the
importance.
The most important
second most important quality 2,

qualities of a good
quali ties in order of
by 1 follOtved by the
etc. up to 6.

Consistent

(13)

Linguistic knowledge

(14)

Thoroughness

(15)

Objectivity

(16)

Fixed concentration

(17)

Perseverance

(18)

What are in your opinion the responsibilities of a
language editor?
Indicate in order of importance: 1=
most important; 5= least important.
Correct punctuation and grammar

(19 )

Consistent use of orthographical rules

(20)

Hinor style correction

(21 )

Evaluation of text contents

(22)

Evaluation of typography of the text
(23)

vlhat do you regard as the central norm for effective
language usage? Choose only one

8.

Grammaticality

1

Pragmatical correctness

2

Standardising

3

Linguistic purty

4

Correct language usage

5

SECTION 2

9.1

(24)

LANGUAGE EDITING: THEORY.

Is a knowledge of language (linguistic) norms necessary
for language editing?

(25)
.

9.2

Motivate:--------------------------------------------------

,~
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10.1 What should a language editor's general views on

prescription be when editing a text?
Descriptive

1

Prescriptive

2

(26)

10.2 Motivate:---------------------------------------------------

11.

Which standard source do you use as a norm?
the frequency of use, 1= always; 2= never.

Indicate

1 2 3 4 5 6 7 8

12.

Afrikaans woordelys en spelreels

a

(27-28)

HAT

b

(29-30)

Verklarende Afrikaanse woordeboek

c

(31-32)

Sakboek van regte lI.frikaans

d

(33-34)

Die korrekte woord

e

(35-36)

Norme vir Afrikaans

f

(37-38)

Other dictionaries
Specify

g

(39-40)

Other sources
Specify

h

(41-42)

Which persons/organisations do you summon for
assistance?
Language advice

servic~

1

A University/Technicon

2

Other
Specify

3

(43)
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8.1

Should a language editor comment on the contents of a
text?
( 51)

1B.2 Motivate:-----------------------------------------------

19.1 Does the type of
text
(e,g.
an article/official
letter/submission)
influence your approach to the
process of language e?iting?
YES

1

(52)

NO
19.2

20.

How

2

?--------------------------------------------------

How do you deal with changes in style within the style
of a text?

21.1 Should a language editor change the style of a text?
(e.g. from very form~l to informal)

(53)

21.2 If yes, when will it be allowed to change the style?

21.3 If no, why not?
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22.1 Should the language editor consider the prospective
reader if a text is language edited?

YES
(54)

NO
22.2 Motivate:---------------------------------------------------

23.

How do you deal with dialect/variety within a text?

24.1 Do you find that writers,
variety of a language?

in general, use the standard

(56)

24.2 If yes, why do you think that preference should be
given to standard variety?

24.3 If not,

indicate why not:

25.1 Do you find that jargon or specific registers of a
certain occupation, cause editing difficulties?
(57)

?'S.2

Motivate an oi ve examples :---------------------------
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26.1 Do you use a computer spelling check?

YES
(58 )

NO
26.2 Which program do you use?

SECTION 3 LANGUAGE EDITING: PRACTICE.
27.

Which factors influence a language editor's work?
Could you give positive solutions?
(Show difficulties
in order of frequency, 1= difficul ty occurring most
often; 6= least).
time

(59)

Lack of knm.;l edge on the subject

(60 )

Lack of knowledge on lang4age editing techniques

(61)

Other
Specify
28.1 What are the most common mistakes which occur on micro
and macro level.

Micro level:errors on this level consist of spelling and
punctuation errors.
1 2 3 4 5 6 7 8

Defective spelling

1

(62-63)

Defective punctuation

2

(64-65)

Defective plurals

3

(66-67)

Defective capital usage

4

(68

Defective abbreviations

5

(70-71)

Defective orthographic marks

6

(72-73)

Defective style

7

(74-75)

Other
Specify

8

69)
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28.2 Micro level includes all errors on grammatical level.
1 2 3 4

s~

General word order

1

(76-77

Position of verb

2

(78-79)

Use of "dat"

3

(80-81)

Defective negative

4

(82-83)

Defective use of prepositions

5

(84 85)

Defective use of article

6

(86-87)

Anglicism

7

(88 89)

Other
Specify

8

i

29.1 What types of text do you edit?

Text in general

1

Specific field of study

2

(90)

29.2 If specific fields of study, specify:

29.3 Why do you choose to specialise?

29.4 Which specific demands does this field of study make on
you as language editor?

30.

What is the nature of the texts which you edit?
Text in original language

1

Translated text

2

(91)

Both

3
..
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31.

When editing a translated text, how do you go about the
equivalence between the text in the original language
and the translated text?

32.

When you receive a text in need of language editing, do
you:
Accept the text immediately

1

First give a quotation

2

(92)

33.

What is your average price per page?
(93-94)

34.1 Do you,

as language editor, have any say in or control
of the final text?

(95)

34.2 What is the nature of the participation in
deliberations?

35.

Do you have any practial suggestions for anyone wanting
to edit his own work?

36.

I would appreciate it if gou could include a recent
edited text.Ootional.

II

Thank you for your co-operation

II

BlYLAAGD

out>

Frequency

Percent

CUmulative
Frequency

------------------------------------------------25
3
3.9
3
3.9
30

3
1
1
2
3
1
2
3
3
1
1
5
2
1
3

II

32
33
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53

5

1
2
1
1
2

6
5
:I
1
3
2
1
1
1
2
1
1
2
1

54
55
56
57
58
60
61
62
6:1
65
67
70

6

3.9
1.3
1.3
2.6
3.9
1.3
2.6
3.9
3.9
1.3
1.3
6.6
2.6
1.3
l.9
6.6
1.3
2.6
1.3
1.3
2.6
7.9
6.6
2.6
1.3
J.9
2.6
1.3
1.3
1.3
2.6
1.3
1.:3
:2. 6
1.3

9.2

8
10

10.5
13.2
17.1
18.4
21.1
25.0
28.9
lO.l
31.6
311.2
40.8
42.1
46.1
52.6
53.9
56.6
57.9
59.2
61.8
69.7
76.3
78.9
80.3
84.2
86.8
88.2
89.5
90.8
93.4
94.7
96.1
98.7
100.0'

14
16
19
22
2:3
24
29
Jl

J2
:35

40
41
4:3
44
45
47
53
58
60
61
64
66
67
68
69
71
72
73
75
76

Frequency Missing

c

B£RO£P

7.9

7
1:3

FreKwensies

cumulative
Percent
Frequency

1

6

:!

(,

3
6
7

5

3
19

TAAL

Frequency
17
13

1
2

GESLAG
1
2
<I

Frequency
24
51
1

Percent

n.6

24
75
76

67.1
1.3

Frequency Missing

5

Cumulative
PerCent

6
12
17
20
39

15.01
15.4
12.8
7.7
48.7

1
:I

Percent

18
13
lO

3

c

1

21

16
10
7

4

PerCent

56.7
100.0

51

cumulative
Frequency

29.5
21.3
49.:!

Frequency

Cumulative
Percent

17
30

Cumulative
Percent
29.5
50.8
100.0

18
31
61

Frequency Missing :

2

42

56.7
43.3

Frequency

V2

~

Cumulative
Percent
15.01
30.8
43.6
51.3
100.0

Cumulative
Frequency

Percent

Frequency Missing

3
CUmulative
Frequency

Cumulative
Frequency

Frequency Missing

V3

5

Percent

20

Cumulative
Frequency

38.9
29.6
18.5
1:3.0

21
37
47
54

Frequency Missing

27

Cumulative
Percent
38.9
68.5
87.0
100.0

)1.6

90.7
100.0
KWALIFIK

Frequency

1

28

2

19

3

11
;:,
3
1

,

~

;;
7

Percent

Cumulative
Frequency

38.4
26.0
15.1

28
47
58
64

B.2
::. 0
1.4

Frequency Missing

,

-

~~

i3
c

8

Cumulative
Percent
38.4

64. -l
79.5
87.7
98.6
100.0

0\

"-l

Frek1Jensies
'1/5 1
1
2

Frequency
19
61

Percent

CUmulative
Frequency

23.8
76.3

F~equency

CUmulative
Percent

19

23.8

80

100.0

Missing • 1

Frequency Hissing· 3

'16_5

Frequency

PerCent

Cumulative
Frequency

Cumulative
Percent

-------------~------------------------------------

'1/6 1

1
2
3
4
5

Frequency
2
24
37
14
2

Percent

CUmulative
Frequency

2.5
30.4
46.8
17.7
2.5

2
26
63
77
79

Frequency Hissing

~

1

1

2

7
6
22
23
17

3

Cumulative
Percent

4

5
6

2.5
J2.9
79.7
97.5
100.0

2

Frequency

Percent

Cumulative
Frequency

2
3

Cumulative
Percent

4

5

1
2
3
4
6

56
14
5
2
2

70.9
17.7
6.:1
2.5
2.5

56
70
75
77
79

Frequency Hissing

~

6

70.9
88.6
94.9
97.5
100.0

1
2
3
4

5
6

18
22
22
14
2
1

22.8
27.8
27.8
17.7
2.5
1.:1

18
40
62
76
78
79

Frequency Hissing

'1/6_4

1
2

Frequency
2
11

3

6

"5

18
23

..

18

~~~~:~~~:;:t';f{..""" . .~;A ~

Percent
2.6
14.1
7.7
23.1
29.5
23.1

~

Cumulative
Percent
22.8
50.6
78.5
96.2
98.7
100.0

2
)

F~equency

47
20
5

4

-\

5

1

'17_2

CUmulative
PerCent

60

2.6
16.7
24.4
47.4
76.9

78

100.0

2

13
19
')7

cumulative
Frequency
1

1.:1
J.9
10.4
35.1
49.4

4
12
39
77

Hissing

Percent

~

Cumulative
Percent
1.3
5.2
15.6
50.6
100.0

-

4

1
2
J
4

F~equency

16
oil

12
7

Cumulative
Frequency

61. 0
26.0
6.5
5.2
1.3

F~equency

2

Cumulative
Frequency

5

00

1

Percent

8
27
38

~

1.J
10.5
18.4
47.4
77 .6
100.0

0

-

F~equency

1
l

Percent

F~equency

'17 1

'1/6_3

F~equency

2

CUMulative
Frequency

1

8
14
36
59
76

Frequency Hissing

'16 6

'1/6_2

1.J
9.2
7.9
28.9
30.3
22.4

47
67
72
76
77

Cumulative
Percent
61.0
87.0
93.5
98.7
100.0

Missing : 4

Percent

Cumulative
Frequency
16
57
69
76

21.1
. 53.9
15.8
9.2

Frequency Missing

2

5

Cumulative
Percent
21.1
75.0
90.8
100.0

Freklolensies
V7_J

Frequency

Percent

CUmulative
Frequency

-------------------------------------------------
1
J
J.9
J
J.9
2
3
4
5

5
41
16
12

6.5
5J.2
20.8
15.6

8
49
65
77

Frekwensies

CUmulative
Percent
10.4
63.6
84.4
100.0

V9 1
1
2

Frequency
76
J

Percent

Cumulative
Frequency
76
79

96.2
3.8

. Frequency Missing

~

Cumulative
Percent
96.2
100.0

2

Frequency Missing - 4

,V7

4

Frequency

Percent

CUmulative
Frequency

Cumulative
Percent

-------------------------------------------------
1
14
18.4
14
2
3
4
5

t9

12
25
16

11.8
15.8
32.9
21.1

23
J5
60
76

Frequency Missing

~

18.4
JO.3
46.1
78.9
100.0

V10 1
1
2

'Frequency
34
27

Percent

cumulative
Frequency
34
61

55.7
44.3

Frequency Missing

5
V11_1

Frequency

Percent

~

Cumulative
Percent
55.7
100. O.

20

Cumulative
Frequency

Cumulative
Percent

--------------------------------------------------
42
59.2
42
1
59.2

V7 5

Frequency

Percent

Cumulative
Frequency

Cumulative
Percent

-------------------------------------------------
1
1
1.3
1
2
3
4
5

1
4
23
47

1.3
5.3
30.3
61. 8

2
6
29
76

Frequency Missing

=

1.J
2.6
7.9
38.2
100.0

2
J

5
6
7
8

Frequency

Percent

5

8

48
2
4
20
1

CUmulative
Frequency

62.3
2.6
5.2
26.0
1.3
Frequency Hissing

50
52
56
76
77
~

~

69.0
76.1
84.5
85.9
9J.0
100.0

10

5

Cumulative
Percent

-----------------------------------------------
1
2
2.6
2
2
3
4

49
54
60
61
66
71

9.9
7.0
8.5
1.4
7.0
7.0

Frequency Missing

Vll 2

V8

7
5
6
1
5
5

2.6
64.9
67.5
72.7
98.7
100.0

1
2
J
4
5
6
7
8

Frequency
J7
10
6
J
J
6
1
2

Percent
54.4
14.7
8.8
4.4
4.4
8.8
1.5
2.9

Cumulative
Frequency
37
47
5J
56
59
65
66
68

Cumulative
Percent
54.4
69.1
77 .9
82.4
86.8
95.6
97.1
100.0

Frequency Missing - 13

4

Vll J

1
2
J
4
5

Frequency
17

7
6
7
J

Percent
27.0
11. 1
9.5
11. 1
4. B

Cumulative
Frequency
17
24
JO
J7
40

Cumulative
Percent
27.0
J8.1
47.6
58.7
6J.5

....

0\
\0

Frelcwensies
Vll_)
7
8

Frequenoy

Percent

CUmulative
Frequency

V11_7

6

9.S

51

12

19.0

6)

Frequency Missing

Vll_"

Frequency

Peroent

Frexwensies

CUmulative
Percent

a

81.0
100.0

Percent

Cumulative
Frequency

2
)

4
5
6
7
8

Cumulative
Percent

11

"52
•1
1
3

)3
37
39
44
45
46
49

22.4
8.2
4.1
10.2
2.0
2.0
6.1

Frequency Missing
1
2
)

4
5
6
7
8

10
7
7
2
2
4
5
24

16.4
11.5
11.5
).3
3.3
6.6
8.2
39.)

10
17
24
26
28
32
37
61

16.4
27.9
39.3
42.6
45.9
52.5
60.7
100.0

V11_8

Vll_5
1
2
3

"5
6
7
8

Frequency
a
5
6
2
7
7
6
19

Percent
13 .3
a.3
10.0
3.3
11.7
11.7
10.0
Jl.7

8
13
19
21

2a
35
41

60

Frequency Missing

Vll_6

1
2
)

4

5
6
7
8

Frequency
8
3
3
2
2
)

2
31

Percent

1
2

14.8
5.6
5.6
3.7
3.7
5.6
3.7
57.4

frequency Missing

3
4
6

8
11
14

16
18
21

23
54

= 27

Percent

32

Cumulative
Frequency

Cumulative
Percent

15
7
2
4
1

22
24
28
29

24.1
6.9
13 .8
3.4

Frequency Missing

~

75.9
82.8
96.6
100,0

52

cumulative
Percent
13.3
21.7
31.7
35.0
46.7
58.3
68.3
100.0

V12

Frequency

Percent

cumulative
Frequency

2
3
0\

16
34
47

17.0
3a.3
27.7

8
1a
13

Frequency Missing

Cumulative
percent
14.a
20.4
25.9
29.6
33.3
38.9
42.6
100.0

Cumulative
Percent

------------------------------------------------
17.0
a
17.0
8
1

= 21

CUmulative
Frequency

Frequency,

a

67.3
75.5
79.6
89.8
91.8
93.9
100.0

--------------------------------------------------
51.7
15
51.7

Frequenoy Missing .. 20

CUlllulative
Frequency

cumulative
Percent

--------------------------------------------------
44 .9
22
44.9
1
22

18

CUMulative
Frequency

Frequency

V14 1

Frequency

Percent

J4 .0
72.3
100.0

= 34

Cumulative
Frequency

Cumulative
Percent

------------~-------------------------------------32 .9
25
32.9
1
25
61.8
47
28.9
2
22
78.9
60
17 .1
13
3
98.7
75
19.7
4
15
100.0
76
1.3
5
1

Frequency Missing

~

5

-cl

Frekwrenaies
V14_2

Frequency

Percent

cumulative
Frequency

--------------------------------------------------
30.3
23
30.3
23
1
2
3
4
5

21
20
10
2

44

27.6
26.3
13.2
2.6

64
74
76

Frekwrensies

cumulative
Percent
57.9
84 • .2
97.4
100.0

V17_1
1
2

Frequency

Percent

70

88.6

9

11. 4

CUmulative
Frequency
70
79

CUmulative
Percent
88.6

100.0

Frequency Missing • 2

Frequency Missing - 5

V14_3

Frequency

Percent

Cumulative
Frequency

Cumulative
Percent

--------------------------------------------------
12.0
9
12.0
9
1
2
3

4
5

17
24
18
7

26
50
68
75

22.7
32.0
24.0
9.3

Frequency Missing

G

V18_1
1

64

2

14

34.7
66.7
90.7
100.0

Frequency

Percent

cumulative
Frequency

Cumulative
Percent

13
12
25
6

17.6
16.2
33.S
8.1

31

43
68
74

41.9
58.1
91.9
100.0

Frequency Missing .. 7

Cumulative
Frequency
64
78

82.1
17.9

6
1
2

Frequency
66
14

Percent

Cumulative
Frequency
66
80

82.5
17.5

V21_1
1
2

Frequency
53
22

Percent

Frequency

Percent

cumUlative
Frequency

30

42.3

71

100.0

V22 1
1
2

Frequency

Percent

Cumulative
Frequency

8

14.3

56

Frequency
78
3

Percent

53
75
G

Cumulative
Percent
70.7
100.0

6

100.0

V24_1

Frequency

Cumulative
Frequency

96.3
J.7

cumulative
Percent

--------------------------------------------------
85.7
48
85.7
48
1
2

82.5
100.0

CUmulative
Percent

Frequency Missing • 10

V16_1

Cumulative
Percent

-

70.7
29.3

--------------------------------------------------
57.7
41
57.7
41
1
2

82.1
100.0

.
......

Cumulative
Frequency

Frequency Missing
V15_1

Cumulative
Percent

Frequency Missing • 1

--------------------------------------------------
24.3
18
24.3
18
1
2
3
4
5

Percent

Frequency Missing • 3

V19_1

V14_4

Frequency

Percent

1

66

86.8

2

10

1J .2

78
81

Cumulative
Frequency
66
76

Frequency Missing • 25
frequency Missing

c

5

Cumulative
Percent
96.3
100.0

Cumulative
Percent
86.8
100.0

rreJ(;,wen5~es

V25_1

Frequency

Percent

cumulative
Frequency

--------------------------------------------------45
56.J
45
56.:l
1
2

J5

4:l.8

80

Frel(wensies

Cumulative
Percent
100.0

V28_1_1

Frequency

Percent

2

J

Cumulative
Frequency

4
5
6
7
B

Cumulative
Percent

--------------------------------------------------48.8
48.8
1
J9
39
2

41

51.J

80

Frequency Missing

Frequency

Percent

25
17
6
2
J

Cumulative
Percent

10
10
9
7
5
2
2

12.8
12.8
11.5
9.0
6.4
2.6
2.6

43
5J
62
69
74
76
78

Frequency Missing

~

42.J
55.1
67.9
79.5
88.5
94.9
97.4
100.0

J

~'1

Cumulative
Frequency

Cumulative
PercenC

---------~----------------------------------------29.3
22
29.3
1
22
2
3
4
5
6

Cumulative
Frequency

100.0

V28

V27_1

Percent

----------------------------------------------------1
3J
42.J
J3

Frequency Missing - 1

V26_1

Frequency

47
64
70

J).3

22.7
8.0
2.7
4.0

7'2

75

62.7
85.J
9:l.:l
96.0
100.0

1 2

Frequency

Percent

cumulative
Frequency

cumulative
Percent

----------------------------------------------------1
24
31.6
24
2
J

4
5
6
7
B

19
8
10
8

J

2
2

25.0
10.5
lJ .2
10.5
3.9
2.6
2.6

4J
51
61
69
72
74
76

Frequency Missing

~

:l1.6
56.6
67.1
80.3
90.8
94.7
97.4
100.0

5

Cumulative

Cumulative

~~:=:---~:~~~~~:~---:~::~~:---::~~~~~~----~~::~~:1
2
J
4
6

JO
18
15

a
J

40.5
24.J
20.3
10.8
4.1

30
48
63
71
74

Prequency Missing

~

40.5
64.9
85.1
95.9
100.0

V28_1_3

Frequency

Percent

Cumulative
Frequency

Cumulative
Percent

----------------------------------------------------1
4
5.3
4
5.)
2
J

4
5
6

7

a

2:
8
11

1)
18
12
7

7

2.7
10.7
14.7
17.3
24.0
16.0
9.3

6
14
25
38
56
68
75

8.0
18.7.
J).3
50.7
74.7
90.7
100.0

Frequency Missing = 6

V27_J

Frequency

Percent

Cumulative
Frequency

Cumulative
Percent

--------------------------------------------------21.1
21.1
15
1
15
2

13

3

22

4

6

5
6

4
11

18.3
)1.0
8.5
5.6
15.5

28
50
56
60
71

J9.4
70.4
78.9
84.5
100.0

V28 _1_4

Percent

Cumulative
Frequency

Cumulative
Percent

----------------------------------------------------1
10
13.2
2
J

4
5
6

Frequency Kissinq - 10

Prequency

7

a

7
14
13
11
13
6

2

9.2
IB.4
17.1
14.5
17.1
7.9
2.6

~

Frequency Missing - 6

10
17

Jl

44
55
68
74
76

1:l.2
22.4
40.B
57.9
72.4
89.5
97.4
100.0

l"-rexW'ulu:t Jots&:»

.r I.:U~.,4.aH"* ..... 1II::o-.b

V28_1_5

Frequency

Percent

CUmulative
Frequency

CUmulative
Percent

----------------------------------------------------5.4
4
5.4
4
1
2
:I

4
5
6
7
8

5

11
11
8
18
14
3

9
20

6.8
14.9
14.9
10.8
24.3
18.9
4.1

Jl

39
57
71

74

Frequency Missing

V28_1_6

Frequency

Percent

~

12.2
27.0
41.9
52.7

1
:2

77.0

5

95.9
100.0

5

6
7
8

4
12
11
11
9
14
4

J

4
(,

7
8

7

Cumulative
Frequency
9
21

5.7
17.1
15.7
15.7
12.9

32

43
52
66
70

20.0

5.7

Cumulative
Percent
12.9
30.0
45.7
61.4
74.3
94.3
100.0

V28 2 3
1

2
3
4
5
6
7
8

Frequency Missing

E

Frequency
22

1)
1:1
8
8
4
3
1

Percent

CUmulative
Frequency

30.6
18.1
18.1
11.1
11.1
5.6
4.2
1.4

22

35
48
56
64
68
71
72

cumulative
Percent
30.6
48.6
66.7
77.8
88.9
94.4
98.6
100.0

Frequency Missing • 9

----------------------------------------------------7.1
5
7.1
5
1
2
3
4

V28 2 2

11

Frequency
16
15
8

6
4
5
9
2

Percent

CUMulative
Frequency

24.6
23.1
12.3
9.2
6.2
7.7
1).8
3.1

16
Jl

39
45
49
54
63
65

Cumulative
Percent
24.6
47.7
60.0
69.2
75.4
83.1
96.9
100.0

Frequency Missing = 16

.....

-..!

w

V28_1_7

Frequency

Percent

CUmulative
Frequency

Cumulative
percent

----------------------------------------------------58.4
45
58.4
45
1
2
J

4
5
6
7
8

8
5
3
5
2
7
2

53
58
61
66
68
75
77

10.4
6.5
3.9
6.5
2.6
9.1
2.6

68.8
75.3
79.2
85.7
88.3
97.4
100.0

V28_2_4

Frequency

Percent

Cumulative
Frequency

=9

cumulative
rrequency

Cumulative
Percent

2
3
4

5
(,

7
8

6
7
9
12
1)
11
3

8.8
10.3
1:1.2
17.6
19.1
16.2
4.4

13
20
29
41
54
65
68

19.1
29.4
42.6
60.3
79.4
95.6
100.0

Frequency Missing - 13

Cumulative
Percent

-----------------~---~------------------------------33.3
24
33.3
24
1
54.2
39
20.8
15
2
72.2
52
18.1
13
3
83.3
60
11.1
8
4
90.:1
65
6.9
5
5
93.1
67
2.8
6
2
97.2
70
4.2
7
3
100.0
72
2.8
8
2
Frequency Missing

Percent

----------------------------------------------------
7
7
1
10.3
10.3

Frequency Missing - 4

V28_2_1

Frequency

V:28_2_5
1
2
:1
4
5
6
7
8

Frequency
14

14
17
9
6
7
3
3

Percent

CUmulative
rrequency

19.2
19.2
23.3
12.3
8.2
9.6
4.1
4.1

Frequency Missing

14

28
45
54
60
67
70
7J
c

8

Cumulative
Percent
19.2
38.4
61. 6
74.0
82.2
91.8
95.9
100.0

Frekwensies
V28_2_6

Frequency

Percent

CUmulative
Frequency

----------------------------------------------------1
5.6
5.6

"65

2
3
4
5
6
7

14
6
16
14
6

a

"

7.0
8.5
19.7
8.5
22.5
19.7
8.5

9
15
29
35
51
65

12.7
21.1
40.8
49.J
71.8
91.5
100.0

71

Frekwensies

cumulative
Percent
VJ2

Frequency

CUmulative
Frequency

44.6
55.4

29
36

1
2

Percent

29
65

Frequency Missing -

Frequency Missing • 10
V33

Frequency

Percent

CUmulative
Percent
44.6

100.0

16

Cumulative
Frequency

Cumulative
Percent

------------------------------------------------D.9
D.9
2
5
5

V28_2_7

Frequency

Percent

Cumulative
Frequency

Cumulative
Percent

----------------------------------------------------1
13.2
D.2
9
9
2
3
4
5
6
7

8
10
13
14
7
5

a

:2

11.8
14.7
19.1

17
27
40
54
61
66
68

20.6

10.3
7.4
2.9

25.0
39.7
58.8
79.4
89.7
97.1
100.0
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V29_1

Frequency

Percent

Cumulative
Frequency

CUmulative
Percent

2.5
3
4
5
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
27
30
60
100

28

42.4

66

Frequency Missing

V34 1
1

VJO
1
2
J

Frequency
22

"

51

Percent
28.6
5.2
66.2

22
26
77

Frequency Missing - 4

9
D
15
17
19
20
2l
25
26
27
29
30
Jl
34
35
36
~

16.7
22.2
25.0
36.1
41.7
47.2
52.8
55.6
58.3
69.4
72.2
75.0
80.6
83.3
86.1
94.4
97.2
100.0

45

100.0

= 15

CUmulative
Frequency

6
8

Frequency Missing

--------------------------------------------------'57.6
1
38
57.6
38
2

2.8
5.6
2.8
11. 1
5.6
5.6
5.6
2.8
2.8
11. 1
2.8
2.8
5.6
2.8
2.8
8.3
2.8
2.8

1
2
1
4
2
2
2
1
1
4
1
1
2
1
1
3
1
1

CUMulative
Percent

2

Frequency
38
29

Percent

CUmulative
Frequency

56.7
43.3

38
67

Frequency Missing -

Cumulative
Percent
56.7
100.0

14

28.6
33.8
100.0
V14 5
1
2
3
4

5

Frequency
6
3
2
1
1

Percent
46.2
23.1
15.4
7.7
7.7

Cumulative
Frequency

6
9
11
12
D

Frequency Missing - 68

Cumulative
Percent

46.2
69.2
84.6
92.3
100.0

.....

~
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Frekwel'lsies
V27_4

Frequency

Percent

CUmulative
Frequency

CUlllulative
Percent

--------------------------------------------------1
5
2

<4

)

:3
:3

<4

)).)

5

):3.)

26.7
20.0
20.0

9

60.0
80.0
100. cr

12
15

Frequency Missins

~

66

Gemiadelde
Analysis Variable

76

QUO

Mean

Std Dev

Minimum

Maximum

46.4078947

10.6134225

25.0000000

70.0000000
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