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OO  PP  SS  OO  MM  MM  II  NN  GG  

 
Hierdie studie oor formaliteit in bedryfstekste is as gebruikskundige navorsing binne 

die studieveld van dokumentontwerp gesitueer. Op grond hiervan word die om-

skrywing van formaliteit en die operasionalisering daarvan in bedryfstekste vanuit ’n 

funksionele raamwerk benader, sodat daar op basis van die gevolgtrekkings waartoe 

die navorsing gelei het, funksionele riglyne vir teksontwerpers gegee kan word om 

ingeligte besluite oor formaliteit in ’n teks te maak. 

 

In hierdie studie word formaliteit gedefinieer en geoperasionaliseer rondom die twee 

begrippe konteks(on)afhanklikheid en deiksis. Beide formaliteit en deiksis het met 

afstand te make. Groter afstandelikheid tussen die teks/skrywer en die leser of 

tussen gespreksgenote onderling gaan gepaard met ’n hoër formaliteitsgraad. So 

weer, impliseer ’n hoë frekwensie deiktiesverwysende woorde soos persoonlike 

voornaamwoorde (jy, u, hy, ons, hulle), bywoorde van plek (hier, daar), rigting 

(vorentoe, buitetoe) en tyd (nou-nou, pas, tans) ’n korter sosiale en tydruimtelike 

afstand, en dus ’n hoër graad van informaliteit. Die rede hiervoor is dat die betekenis 

van deiktiesverwysende woorde (jy, hier, buitetoe, nou) en die referente waarna 

sulke woorde verwys onmiddellik van die konteks afleibaar moet wees sodat die 

boodskap ondubbelsinnig verstaan kan word. Daarom is deiktiesverwysende woorde 

in hierdie studie konteksafhanklik en omdat die konteks onmiddellik beskikbaar en 

die afstand dus korter is, is dié woorde merkers van informaliteit. Aan die ander kant, 

impliseer niedeiktiesverwysende woorde weer ’n groter afstand en dus ’n hoër 

formaliteit.   

 

Grammatikale veranderlikes wat moontlik te make het met formaliteit in jaarverslae 

en brosjuretekste, soos selfstandige naamwoorde, objektiewe en subjektiewe adjek-

tiewe, werkwoorde en voornaamwoorde, word in hierdie studie op grond van hulle 

konteksafhanklikheid of konteksonafhanklikheid in een van twee kategorieë geplaas, 

naamlik ’n niedeiktiese kategorie wat met konteksonafhanklikheid en formaliteit 
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geassosieer word, of ’n deiktiese kategorie wat met konteksafhanklikheid en 

informaliteit geassosieer word.  

 

Gegrond op die gebruiksfrekwensies van die onderskeie grammatikale veranderlikes 

in die twee kategorieë (konteksonafhanklike, niedeiktiese kategorie en konteks-

afhanklike, deiktiese kategorie) word ’n empiriese meetinstrument waarmee 

formaliteit (F-indeks) in Afrikaanse bedryfstekste gemeet kan word, in die studie 

voorgestel. Hoewel die voorgestelde meetinstrument verder verfyn behoort te word, 

illustreer die ondersoek onder meer dat die meetinstrument die onderskeidings-

vermoë besit om variasie uit te wys wat as gevolg van formaliteitsverskille tussen 

tekstipes bestaan. 

 

Die studie het verder getoon dat daar versigtig omgegaan moet word met advies oor 

formaliteit wat op intuïsie berus. ’n Lesergerigte ondersoek het getoon dat ander 

veranderlikes soos onderwerp, toon, trant, woordkeuse en taalgebruik ’n groter rol in 

die beoordeling van die formaliteitsgraad van ’n teks speel as grammatikale 

veranderlikes soos passiefgebruikfrekwensie. 

 

Ten slotte gee die ondersoek duidelike riglyne aan teksontwerpers oor hoe daar met 

die taalveranderlikes wat deel uitgemaak het van hierdie studie omgegaan en hoe 

hulle as’t ware gemanipuleer kan word om ’n gepaste graad van formaliteit vir ’n 

bepaalde teks – en dus die effektiewe oordrag van kommunikasie – te verseker. 
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This study about formality in business texts is situated within the field of document 

design. For this reason, the definition of formality and the operasionalisation thereof 

in business texts are approached from a functional framework, which can lead to the 

realisation of useful guidelines to text producers based on the conclusions drawn 

from the research. With these guidelines, informed decisions can be made about 

formality in texts. 

 

In this study formality is defined and operasionalised in terms of the two notions 

context (in)dependency and deixis. Formality and deixis both involve distance. 

Greater distance between die text/writer and the reader or interlocutors mutually is 

associated with a higher degree of formality. On the other hand, a higher frequency 

deictic referential words such as personal pronouns (you, he, we, they), adverbs of 

place (here, there), direction (forwards, outside) and time (just now, only just, at 

present) implies a shorter social and spatio-temporal distance, and therefore a higher 

degree of informality. The reason for this is that deictic referential words (you, here, 

outside, now) and the reference to which such words refer should be deduced from 

the context immediately in order for the message to be understood unambiguously. 

For this reason, deictic referential words are context dependent in this study and 

because the context is immediately available and the distance thus shorter, these 

words are markers of informality. On the other hand, nondeictic referential words 

imply a greater distance and therefore a higher degree of formality. 

 

Grammatical variables that possibly have an effect on the degree of formality in 

annual reports and brochures, such as nouns, objective and subjective adjectives, 

verbs and pronouns, are divided in terms of their context dependence or context 

independence into one of two categories, namely a nondeictic category that is 

associated with context independence and formality, or a deictic category that is 

associated with context dependence and informality. 
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Based on the frequencies of the various language variables in the two categories 

(context independent, nondeictic category and context dependent, deictic category) 

an empirical measure of formality is proposed with which formality (F-index) can be 

measured in Afrikaans business texts. Although the proposed measure should be 

refined, the study illustrates, among others, that the measure exhibits the capacity to 

point out variation based on differences in formality between the text types. 

 

The study further indicates that advice based on intuition should be regarded with 

caution. A survey aimed at readers showed that variables such as subject, tone, 

style, word choice and language usage play a greater role in the evaluation of the 

degree of formality of texts than grammatical variables such as the passive voice. 

 

In conclusion, the study gives clear guidelines as to how the language variables that 

were part of this study should be dealt with and in a sense be manipulated to ensure 

a suitable degree of formality of a text and thus the effective transfer of 

communication.  
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In die adviesliteratuur rakende effektiewe dokumentontwerp word voortdurend 

uitsprake gemaak oor die formaliteit van tekste en die grammatikale veranderlikes 

wat formaliteit kan beïnvloed. So byvoorbeeld word gereeld gewaarsku teen die 

uitwerking wat die oormatige gebruik van die passiefkonstruksie op die formaliteit en 

die moeilikheidsgraad van ’n teks kan hê. In hierdie studie word hierdie aspek van 

dokumentontwerp onder die vergrootglas geplaas en word die begrip formaliteit 

geoperasionaliseer ten einde te bepaal presies watter ontwerpkenmerke die 

formaliteit van ’n teks beïnvloed. Die studie fokus verder heel spesifiek op die rol wat 

verskillende grammatikale veranderlikes, soos die teenwoordigheid van bepaalde 

woordsoortkategorieë in ’n teks, die vermyding van eerstepersoonsverwysing en 

passiefgebruikfrekwensie, in hierdie verband speel.  

 

Die studie word dus gesitueer binne die studieveld van dokumentontwerp, ’n 

interdissiplinêre vakgebied wat veral fokus op die vraag oor hoe effektief ’n teks as 

kommunikatiewe middel funksioneer. Soos Schriver aandui, gaan dokumentontwerp 

juis oor daardie ontwerphandeling wat teks, grafika en tipografie saambring vir die 

doeleindes van effektiewe inligting, oorreding en instruksie. Goeie dokumentontwerp, 

sê sy, help mense om dokumente in te span op wyses wat hulle belange en 

behoeftes moet bevredig.  En in dit alles, volgens Schriver, moet die leser se behoef-

tes altyd voorop staan in die ontwerpproses (Schriver 1997:10).  

 

In ondersoeke soos hierdie, wat die effektiwiteit en funksionaliteit van tekste binne sy 

bestek het, gaan dit daarom uiteindelik ook daaroor om kundige advies wat op 

kwalitatiewe en empiriese gronde berus aan dokumentontwerpers te verskaf. Advies 

wat op algemene gevolgtrekkings berus, word dikwels al te maklik in die literatuur 

gegee en die blindelingse toepassing daarvan hou kwade gevolge vir dokument-

kwaliteit en die effektiewe oordrag van kommunikasie in. 

 

So byvoorbeeld word daar dikwels algemene advies oor die gebruik van die 

passiefkonstruksie gegee en word dié grammatikale veranderlike soms as die 
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sondebok uitgesonder wat die styl van ’n teks negatief beïnvloed. Volgens Cornelis 

(1997) “[represents] the passive construction in Dutch a long-standing problem both 

in linguistics and in written communication.” Die probleem waarna Cornelis hier 

verwys, het juis te make met die feit dat dié konstruksie dikwels in die adviesliteratuur 

uitgesonder word as die een wat ’n teks saai, onpersoonlik, staties, styf en moeilik 

maak en dat dit ’n merker van formaliteit is vanweë die afstandskeppende effek 

daarvan (Müller 1998:46). Dus: afstand word met formaliteit geassosieer. 

 

Dit beteken dat passiefgebruikfrekwensie ’n variasie in die styl- of formaliteitsvlak van 

’n teks kan teweegbring en dit is juis waarom die passiefkonstruksie nie by ’n 

ondersoek soos hierdie – wat onder meer handel oor variasie en die meting daarvan 

– weggelaat  kan word nie. Granger-Legrand (in Müller 1998:2) ekspliseer die rol van 

die passiefkonstruksie en waarom dit in hierdie ondersoek belangrik is, soos volg: 

“Although most linguists acknowledge that there is some relationship between ‘style’, 

i.e. the variety of language, and the use of the passive, the question has never been 

thoroughly investigated” [my eie kursivering – WS]. 

 

In hierdie studie word daar onder meer aangetoon dat die passiefkonstruksie nie die 

enigste grammatikale veranderlike is wat ’n afstandskeppende effek en dus ’n hoër 

graad van formaliteit in ’n teks kan skep nie, maar dat dit eerder die samespel en 

kombinasie van ’n verskeidenheid grammatikale veranderlikes is wat die styl van ’n 

teks beïnvloed, met formaliteit maar een aspek daarvan. 

 

Hierdie ondersoek wil daarom nie alleen fokus op die operasionalisering van 

formaliteit nie, maar wil juis ander grammatikale veranderlikes, waarvan die passief-

konstruksie maar een is, ondersoek ten einde te bepaal in welke mate hulle met 

afstandelikheid en dus met formaliteit geassosieer kan word. 

 

Hoewel die passiefkonstruksie aanvanklik die aanleiding tot die studie was (die studie 

volg naamlik op Müller [1998] en vorm saam met laasgenoemde ’n stel rakende die 

ondersoek na formaliteit), is die hooffokus die begrip formaliteit, ’n begrip wat dikwels 

vaag of selfs glad nie behoorlik gedefinieer word nie. Volgens Müller (1998:10) word 

formaliteit “dikwels nie omskryf nie, moontlik omdat daar (verkeerdelik) aanvaar word 
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dat taalgebruikers ’n goeie idee behoort te hê van wat die term behels.” Die 

antropoloog, Irvine (2001:189) bevestig hierdie uitspraak van Müller: “Many ... have 

used terms such as formality without defining them or thinking about their definitions, 

simply assuming that the meanings are clear...”  

 

Heylighen en Dewaele (1999) verwys ook na “[t]he ambiguity that surrounds the 

definition of formality.” Vir Heylighen (1999:25) is formaliteit “not an absolute 

property”, maar afhanklik van die konteks. Dit beteken dat formaliteit wissel na 

gelang van onder meer die situasie en deelnemers aan die gesprek. Sy skets dit so: 

“[D]ifferent people will apply different amounts of formality in different situations or for 

different purposes.” Dit beteken dat sprekers die graad van formaliteit in hulle 

kommunikasie varieer, gewoonlik veral na gelang van die afstand tussen die skrywer 

en die leser of die spreker en die aangesprokene(s) (Du Toit & Smith-Müller 

2003:75).   

 

Dit is juis hierdie variasie in stylvlakke of register en veral die meting daarvan 

waaroor taalkundiges lank reeds wonder: “A classical issue in the study of language 

is the measurement of variation between different genres and registers” (Heylighen & 

Dewaele, 1999: par. 1). Ten einde hierdie vraagstuk aan te spreek, stel Heylighen en 

Dewaele (1999: par.1) voor dat daar op net een aspek van die dimensie van styl, 

naamlik formaliteit gefokus word. 

 

Hierdie studie is dan juis ’n poging om eerste, voorlopige aanwysers te gee oor hoe 

variasie in Afrikaanse bedryfstekste, wat as gevolg van formaliteitsverskille in die 

tekste ontstaan, geoperasionaliseer en gemeet kan word. Heylighen en Dewaele 

(1999) se voorstel – om op formaliteit as stylveranderlike te fokus in die soeke na ’n 

antwoord op dié besondere vraagstuk – is as vertrekpunt gebruik. Om juis hierdie 

rede is formaliteit as stylveranderlike dus die primêre fokus van die studie.  

 

Bostaande inleidende opmerkings het reeds in ’n groot mate verduidelik waarom 

formaliteit as stylveranderlike en ander grammatikale veranderlikes as merkers van 

(in)formaliteit, die twee temas is waarom hierdie studie draai. In die paragraaf wat 
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volg oor die plasing van die studie sal die regverdiging van die ondersoek as geheel 

ter sprake kom.  

Verder sal die navorsingsvrae wat in hierdie ondersoek geïdentifiseer is, ook in die 

hoofstuk duidelik omskryf word ten einde die leser te oriënteer ten opsigte van dít wat 

uit die resultate van die ondersoek te wagte kan wees. Die metodologie van die 

ondersoek sal in breë trekke verduidelik word en daar sal ook aangetoon word hoe 

die verwysing na tekste uit die korpus in die studie hanteer sal word. Die hoofstuk 

sluit af met ’n oorsig van die studie, waarin die belangrikste aspekte van elke 

hoofstuk uitgelig word. 

 

1.1 Plasing van die studie 
Die regverdiging van die studie as geheel is daarin geleë dat die huidige ondersoek 

’n voortsetting is van Müller (1998) se loodsondersoek na die passiefkonstruksie as 

stylveranderlike.  

 

Vir die ondersoek is in Müller (1998) een tekstipe, naamlik jaarverslae, by die 

ondersoek betrek. Die MA-verhandeling, getiteld Die passiefkonstruksie as 

stylveranderlike in jaarverslae wat hieruit voortgevloei het en die artikelweergawe 

(Müller 2000), wat ’n opsomming van die vernaamste argumente en resultate van die 

verhandeling verteenwoordig, maak deel uit van die oorhoofse raamwerk waarbinne 

die huidige ondersoek geskied.  

 

Müller (1998) se ondersoek het ’n konteksgerigte korpusondersoek verteenwoordig, 

wat beteken dat die passiefkonstruksie evalueer is binne die konteks van die 

jaarverslag waarin dit voorgekom het. So ’n konteksgerigte ondersoek noop dikwels 

die ondersoeker om ook ander grammatikale veranderlikes by die ondersoek te 

betrek wat in die onmiddellike konteks teenwoordig is en wat moontlik ’n invloed op 

die formaliteitsgraad van die teks kan hê. Daarom het Müller (1998:iii) onder meer die 

vermyding van eerste- (ek, ons) en tweedepersoonsverwysing (u, jy, julle), formele 

woorde en voorsetsels en ’n aantal werkwoorde by die ondersoek ingesluit.  

 

Hierbenewens het Müller (1998) ook drie stylaspekte by haar ondersoek betrek, 

naamlik afstandelikheid, moeilikheidsgraad en lewendigheid. In haar ondersoek het 



Inleiding 
 

 5 

sy veral op daardie grammatikale veranderlikes gekonsentreer wat te make het met 

afstandelikheid in ’n teks, “een van die gedaantes,” soos Müller (1998:111) dit stel, 

“waarin formaliteit sy verskyning maak.” 

 

Müller (1998:iv, 111 e.v.) het bevind dat die erkenning van sosiale afstand ’n 

konvensie is wat ook in taalgebruik neerslag vind (vgl. ook Du Toit & Smith-Müller 

2003:75). Hierdie sosiale afstand word deur verskeie grammatikale veranderlikes in 

’n teks bewerkstellig. Volgens Müller (1998) bevestig die doelbewuste vermyding van 

die eerste- (ek, ons), en/of tweedepersoon (u, jy, julle), die gebruik van ingewikkelde 

woorde en formele voorsetsels en sekere werkwoorde hierdie afstandelikheid. 

Daarom, volgens Müller (1998:113), is dit nie die passiefkonstruksie per se wat die 

formaliteitsgraad van ’n jaarverslag bepaal nie maar wel die samespel van 

grammatikale veranderlikes wat in die teks teenwoordig is. 

 

’n Ooreenkoms tussen die huidige studie en dié van Müller (1998), is die insluiting 

van ander grammatikale veranderlikes – naas die insluiting van die passiefkon-

struksie – wat ook moontlik ’n invloed kan uitoefen op die formaliteitsgraad van ’n 

jaarverslag. Hoewel die huidige ondersoek, soos in Müller (1998) se geval, 

voornaamwoorde van die eerste- en tweedepersoon en werkwoorde by die 

ondersoek betrek, is die een verskil tussen die twee ondersoeke daarin geleë dat 

ingewikkelde woorde en formele voorsetsels nie in die huidige studie figureer nie1

Müller (1998, 2000) betrek slegs jaarverslae by haar ondersoek. Sy (2000) beveel 

aan dat ’n tweede tekskategorie, “naamlik bemarkingstekste bygewerk [moet] word 

sodat ’n vergelykende studie gedoen kan word ten opsigte van die gebruiks-

frekwensie van die passiefkonstruksie en die formaliteitsgraad in die verskillende 

. 

Nog ’n verskil ten opsigte van die grammatikale veranderlikes wat by die huidige 

studie betrek word en dié wat deel uitgemaak het van Müller (1998) se ondersoek, is 

dat daar in die huidige studie met gebruiksfrekwensies van die grammatikale 

veranderlikes omgegaan word en dat die ondersoek dus, anders as by Müller (1998), 

merendeels die karakter van ’n kwantitatiewe korpusanalise aanneem.  

 

                                                 
1 Die redes waarom sommige grammatikale veranderlikes by die huidige ondersoek betrek word, word 
breedvoerig in hoofstuk 2 verduidelik en in hoofstuk 3 toegepas. 
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tekstipes.” Hoewel ’n tweede tekstipe, naamlik brosjures wel by die huidige studie 

ingesluit is, val die fokus steeds op jaarverslae as bedryfstekstipe en word formaliteit, 

tesame met die grammatikale veranderlikes wat in dié tekstipe verwag word, 

indringend nagevors. Die insluiting van brosjures in hierdie studie verteenwoordig ’n 

demonstratiewe loodsstudie om die toepassing van die meetinstrument te illustreer 

wat in hierdie ondersoek ontwikkel word en waarmee variasie gemeet kan word wat 

op grond van formaliteitsverskille in tekste ontstaan. ’n Demonstratiewe vergelykende 

studie word in hierdie ondersoek tussen die jaarverslag en brosjureteks van drie 

instansies uitgevoer om veral die toepassing van die meetinstrument op die twee 

tekstipes te illustreer. So word daar dan aangetoon hoe die resultate wat met so ’n 

ondersoek verkry word, gebruik kan word om variasie in formaliteit tussen die twee 

tekstipes – jaarverslae en brosjuretekste – onderling te identifiseer en hoe die 

formaliteitsgraad van die tekstipes dan empiries gemeet kan word. 

 

’n Verdere verskil tussen die huidige ondersoek en dié van Müller (1998) is die 

ekspertgerigte ondersoek en die twee lesergerigte ondersoeke wat deel uitgemaak 

het van die huidige navorsing om die graad van subjektiwiteit te beperk en sodoende 

meer betroubare resultate te verseker. Hierdie toevoeging tot die huidige studie word 

deur Müller (1998:114) aanbeveel. As voorstel ter verfyning van haar studie tóé, sê 

sy die volgende: “Ten einde die element van subjektiwiteit in ’n omvattende studie te 

beperk, kan daar by die beoordeling van die formaliteitsgraad van die onderskeie 

tekste van respondente gebruik gemaak word. [...] Hierdeur kan die betroubaarheid 

van so ’n ondersoek bevorder word.”  

 
1.2 Navorsingsvrae 
Hierdie ondersoek fokus op twee temas. Dit fokus eerstens op ’n definisie van 

formaliteit as stylveranderlike, en tweedens op daardie grammatikale veranderlikes 

wat moontlik ’n invloed op die formaliteitsgraad van ’n bedryfsteks, soos ’n  jaar-

verslag of brosjureteks, kan uitoefen. 

 

Ten einde ontwerpadvies te kan gee oor formaliteit en die invloed wat grammatikale 

veranderlikes daarop uitoefen of nie is dit nodig om beide analities beskoulik én 

probleemondersoekend met die twee temas – formaliteit en die grammatikale veran-
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derlikes wat formaliteit beïnvloed – om te gaan. Om hierdie rede is die volgende vier 

navorsingsvrae geïdentifiseer waarop antwoorde gevind behoort te word sodat funk-

sionele riglyne aan dokumentontwerpers verskaf kan word: 

 

1. Hoe word formaliteit gedefinieer? 

2. Hoe word formaliteit geoperasionaliseer? 

3. In welke mate beïnvloed sommige grammatikale veranderlikes die formaliteitsin-

deks (F-indeks) van die kategorie bedryfstekste wat ondersoek is? 

4. Is daar ’n positiewe korrelasie tussen die passiefgebruikfrekwensie en die 

formaliteitsindeks (F-indeks) van ’n teks? 

 

Vraag 1 en 2 hierbo word in hoofstuk 2 aangespreek, waar formaliteit dan binne die 

breë teoretiese raamwerk van die studie gedefinieer en die operasionalisering 

daarvan teoreties verduidelik word. In hoofstuk 3 word die toepassing van die 

meetinstrument en die wyse waarop formaliteit in jaarverslae gemeet kan word 

(vraag 2) bespreek. Vraag 3 en 4 hierbo word ook in hoofstuk 3 aangespreek en in 

hierdie deel van die bespreking word die kwalitatiewe analises ook kwantitatief 

ondersteun. In hoofstuk 4 word die resultate van twee lesergerigte ondersoeke 

bespreek wat uitgevoer is om verdere antwoorde op vraag 3 en 4 hierbo te verskaf 

deur die empiriese bepaling van leseroordele. In hoofstuk 5 word die operasiona-

lisering van formaliteit (vraag 2) in die twee tekstipes wat by die studie betrek is, 

naamlik jaarverslae en brosjuretekste, geïllustreer om onder meer ook die onder-

skeidingsvermoë van die meetinstrument te demonstreer. 

 

1.3 Metodologie 
Die studie is, net soos in die geval van Müller (1998) se loodsondersoek, primêr ’n 

konteksgerigte korpusondersoek. Die ondersoek word binne ’n makrolinguistiese 

omgewing uitgevoer, wat beteken dat die grammatikale veranderlikes wat by die 

ondersoek betrek word binne konteks, en dus nie in ’n vakuum nie, geanaliseer en 

beoordeel word.  

 

Besonderhede van die samestelling van die korpus jaarverslae en brosjures wat by 

die huidige studie betrek word en die metodologie rondom die kwantitatiewe en 
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vergelykende ondersoeke binne en tussen die twee tekstipes word breedvoerig in 

hoofstuk 3 en 5 onderskeidelik uiteengesit en word dus nie hier herhaal nie. 

 

Ook die metodologie rondom die twee lesergerigte ondersoeke wat uitgevoer is, soos 

deur Müller (1998:114) voorgestel ter verfyning van haar loodsondersoek, word in 

besonderhede in hoofstuk 4 uiteengesit. 

 

In hierdie afdeling word daar dus slegs ’n kort oorsig gegee van die oorhoofse stappe 

wat in die ondersoek gevolg is om antwoorde te vind op die navorsingsvrae wat ter 

aanvang van die studie gestel is. 

 

Soos reeds aangetoon, fokus die studie op formaliteit en die operasionalisering 

daarvan in Afrikaanse bedryfstekste. Ten einde formaliteit empiries in tekste te kan 

bepaal, was dit eerstens nodig om formaliteit te definieer en dan op grond daarvan ’n 

model te ontwerp wat as meetinstrument kan dien om formaliteit in Afrikaanse 

bedryfstekste te meet. 

 

Die meetinstrument wat in hierdie studie voorgestel word, is gebaseer op die 

meetinstrument wat Heylighen en Dewaele (1999) vir Engels, Frans, Italiaans en 

Nederlands voorstel. Die meetinstrument is vir Afrikaans aangepas en verfyn, veral 

op grond van die tekstipes wat in die studie ondersoek word. 

 

In die studie word die graad van formaliteit, in navolging van Heylighen en Dewaele 

(1998), geassosieer met die graad van konteksonafhanklikheid al dan nie van die 

leksikale items waaruit die teks bestaan. Dit kan ook anders gestel word: hoe meer 

konteksafhanklike of deiktiesverwysende woorde (soos voornaamwoorde byvoor-

beeld) in ’n teks voorkom, hoe informeler behoort die teks te wees. Of dan: hoe meer 

konteksonafhanklike of niedeiktiesverwysende woorde in ’n teks voorkom, hoe 

formeler behoort die teks te wees. 

 

Die meetinstrument is dan juis op bostaande aannames gebaseer en om hierdie rede 

word die gebruiksfrekwensies van spesifieke woordsoortkategorieë, wat met bedryfs-

tekstipes geassosieer word en as grammatikale veranderlikes ’n invloed op formaliteit 
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kan uitoefen, in een van twee kategorieë, naamlik ’n konteksonafhanklike 

niedeiktiese kategorie of ’n konteksafhanklike deiktiese kategorie ingedeel. Die data 

van hierdie teksanalise word dan gebruik om die formaliteitsindeks (F-indeks) van ’n 

teks te bepaal.  

 

Na ’n teoretiese verduideliking van die model waarop die meetinstrument gebaseer 

is, word verslag gedoen van hoe die meetinstrument op die korpus jaarverslae in die 

ondersoek toegepas is.  

 

Twee lesergerigte ondersoeke, waarvan een ’n ekspertgerigte ondersoek verteen-

woordig het en waar eksperte dus as ’n spesiale leserkategorie beskou word, is 

daarna uitgevoer om onder meer die betroubaarheid van die resultate te bepaal wat 

met die meetinstrument verkry is. Ten einde te illustreer dat die meetinstrument ook 

ingespan kan word om variasie in verskillende tekstipes te meet, word drie 

gevallestudies daarna bespreek. In elke gevallestudie word die meetinstrument op 

drie instansies se jaarverslae én brosjuretekste toegepas en word die resultate van 

die toepassing op die twee tekstipes met mekaar vergelyk. 

 

Verder word die kwalitatiewe teksanalises deur kwantitatiewe ontledings van die data 

gerugsteun sodat gevolgtrekkings wat gemaak is, gegrond is op statisties bewese 

resultate. Korrelasie-ondersoeke, ’n herhaalde metingsanalise vir variasie en ’n post 

hoc-analise is onder meer op die data uitgevoer. Die statistiese bewerkings is in 

samewerking met prof. Martin Kidd van die Sentrum vir Statistiese Konsultasie by die 

Universiteit van Stellenbosch uitgevoer. 

 

1.4 Metode van verwysing na tekste 
Twee-en-twintig jaarverslae en sewe brosjuretekste is by die studie betrek. Ten einde 

verwysing na die onderskeie bedryfstekste en voorbeeldmateriaal uit die tekste te 

vergemaklik, is daar ’n teksverwysingskode aan elke teks toegeken. In kolom 1 van 

tabel 1.1 hieronder word die korpus jaarverslae alfabeties gelys. Kolom 2 van die 

tabel bevat die teksverwysingskode wat vir elke instansie toegeken is. Die asterisk 

wat aangebring is naas ABSA, die Boere Korporasie Beperk en die Universiteit van 
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Stellenbosch beteken dat hierdie drie instansies se brosjuretekste ook by die onder-

soek betrek is. 

 
Tabel 1.1: Alfabetiese lys van die korpus jaarverslae wat by die ondersoek betrek is 

 

Instansie Teksverwysingskode 

ABSA*  Absa 

Afrikaanse Handelsinstituut  AHI 

Afrikaanse Hoërseunskool  Affies 

Alacrity  Alacrity 

Astgroup  Astgroup 

BoE  BoE 

Boere Korporasie Beperk*  BKB 

Cape Joint  Cape Joint 

Clover  Clover 

Derebus  Derebus 

Distell  Distell 

Koöporatiewe Wynmakersvereniging  KWV 

Mettle  Mettle 

Naspers  Naspers 

Pepkor  Pepkor 

Remgro  Remgro 

Senwes  Senwes 

Transvaalse Prokureursorde  Prok 

Universiteit van Pretoria  UP 

Universiteit van Stellenbosch* US 

Venfin  Venfin 

Wes-Kaapse Natuurbewaring  KNB 
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Wanneer daar byvoorbeeld in die ondersoek verwys word na die jaarverslag van die 

Afrikaanse Handelsinstituut word daar na Teks AHI verwys; die Transvaalse 

Prokureursorde se jaarverslag sal as Teks Prok in die studie bekend staan en die 

jaarverslag van die Wes-Kaapse Natuurbewaring byvoorbeeld heet Teks KNB.  

 

Wanneer daar binne dieselfde bespreking met voorbeeldmateriaal na byvoorbeeld 

die jaarverslag van een instansie en die brosjureteks van ’n volgende instansie 

verwys word, word die afkorting JV vir “jaarverslag” en BR vir “brosjureteks” gebruik. 

Die kodes JV: Teks ABSA en BR: Teks BKB beteken dus dat daar na 

voorbeeldmateriaal uit die jaarverslag van die finansiële instelling ABSA en na 

voorbeeldmateriaal uit die brosjureteks van die Boere Korporasie Beperk verwys 

word. Die verwysing word aan die einde van die voorbeeld tussen blokhakies 

aangegee. So ’n verwysing lyk tipies soos volg: 

 

In die volgende fase sal dit na ongeregistreerde gebruikers uitgebrei word. 

[JV: Teks ABSA] 

 

BKB kan beskou word as die mees verteenwoordigende handelsorganisasie 

wat die veeboer in Suid-Afrika bedien – daar is 51 handelstakke landswyd. 

[BR: Teks BKB] 

 

Passiefkonstruksies is in die kantlyn van die betrokke teks naas die passief-

konstruksie gemerk met PK1, PK2, PK3, ens. Wanneer daar in ’n voorbeeldsin na ’n 

spesifieke passiefkonstruksie binne ’n sekere jaarverslag of brosjureteks verwys 

word, word die nommer van die besondere passiefkonstruksie tesame met die 

teksverwysing waarin die passiefkonstruksie voorkom, tussen blokhakies aan die 

einde van die voorbeeldsin aangedui. ’n Tipiese verwysing na ’n spesifieke 

passiefkonstruksie in ’n bepaalde teks lyk soos volg:  

 

 ’n Beginselbesluit is ook geneem om die Fakulteit Geneeskunde en Tand-

heelkunde in ’n nuwe Fakulteit Gesondheidswetenskappe saam te groepeer. 

[Teks UP, PK 12] 
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1.5 ’n Oorsig van die studie 
 
Die ondersoek, die resultate van die ondersoek en die gevolgtrekkings wat uit die 

ondersoek gemaak kan word, is in ses hoofstukke opgeteken.  

 

In die huidige hoofstuk is inleidende opmerkings oor die onderwerp gemaak en daar 

word ’n breë oorsig verskaf van die omvang van die studie. Navorsingsvrae word 

duidelik omskryf om die leser te oriënteer ten opsigte van die vrae waarop die 

resultate moontlik antwoorde kan lewer. 

 

Hoofstuk 2 handel oor die teoretiese raamwerk waarbinne die korpusgerigte 

teksanalises gedoen is. In hierdie hoofstuk word formaliteit gedefinieer en daar word 

verduidelik hoe formaliteit deur middel van ’n meetinstrument in Afrikaanse bedryfs-

tekste geoperasionaliseer kan word.  

 

In hoofstuk 3 word die meetinstrument op die korpus jaarverslae toegepas en die 

resultate van die toepassing word kwantitatief ondersoek. Intraklasvergelykings is in 

hoofstuk 3 op ’n kombinasie van tekste binne die korpus jaarverslae uitgevoer wat op 

grond van hulle formaliteitsgraad en passiefgebruikfrekwensie vir die vergelykings 

gekies is2

Daarna is daar ook vergelykings getref tussen die tekste in die korpus jaarverslae 

wat die hoogste en laagste gebruiksfrekwensies weerspieël het ten opsigte van die 

woordsoortkategorieë wat as grammatikale veranderlikes by die studie betrek is

. Die vergelykings is gedoen om vas te stel waarom die formaliteitsgraad 

van die tekste van mekaar verskil.  

 

3

 

. 

Hierdie vergelykings is uitgevoer om vas te stel of die formaliteitsgraad van die tekste 

in die parevergelyking verskil of nie, en indien wel, moontlike redes vir die verskil te 

identifiseer. 

                                                 
2 Die teks met die hoogste formaliteitsgraad in die korpus is byvoorbeeld vergelyk met die teks met die 
hoogste passiefgebruikfrekwensie; die teks met die laagste formaliteitsgraad is byvoorbeeld vergelyk 
met die teks met die hoogste passiefgebruikfrekwensie; die teks met die hoogste formaliteitsgraad met 
die teks met die laagste formaliteitsgraad, om maar ’n paar voorbeelde te noem. 
3 Die teks met die hoogste selfstandigenaamwoordfrekwensie is byvoorbeeld vergelyk met die teks 
met die laagste selfstandigenaamwoordfrekwensie, terwyl die teks met die hoogste werkwoord-
frekwensie weer vergelyk is met die teks met die laagste werkwoordfrekwensie. 
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Hoofstuk 4 bespreek die twee lesergerigte toetse wat deel van die ondersoek 

uitgemaak het, die redes daarvoor, die metodologie, die statistiese bewerkings wat 

met die data van die lesergerigte toetse uitgevoer is en die resultate daarvan. 

 

In hoofstuk 5 word ’n vergelyking getref tussen die resultate wat verkry is toe die 

meetinstrument op drie instansies – ABSA, BKB en US – se jaarverslae en dieselfde 

drie instansies se brosjuretekste toegepas is. Hierdie gedeelte van die studie 

verteenwoordig ’n loodsstudie wat die toepassing van die meetinstrument demon-

streer en aantoon hoe die instrument ingespan kan word om variasie in tekstipes te 

meet. 

 

Die slothoofstuk bied ’n samevatting van die gevolgtrekkings waartoe die 

korpusgerigte teksanalises gelei het. Punte ter verfyning van die ondersoek word in 

die hoofstuk uitgelig en moontlike navorsingsonderwerpe wat buite die bestek van 

die huidige ondersoek val, word geïdentifiseer.   



 
 

    H O O F S T U K  2 
T E O R E T I E S E   R A A M W E R K  

  
2.1 Inleiding 
In hierdie hoofstuk word die linguistiese veranderlike wat primêr in die studie betrek 

word, naamlik formaliteit as stylveranderlike binne ’n breë teoretiese stilistiese denk-

raamwerk gekontekstualiseer.  

 

Die navorsingsvrae wat ter aanvang van die studie gestel is, fokus veral op die 

definiëring en operasionalisering van formaliteit én die rol wat bepaalde grammatikale 

verskynsels, soos die passiefkonstruksie, dalk op die formaliteitsgraad van ’n teks 

kan uitoefen. Hierdie navorsingsvrae het dus die fokus verskaf waarbinne die be-

staande literatuur bestudeer is en waarbinne die ondersoek teoreties gesitueer kon 

word. 

 

Die ondersoek word gesitueer binne die interdissiplinêre vakgebied dokument-

ontwerp, ’n vakgebied wat sigself besig hou met die vraag na die effektiwiteit van 

dokumente. Dokumentontwerpkundiges, wanneer hulle hulle besig hou met die vraag 

na die effektiwiteit van dokumente, moet dan onder andere rekening hou met die 

funksionele analise van tekste. Funksionele analise in hierdie geval hou in dat daar 

vrae gevra word na die doelwitte, die doelgroep en die konteks van die betrokke 

tekste op basis waarvan daar weer uitsprake gemaak kan word oor die effektiwiteit 

van die kommunikasie in die algemeen en tekskwaliteit van die teks in die besonder. 

Dit hou onder andere in dat die dokumentontwerpkundige sou kon bepaal of die 

ontwerpkeuses rakende die styl van die teks, waaronder die formaliteit daarvan, 

gepas is vir die doelwit en die doelgroep van die betrokke teks. Die korpusanalises – 

van byvoorbeeld die jaarverslae – wat in hierdie studie uitgevoer is, wil juis die 

relatiewe formaliteitsverskille tussen bepaalde dokumente kan in verband bring met 

die kwaliteitsoordele wat lesers daarop mag nahou, veral as die konteks waarin die 

dokumente funksioneer, in ag geneem word. 
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In hoofstuk 1 is daar reeds daarop gewys dat daar min in die literatuur oor formaliteit 

gesê is. Formaliteit word dikwels in die literatuur in terme van nielinguistiese 

determinante gedefinieer. Selfs A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1989:125) 

definieer formaliteit in terme van die situasie, wat ’n nielinguistiese determinant is, 

waarbinne formele taalgebruik voorkom: “... formality of expression refers to a level of 

language APPROPRIATE to socially formal situations” [my eie kursivering – WS]. In 

hierdie studie gaan dit juis oor linguistiese determinante wat formaliteit beïnvloed. 

 

Heylighen en Dewaele (1999) het ook hierdie vaagheid geïdentifiseer wat die 

definisie van formaliteit omring en het juis daarom formaliteit probeer omskryf en 

geoperasionaliseer. Dit is veral hierdie studie van Heylighen en Dewaele (1999) wat 

as basis gedien het vir die teoretiese raamwerk wat in die studie ontwikkel is 

waarteen formaliteit uiteindelik gedefinieer kon word en in Afrikaanse bedryfstekste 

geoperasionaliseer kon word.  

 

In hierdie ondersoek gaan dit uiteindelik daaroor om teksanalises te doen wat tot 

kundige advies kan lei oor die linguistiese veranderlikes wat formaliteit beïnvloed. 

Daar word nie ’n volwaardige funksionele teksanalise in die ondersoek uitgevoer nie, 

maar die kwalitatiewe en empiriese ondersoeke geskied  tog teen die agtergrond van 

’n funksionele denkraamwerk, dit wil sê ’n raamwerk waarbinne die doelwit, die 

doelgroep en die konteks van die betrokke tekste ’n rol moet speel.  

 

2.2 Funksionele denkraamwerk 
Soos reeds aangetoon, is hierdie studie gesitueer binne die vakgebied van 

dokumentontwerp waar dit veral gaan oor teksanalises wat tot funksionele advies 

aanleiding kan gee. Volgens Lentz en Pander Maat (2004) is ’n funksionele teks-

analise die eerste stap wat tot effektiewe dokumentontwerp kan lei. Binne ’n 

volwaardige funksionele teksanalise word daar op vier kenmerke van ’n teks gefokus, 

naamlik: 

• kommunikatiewe effekte 

• doelgroep of ontvangers 

• beleidsdoel en 
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• inligtingbehoeftes binne die teks. 

 

Die vraag natuurlik nou, is wat presies het funksionele teksanalise met 

ontwerpkeuses rakende formaliteit te make? Tekste word ontwerp om ’n bepaalde 

kommunikatiewe effek te hê: ’n sender wil ’n boodskap aan ’n ontvanger stuur. 

Hierdie boodskap het ’n bepaalde inhoud wat oorgedra word met ’n bepaalde 

kommunikatiewe doelwit (om te informeer, te oorreed, te motiveer, ens.), wat gerig is 

aan ’n bepaalde doelgroep wat die boodskap moet verstaan binne ’n bepaalde 

konteks. Die effektiwiteit van die boodskap (dit wil sê die bereiking van die doelwit) is 

egter nie alleen afhanklik van die inhoud nie maar ook van die wyse waarop die 

inhoud oorgedra word. Dit sluit onder andere die formaliteitsgraad van die betrokke 

teks in: gegee die konteks, die doelwit en die aard van die doelgroep, moet die 

sender die mees gepaste graad van formaliteit probeer bereik wat uiteindelik die 

leser sal bevredig en wat nie sal lei tot die vervreemding van die leser of die ver-

steuring van die boodskap nie. 

 

Juis deur die sorgvuldige analise van die korpus in hierdie studie, wil ek aantoon hoe 

die formaliteitsverskille tussen tekste gemeet kan word sodat op basis van hierdie 

verskille ’n mens dan weer kan bepaal watter keuses vir lesers in ’n bepaalde 

konteks (hier die konteks van jaarverslae) meer of minder aanvaarbaar sou wees. 

 

In die bespreking wat oor formaliteit volg, word daar veral gesteun op die standpunte 

van Heylighen en Dewaele (1999). Cornelis (1997) se perspektiewe oor die 

passiefkonstruksie en Müller (1998) se perspektiewe oor formaliteit, jaarverslae as 

genre en die gebruik van die passiefkonstruksie binne hierdie tekstipe vind ook 

neerslag in die ondersoek. 

 

2.3 Formaliteit: ’n definisie 
’n Formele styl word volgens Heylighen en Dewaele (1999) gekenmerk deur afsy-

digheid, akkuraatheid, styfheid en swaarheid. Hierteenoor beskryf hulle ’n informele 

styl as meer buigbaar, direk, vanselfsprekend (implicit) en betrokke (involved), maar 

minder informatief as ’n formele styl.  
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Irvine (2001:189) wys daarop dat hoewel formaliteit en sy teenhanger, informaliteit, 

konsepte is wat dikwels gebruik word om sosiale geleenthede en die gedrag wat 

daarmee geassosieer word onder meer binne die beskrywende antropologie en 

sosiolinguistiek te beskryf, dit gedoen word sonder dat die terme duidelik gedefinieer 

word: “Many anthropologists (and I include myself) have used terms such as formality 

without defining them or thinking about their definitions, simply assuming that the 

meanings are clear, when in fact the usages are vague and quite variable.”  

 

Heylighen en Dewaele (1999: par. 1) verwys self ook na die vaagheid wat die 

definisie van formaliteit omring en bevestig Irvine (2001:204) se siening dat “formality 

is a cover term so general that it is not very useful as an analytic tool.”  

 

Irvine (2001:189) vra byvoorbeeld of dit ’n verhouding van digotomie is wat bestaan 

tussen formaliteit aan die een kant en informaliteit aan die ander kant en of die 

kontras tussen die twee konsepte een is wat liewer geformuleer kan word op grond 

van ’n verhouding wat op ’n kontinuum tussen twee pole beskryf kan word? Hierdie 

en ander vrae in die literatuur bevestig die onduidelikheid, vaagheid en bowenal 

gebrekkige teoretiese raamwerk wat rondom die term formaliteit bestaan en bevestig 

ook hoe moeilik dit is om formaliteit duidelik te omskryf.  

 

Stilistiese variasie – register- en formaliteitsverskille – ontstaan wanneer taal-

gebruikers dieselfde inhoud op verskillende maniere aan verskillende gehore in 

verskillende kontekste aanbied. Fillmore (in Levinson 1983:89) som dit so op: “ ... 

difference in context (purpose/audience) affect a writer’s presentation of a subject.” 

 

In ’n bepaalde kommunikatiewe situasie kies taalgebruikers doelbewus een woord of 

uitdrukking bo ’n ander op grond van die gespreksituasie, konteks, onderwerp en 

deelnemers aan die gesprek. So byvoorbeeld sal ’n taalgebruiker doelbewus kies om 

die meer formele tweedepersoonsvoornaamwoord u in plaas van jy te gebruik 

wanneer daar afstand tussen die gespreksgenote bestaan en die situasie dus 

formeel is. Op hierdie manier grammatikaliseer taalgebruikers inligting oor die sosiale 

identiteit of verhouding van die deelnemers aan die kommunikatiewe situasie. Dit is 

wat Levinson (1983:89) sosiale deiksis noem. Hierdie onderskeid wat byvoorbeeld 
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gemaak word tussen deiktiesverwysende familiêre (jy) en beleefde (u) tweedeper-

soonsverwysing is ’n merker van die sosiale verhouding en dus die afstand wat 

tussen die deelnemers bestaan; om hierdie rede is aanspreekvorme soos hierdie dus 

ook merkers van (in)formaliteit in ’n teks. En juis hier lê dan die kiemsaad van ’n 

oplossing vir die probleem, naamlik hoe om formaliteit te verstaan en veral hoe om 

dit te operasionaliseer. Dit gaan naamlik om die begrip deiksis wat aan die basis van 

’n definisie van formaliteit lê, juis daardie pragmatiese begrip wat so direk met 

afstand (= formaliteit) tussen gespreksgenote te make het. 

 

Deiktiesverwysende woorde soos u, jy, gister en hier in ’n teks lê dus die verband 

tussen die uiting en die konkrete deel van die tydruimtelike konteks waarbinne die 

uiting plaasgevind het. Ponelis (1979:55) definieer deiksis as die “regstreekse 

verwysing na die een of ander aspek van ’n gespreksituasie.” Deiksis is dus die 

verwysing deur middel van ’n uiting na ’n persoon (ek, jy, u, ens.), na tyd (vandag, 

gister, môre) of ruimte (daar, hier, soontoe) wat slegs relatief tot die buitetekstuele of 

nielinguistiese konteks van die uiting geïnterpreteer kan word (kyk hiervoor ook De 

Stadler 1989, waar ’n volledige beskouing van die begrip deiksis aangebied word).  

 

Sulke deiktiesverwysende woorde kan slegs ondubbelsinnig verstaan word as hulle 

gekoppel of geanker word aan die tydruimtelike konteks waarbinne hulle gebruik is. 

Ek (persoonsdeiksis) kan byvoorbeeld op geen ander manier verstaan word as dat 

dit na die spreker binne ’n bepaalde situasie verwys nie; gister (tydsdeiksis) is 

noodwendig gekoppel aan ’n spesifieke tyd binne ’n bepaalde situasie, en daar 

oorkant (plekdeiksis) kan ook net deur ’n sender en ontvanger verstaan word as hulle 

’n tydruimtelike konteks deel. 

 

Hierdie tydruimtelike konteks verskaf die buitetekstuele of nielinguistiese konteks 

waarbinne die verwysing na persoon, tyd of ruimte verstaan moet word. Deikties-

verwysende woorde is dus ook konteksafhanklike woorde, aangesien hulle slegs 

verstaan kan word as die konteks waarbinne hulle gebruik word aan alle gespreks-

genote bekend is. 
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Op grond hiervan het die idee by my ontstaan dat formaliteit moontlik aan die hand 

van die deikties geankerde uitings in ’n teks verklaar kan word. Die siening sluit aan 

by wat Heylighen en Dewaele (1999) sê, naamlik dat die graad van konteksafhank-

likheid van ’n uitdrukking verband hou met die graad van formaliteit van ’n 

uitdrukking. Dus: hoe meer konteksafhanklike woorde in ’n teks voorkom, hoe laer 

behoort die formaliteitsgraad van die teks te wees, en omgekeerd. 

 

2.3.1 Konteksafhanklikheid 

In hierdie studie word die standpunt van Heylighen en Dewaele (1999) dus aanvaar, 

naamlik dat konteksafhanklikheid verband hou met die graad van formaliteit in ’n 

teks: die mate waarin gespreksgenote afhanklik is van die konteks om ’n gesprek te 

verstaan, het direk te make met die sosiale en tydruimtelike afstand tussen die 

sender en ontvanger. Indien ’n sender en ontvanger ’n tydruimtelike konteks deel, sal 

’n uiting soos “Kyk hoe lank is daardie man wat daar loop” volkome sin maak, want 

die gespreksgenote kan die deiktiesverwysende woorde (kyk, daardie, daar) 

onmiddellik vanuit die konteks aflei en verstaan. Iemand wat nie die bepaalde 

tydruimtelike konteks waarbinne die uiting plaasgevind het met die gespreksgenote 

deel nie, sal nie die deiktiesverwysende woorde kan interpreteer nie en die uiting sal 

dus geen sin maak nie. 

 

Hierdie sosiale en tydruimtelike afstandelikheid word in ’n teks nie net 

gegrammatikaliseer nie, maar ook deur die gespreksgenote gemanipuleer deur 

gebruik te maak van deiktiesverwysende, konteksafhanklike woorde (om die afstand 

te verkort en informaliteit te verhoog) of niedeiktiesverwysende, konteksonafhanklike 

woorde (om die afstand te vergroot en formaliteit te verhoog). 

 

In die volgende vier voorbeelde word daar telkens na dieselfde persoon met 

verskillende uitdrukkings verwys. Die voorbeelde illustreer hoe die graad van 

formaliteit van die verwysing verhoog, soos wat die verwysing minder konteks-

afhanklik raak.  

 

1. “hy” 

2.  “Martin Roux” 
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3. “Adv. Martin Roux” 

4. “Adv. Martin Jacques Roux, senior vennoot in die firma Smith & Roux” 

 

Uit die verwysings na Martin Roux hierbo, is verwysing 4 die minste afhanklik van die 

konteks, maar terselfdertyd langer, meer spesifiek, presies en formeler. Ten opsigte 

van die eerste verwysing moet die sender en die ontvanger die tydruimtelike konteks 

deel waarbinne die uiting plaasgevind het ten einde te verstaan na wie die 

voornaamwoord hy verwys. In die laaste voorbeeld is dit hoegenaamd nie nodig dat 

sender en ontvanger dieselfde tydruimtelike konteks hoef te deel om die uitdrukking 

ondubbelsinnig te verstaan nie. 

 

Die keuse oor die formulering van dieselfde inhoud, sal bepaal word deur die 

hoeveelheid inligting wat die gespreksgenote oor die konteks deel. Hoe minder 

inligting hulle deel, hoe belangriker is dit om konteksafhanklike uitdrukkings te vermy. 

Dit beteken noodwendig dat konteksafhanklike uitdrukkings in geskrewe taal minder 

behoort te wees as in gesproke taal, omdat geskrewe tekste dikwels geproduseer 

word vir lesers wat nie dieselfde tydruimtelike konteks as die skrywer (teksontwerper) 

deel nie. Die tydsverloop vandat die teks geproduseer is totdat dit gelees word, skep 

’n eiesoortige afstand tussen die teks en die leser wat noodwendig ook in die 

taalgebruik van die teks neerslag vind. Jaarverslae is byvoorbeeld ’n tekstipe wat aan 

hierdie tipe afstandelikheid onderworpe is. Die verwagting is dus dat daar min 

konteksafhanklike woorde in ’n jaarverslag behoort te wees.   

 

Indien voorbeeld 1 hierbo weer met voorbeeld 4 vergelyk word, is die eerste verwy-

sing waarin die persoonlike voornaamwoord hy gebruik word konteksafhanklik, en is 

dié verwysing ook heelwat informeler as voorbeeld 4.  Laasgenoemde voorbeeld be-

vat geen persoonlike voornaamwoorde nie, is dus minder konteksafhanklik, maar ook 

heelwat formeler as voorbeeld 1. 

 

Wat in formele, geskrewe taalgebruik dus eksplisiet gesê moet word om semantiese 

ondubbelsinnigheid te verseker (vgl. voorbeeld 4 hierbo), kan in informele gesprek-

situasies deur implisiete verwysing (implicature) geskied (vgl. voorbeeld 1 hierbo). In 

’n gespreksituasie deel ’n sender en ontvanger ’n bepaalde tydruimtelike konteks en 
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het hulle dus toegang tot meer gedeelde inligting, soos liggaamstaal byvoorbeeld, 

wat hulle kan help om ’n boodskap ondubbelsinnig te verstaan (Heylighen & 

Dewaele, 1999: par. 2). 

 

Op grond van wat hierbo gesê is, kan formaliteit moontlik gedefinieer word in terme 

van die graad van konteks(on)afhanklikheid van die woorde wat ’n spreker of 

teksontwerper doelbewus kies. As vertrekpunt om formaliteit dan te probeer 

definieer, kan gesê word dat formaliteit in ’n teks te make het met die graad van 

konteksonafhanklikheid van die woorde in die teks. 

 

Konteksonafhanklikheid impliseer minder deiktiesverwysende woorde (of meer nie-

deiktiesverwysende woorde) in ’n teks want die dekodering van deiktiesverwysende 

woorde veronderstel ’n gedeelde tydruimtelike konteks tussen gespreksgenote, wat 

juis gewoonlik nie die geval in formele tekste is nie4

Dit sluit aan by Heylighen en Dewaele (1999: par. 2) se verdere omskrywing van 

formaliteit. Hiervolgens is formaliteit onder meer ook  “an attempt to avoid ambiguity.” 

.  Op grond hiervan kan die 

werksdefinisie wat hierbo vir formaliteit gegee is, ietwat verfyn word deur te sê dat 

formaliteit in ’n teks te make het met die graad van konteksonafhanklikheid én die 

frekwensie van die niedeiktiesverwysende woorde in ’n teks. 

 

Dit is egter van belang om ook hier te onthou dat effektiewe kommunikasie die 

fundamentele doel van taalgebruik  is. Hoewel Müller (1998: 14 e.v.) daarop wys dat 

’n teks ook ander direkte doelstellinge kan hê – dit kan byvoorbeeld informatief, 

motiverend en/of oorredend gebruik word – wil taalgebruikers in die eerste plek hê 

dat hulle boodskap verstaan moet word, sodat hulle die kennis en mening van die 

ontvanger kan beïnvloed. Dit beteken dat die boodskap nie vaag of onduidelik moet 

wees nie.  

 

                                            
4 Formele tekste het dikwels ’n lang lewensduur, wat beteken dat die teks heelwat later gelees word 
as wat dit geproduseer is. Dit impliseer dat teksprodusent en leser waarskynlik nie dieselfde 
tydruimtelike konteks deel nie. 
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Hulle identifiseer dan fuzziness (onduidelikheid) as een van die linguistiese 

determinante5

Heylighen en Dewaele (1999) suggereer dat taalgebruikers in situasies waar effek-

tiewe kommunikasie om een of ander rede moeiliker of belangriker is, soos in 

geskrewe taalgebruik byvoorbeeld, veral daaraan aandag gee om alle verwysings, 

 wat die gepaste graad van formaliteit in ’n teks bepaal. 

 

2.3.2 Onduidelikheid 

Formaliteit word in hierdie studie nie aan die hand van onduidelikheid geoperasio-

naliseer nie, maar uitsluitlik op grond van die graad van konteks(on)afhanklikheid van 

bepaalde grammatikale veranderlikes in die teks. Die rede hiervoor is dat daar in die 

term onduidelikheid ’n dubbelsinnigheid opgesluit lê.  

 

Vir Heylighen en Dewaele (1999) sluit onduidelikheid en konteksafhanklikheid nou by 

mekaar aan.  Met hulle oorhoofse argument word daar saamgestem. Hulle verduide-

lik dat ’n vae of dubbelsinnige uitdrukking gebruik kan word in situasies waar die 

konteks aan beide ontvanger(s) en sender(s) beskikbaar is want die vaagheid in die 

uitdrukking kan onmiddellik deur die beskikbare konteks ondubbelsinnig gemaak 

word. Vae uitdrukkings is byvoorbeeld volop in ’n gespreksituasie waar die konteks 

onmiddellik aan al die gespreksgenote beskikbaar is. Waar die konteks egter nie 

beskikbaar is nie, behoort die uitdrukking(s) so duidelik en ondubbelsinnig as 

moontlik te wees. 

 

Volgens Heylighen en Dewaele (1999) sal formele taalgebruik nie net konteks-

afhanklike uitdrukkings vermy nie, maar ook uitdrukkings wat vaag is.  Dit is met hier-

die uitspraak van Heylighen en Dewaele (1999) waarmee daar nie saamgestem word 

nie. In die literatuur word formele tekste juis as onduidelik en vaag beskryf as gevolg 

van grammatikale veranderlikes soos die passiefkonstruksie of moeilike woorde en 

sinskonstruksies wat daarin voorkom. So byvoorbeeld word amptelike dokumente en 

hofstukke as formeel, onduidelik en vaag beskou op grond van die tegniese en 

vaktaal wat daarin voorkom.  

 

                                            
5 Die ander linguistiese determinant wat volgens Heylighen en Dewaele (1999) die gepaste graad van 
formaliteit van ’n teks bepaal, is konteks(on)afhanklikheid wat in par. 2.3.1 bespreek is. 
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aannames en agtergrondinligting te ekspliseer sodat hulle boodskap nie misverstaan 

word nie. Dit is nie sonder meer so nie en om hierdie rede word formaliteit nie op 

grond van onduidelikheid as linguistiese determinant gedefinieer nie.  

 

Formaliteit kan dus aan die hand van Heylighen en Dewaele (1999) se teoretiese 

uiteensetting soos volg gedefinieer word: ’n teks is formeel wanneer die woorde 

waaruit dit bestaan merendeels konteksonafhanklik is en niedeiktiesverwysende 

woorde bevat (vgl. Heylighen en Dewaele, 1999; vgl. weer voorbeeld 4 hierbo waar 

die woorde in die verwysing konteksonafhanklik en niedeikties is).  

 

Dit is egter nie net linguistiese faktore wat die formaliteitsgraad van ’n uiting bepaal 

nie. Heylighen en Dewaele (1999) identifiseer ook nielinguistiese faktore wat die 

formaliteitsgraad van ’n teks kan beïnvloed. Laasgenoemde faktore sluit onder meer 

die eienskappe van die situasie in waarbinne die linguistiese konteks geskep word, 

asook die psigologiese karaktereienskappe van senders, soos hulle geslag, 

persoonlikheid en vlak van opvoeding. Hierby kan gevoeg word dat die toon, trant, 

onderwerp en woordkeuse ook die formaliteitsgraad van ’n teks vir lesers beïnvloed.  

 

Hierdie ondersoek fokus veral op konteks(on)afhanklikheid as linguistiese faktor, 

omdat die operasionalisering van formaliteit in hierdie ondersoek berus op waardes 

wat aan taalinterne determinante, veral woordsoorte, toegeken word. 

 

Die rol wat die situasie as nielinguistiese (of taaleksterne) determinant in die bepaling 

van die formaliteitsgraad van ’n teks speel, word ook kortliks in hierdie hoofstuk 

bespreek. Hoewel die situasionele aspekte nie in die empiriese ondersoek van hier-

die studie neerslag vind nie, is dit wel van belang vir die kwalitatiewe deel van die 

ondersoek om kennis te neem van wat in die literatuur hieroor gesê word.  

 

2.3.3 Situasie  

Een van die aspekte binne die situasie wat nou aansluit by die argument oor 

gedeelde konteks het te make met die tydruimtelikheid tussen die sender en 

ontvanger. Hoe verder senders en ontvangers van mekaar is en hoe meer tyd tussen 

teksproduksie deur die sender en teksanalise deur die ontvanger verloop, hoe 
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formeler sal die teks wees. Hoe verder senders en ontvangers ruimtelik van mekaar 

is en hoe langer dit vir ’n teks neem om by die ontvanger uit te kom, hoe minder 

sprake is daar van die oorspronklike konteks waarin die teks geproduseer is en hoe 

minder sprake is daar van ’n gedeelde konteks tussen sender en ontvanger. Hieroor 

sê Heylighen en Dewaele (1999): ”... reports written for archiving purposes will be 

more formal than notes taken to remember tomorrow’s agenda.” Vir hulle is “[t]he 

most important determinant of the probability of misinterpretation, ... the context 

shared by sender and receiver of a message. [...] any characteristic of the physical, 

social and mental situation can influence the interpretation of an expression” [my eie 

kursivering – WS] (Heylighen & Dewaele 1999: par.4.1).  

 

Hulle gaan verder deur die rol wat konteks(on)afhanklikheid speel in die oordrag van 

inligting met die volgende formule te verduidelik:  

   

E + C  I 

waar 

E (expression) = uitdrukking wat deur die sender geproduseer word 

C (context) = gedeelde konteks tussen sender en ontvanger en 

I (interpretation)  = interpretasie deur die ontvanger 

  = “bepaal” 

 

Dus: hoe kleiner die gedeelde konteks (C), hoe duideliker moet die uitdrukking (E) 

wees sodat al die inligting wat nodig is om die uitdrukking (E) korrek te verstaan, 

eksplisiet in die uitdrukking (E) self opgeneem is. In terme van die definisie wat 

hierbo vir formaliteit gegee is, sal dit beteken dat die graad van formaliteit van die 

uitdrukking (E) in dié geval ook hoër sal wees want die inligting in die uitdrukking (E) 

behoort konteksonafhanklik te wees en oorwegend niedeiktiesverwysende woorde te 

bevat sodat die uitdrukking (E) ondubbelsinnig verstaan kan word. 

 

As dit wat hierbo gesê word van toepassing gemaak word op die twee tipes 

bedryfstekste (jaarverslae en bemarkingstekste) wat by die studie betrek word, kan ’n 

mens ten minste die vermoede uitspreek dat jaarverslae formeler sal wees as die 

kategorie bemarkingstekste, soos byvoorbeeld pamflette en brosjures. Jaarverslae 
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word per oorsigjaar opgestel en het dus ’n lewensduur van ten minste 12 maande.  

Bemarkingstekste het weer ’n korter lewensduur as jaarverslae, maar verskil ook ten 

opsigte van hulle lewensduur onderling van mekaar. 

 

Volgens Lourens (2006) het pamflette ’n “short life span,” terwyl brosjures weer ’n 

langer lewensduur as pamflette het (sien ook par. 2.5.2). Op grond hiervan ontstaan 

die verwagting dat jaarverslae formeler sal wees as pamflette en brosjures, maar dat 

brosjures moontlik weer formeler sal wees as pamflette (vgl. hoofstuk 5 waar 

verskillende tipes brosjuretekste in die gevallestudie gebruik is). 

 
2.4 Operasionalisering van formaliteit 
Na aanleiding van hulle kwalitatiewe uiteensetting van formaliteit stel Heylighen en 

Dewaele (1999) ’n empiriese meetinstrument voor waarmee formaliteit in tekste 

geoperasionaliseer kan word. Hulle noem hierdie meetinstrument die F-telling6

                                            
6 In my ondersoek op Afrikaanse tekste verwys ek na die meetinstrument as die F-indeks.  

 en het 

dit op Engels en drie ander Europese tale (Frans, Italiaans en Nederlands) toegepas 

om onder meer te kon aantoon dat die instrument geskik is om minder formele 

teksgenres van meer formele tekstipes te onderskei. 

 

Die grondliggende idee van die operasionalisering van die meetinstrument is om die 

gemiddelde graad van konteksafhanklikheid of deiksis te bepaal vir die hoofwoord-

soortkategorieë van ’n taal. Heylighen en Dewaele (1999: par. 3) verdeel die woord-

soortkategorieë in twee groepe op grond van hulle gebruik om konteksafhanklike 

(deiktiese) of konteksonafhanklike (niedeiktiese) konsepte oor te dra. Die onder-

staande tabel som die twee kategorieë op waarin Heylighen en Dewaele (1999) die 

hoofwoordsoortkategorieë ingedeel het. 
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Tabel 2.1: Heylighen en Dewaele (1999) se konteks(on)afhanklike woordsoortkategorieë vir die 
meting van formaliteit 

 

Konteksonafhanklike  kategorie 
(Niedeikties) 

Konteksafhanklike kategorie 
(Deikties) 

Selfstandige naamwoorde (s.nw.) Voornaamwoorde (vnw.) 

Adjektiewe (adj.) Werkwoorde (ww.) 

Artikels (art.) Bywoorde (bw.) 

Voorsetsels (prep./ vs.) Tussenwerpsels (tw.) 

 

Volgens Heylighen en Dewaele (1999) sal die frekwensie van woordsoorte in die 

deiktiese kategorie (soos voornaamwoorde byvoorbeeld) hoër wees in informele 

tekste omdat die konteks waarin die diskoers of teks gegenereer word onmiddellik 

beskikbaar is. Dus: hoe hoër die frekwensie van hierdie deiktiese woordsoorte in ’n 

teks, hoe hoër behoort die gedeelde konteks tussen sender en ontvanger te wees en 

hoe informeler behoort die teks te wees. Die woordsoorte in die deiktiese of 

konteksafhanklike kategorie is dus merkers van informaliteit. 

 

Die teenoorgestelde is waar vir die konteksonafhanklike of niedeiktiese kategorie: die 

frekwensie van hierdie kategorie woordsoorte behoort positief te korreleer met die 

formaliteitsgraad van ’n teks sodat daar meer van hierdie woordsoorte as dié in die 

konteksafhanklike kategorie in ’n formele teks behoort te wees. Die woordsoorte in 

hierdie niedeiktiese of konteksonafhanklike kategorie is dus merkers van formaliteit.   

 

Die frekwensies van die verskillende woordsoorte word uitgedruk as ’n persentasie 

wat die aantal woorde in ’n bepaalde woordsoortkategorie verteenwoordig in verhou-

ding tot die totale aantal woorde in die teks. Hierdie frekwensie word dan as ’n 

persentasiepunt uitgedruk. 

 

Om die F-indeks te bereken, stel Heylighen en Dewaele (1999:18) voor dat die som 

van die frekwensies van die woordsoorte in die deiktiese (konteksafhanklike) 

kategorie afgetrek word van die som van die frekwensies van die woordsoorte in die 

niedeiktiese (konteksonafhanklike) kategorie. Op hierdie wyse word ’n telling verkry 

wat behoort te vermeerder soos wat die formaliteitsgraad van ’n teks verhoog. 
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Die formule wat Heylighen en Dewaele (1999) voorstel, lyk soos volg: 

 

F-indeks = (frekwensies van s.nw. + adj. + prep./vs. + art.) – (frekwensies van v.nw. 

+ ww. + bw. + tw.) + 100 ∕ 2 

 

2.4.1 Kritiek teen en verfyning van die F-indeks  

Hoewel Heylighen en Dewaele (1999) spesifieke woordsoortkategorieë by hulle 

ondersoek betrek het, suggereer hulle wel die volgende: “Ideally, a measure of 

formality would start from a classification in which an average degree of deixis would 

be attributed to every word of the language” [my kursivering – WS]. Hulle gaan verder 

deur te sê: “The development of such a classification, however, would be a very long 

and intricate task, which would have to be started from scratch for every new 

language.”  

 

Ek kan egter nie saamstem met bostaande siening dat ’n mens vooraf en buite 

konteks, gemiddelde deiktiese waardes aan woorde kan koppel en dan op grond 

daarvan die formaliteit van ’n teks kan bepaal nie. Sommige woordsoorte (soos tus-

senwerpsels byvoorbeeld) kom in bepaalde tekstipes (soos jaarverslae byvoorbeeld) 

net nie voor nie, sodat hulle insluiting in ’n kwantitatiewe studie soos hierdie nie 

sinvol sal wees nie omdat die effek wat hulle in ’n teks bewerkstellig nie belangrik vir 

die meting van formaliteit is nie. Selfs Heylighen en Dewaele (1999), wat tussen-

werpsels ingesluit het in hulle studie van Italiaanse tekste, laat hulleself soos volg 

daaroor uit: “The overall frequency of interjections is very small, though, so that their 

effect is not very important” [my kursivering – WS]. 

 

Ander woordsoorte (soos voegwoorde byvoorbeeld) staan neutraal ten opsigte van 

formaliteit, hoewel hulle gebruiksfrekwensie in tekste soms hoog kan wees. Indien 

sulke woordsoortkategorieë deel uitmaak van die ondersoek na formaliteit en die 

operasionalisering daarvan, kan dit die kwantitatiewe data van die teks skeeftrek en 

gevolglik onbetroubare resultate tot gevolg hê. 
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In Afrikaans ondergaan funksiewoorde7

Hoewel Heylighen en Dewaele (1999) se formule inderdaad op die graad van kon-

teks(on)afhanklikheid van woorde gegrond is, onderspeel hulle die makrolinguistiese 

aard van woorde in die toepassing van hulle F-indeks. So byvoorbeeld sal die woord 

vinnig in ’n mikrolinguistiese omgewing as ’n adjektief geklassifiseer word. Volgens 

Heylighen en Dewaele (1999) se kategorisering van woordsoorte hierbo, maak 

adjektiewe deel uit van die konteksonafhanklike of niedeiktiese kategorie. In ’n 

makrolinguistiese omgewing, waar die adjektief vinnig in samewerking met ander 

woorde binne ’n bepaalde konteks optree, kan dié adjektief egter ’n ander woord-

 geen verbuiging nie, bevat dit geen geslag-

telike waardes nie en staan hulle neutraal ten opsigte van formaliteit. Op grond hier-

van is lidwoorde buite rekening gelaat in dié empiriese ondersoek. Dit is dus nodig 

om vooraf te besluit watter woordsoortkategorieë wel ’n invloed behoort uit te oefen 

op die formaliteitsgraad van ’n bepaalde teksgenre en dan net daardie kategorieë by 

die ondersoek te betrek. 

 

Heylighen en Dewaele (1999) verwys self na hulle F-telling as “coarse-grained” en 

gaan verder deur te sê: “... the formula can be made more general by just adding 

whichever words seem the more formal and subtracting whichever words seem the 

more deictic.”   

 

Hierdeur reduseer Heylighen en Dewaele (1999) hulle operasionalisering van die 

begrip formaliteit tot ’n mikrolinguistiese formule en laat hulle dit klink asof woorde nie 

in samewerking met ander woorde optree nie maar eerder in ’n vakuum optree waar 

hulle altyd dieselfde woordsoortelike funksie vervul. Dit is egter nie waar nie. 

Wanneer woorde langs mekaar in konteks gebruik word en saam funksioneer, word 

’n meerwaarde in die individuele woorde geaktiveer sodat hulle as’t ware 

sintagmatiese betekenisse bykry. Dit kom daarop neer dat die som van die geheel 

meer is as die som van die dele. 

 

                                            
7 Funksiewoorde verwys na lidwoorde soos die en ’n, en voegwoorde soos maar en as wat wel ’n 
bepaalde grammatikale rol vervul (dit ekspliseer verhoudings tussen woorde in ’n sin), maar in isolasie 
geen betekenis besit nie.  
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soortelike funksie vervul. In die volgende sin funksioneer vinnig nie meer adjektiwies 

nie, maar wel bywoordelik.  

 

5. Die naelloper hardloop vinnig. 

 

Heylighen en Dewaele (1999) sal op grond van die mikrolinguistiese indeling van 

woordsoortkategorieë wat hulle volg, vinnig in bostaande voorbeeld as adjektief 

beskou en dit om hierdie rede as deel van die konteksonafhanklike of niedeiktiese 

kategorie hanteer, wat met formaliteit geassosieer word (vgl. tabel 2.1). Binne die 

korpusanalitiese studie wat in hierdie ondersoek uitgevoer word, kan die makro-

linguistiese optrede van woorde nie misken word nie en sal ’n adjektief soos vinnig 

wat soms as bywoord kan funksioneer, soos in voorbeeldsin 5 hierbo, in hierdie 

studie as bywoord en dus as deel van die konteksafhanklike, deiktiese kategorie 

gereken word wat met informaliteit geassosieer word. In hierdie studie word die 

meerfunksionaliteit van woorde dus deeglik in ag geneem met die oog op die 

bepaling van die konteksafhanklikheid van daardie woorde. 

 

Net so kan voorsetsels soms deikties en soms niedeikties optree. Vergelyk die 

volgende voorsetselgroepe: 

 

6. voor die motor  

7. voor die boom 

 

By gebrek aan meer inligting en buitetekstuele verbande, kan voor in voorbeeld 6 

niedeikties optree, want voor beteken waarskynlik “die voorkant van die motor.” Dan 

is daar sprake van inherente oriëntasie en geen buitetekstuele verband tussen die 

taaluiting en die gespreksituasie is nodig om die uiting te verstaan nie. In dieselfde 

voorbeeld, kan voor egter ook deikties optree: Persoon X kan byvoorbeeld teen die 

sykant van ’n motor aanleun, terwyl Persoon Y ’n foto van dieselfde motor wil neem. 

Persoon Y wil die foto van die sykant van die motor neem, maar wil nie Persoon X op 

die foto hê nie. Persoon Y sou kon vra: “Staan asb. opsy; jy staan voor die motor wat 

ek wil afneem.” In hierdie geval is voor deikties, want die gedeelde tydruimtelike 

konteks tussen Persoon X en Y impliseer die ruimtelike oriëntasie. 
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In voorbeeld 7 tree voor deikties op want daar is geen sprake van inherente oriën-

tasie nie en gedeelde tydruimtelike konteks van sender en ontvanger sal die ruimte-

like oriëntasie impliseer. Dit is dus nie korrek om die kategorie voorsetsels onom-

wonde as ’n konteksonafhanklike kategorie te verklaar nie. Voorsetsels besit inherent 

geen deiktiese betekenis nie, maar besit die potensiaal om in bepaalde kontekste wel 

deikties op te tree, soos die voorbeelde hierbo aantoon. As formaliteit geoperasiona-

liseer gaan word deur deiktiese waardes te tel, moet hierdie eienskap van voor-

setsels in ag geneem word om betroubare resultate te verseker.   

 

Nog ’n aspek wat hom tot verfyning leen in Heylighen en Dewaele (1999) se formule 

gaan daaroor dat die kategorieë nie almal dieselfde deiktiese gewig dra nie. 

Deiktiese waardes kan nie sintakties gedefinieer word nie. Dit beteken dat dit nie 

sintaktiese kategorieë is wat getel moet word om formaliteit te operasionaliseer nie, 

maar wel deiktiese waardes. 

 

Woorde en frases dra gewoonlik een deiktiese moment; sommige het egter twee of 

meer van hierdie momente. Laasgenoemde woorde moet uiteraard dan ’n hoër 

deiktiese gewig dra as dié wat net een deiktiese gewig dra. Sommige werkwoorde is 

hiervan ’n sprekende voorbeeld. Werkwoorde is almal inherent deikties, omdat hulle 

tyd binne die gespreksituasie anker. Deiktiese werkwoorde soos kom, gaan, stuur, 
bring, neem en laat kom enkodeer die perspektief van die skrywer/spreker, sodat 

hierdie werkwoorde, buiten hulle tydsdeiktiese waarde, ook ’n ruimtelike betekenis-

waarde kan aktiveer (‘n volledige bespreking van hierdie werkwoorde word aange-

bied in Combrink [1981], De Stadler [1990a] en De Stadler [1990b]). Dit gebeur by 

werkwoorde wat beweging na of weg van die skrywer/spreker impliseer. Brown (g.d: 

par. Deixis and point of view: depart [and leave]) noem sulke werkwoorde “verbs of 

motion” en sê dat “... any verb of motion, implies a path between two points.” Dit is 

hierdie beweging tussen punt A en punt B wat die ruimtelike betekeniswaarde 

aktiveer.  Vergelyk die volgende voorbeeld: 

 

8. Ek stuur die brief met die pos. 
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In voorbeeld 8 hierbo anker die werkwoord stuur die gespreksituasie tydsdeikties aan 

die hede. Die werkwoord stuur is egter ook wat Brown ’n “verb of motion” noem, 

sodat die gebruik van hierdie werkwoord ook ’n ruimtelike betekeniswaarde aktiveer. 

Die ruimtelike deiktiese moment word verder deur die gebruik van die eersteper-

soonsverwysing (Ek) in die voorbeeld versterk. Die spreker in die voorbeeld is die 

protagonis van die aksie en die beweging weg van die skrywer word deur die 

werkwoord stuur geëkspliseer. Hierdie werkwoord het dus ’n dubbele deiktiese 

waarde: ’n tydsdeiktiese waarde wat die uiting binne die hede anker en ’n ruimtelike 

deiktiese waarde omdat die werkwoord beweging weg van die spreker impliseer. 

 

Dieselfde argument geld vir die werkwoord gaan in Afrikaans. Die argument ten 

opsigte van die gebruik van gaan in Afrikaans verskil egter van wat Brown (g.d.: par. 

Deixis in English) oor die Engelse werkwoord go sê. Hy gebruik die volgende voor-

beeld: 

 

9. My husband’s going to Paris on Thursday. 

 

Volgens Brown (g.d.) is die werkwoord going nie deikties in bostaande voorbeeld nie 

as die uiting impliseer dat “the speaker’s husband, who is temporarily in Berlin, is 

proceeding to Paris from Berlin on the following Thursday.” Vir Brown is die 

werkwoord slegs deikties as die sin impliseer dat die man die Donderdag sal vertrek 

vanwaar die spreker praat of bly. Dit is nie korrek nie. In hierdie voorbeeld besit die 

werkwoord ’n dubbele deiktiese waarde: dit is tydsdeikties en anker die uiting aan die 

toekomende tyd én dit is ruimtelik deikties omdat daar beweging van punt A na punt 

B geïmpliseer word.  Of punt A ’n egosentriese verwysingspunt is en dus verwys na 

die plek waar die spreker is of ’n ongespesifiseerde punt is, beïnvloed nie die ruimte-

like deiktiese betekeniswaarde wat inherent aan die werkwoord going is nie.  

 

Die verwysingspunt relatief waartoe die deiktiese waarde verstaan moet word, 

verander of raak minder gespesifiseerd.   Dus: in voorbeeld 10 en 11 hieronder het 

die werkwoord gaan telkens ’n dubbele deiktiese waarde. In voorbeeld 10 is die 

ruimtelike deiktiese verwysingspunt ongespesifiseer en in voorbeeld 11 het die 

ruimtelike deiktiese verwysingspunt ’n naam gekry (van die huis af). 
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10. Ek gaan stad toe. 

11.  Ek gaan van die huis af stad toe. 

 

Hierdie dubbele deiktiese waardes wat sommige werkwoorde, soos stuur in 

voorbeeld 8 en gaan in voorbeeld 10 en 11 besit, sal in die empiriese ontleding van 

hierdie studie se data neerslag vind. Dit beteken dat elke deiktiese waarde van ’n 

werkwoord getel sal word: sommige werkwoorde sal slegs een deiktiese telling hê 

(tydsdeiksis), terwyl ander twee sal hê (tydsdeiksis en ruimtelike deiksis).  

 

Heylighen en Dewaele (1999) groepeer die kategorie adjektiewe as konteksonaf-

hanklik en niedeikties.  Vir hulle is adjektiewe dus merkers van formaliteit.  Hulle 

redeneer dat adjektiewe “... [do] not normally vary under change of context.” Hiermee 

bedoel hulle dat die adjektief rooi in enige konteks “die kleur rooi” beteken.  

 

Die vraag is egter of dieselfde argument geld ten opsigte van adjektiewe soos mooi, 

fantasties, hoog en goed. Besit hierdie adjektiewe in alle kontekste dieselfde 

betekenis- en veral gevoelswaarde, of kan hierdie waardes binne verskillende 

kontekste varieer? 

 

Afstand tussen gespreksgenote realiseer onder meer in die tipe taal wat hulle 

teenoor mekaar in ’n gespreksituasie gebruik. Om hierdie rede is die graad van 

menslikheid wat ’n teks bevat en wat hier die menslikheidsindeks genoem sal word, 

in ’n studie soos hierdie belangrik. ’n Mens verwag byvoorbeeld dat woorde wat 

gevoelswaarde het meer frekwent gebruik sal word in tekste waarin die afstand 

tussen die gespreksgenote kleiner is. Daarom is dit belangrik dat die objektief-

subjektief-digotomie wat in sommige woordsoortkategorieë voorkom, in ’n ondersoek 

soos hierdie moet neerslag vind. 

 

Só ’n digotomie vind ’n mens byvoorbeeld in die kategorie adjektiewe. Adjektiewe 

verskil ten opsigte van hulle menslikheidsindekse omdat gebruikers adjektiewe  

bewustelik of onbewustelik selekteer om hulle eie, subjektiewe gevoelswaarde te 

weerspieël. Een spreker kan ’n verhoogproduksie byvoorbeeld as “fenominaal” 

beskryf, terwyl ’n ander dieselfde produksie as “nogal goed” kan beskou.  
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Op hierdie manier dra adjektiewe daartoe by om ’n bepaalde gevoelswaarde binne ’n 

teks te skep wat in ’n gespreksituasie die spreker se gevoel, houding of ervaring 

weerspieël en in die geval van ’n geskrewe teks dié van die teksontwerper of 

skrywer. 

 

In hierdie studie is daar ’n onderskeid getref tussen objektiewe en subjektiewe 

adjektiewe. Hoe hoër die frekwensie subjektiewe adjektiewe in ’n teks, hoe groter is 

die verwagting dat die afstandelikheid tussen sender en ontvanger sal verklein en die 

teks dus informeler sal wees. ’n Hoë frekwensie objektiewe adjektiewe in ’n teks 

behoort weer die teenoorgestelde uitwerking te hê; dus, groter afstand tussen die 

gespreksgenote en ’n hoër graad van formaliteit.  Subjektiewe adjektiewe kan dus as 

merkers van informaliteit beskou word en behoort dus tot die deiktiese kategorie. 

Objektiewe adjektiewe, daarenteen, bevat minder gevoelswaarde en is merkers van 

formaliteit en behoort tot die niedeiktiese kategorie. 

 

Adjektiewe soos mooi, fantasties, hoog en goed is dus voorbeelde van subjektiewe 

adjektiewe, terwyl ’n adjektief soos rooi as ’n objektiewe adjektief beskou kan word. 

 

Voorbeeld 12(a) hieronder kom voor in Teks Mettle, wat die hoogste frekwensie 

subjektiewe adjektiewe in die korpus het. Voorbeeld 13(a) kom uit Teks Remgro, wat 

die hoogste frekwensie objektiewe adjektiewe en die hoogste formaliteitsindeks in die 

korpus het. In die voorbeelde is die objektiewe adjektiewe vet kursief en die 

subjektiewe adjektiewe kursief gemerk. 

 

12(a): Die afgelope jaar is gekenmerk deur betekenisvolle groei wat ons 

internasionale werksaamhede betref.  Ons beskik tans oor ’n aansienlike 

Londense kantoor, met professionele personeel van 33 [...] [Teks Mettle] 

13(a): Die afgelope finansiële jaar is gekenmerk deur die herstrukturering van die 

voormalige Rembrandt-groep. Dié herstrukturering is deur die betrokke 

aandeelhouers goedgekeur op ’n algemene jaarvergadering gehou op 21 

September 2000. [Teks Remgro] 
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Bostaande twee fragmente is taamlik gelyksoortig: in albei word daar berig oor dit 

wat die jaar in oorsig gekenmerk het en albei teksfragmente begin met ’n 

passiefkonstruksie. Teenoor die drie subjektiewe adjektiewe (betekenisvolle, 

aansienlike, professionele) wat in voorbeeld 12(a) voorkom, bevat voorbeeld 13(a) 

geen subjektiewe adjektiewe nie. Die subjektiewe adjektiewe in voorbeeld 12(a) is 

affektief so gekleur dat dit daartoe bydra om ’n positiewe, lewendige toon8

13(b): Die afgelope finansiële jaar is gekenmerk deur die suksesvolle herstruk-

turering van die voormalige Rembrandt-groep. Dié geslaagde herstruktu-

 in die teks 

te skep. Hierdeur word die afstand in die teks tussen die sender en ontvanger(s) 

verklein, word daar ’n sterker emotiewe of subjektief beoordelende karakter aan die 

teks gegee en word die teks daarom aan die meer informele punt van die 

formaliteitskaal ervaar. Vergelyk die verskil wat die weglating van die subjektiewe 

adjektiewe in voorbeeld 12(a) ten opsigte van die toon teweegbring: 

 

12(b):  Die afgelope jaar is gekenmerk deur groei wat ons internasionale 

werksaamhede betref.  Ons beskik tans oor ’n Londense kantoor, met 

personeel van 33 [...] [Teks Mettle] 

 

In hierdie gemanipuleerde voorbeeld, waar daar geen subjektiewe adjektiewe 

voorkom nie, is die afstandelikheid groter en beweeg die teks weg van die informele 

punt van die formaliteitskaal, nader aan die neutrale of selfs formele(r) punt van die 

skaal. Sodra die affektiefgelaaide subjektiewe adjektiewe uit die teks weggelaat 

word, word die teks minder menslik en word die afstandelikheid daardeur vergroot. 

Hoe groter die afstandelikheid, hoe hoër is die formaliteitsgraad. Om dieselfde rede 

word voorbeeldsin 13(a) hierbo minder affektief as voorbeeldsin 12(a) ervaar, en dus 

ook formeler. Sodra subjektiewe adjektiewe wat affektief gekleur en dus meer 

menslik is tot voorbeeldsin 13(a) toegevoeg word, verklein dit die afstandelikheid in 

die teks en word die teks informeler. Vergelyk die volgende gemanipuleerde voor-

beeld:  

 

                                            
8 Toon verwys volgens Du Toit en Smith-Müller (2003:61) na die “stilisties uitgedrukte houding van die 
skrywer.” 
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rering is entoesiasties deur die betrokke aandeelhouers goedgekeur op ’n 

algemene jaarvergaderings gehou op 21 September 2000. [Teks Remgro] 

 

Die aanwesigheid van die subjektiewe adjektiewe in voorbeeld 13(b) skep ’n sekere 

mate van affektiwiteit in die teks wat nie in die oorspronklike voorbeeld (13[a]) teen-

woordig is nie. Sodra daar sprake is van gevoelswaarde, verhoog dit die menslikheid 

in die teks, verklein die afstand tussen die sender en ontvanger(s) en verlaag die 

formaliteitsgraad van die teks. Wat interessant is ten opsigte van die inhoud van 

voorbeeld 12(a) en 13(a), is dat die inhoud in voorbeeld 20(a) oor iets positiefs gaan: 

daar was betekenisvolle groei en die maatskappy het internasionaal uitgebrei. In 

voorbeeld 13(a) word daar egter oor herstrukturering berig, ’n proses wat dikwels 

negatief binne ’n maatskappy ervaar word. In die lig hiervan is dit dus nie ongewoon 

dat daar in voorbeeld 13(a) doelbewus neutraal of meer formeel oor die herstrukture-

ringsproses berig word nie en kleuroperateurs soos subjektiewe adjektiewe, wat 

affektief gelaai is, doelbewus vermy word.  

 

Wiebe (2000: par. Subjectivity) het vasgestel dat daar ’n positiewe en statisties 

beduidende korrelasie is tussen die graad van subjektiwiteit van ’n teks en die 

aanwesigheid van adjektiewe in die teks.  Hy het ook aangetoon dat adjektiewe “may 

or may not be subjective, depending on the context in which they appear.” 

 

Subjektiwiteit is die metaforiese teenhanger van die afstandsdefinisie en formaliteit 

het met afstand te make. Dit beteken hoe informeler ’n gesprek is, hoe meer 

subjektief word die gesprek gekleur. Op grond hiervan is subjektiewe adjektiewe dan 

merkers van informaliteit en behoort hulle in die empiriese ontleding van die data as 

deel van die konteksafhanklike, deiktiese kategorie in berekening gebring te word.  

Hierteenoor moet die objektiewe adjektiewe dan deel wees van die konteks-

onafhanklike, niedeiktiese kategorie wat merkers van formaliteit is. 

 

Dit is egter belangrik om in ’n wetenskaplike studie soos hierdie aspekte te identifi-

seer op grond waarvan ’n adjektief as subjektief of objektief geklassifiseer word. In 

hierdie studie sal daar van Wiebe (2000) se standpunt uitgegaan word en sal 

adjektiewe wat beide die eienskappe gradeerbaarheid en polariteit besit as 
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subjektiewe adjektiewe geklassifiseer word.  Wiebe (2000) verduidelik die verband 

tussen gradeerbaarheid en subjektiwiteit soos volg: “Gradable adjectives express 

properties in varying degrees of strength, relative to a norm ... This relativism in the 

interpretation of gradable words also make them good predictors of subjectivity.” 

Volgens Wiebe (2000) is polariteit “inherently connected with evaluative judgements” 

en daarom is polariteit volgens Wiebe “a good feature for predicting subjectivity.” Op 

grond hiervan sal mooi ’n subjektiewe adjektief wees omdat dit gradeerbaar is: mooi 

> mooier > mooiste; dit het ’n polêre semantiese teenhanger: mooi > lelik. Daaren-

teen, sal rooi as ’n objektiewe adjektief beskou word. Hoewel rooi gradeerbaar is: 

rooi > rooier > rooiste, het rooi geen polêre semantiese teenhanger nie.    
 

Hoewel die frekwensie van selfstandige naamwoorde en werkwoorde gewoonlik 

hoog is in tekste, behoort hulle nie in empiriese ondersoeke soos hierdie as gevolg 

van hulle hoë gebruiksfrekwensie buite rekening gelaat te word nie.  Heylighen en 

Dewaele (1999) “assume that a speaker using a formal style will prefer using nouns, 

while a speaker using an informal style will prefer using verbs.” In ooreenstemming 

met Heylighen en Dewaele (1999) se model sal selfstandige naamwoorde as 

formaliteitsmerkers en werkwoorde as informaliteitsmerkers ook in hierdie studie 

betrek word. Heylighen en Dewaele (1999) verduidelik tereg dat beide hierdie 

woordsoortkategorieë nodig is om volledige sinne te konstrueer. Daarbenewens het 

Brown en Levinson (in Heylighen & Dewaele, 1999: par. 3.3) gevind dat “... degrees 

of negative politeness (or at least formality) run hand in hand with the degree of 

nouniness. [...] formality is associated with the noun end of the continuum.” 

 

Omdat selfstandige naamwoorde en werkwoorde tot ’n mate uitruilbaar is (deur 

nominalisering en verbalisering) sal sprekers op grond van die situasie ’n keuse 

uitoefen of hulle ’n selfstandige naamwoord of werkwoord sal gebruik. Selfstandige 

naamwoorde val in die niedeiktiese kategorie en is merkers van formaliteit. Dit klop 

met wat Brown en Levinson (in Heylighen & Dewaele 1999) hierbo gesê het. As 

werkwoorde genominaliseer word, is die produk van die nominalisering meer formeel 

en verhoog dit dus die formaliteit van die uiting waarin dit gebruik word. Informele 

style behoort dan meer werkwoorde te gebruik en formele style meer nominalisering 

van die werkwoord, en dus selfstandige naamwoorde.   
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Eiename word in hierdie studie buite rekening gelaat. Hierdie kategorie woordsoort is 

betekenisleeg en inherent deikties. Hierbo is daar reeds daarop gewys dat self-

standige naamwoorde inherent deikties is.  Eiename kan dus nie onder die kategorie 

selfstandige naamwoorde vir die doel van hierdie ondersoek getel word nie. Daar-

benewens het die eienaamkategorie verskillende subkategorieë. In verslagtekste 

byvoorbeeld, kom maatskappyname, plekname en persoonseiename voor. Binne 

laasgenoemde kategorie kan die subkategorieë voorname, agtername en byname 

weer onderskei word.  Boonop dra die verskillende subkategorieë nie dieselfde 

formaliteitsgewig nie: plekname, byvoorbeeld, is neutraal ten opsigte van formaliteit, 

terwyl voorname meer frekwent in informele tekste behoort te wees. Eiename vorm 

dus so ’n unieke kategorie met ’n heel besondere grammatika sodat dit vir die 

doeleindes van die ondersoek buite rekening gelaat word. 

 

Die kategorie bywoorde word, net soos deur Heylighen en Dewaele (1999), as ’n 

konteksafhanklike of deiktiese kategorie gereken. Die suiwer bywoorde van plek 

(hier, plaaslik, binnelands), rigting (afwaarts, vorentoe) en tyd (nou, tans, binnekort), 

modale bywoorde (mos, darem) en graadwoorde (terdeë geniet, nogal saamstem) 

word as deel van die deiktiese kategorie gereken. Die suiwer bywoorde van plek, 

rigting en tyd word in die algemeen as deiktiese of konteksafhanklike konsepte 

beskou, terwyl modale bywoorde en graadwoorde inherente emotiewe waardes dra, 

wat met subjektiwiteit, minder afstandelikheid en dus informaliteit geassosieer word. 

Informaliteit word in die ondersoek met konteksafhanklikheid geassosieer en daarom 

word modale bywoorde en graadwoorde ook as deel van die deiktiese kategorie 

gereken.  

 

In die kategorie bywoorde word die sogenaamde suiwer (of deiktiese) bywoorde van 

plek (agter, voor, bo-op, binne, buite), rigting (binnetoe, voorwaarts, vorentoe) en tyd 

(nou, vandag, gister), modale bywoorde (mos soos in ek het jou mos gesê) en 

graadwoorde (verskriklik, uiters, net-net) getel. 

 

Eerste-, tweede- en derdepersoonsvoornaamwoorde, enkelvoud en meervoud (ek, 
jy, u, hy/sy, julle, hulle) en hulle ooreenstemmende besitlike voornaamwoorde (myne, 
joune, u s’n, julle/hulle s’n) is by die ondersoek betrek. Voornaamwoorde – veral 
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persoonlike voornaamwoorde – maak op grond van hulle menslikheidsindekse deel 

uit van die deiktiese kategorie. Heylighen en Dewaele (1999) sê: “Pronouns are 

particularly clear examples of deictic words.” Die persoonlike voornaamwoord dit 
word nie vir menslike verwysing gebruik nie en staan neutraal ten opsigte van 

formaliteit. Om hierdie redes word die persoonlike voornaamwoord dit by die 

ondersoek weggelaat. 

 

Betreklike voornaamwoorde word ook vir die ondersoek buite rekening gelaat, omdat 

hulle nie merkers van (in)formaliteit is nie en eintlik neutraal staan ten opsigte van die 

formaliteitsgraad van ’n teks.  

 

Hoewel daar geredeneer kan word dat derdepersoonsvoornaamwoorde ook neutraal 

staan ten opsigte van formaliteit, word die subkategorie wel by die ondersoek betrek 

omdat derdepersoonsverwysings wat nie na mense verwys nie, wel soms in ’n teks 

voorkom. Vergelyk voorbeeld 14 en 15 waar die derdepersoonsverwysing sy nie na 

’n mens verwys nie. Sulke derdepersoonsverwysings tree as menslikheidsmerkers in 

’n teks op en verpersoonlik as‘t ware dit waarna die derde persoon verwys. Vergelyk 

die voorbeelde hieronder: 

 

14. Hierdie proses is tans in sy finale fase. 

15. Afgesien van die feit dat NCD die melk vir sy marknavorsing nodig gehad het, 

val dit ook in by die langtermynstrategie om verder nasionaal uit te brei. 

 

Deur die gebruik van die derdepersoonsvoornaamwoord sy in voorbeeld 14 word die 

niemenslike onderwerp van die sin Hierdie proses verpersoonlik en kry dit as’t ware 

’n tipe menslikheid. Waar eerste- en tweedepersoonsverwysings slegs gebruik word 

om na mense te verwys en die sintaktiese en semantiese kategorisering van hierdie 

subkategorie voornaamwoorde dus inmekaar vloei, is dit nie die geval by derde-

persoonsverwysings nie. Laasgenoemde subkategorie kan na mense verwys, na 

niemenslike entiteite verwys of selfs na tussenkategorieë soos menslike 

versamelname, byvoorbeeld sy/haar bestuur/personeel/komitee. By derdepersoons-

verwysing vloei die sintaktiese en semantiese kategorisering nie ineen nie. Die 

sintaktiese kategorisering lê by derdepersoonsverwysing op die vormlike en struktu-
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rele vlak, terwyl die semantiese kategorisering op die inhoudelike of kontekstuele 

vlak lê. 

 

Die kategorie tussenwerpsels, wat Heylighen en Dewaele (1999) as deiktiese 

kategorie by hulle ondersoek betrek, word nie in bedryfstekste gebruik nie en word 

daarom buite rekening gelaat. Die bepaalde en onbepaalde lidwoorde, die en ’n, is 

nie merkers van formaliteit nie, en word om hierdie rede nie in die studie betrek nie.  

Die kategorie voorsetsels word ook nie by die ondersoek betrek nie. Voorsetsels is 

relasionele woorde wat in ieder geval ’n hoë gebruiksfrekwensie in tekste het. Hulle is 

nie inherent deikties of niedeikties nie. Voorsetsels het die potensiaal om in 

kombinasie met ander woordelemente wel deikties op te tree.  

 

Op grond van die kritiek teen en voorstelle ter verfyning van Heylighen en Dewaele 

(1999) se meetinstrument vir formaliteit, is daar besluit om die woordsoorte in die 

konteksonafhanklike (niedeiktiese, formele) en konteksafhanklike (deiktiese, infor-

mele) kategorieë aan te pas vir die operasionalisering van formaliteit in die twee tipes 

Afrikaanse bedryfstekste (jaarverslae en bemarkingstekste) wat in die studie ter 

sprake is. 

 

In hierdie ondersoek sluit die niedeiktiese, konteksonafhanklike kategorie selfstan-

dige naamwoorde9

                                            
9 Hoewel eiename nie in die ondersoek gebruik is nie, is eiename wat nog die karakter van soortname 
het, wel as deel van die kategorie selfstandige naamwoorde gereken. Voorbeelde hiervan is woorde 
soos Dagbestuur, Beheerraad en Getrouheidsfonds.  

 en objektiewe adjektiewe in. ’n Hoë frekwensie van hierdie 

woordsoorte, veral vanweë hulle hoë saaklikheidswaarde, dui op ’n hoër vlak van 

formaliteit. Die deiktiese, konteksafhanklike kategorie sluit in werkwoorde, 

subjektiewe adjektiewe, (persoonlike en besitlike) voornaamwoorde van die eerste, 

tweede en derde persoon en bywoorde. Tabel 2.2 gee ’n opsomming van die 

woordsoortkategorieë wat in hierdie studie relevant is. 
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Tabel 2.2: Relevante konteks(on)afhanklike woordsoortkategorieë vir die meting van formaliteit in 
Afrikaanse bedryfstekste (jaarverslae en brosjures) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’n Vergelyking met tabel 2.1 hierbo, wat Heylighen en Dewaele (1999)  se indeling 

van  woordsoortkategorieë weerspieël, toon in watter mate die kategorieë vir hierdie 

studie verfyn en aangepas is.  

 
2.5 Formaliteit in bedryfstekste 
Die graad van formaliteit van ’n taaluiting en ’n teks in geheel word bepaal deur 

onder meer die teikengroep, die doel van die teks, die teksonderwerp, die situasie 

waarbinne die teks moet funksioneer en die medium wat gebruik word om die inhoud 

mee oor te dra.  

 

Gedurende die kommunikasieproses word senders met keuses gekonfronteer: 

verkies ’n sender akkuraatheid bo onmiddellikheid, afstandelikheid bo vertroulikheid 

of objektiwiteit bo subjektiwiteit? Dit is dikwels die doelstelling(e) van die kommu-

nikasie wat antwoorde op hierdie vrae gee. 

 

Ten einde vas te stel waar op die skaal van formaliteit bedryfstekste behoort te lê, is 

dit nodig om die doelstellinge van hierdie tekstipe te identifiseer. Tekste kan 

informatief, instruktief, motiverend, oorredend of affektief wees. Hierdie kommuni-

katiewe doelstellinge kom gewoonlik in kombinasie in ’n teks voor. ’n Teks kan 

byvoorbeeld informatief én oorredend probeer wees (vgl. voorbeeld 16 hieronder) of 

Konteksonafhanklike kategorie 
(Niedeikties) 

Konteksafhanklike kategorie 
(Deikties) 

Selfstandige naamwoorde (s.nw.) Werkwoorde (ww.) 

Objektiewe adjektiewe (obj. adj.) Subjektiewe adjektiewe (subj. adj.) 

 Persoonlike voornaamwoorde van die  
eerste- en tweedepersoon (pers. 
vnw.) 

 Besitlike voornaamwoorde (eerste- 
[1P], tweede- [2P] en derdepersoon 
[3P])  

 Bywoorde (bw.) 
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selfs informatief én oorredend én motiverend (vgl. voorbeeld 17 hieronder). Een van 

die doelstellinge sal egter primêr wees en die ander doelstellinge sal daarop 

afgestem wees. In voorbeeld 16 is die oorredende doelstelling primêr en die informa-

tiewe doelstelling sekondêr. In voorbeeld 17 is dit veral die motiverende doelstelling 

wat voorop staan. 

 

16. Welkom in Matieland, waar die e-Kampusinisiatief die gebruik van tegnologie 

aanmoedig om onderrig, leer en navorsing te verbeter. [BR: Teks US] 

17. Senwes neem deeglik kennis van die dinamika van die plaaslike en inter-

nasionale ekonomiese toestande wat sy besigheidsomgewing en dié van sy 

klantebasis beïnvloed. Dit kom egter saam met die besef dat ongeag dit, die 

besigheid steeds suksesvol bedryf moet word. [JV: Teks Senwes] 

 

Binne hierdie studie word twee tipe bedryfstekste betrek, naamlik jaarverslae en 

tekste wat gewoonlik as bemarkingsdokumente gebruik word en waarna breedweg in 

hierdie studie as brosjures verwys word. Aangesien dié twee tipes bedryfstekste 

verskil ten opsigte van hulle teikengroep en die situasie waarbinne hulle gewoonlik 

funksioneer, en ’n mens dus kan verwag dat die graad van formaliteit van die twee 

tekstipes behoort te verskil, sal die kommunikatiewe doelstellinge van jaarverslae 

eers bespreek word en daarna ’n algemene oorsig gegee word oor brosjuretekste. 

Jaarverslae as tekstipe geniet egter die primêre fokus in hierdie studie. 

 
2.5.1 Formaliteit in jaarverslae 

Volgens Van den Akker (in Müller 1998:17) het die verbale deel van ’n jaarverslag, 

wat gewoonlik die direkteursverslag of bedryfsoorsig verteenwoordig, drie kommuni-

katiewe funksies. Jaarverslae moet: 

• aandeelhouers inlig oor die stand van sake binne die maatskappy waarin hulle 

belê het  

• beredeneerd wees en 

• die leser help om ’n bepaalde voorspelling te maak oor die opregtheid en 

geloofwaardigheid van die maatskappy of organisasie. 
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Op grond hiervan sê Müller (1998:17) is die direkte kommunikatiewe doelstellinge 

van ’n jaarverslag om informatief, oorredend en motiverend te wees. Dit is informatief 

omdat dit in die eerste plek verslag doen oor die bedrywighede van ’n organisasie of 

maatskappy en dit lesers dus hieroor wil inlig. Bestaande beleggers moet gerus 

gestel word dat hulle hulle geld in ’n winsgewende maatskappy of organisasie belê 

het en potensiële beleggers moet oorreed word om in die maatskappy te belê. 

 

Volgens Müller (1998:19) is dit egter die motiverende boodskap wat die hoofdoel van 

’n jaarverslag is; die ander doelstellinge is hierop afgestem.  ’n Jaarverslag moet as 

bruikbare kommunikatiewe instrument onder meer bestaande en potensiële beleg-

gers se vrae beantwoord. Dit is hier waar die motiverende boodskap ’n rol speel. 

 

Müller (1998:17) verskil van Van den Akker wat die affektiewe doelstelling van 

jaarverslae as kommunikatiewe instrument betref. Van den Akker (1996:38) beweer 

dat die inhoud van jaarverslae in der waarheid affektief gelaai moet word. Müller toon 

egter aan dat die affektiewe doelstelling in jaarverslae gradeerbaar is en dat dit selfs 

binne dieselfde jaarverslag plek-plek kan verskil. Vergelyk die volgende voorbeelde 

uit verskillende jaarverslae: 

 

18. Die fonds het die afgelope jaar sterk groei getoon. [JV: Teks Cape Joint] 

19. Die eerste was die Operette wat ’n heel besondere geleentheid en ’n groot 
sukses was [...] ’n uiters geslaagde musiekaand ... [JV: Teks Affies] 

20. Dit is vir my ’n voorreg om weer eens uitstekende resultate aan te kondig. [JV: 

Teks Astgroup] 

 

Die  kursief gedrukte adjektiewe en bywoorde staan ook bekend as kleuroperateurs 

omdat hulle die gevoelswaarde in die sin versag of versterk. Affektief gesproke, is 

daar ’n graderingsverskil tussen die kleuroperateurs in bostaande voorbeeldsinne. In 

voorbeeldsin 20 is uitstekende affektief meer gekleur as sterk in voorbeeldsin 18.  

Daar is selfs ’n verskil in gradering tussen die drie kleuroperateurs in voorbeeldsin 

19: uiters geslaagde is ietwat meer affektief gelaai as heel besondere en hierdie twee 

kleuroperateurs is weer meer affektief gelaai as die naamwoordgroep groot sukses in 

dieselfde voorbeeld.  
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Wat egter hier van belang is, is dat dié kleuroperateurs subjektief gelaai is, omdat dit 

die perspektief of houding van die skrywer/spreker verwoord. Subjektiwiteit korreleer 

positief met informaliteit, sodat ’n mens sou verwag dat ’n teks wat baie 

kleuroperateurs bevat aan die informele kant van die formaliteitskaal sal val.  

 

Dit is veral in die informatiewe doelstelling van bedryfstekste in die algemeen waarin 

die noodsaaklikheid opgesluit lê om presies en ondubbelsinnig te kommunikeer. 

Hierdie doelstelling sluit nou aan by wat Heylighen en Dewaele (1999) deep formality 

noem, naamlik: “[...] attention to form for the sake of unequivocal understanding of 

the precise meaning of the expression.” Dit kom daarop neer dat uitdrukkings met ’n 

hoër formaliteitsgraad ’n kleiner kans het om verkeerd verstaan te word deur 

ontvangers wat nie dieselfde tydruimtelike kommunikatiewe konteks as die sender 

deel nie. 

 

In die geval van bedryfstekste (jaarverslae sowel as brosjures) is daar geen direkte 

kontak tussen die sender en ontvanger nie en is daar dus weinig of geen sprake van 

gedeelde konteks nie. Volgens Heylighen en Dewaele (1999) sal die geldigheid en 

verstaanbaarheid van formele uitdrukkings meer blywend as dié van informele 

uitdrukkings wees: meer mense sal die formele uitdrukkings verstaan, vir langer 

tydperke en in meer diverse omstandighede omdat hierdie uitdrukkings minder 

konteksafhanklik en dus ondubbelsinnig aangebied word. In bedryfstekste, soos 

jaarverslae byvoorbeeld, is hierdie voordele van formaliteit uiters gepas omdat dit die 

effektiwiteit van die kommunikasie sal verhoog. 

 

Heylighen en Dewaele (1999) identifiseer ook ’n paar nadele van formele taalgebruik. 

Hulle sê formele taalgebruik is rigied en staties en struktureel meer kompleks. In 

formele taalgebruik word dinge meer objektief en minder direk beskryf sodat daar ’n 

groter afstandelikheid in formele tekste bestaan.  

 

Omdat formele uitdrukkings konteksonafhanklik is, word die ontvanger genoodsaak 

om die nodige voorveronderstellings in die boodskap self te kodeer. Teksprodusente 

van bedryfstekste, soos jaarverslae en brosjures, kan nie staatmaak op ’n konteks 

wat hulle met hulle lesers deel nie. Om hierdie rede is dit noodsaaklik dat die 
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kommunikasie so ondubbelsinnig moontlik moet wees en die verstaanbaarheid 

daarvan optimaal.  Volgens Heylighen en Dewaele (1999) het “[...] more formal 

messages less chance to be misinterpreted by others who do not share the same 

context as the sender.”  

 
2.5.2 Formaliteit in brosjures 

Ommen en Van Kuppenveld (1995:58) en Lourens (2006) maak ’n onderskeid tussen 

pamflette (folders) en brosjures. Volgens hulle is ’n pamflet ’n gevoude inligtingstuk 

wat nie meer as 8 bladsye beslaan nie, wat ’n kort lewensduur het en wat beperkte 

inligting aan teikengebruikers oordra om hulle ten opsigte van ’n sekere diens of 

produk te oriënteer. Pamflette het dus ’n informatiewe doelstelling. 

 

Daarenteen, beskou Lourens (2006) ’n brosjure as “a booklet, usually 12 to 40 pages 

[that] provides more detailed information than a folder.” Brosjures is volgens Lourens 

(2006) “often the last (written) encounter before action is taken, especially in major 

decisions and transactions” [my eie kursivering – WS].  Op grond hiervan is die 

primêre doelstelling van tekste wat Lourens (2006) as brosjures identifiseer dus 

eerder oorredend van aard. 
 

Ommen en Van Kuppenveld (1995:66) gaan verder deur hierdie tekste te verdeel op 

grond van die gerigtheid van die inhoud daarvan. Die inhoud kan óf gerig word op die 

organisasie of maatskappy óf dit kan gerig word op een spesifieke tema. 

Organisasie-gerigte pamflette of brosjures kan op grond van hulle inhoud en 

doelstelling in drie kategorieë verdeel word (Lourens 2006). Hulle kan óf gebruik 

word om die eksterne beeld van die maatskappy aan teikengebruikers uit te dra, óf 

hulle kan gebruik word om ’n oorsig oor die maatskappy aan personeellede intern te 

kommunikeer, óf hulle kan gebruik word as verwysingsdokumente wat gedetailleerde 

inligting verskaf aan mense wat noue betrekkinge met die maatskappy het, 

waaronder personeellede en kontrakwerkers. 

 

Tema-gerigte pamflette of brosjures vervul gewoonlik ’n sosiale funksie deurdat die 

inhoud daarvan daarop afgestem is om lesers oor ’n spesifieke onderwerp op te 
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voed. Twee afleidings kan op grond van Lourens (2006) se argumente hierbo 

gemaak word: 

• pamflette en brosjures se kommunikatiewe doelstelling is informatief en/of 

oorredend, en 

• dat die moontlikheid bestaan dat die teikengebruikers van dié tipe bedryfstekste 

intrakategoriaal onderling van mekaar kan verskil. Dit mag dus dalk wees dat ’n 

pamflet geskryf word vir die algemene gebruiker wat slegs inligting oor ’n produk 

of diens wil hê, maar dat ’n brosjure spesifiek geskryf word vir daardie gebruiker 

wat ’n ingeligte keuse (oorredende doelstelling dus) oor ’n produk of diens wil 

maak. 

 

Bostaande afleidings het belangrike implikasies vir die teoretiese raamwerk waarop 

hierdie studie gebaseer word. Heylighen en Dewaele (1999) sê die volgende oor 

informatiewe tekste en die graad van formaliteit: “[A]n informal style is more flexible, 

direct, implicit, and involved, but less informative” [my eie kursivering – WS]. As 

hierdie stelling in ag geneem word, behoort die graad van formaliteit van 

informatiewe tekste waarskynlik hoër te wees as die tekste wat ’n oorredende 

kommunikatiewe doelstelling het omdat die inhoud van informatiewe tekste meer 

konteksonafhanklik en ondubbelsinnig behoort te wees.  

 

Dit wil dus voorkom asof die teikengebruikers van pamflette en brosjures nie so 

homogeen is soos wat Van den Akker dit in die geval van jaarverslae geïdentifiseer 

het nie (in Müller 1998:17). Die teikengroep is een van die veranderlikes wat ’n 

direkte invloed op die formaliteitsgraad van ’n teks het: “Stylistic variation results from 

the fact that [...] the same person may express the same idea quite differently when 

addressing different audiences...” (Heylighen & Dewaele 1999). Boonop verskil die 

primêre kommunikatiewe doelstellinge van tekste binne die kategorie bemarkings-

dokumente: party is meer informatief, terwyl ander weer eerder oorredend is. Dit 

versterk die vermoede dat die formaliteitsgraad binne die kategorie pamflette en 

brosjures variasie op die formaliteitskaal mag openbaar. Hierdie vermoede sal deur 

die toepassing van die meetinstrument bevestig of weerlê word.  

 



Teoretiese raamwerk 
 

 46 

2.6 ’n Spesiale geval: die passiefkonstruksie as formaliteits-
merker 

Hoewel Müller (1998:108-109) in haar studie oor die gebruik van die passiefkon-

struksie in jaarverslae bevind het dat die passiefkonstruksie wel met afstandelikheid 

en dus formaliteit geassosieer word, suggereer sy ook dat die passiefkonstruksie “nie 

’n verskynseI is wat noodwendig die formaliteitsgraad van ’n teks verhoog nie”, maar 

dat dit veel eerder ’n verskynsel is wat “korreleer met die gebruik en/of vermyding 

van ander veranderlikes in ’n teks” [my eie kursivering – WS]. 

 

Tog word die passiefkonstruksie dikwels in die literatuur beskryf as onpersoonlik, 

staties, saai, moeilik en formeel (Van der Horst, 1996; Onrust, Verhage & Doeve, 

1993). Dit is inderdaad so dat die passiefkonstruksie geassosieer word met 

afstandelikheid, formaliteit en onpersoonlikheid. 

 

As gevolg van die tematiese bewerkings wat die passiefkonstruksie kenmerk, 

naamlik die demovering van die aktiewe onderwerp en die promovering van die 

aktiewe voorwerp, sal die passiefkonstruksie meer staties wees as sy aktiewe 

teenhanger.  

 

Omdat hierdie ondersoek berus op die operasionalisering van formaliteit op grond 

van die deiktiese waardes of momente en konteksafhanklikheid van bepaalde 

woordsoortkategorieë in ’n uiting, is dit relevant om te bepaal hoe konteksafhanklik ’n 

passiefkonstruksie is. Ten einde die vraag gedeeltelik te beantwoord, is dit nodig om 

die passiefkonstruksie met sy aktiewe teenhanger te vergelyk. Onderstaande 

voorbeeld kom uit die jaarverslag van Teks Distell. In die oorspronklike teks word die 

passiefkonstruksie (21[b]) gebruik. 

 

21(a): X het handelsmerke gekonsolideer en Y het bemarkingsbesteding aangepas...  

21(b): Handelsmerke is gekonsolideer en bemarkingsbesteding is aangepas ... 

21(c): Die konsolidering van handelsmerke en die aanpassing van bemar-

kingsbesteding ... 
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Voorbeeldsin 21(a), wat die aktiefkonstruksie verteenwoordig, bevat persoonsdeiksis 

(X en Y) en tydsdeiksis (het gekonsolideer, het aangepas). In voorbeeldsin 21(b) is 

persoonsdeiksis afwesig, maar tydsdeiksis kom steeds voor (is gekonsolideer, is 

aangepas). Voorbeeldsin 21(c) bevat nie persoonsdeiksis of tydsdeiksis nie deurdat 

beide werkwoorde genominaliseer word. Die teenwoordigheid van persoonsdeiksis in 

voorbeeldsin 21(a) verhoog die konteksafhanklikheid van die uiting en daar kan 

aangeneem word dat X en Y óf aan al die gespreksgenote bekend is, óf dat hulle 

identiteit hoogstens vanuit die konteks afgelei sal kan word. Voorbeeldsin 21(b) wat 

die passiewe teenhanger van voorbeeldsin 21(a) is, is heelwat minder konteks-

afhanklik as 21(a). Hier word die aktiewe voorwerp gepromoveer en in die tema-

posisie geplaas en die gedemoveerde aktiewe onderwerp raak irrelevant. In voor-

beeldsin 21(c) is daar geen sprake van konteksafhanklikheid meer nie. Die uiting kry 

die status van ’n algemene stelling wat op enige stadium deur enigiemand verstaan 

sal kan word. Die voorbeelde illustreer ook dat ’n lae frekwensie deiktiesverwysende 

woorde, tesame met ’n hoër graad konteksonafhanklikheid, die afstandelikheid in ’n 

teks vergroot en die formaliteit daarvan verhoog (vgl. veral voorbeeldsin 21[c]). Die 

voorbeelde illustreer egter ook dat ’n passiefkonstruksie met konteksonafhanklikheid 

geassosieer word. 

 

Op grond van Müller (1998) se studie oor die gebruik van die passiefkonstruksie in 

jaarverslae kan daar verwag word dat die formaliteitsgraad van ’n teks nie net afhang 

van die graad van konteksonafhanklikheid van die passiefkonstruksie nie, maar dat 

die konteksonafhanklikheid van ander grammatikale veranderlikes en die samespel 

van hierdie veranderlikes aan die formaliteitsgraad van ’n bepaalde teks meedoen.  

 

In die volgende hoofstuk word die resultate van die toepassing van die F-indeks op 

tekste in die kategorie jaarverslae bespreek en sal die resultate van hierdie 

ondersoek gebruik word om die bostaande verwagting wat op grond van Müller 

(1998) se studie ontstaan het, te bevestig of te weerlê.   

 



HH  OO  OO  FF  SS  TT  UU  KK    33  

KK  WW  AA  NN  TT  II  TT  AA  TT  II  EE  WW  EE      OO  NN  DD  EE  RR  SS  OO  EE  KK::    
JJ  AA  AA  RR  VV  EE  RR  SS  LL  AA  EE

  
3.1 Inleiding 
 
Die navorsingsvrae wat in hoofstuk 1 gestel is, lui soos volg:  
 
1. Hoe word formaliteit gedefinieer? 

2. Hoe word formaliteit geoperasionaliseer? 

3. In welke mate beïnvloed sommige grammatikale veranderlikes die formaliteitsin-

deks (F-indeks) van die kategorie bedryfstekste wat ondersoek is? 

4. Is daar ’n positiewe korrelasie tussen die passiefgebruikfrekwensie en die 

formaliteitsindeks (F-indeks) van ’n teks? 

 
Hierdie hoofstuk fokus veral op vraag 2, 3 en 4 hierbo. Ten einde antwoorde op 

hierdie vrae te kry, val die ondersoek in dié hoofstuk op die resultate wat die kwanti-

tatiewe ontleding van die data in die kategorie jaarverslae10

3.2 Beskrywing van die korpus 

 opgelewer het.  Daar sal 

eerstens verduidelik en aangetoon word hoe die meetinstrument binne die kategorie 

jaarverslae toegepas is ten einde die begrip formaliteit te operasionaliseer (vraag 2). 

Ten einde vraag 3 hierbo te beantwoord, sal die resultate van tekste binne hierdie 

tekstipe met mekaar vergelyk word om te bepaal in watter mate die grammatikale 

veranderlikes wat by dié studie betrek is ’n invloed het op die formaliteitsindeks van 

die onderskeie tekste. Daarna sal daar statisties bepaal word of die passiefgebruik-

frekwensie positief korreleer of nie met die formaliteitsindeks van die korpus 

jaarverslae in die ondersoek (vraag 4).  

 

Die korpus waarop die meetinstrument vir dié deel van die ondersoek toegepas is en 

waarvan die resultate in hierdie hoofstuk bespreek word, bestaan uit 22 jaarverslae 

wat uit verskillende bedryfsomgewings afkomstig is.  

 

Aanvanklik sou slegs Afrikaanse jaarverslae wat op die Internet beskikbaar was in 

die ondersoek gebruik word. Die formaat en taalgebruik van die Internet-weergawe 
                                            
10 Die korpus jaarverslae is as Bylae A bygevoeg. 
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van tekste verskil soms van die papiergedrukte weergawe van dieselfde teks. Indien 

daar slegs van die Internet-weergawe van jaarverslae by die ondersoek gebruik 

gemaak sou word, was die gedagte dat daar ’n latere vergelykende studie uitgevoer 

kon word tussen die Internet-weergawe van ’n jaarverslag en sy papiergedrukte 

weergawe. Só kon daar dan wetenskaplik vasgestel word of die twee weergawes 

inderdaad van mekaar verskil en, indien wel, hoe hulle van mekaar verskil en watter 

aspekte van die teks hierdeur geraak word. 

 

Drie Internetsoekenjins, naamlik Ananzi, Aardvark en Google is gebruik om Afrikaan-

se jaarverslae wat vanaf 2000 verskyn het op die Internet op te spoor. Die 

soekwoorde wat gebruik is, was “jaarverslag”, “voorsittersverslag,” “banke”, “skole” 

en “universiteite.” Laasgenoemde algemene soekwoord is gebruik om ’n lys te bekom 

van Suid-Afrikaanse finansiële en opvoedkundige instellings met hulle webadresse. 

Op hierdie manier kon daar vasgestel word watter van hierdie instellings wel 

Afrikaanse jaarverslae op hulle webwerf beskikbaar het. Verder is daar ook gebruik 

gemaak van die name van die maatskappye en instansies wat Müller (1998) in haar 

ondersoek gebruik het om te probeer vasstel of hierdie instansies op grond van die 

beskikbaarheid van hulle jaarverslae op die Internet weer by die ondersoek betrek 

kon word. 

 

Die Afrikaanse jaarverslae van 16 instansies is op die Internet verkry. Ten einde 

statisties beduidende resultate in die ondersoek te verseker, is daar besluit om 

papiergedrukte weergawes van jaarverslae, wat elektronies beskikbaar was, by die 

ondersoek te betrek. ’n Verdere ses jaarverslae is in elektroniese formaat verkry van 

die lettersetters wat die jaarverslae vir die onderskeie maatskappye en instansies 

(papier)drukgereed gekry het. Die ses jaarverslae is dié van Remgro, Venfin, Distell, 

KWV-groep, Pepkor en die Universiteit van Stellenbosch. Na sorgvuldige oorweging 

van die tekskorpus is ek van oordeel dat die verskillende publikasiemedia (papier- en 

elektroniese formaat) nie ’n beduidende uitwerking op die navorsingsresultate sou hê 

nie. 

 

Breedweg kan die jaarverslae in die korpus op grond van die bedryfsomgewing 

waarbinne hulle funksioneer in vier kategorieë verdeel word. Die syfer tussen hakies 
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dui die aantal tekste in die korpus aan wat deel uitmaak van die spesifieke kategorie. 

Hierdie syfer word slegs interessantheidshalwe aangedui en is nie regstreeks by die 

ondersoek betrek nie. Die vier kategorieë is: 

1. finansiële instellings (5) 

2. verskaffers van produkte of dienste (12) 

3. regsinstellings (2) en 

4. onderwysinrigtings (3). 

 

Kategorie 1 sluit finansiële instellings in soos banke, ouditeursfirmas, korttermyn-

versekeringsmaatskappye en maatskappye wat aftreefondse bestuur. Kategorie 2 

sluit produsente van produkte en verskaffers van niefinansiële dienste in. In hierdie 

ondersoek sluit kategorie 3 nie jaarverslae van regsfirmas in nie, maar van liggame 

wat ’n besturende rol binne die regsprofessie speel. Binne die kategorie onderwys-

inrigtings val beide skole en universiteite.  

 

Die onderstaande tabel gee ’n opsomming van die jaarverslae wat in elk van die vier 

kategorieë voorkom. In kursief tussen hakies word die verwysingskode aangegee 

waarmee daar in die kwantitatiewe en kwalitatiewe analise na die onderskeie tekste 

verwys word. 

 
Tabel 3.1: Tekste in die korpus jaarverslae 

 

Finansiële instellings Verskaffers van 
produkte of dienste 

Regsinstellings Onderwysinrigtings 

Absa (Absa) Afrikaanse 
Handelsinstituut (AHI) 

Derebus (Derebus) Afrikaanse Hoërskool 
(Affies) 

Alacrity (Alacrity) Astgroup (Astgroup) Transvaalse 
Prokureursorde (Prok) 

Universiteit van 
Pretoria (UP) 

BoE (BoE) Boere Korporasie 
Beperk (BKB) 

 Universiteit van 
Stellenbosch (US) 

Cape Joint (Cape 
Joint) 

Clover (Clover)   

Mettle (Mettle) Distell (Distell)   

 Koöperatiewe 
Wynmakersvereniging 
(KWV) 

  

 Naspers (Naspers)   

 Pepkor (Pepkor)   
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Finansiële instellings Verskaffers van 
produkte of dienste 

Regsinstellings Onderwysinrigtings 

 Remgro (Remgro)   

 Senwes (Senwes)  
 

 

 Venfin (Venfin)   

 Wes-Kaapse 
Natuurbewaring (KNB) 

  

 

3.2.1 Teksindeling op grond van ’n tentatiewe analise 

Müller (1998:50-56) het die korpus jaarverslae in haar studie in subkategorieë 

verdeel op grond van die instansie, instelling of maatskappy waarvandaan die jaar-

verslag verkry is. Die verdeling het dit vir haar moontlik gemaak om kwantitatief te 

bepaal of die tekste binne elke subkategorie op grond van hulle passiefgebruik-

frekwensie ’n homogene of heterogene groep vorm. 

 

Op grond hiervan het die gedagte ontstaan om die korpus jaarverslae in die huidige 

studie impressionisties in drie subkategorieë wat met formaliteit – die hooffokus van 

hierdie ondersoek – te make het, te verdeel. Hiervoor is ’n drieledige formaliteitskaal 

gebruik waarvolgens die tekste as formeel, middelformeel of informeel gekate-

goriseer is (sien tabel 3.2 in par. 3.3 hieronder).  

 

Hierdie indeling is wel op grond van ’n persoonlike, maar tog vakkundig ingeligte, 

leeservaring van ’n teksfragment uit elke jaarverslag gedoen. Die indeling is dus nie 

bloot intuïtief gedoen nie: die voorkoms en gebruik van grammatikale veranderlikes, 

waaronder die passiefkonstruksie, wat volgens Müller (1998) die formaliteitsgraad 

van ’n teks beïnvloed, soos die vermyding van eerste- en tweedepersoonsverwysing, 

formele woorde en sommige werkwoorde, is wel in aanmerking geneem toe die 

voorlopige analise gedoen is. Die indeling was dus gegrond op waarnemings wat 

reeds in die literatuur opgeteken is. 

 

Die doel van hierdie impressionistiese verdeling was tweërlei van aard: dit het as 

vertrekpunt gedien vir die operasionalisering van formaliteit en dus ook vir die huidige 

ondersoek in die geheel, maar dit het boonop daaroor gegaan om die wetenskaplike 

se intuïsie oor formaliteit te toets. Later in hierdie ondersoek sal ander metodologieë, 
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waaronder ’n lesergerigte ondersoek gebruik word om die impressionistiese vermoë 

van algemene lesers te toets en so vas te stel of daar inderdaad waarde geheg kan 

word aan die oordeel wat lesers in die algemeen op grond van hulle leeservaring oor 

die formaliteitsgraad van tekste uitspreek. (Kyk byvoorbeeld die bespreking op bl.55 

e.v.)  

 

3.3 Toepassing van die meetinstrument (F-indeks) 
Ten einde vergelykbare teksdele by die ondersoek te betrek, is daar besluit om die 

eerste duisend woorde van dié deel van die jaarverslag te gebruik wat die 

voorsittersverslag genoem word.  

 

Om die eenheid van paragrawe nie te versteur nie, is daar soms meer as duisend 

woorde van ’n jaarverslag gebruik. In gevalle waar die voorsittersverslag minder as 

duisend woorde is, is die volledige voorsittersverslag in aanmerking geneem. Om die 

afsnypunt van duisend woorde te bepaal, is die volgende riglyne gevolg. 

 

Die dele van meerdelige vaste uitdrukkings wat as ’n leksikale eenheid funksioneer, 

is nie as individuele woorde getel nie. Daarom is groepvoorsetsels soos met 

betrekking tot, met behulp van of ten opsigte van as ’n enkel woord getel en dra die 

groep dus ’n gewig van een (woord)telling. Begrippe soos eiename, datums, bedrae 

en persentasies wat ’n eenheid vorm, se dele is ook nie afsonderlik getel nie. So ook, 

is werkwoordgroepe soos is ... gekenmerk, het ... goedgekeur of sal ... verstaan wat 

uit ’n hulp- en hoofwerkwoord bestaan, as ’n eenheid beskou en het dit dus ook ’n 

gewig van een (woord)telling gedra.11

• eiename (byvoorbeeld Andrew Stansfield, dr M N Hermann [Teks Clover], 

Universiteit van Stellenbosch [Teks US] of Nasionale Plan van Hoër Onderwys 

[Teks US]) 

 Die meerwoordige voorbeelde tussen hakies 

hieronder verteenwoordig telkens net een (woord)telling: 

• datums (byvoorbeeld 1 Julie 2000 [Teks Clover], 11 September [Teks Naspers], 

of Maart 2000 [Teks US]) 

                                            
11 Let wel: waar ’n werkwoordgroep uit ’n hulpwerkwoord + kom, gaan, stuur, bring of neem bestaan 
het, het die werkwoordgroep twee (woord)tellings verteenwoordig omdat die hoofwerkwoorde in dié 
gevalle, buiten hulle tydsdeiktiese waarde, ook ’n ruimtelike betekeniswaarde aktiveer (sien bl.30-32). 
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• bedrae (byvoorbeeld R66, 53 miljoen [Teks Mettle]) en 

• persentasies (byvoorbeeld 22,4 persent [Teks KWV] of 24% [Teks BoE]). 

 

Hierteenoor is die komponente in ’n setselgroep soos gedurende 2000 wel as twee 

woorde gereken en het so ’n frase twee (woord)tellings verteenwoordig. Tesame met 

hierdie riglyne, moes daar ook besluit word watter woordsoortkategorieë by die 

ondersoek betrek sou word. Tabel 3.2 gee ’n opsomming van die woordsoortkate-

gorieë wat in hierdie studie relevant is. 

 
Tabel 3.2: Relevante konteks(on)afhanklike woordsoortkategorieë vir die meting van formaliteit in 

Afrikaanse bedryfstekste (jaarverslae en brosjures) 
 

Konteksonafhanklike kategorie 
(Niedeikties) 

Konteksafhanklike kategorie 
(Deikties) 

Selfstandige naamwoorde (s.nw.) Werkwoorde (ww.) 

Objektiewe adjektiewe (obj. adj.) Subjektiewe adjektiewe (subj. adj.) 

 Persoonlike voornaamwoorde van die  
eerste- en tweedepersoon (pers. vnw.) 

 Besitlike voornaamwoorde (eerste- 
[1P], tweede- [2P] en derdepersoon 
[3P])  

 Bywoorde (bw.) 

 

Die formaliteitsindeks van die tekste word bepaal deur die frekwensies van die 

woordsoorte in die deiktiese kategorie af te trek van die frekwensies van die woord-

soorte in die niedeiktiese kategorie en die antwoord te normaliseer tot 100.  

 

Dus: 

F-indeks = (frekwensie van s.nwe + frekwensie van objektiewe adj.) –    (frekwensie 

van wwe. + frekwensie van subjektiewe adjektiewe + frekwensie van 

voornaamwoorde + frekwensie van bywoorde) +100 / 2 

 

Vervolgens sal daar verduidelik word hoe die frekwensies van die relevante 

woordsoortkategorieë bepaal is en in bostaande berekening gebruik is. 
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3.4 Metodologie 
Nadat daar besluit is watter woordsoortkategorieë as grammatikale veranderlikes, 

buiten die passiefkonstruksie, ook by die ondersoek betrek sou word, is die voorkoms 

van elke woord wat behoort het tot een van die voorafbepaalde woordsoort-

kategorieë geannoteer. 

 

Dit het beteken dat elke woord uit die 20 568 woorde waaruit die korpus jaarverslae 

bestaan het en wat as ’n selfstandige naamwoord, objektiewe of subjektiewe 

adjektief, werkwoord, (persoonlike of besitlike) voornaamwoord of bywoord in die 

jaarverslag gefunksioneer het, handmatig geïdentifiseer en geannoteer is12

Daarna is die aantal woorde getel wat in elke kategorie geïdentifiseer is en as rou 

data in tabelvorm opgeneem (sien tabel 3.3). Die rou data is gebruik om die 

persentasie-frekwensie van elke kategorie in verhouding tot die totale aantal woorde 

van die teks te bereken (sien tabel 3.4)

. 

 

Daar is hoofsaaklik van kleure gebruik gemaak om ’n onderskeid tussen die 

verskillende woordsoortkategorieë te tref. So byvoorbeeld is werkwoorde met oranje 

in die teks onderstreep, voornaamwoorde met pienk of pers, bywoorde met groen en 

selfstandige naamwoorde is met potlood onderstreep. Adjektiewe is almal in die teks 

met potlood omkring, maar ten einde ’n onderskeid te tref tussen die objektiewe en 

subjektiewe adjektiewe, is objektiewe adjektiewe met die letter o gemerk, en 

subjektiewe adjektiewe met ’n asterisk (*). Passiefkonstruksies is slegs in die kantlyn 

met die kode PK1, PK2, PK3, PK4, ens. gemerk. 

 

13

Vervolgens sal die resultate bespreek word wat die toepassing van bostaande 

formule opgelewer het ten opsigte van die data wat van die korpus jaarverslae verkry 

is. 

. Hierdie frekwensies van die woord-

soortkategorieë is dan gebruik om die formaliteitsindeks van die tekste te bepaal, 

soos in paragraaf 3.3 verduidelik is. 

 

                                            
12 Die geannoteerde jaarverslae is as Bylae B bygevoeg. 
13 Let wel: Die persentasie-frekwensies van die woordsoortkategorieë in elke teks tel nie op tot 100% 
nie, omdat nie elke woord in die teks deel uitgemaak het van die woordsoortkategorieë wat by die 
ondersoek betrek is nie. 
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3.5 Bespreking van die resultate 
Tabel 3.3 hieronder toon die rou data van die jaarverslae wat by die kwantitatiewe 

ondersoek betrek is. Die tabel toon ook die drie groepe (formeel, middelformeel, 

informeel) waarin die 22 tekste op grond van hulle formaliteitsgraad impressionis-

ties14

Die impressionistiese verdeling is nie slegs gedoen op grond van die passiefgebruik-

frekwensie wat met formaliteit in tekste geassosieer word nie, maar is, soos reeds in 

 verdeel is. Die tentatiewe verdeling is gedoen voordat die woordsoortkate-

gorieë binne jaarverslae as genre en dus binne konteks geanaliseer is. Die 

tentatiewe indeling het wel op ’n meer oorsigtelike wyse rekening gehou met 

verskillende veranderlikes wat formaliteit sou kon bepaal, sonder om noodwendig op 

een van die veranderlikes – soos byvoorbeeld die passiefkonstruksie – te fokus. Die 

vraag was dan, soos reeds vroeër gesuggereer is, in welke mate die presiese analise 

op basis van die F-indeks hierdie aanvanklike indeling sou bevestig of ontken. 

 

’n Teks is op grond van die impressionistiese verdeling as synde informeel, 

middelformeel (’n gradering tussen informeel en formeel) of formeel gekategoriseer.  

Dit is interessant om daarop te let dat die twee tekste wat die hoogste passief-

gebruikfrekwensie het – dié van Teks Prok (35 passiefkonstruksies, 1014  woorde) 

en dié van Teks BKB (30 passiefkonstruksies, 1014 woorde) – volgens die impres-

sionistiese verdeling wel in die formele kategorie van die drievoudige skaal geval het 

en dat dit ook die geval was nadat die meetinstrument op die twee tekste toegepas is. 

Hier het die uitkoms van die impressionistiese verdeling die verwagting bevestig dat 

die formaliteitsgraad van ’n teks met ’n hoë passiefgebruikfrekwensie ook hoër sal 

wees. Hierdie verwagting word egter in dieselfde formele kategorie weerlê deurdat 

twee van die tekste wat van die laagste passiefgebruikfrekwensies in die korpus het 

– Teks Alacrity (8 passiefkonstruksies) en Teks Derebus (9 passiefkonstruksies) – 

impressionisties ook as deel van die formele kategorie geselekteer is. Trouens, Teks 

Derebus was op grond van die resultate van die meetinstrument uiteindelik die 

informeelste teks in die korpus jaarverslae. 

 

                                            
14 Die tekste is impressionisties verdeel nadat gelyke teksfragmente uit elke jaarverslag gelees is en 
die voorkoms en invloed van grammatikale veranderlikes soos moeilike woorde, formele 
voorsetselgroepe, en die vermyding van eerstepersoonsverwysing, wat volgens Müller (1998) die 
moeilikheidsgraad van ’n teks beïnvloed, in ag geneem is.  
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par. 3.2.1 hierbo verduidelik, op grond van die totale stilistiese en semantiese leeser-

varing van die eerste paragraaf van elke teks gedoen. Ander veranderlikes wat 

ook ’n invloed op die formaliteitsgraad van die teks kan hê, soos moeilike woorde en 

ingewikkelde sinskonstruksies of lang sinne, het dus ook ’n rol gespeel in die 

stilistiese en semantiese leeservaring van die tekste en die beoordeling van die 

formaliteitsgraad daarvan. 

 
Tabel  3.3: Rou data en impressionistiese verdeling van jaarverslae volgens ’n drievoudige formaliteit-

skaal 

 

 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie 
F O R M E E L 

Naam Woorde 
Aantal 
PK's S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 

Alacrity 415 8 88 28 39 15 5 4 0 1 11 

BKB 1014 30 230 70 96 27 2 0 0 2 16 
BoE 1004 17 237 69 101 27 6 0 0 6 23 

Derebus 1024 9 206 44 140 51 43 35 0 8 35 

KWV 1005 23 250 58 93 20 12 0 0 12 26 

Naspers 1022 23 215 65 119 27 17 6 0 11 38 

Pepkor 1028 10 216 69 108 20 20 2 2 16 33 

Prok 1014 35 236 32 117 25 9 3 0 6 26 

Senwes 1014 20 228 56 112 52 11 4 0 7 30 

M I D D E L F O R M E E L 

Naam Woorde 
Aantal 
PK's S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 

Absa 1154 24 267 78 131 39 7 0 0 7 9 
Distell 1013 29 274 65 128 39 3 0 0 3 15 
KNB 961 12 200 66 128 34 26 13 0 13 21 
Remgro 1024 21 212 76 71 12 6 0 0 6 8 
UP 1024 23 241 68 108 34 9 0 0 9 22 
US 1018 10 224 72 81 40 4 1 1 2 17 

Venfin 1014 27 220 72 116 20 18 2 0 16 18 

I N F O R M E E L 

Naam Woorde 
Aantal 
PK's S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 

Affies 1001 10 205 39 113 16 39 22 6 11 50 
AHI 663 6 144 18 82 31 10 7 0 3 12 
Astgroup 675 14 142 32 76 38 29 28 0 1 24 
Cape 
Joint 1007 13 200 47 112 23 27 7 8 12 35 
Clover 572 9 132 28 52 22 16 10 0 6 14 
Mettle 902 8 184 50 109 55 66 60 0 6 17 
  20568                     
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Tabel 3.4 toon die persentasie-frekwensies van die rou data wat in tabel 3.3 hierbo 

vervat is, asook die berekende formaliteitsindeks in dalende orde van die jaarverslae 

in die korpus.  

 
Tabel 3.4: Formaliteitsindekse van die korpus jaarverslae in dalende orde (formeel  informeel) 

 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam Woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 
F-

indeks 

Remgro 1024 2,1 20,7 7,4 6,9 1,2 0,6 0 0 0,6 0,8 59,3 
KWV 1005 2,3 24,9 5,8 9,3 2 1,2 0 0 1,2 2,6 57,8 
BKB 1014 3 22,7 6,9 9,5 2,7 0,2 0 0 0,2 1,6 57,8 
US 1018 1 22 7,1 8 3,9 0,4 0,1 0,1 0,2 1,7 57,6 
Distell 1013 2,9 27 6,4 12,6 3,8 0,3 0 0 0,3 1,5 57,6 
BoE 1004 1,7 23,6 6,9 10 2,7 0,6 0 0 0,6 2,3 57,5 
Absa 1154 2,1 23,1 6,8 11,4 3,4 0,6 0 0 0,6 0,8 56,9 
UP 1024 2,2 23,5 6,6 10,5 3,3 0,9 0 0 0,9 2,1 56,7 
Venfin 1014 2,7 21,7 7,1 11,4 2 1,8 0,2 0 1,6 1,8 55,9 
Alacrity 415 1,9 21,2 6,7 9,4 3,6 1,2 1 0 0,2 2,7 55,5 
Pepkor 1028 1 21 6,7 10,5 1,9 1,9 0,2 0,2 1,6 3,2 55,1 
Clover 572 1,6 23 4,9 9,1 3,8 2,8 1,7 0 1,1 2,4 54,9 

Prok 1014 3,5 23,3 3,2 11,5 2,5 0,9 0,3 0 0,6 2,6 54,515 
Naspers 1022 2,3 21 6,6 11,6 2,6 1,7 0,6 0 1,1 3,7 54 
Senwes 1014 2 22,5 5,5 11 5,1 1,1 0,4 0 0,7 3 53,9 
KNB 961 1,2 20,8 6,7 13,3 3,5 2,7 1,4 0 1,4 2,2 52,9 
Cape 
Joint 1007 1,3 19,9 4,7 11,1 2,3 2,7 0,7 0,8 1,2 3,5 52,5 
AHI 663 0,9 21,7 2,7 12,4 4,7 1,5 1,1 0 0,5 1,8 52 
Affies 1001 1 20,5 3,9 11,3 1,6 3,9 2,2 0,6 1,1 5 51,3 
Astgroup 675 2,1 21 4,7 11,3 5,6 4,3 4,1 0 0,1 3,6 50,5 
Mettle 902 0,9 20,4 5,5 12,1 6,1 7,3 6,7 0 0,7 1,9 49,3 

Derebus 1024 0,9 20,1 4,3 13,7 5 4,2 3,4 0 0,8 3,4 49 

  20568                       

 

As die tellings binne die niedeiktiese kategorie individueel nagegaan word, is dit 

interessant dat die tekste met die laagste selfstandigenaamwoordfrekwensie (Teks 

Cape Joint) en die teks met die minste objektiewe adjektiewe (Teks AHI) deel 

uitmaak van die informeler tekste in die korpus. Dié twee tekste het op grond van die 

impressionistiese verdeling ook deel uitgemaak van die kategorie informele tekste 

(sien tabel 3.3). Dit klop met die teoretiese verwagting: die niedeiktiese kategorie is ’n 

                                            
15 Die gemiddelde F-indeks van die korpus jaarverslae is 54,7. Daarom is die F-indeks van 54,5 met ’n 
grys getinte blokkie gemerk om as relatiewe verwysingspunt vir die interpretasie van die F-indeks van 
die onderskeie jaarverslae te dien.   
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merker van formaliteit, daarom sal laer tellings in dié kategorie met informeler tekste 

geassosieer word. 

 

Die teendeel is waar ten opsigte van die deiktiese kategorieë: die tekste met die 

laagste tellings in dié kategorie, wat bestaan uit werkwoorde, subjektiewe adjektiewe, 

voornaamwoorde en bywoorde, maak deel uit van die formeler tekste in die korpus. 

Die deiktiese kategorie is ’n merker van informaliteit. Hoe minder daar dus van dié 

kategorie woorde in ’n teks voorkom, hoe formeler behoort die teks te wees. 

 

So byvoorbeeld het Teks US slegs 8 werkwoorde per 100 woorde en ’n F-indeks van 

57,6, terwyl Teks Derebus, wat die informeelste teks in die korpus jaarverslae is, 13,7 

werkwoorde per 100 woorde bevat en ’n F-indeks van 49 het. Dit klop met die 

verwagting dat ’n teks met ’n hoë werkwoordfrekwensie informeler behoort te wees 

as ’n teks waarin minder werkwoorde gebruik word. 

 

Teks Remgro het die laagste frekwensie subjektiewe adjektiewe (1,2 per 100 woorde) 

en die hoogste F-indeks in die korpus, naamlik 59,3. Subjektiewe adjektiewe is 

merkers van informaliteit; Teks Remgro se lae frekwensie subjektiewe adjektiewe 

bevestig die verwagting dat die teks moontlik ’n hoër F-indeks sal hê. Teks Mettle wat 

5 keer meer subjektiewe adjektiewe as Teks Remgro bevat, het ’n F-indeks van 49,3, 

wat die tweede laagste F-indeks in die korpus is. 

 

Teks Mettle het ook die hoogste frekwensie voornaamwoorde in die korpus. Teks 

BKB wat die laagste frekwensie voornaamwoorde het, het die tweede hoogste F-

indeks in die korpus. Hoe meer voornaamwoorde daar in ’n teks is, hoe mensliker 

behoort die teks te wees, en hoe informeler dus. Die laer frekwensie voornaam-

woorde in Teks BKB bied ten minste een verklaring waarom dié teks se F-indeks 

hoër is as dié van Teks Mettle, wat die hoogste frekwensie voornaamwoorde in die 

korpus het. 

 

As die tellings in elke kategorie individueel met die F-indeks vergelyk word, lyk dit 

met die eerste oogopslag of drie van die kategorieë met die F-indeks korreleer: die 

tellings van die afsonderlike jaarverslae in die kategorie objektiewe adjektiewe (nie-



Kwantitatiewe ondersoek: Jaarverslae 
 

 59 

deiktiese kategorie) verminder soos wat die tekste se F-indeks verminder; dié in die 

kategorie werkwoorde en voornaamwoorde (deiktiese kategorie) vermeerder soos 

wat die F-indeks van die tekste afneem. 

 

Op die oog af lyk die tellings ten opsigte van selfstandige naamwoorde en bywoorde 

so onreëlmatig dat geen algemene gevolgtrekking(s) gemaak kan word nie. 

Heylighen en Dewaele (1999) suggereer wel dat die selfstandigenaamwoord-

frekwensie verhoog soos wat die formaliteitsindeks van die tekste toeneem. Wat wel 

afgelei kan word van die tellings wat in tabel 3.3. ten opsigte van die kategorie 

selfstandige naamwoorde vervat is, is dat die teks met die hoogste frekwensie 

selfstandige naamwoorde (Teks Distell) die derde hoogste formaliteitsindeks (57,6) in 

die korpus het. Die teks met die laagste frekwensie selfstandige naamwoorde (Teks 

Cape Joint) is volgens die F-indekse weer deel van die informeler tekste in die 

korpus en het ’n F-indeks van 52,5. 

 

Dit gaan in hierdie studie naas die operasionalisering van formaliteit veral ook oor die 

invloed wat ander grammatikale veranderlikes soos die passiefkonstruksie op die 

formaliteit van ’n teks het.  Daarom sal ’n kombinasie van tekste vervolgens vergelyk 

word wat gekies is op grond van hulle F-indeks en passiefgebruikfrekwensie. Ses 

sulke teksvergelykings sal gedoen word en die volgende tekste sal op grond van 

hulle F-indeks en/of passiefgebruikfrekwensie met mekaar vergelyk word: 

 

1. Teks Remgro (teks met die hoogste F-indeks) en Teks Prok (teks met die 

hoogste passiefgebruikfrekwensie). 

2. Teks Derebus (teks met die laagste F-indeks) met Teks Prok (teks met die 

hoogste passiefgebruikfrekwensie). 

3. Teks Remgro (teks met die hoogste F-indeks) met Teks AHI en Mettle (twee 

van die tekste met die laagste passiefgebruikfrekwensie). 

4. Teks Derebus (teks met die laagste F-indeks en een van die tekste met die 

laagste passiefgebruikfrekwensie) met Teks US, Pepkor en Affies (tekste met 

die tweede laagste passiefgebruikfrekwensie). 

5. Teks Remgro (teks met die hoogste F-indeks) met Teks Derebus (teks met die 

laagste F-indeks). 
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6. Teks Prok (teks met die hoogste passiefgebruikfrekwensie) met Teks AHI, 

Mettle en Derebus (tekste met die laagste passiefgebruikfrekwensie). 

 

3.5.1 Vergelyking: Teks Remgro en Teks Prok  

   ( F-indeks en  passiefgebruikfrekwensie) 

Ter wille van maklike verwysing, word die data van Teks Remgro en Teks Prok, soos 

wat dit in tabel 3.4 voorkom, hier herhaal. 

 
Tabel 3.5: Data van tekste met die hoogste F-indeks en hoogste passiefgebruikfrekwensie 
 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam Woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 
F-

indeks 

Remgro 1024 2,1 20,7 7,4 6,9 1,2 0,6 0 0 0,6 0,8 59,3 
Prok 1014 3,5 23,3 3,2 11,5 2,5 0,9 0,3 0 0,6 2,6 54,5 

 

Volgens die formaliteitsindeks in die tabel is die teks met die hoogste passief-

gebruikfrekwensie (Teks Prok: 3,5 passiefkonstruksies per 100 woorde) nie die 

formeelste teks in die korpus nie. Op grond van die literatuur bestaan die verwagting 

dat die teks met die hoogste passiefgebruikfrekwensie die teks met die hoogste F-

indeks behoort te wees. Teks Prok se formaliteitsindeks is 54,5 en die gemiddelde 

formaliteitsindeks van die korpus is 54,7, wat nie ’n beduidende verskil verteen-

woordig nie. 

 

Hoewel ’n mens dus verwag dat hierdie teks op grond van sy passiefgebruik-

frekwensie die hoogste, of ten minste een van die hoogste formaliteitsindekse in die 

korpus sal hê, verteenwoordig dit op grond van die formaliteitsindeks ’n gemiddelde 

punt op die indeks. Hoewel Teks Prok se passiefgebruikfrekwensie 1,6 keer meer as 

dié van Teks Remgro is, is Teks Prok se F-indeks steeds 4,8 indekspunte laer as dié 

van Teks Remgro. 
 

Daarom word Teks Prok, wat na verwagting op grond van sy passiefgebruik-

frekwensie die formeelste teks behoort te wees, vergelyk met Teks Remgro, wat 

volgens die berekende formaliteitsindeks die formeelste teks in die korpus is. So ’n 

vergelyking bring die volgende aan die lig: 
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• Teks Prok bevat 1,6 keer meer werkwoorde as Teks Remgro (11,5 teenoor 6,9 

per 100 woorde). 

• Teks Prok bevat 2 keer meer subjektiewe adjektiewe as Teks Remgro (2,5 

teenoor 1,2 per 100 woorde). 

• Teks Prok bevat 3,3 keer meer bywoorde as Teks Remgro (2,6 teenoor 0,8 per 

100 woorde). 

• Teks Prok bevat eerstepersoonsverwysings (0,3 per 100 woorde); Teks Remgro 

het geen eerstepersoonsverwysings nie. 

• Teks Prok bevat 2,3 keer minder objektiewe adjektiewe as Teks Remgro (3,2 

teenoor 7,4 per 100 woorde). 

 

Uit bostaande vergelykende statistiese gegewens kan die volgende afleidings 

gemaak word: 

• Teks Prok behoort lewendiger en dus minder formeel as Teks Remgro te wees 

omdat werkwoorde lewendigheid aan ’n teks verleen en aktiewe handelinge 

uitbeeld (Du Toit & Smith-Müller, 2003:78). 

• Teks Prok behoort ’n hoër graad van subjektiwiteit as Teks Remgro te hê, wat ’n 

kleiner afstandelikheid en ’n hoër graad van informaliteit impliseer. 

• Volgens Heylighen en Dewaele (1999:12) klop die hoër frekwensie bywoorde 

met die hoër frekwensie werkwoorde. Hulle sê: “... the frequency of adverbs will 

increase with an increase in verb frequency ...”. Verder sê hulle ook: “... a 

speaker using an informal style would prefer using verbs” (1999: par. 3.1). ’n 

Hoër frekwensie werkwoorde in kombinasie met ’n hoër frekwensie bywoorde 

impliseer volgens Heylighen en Dewaele dus ’n hoër graad van informaliteit. Op 

grond hiervan behoort Teks Prok dus informeler as Teks Remgro te wees. 

• Volgens Müller (1998:70) vergroot vermyding van eerstepersoonsverwysing die 

afstandelikheid in ’n teks en verhoog dit die formaliteitsgraad daarvan. Op grond 

hiervan ontstaan die verwagting dat Teks Prok, waarin daar wel eerste-

persoonsverwysing voorkom, informeler as Teks Remgro sal wees. 

• Objektiewe adjektiewe is deel van die niedeiktiese kategorie. Die grammatikale 

veranderlikes in die kategorie is merkers van formaliteit. Teks Remgro bevat 
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meer as twee keer soveel objektiewe adjektiewe as wat daar in Teks Prok 

voorkom. Hiervolgens behoort Teks Remgro formeler as Teks Prok te wees.  

 

Die algemene verwagting wat op grond van bostaande afleidings gemaak kan word, 

is dat Teks Prok informeler as Teks Remgro behoort te wees, nieteenstaande die feit 

dat Teks Prok 1,6 keer meer passiefkonstruksies as Teks Remgro bevat (3,5 

passiefkonstruksies in Teks Prok teenoor 2,1 in Teks Remgro). 

 

Teks Prok het selfs ’n hoër frekwensie selfstandige naamwoorde as Teks Remgro, 

wat nie klop met wat Heylighen en Dewaele (1999) sê nie. Volgens hulle word ’n hoër 

frekwensie selfstandige naamwoorde met ’n hoër F-indeks geassosieer. Teks Prok 

het egter minder objektiewe adjektiewe, wat ook met formaliteit geassosieer word, as 

Teks Remgro en Teks Prok se gesamentlike telling in die niedeiktiese kategorie, met 

ander woorde die formaliteitskategorie, is 1,6 indekspunte laer as dié van Teks 

Remgro. Op grond hiervan kan die verwagting bestaan dat Teks Prok wel informeler 

as Teks Remgro behoort te wees. 

 

Daarenteen, is die gesamentlike telling van Teks Prok se deiktiese (informele) kate-

gorie 8 indekspunte meer as dié van Teks Remgro. Dit beteken dat die frekwensie 

van die woordsoorte in die deiktiese kategorie 1,8 keer hoër is in Teks Prok as die 

frekwensie deiktiese woordsoorte in Teks Remgro. 

 

Die frekwensie voornaamwoorde in die twee tekste verskil nie baie nie: in Teks 

Remgro is die frekwensie voornaamwoorde 0,6 en in Teks Prok 0,9, maar daar kom 

wel eerstepersoonsverwysing in Teks Prok voor wat nie die geval in Teks Remgro is 

nie. Teks Prok het veral meer werkwoorde en bywoorde as Teks Remgro. Hierdie 

woordsoorte is deel van die deiktiese kategorie en hulle is merkers van informaliteit. 

Op grond hiervan behoort Teks Prok informeler as Teks Remgro te wees. Die 

verwagting word wel deur die formaliteitsindeks bevestig: Teks Prok se F-indeks is 

54,5, terwyl Teks Remgro se F-indeks 59,3 is.  

 

Die algemene afleiding wat hieruit gemaak kan word, is dat die hoër graad van 

informaliteit in Teks Prok toegeskryf kan word aan die hoër frekwensie van die 
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woordsoorte in die deiktiese (informele) kategorie wat in hierdie teks voorkom en dat 

hierdie kombinasie van grammatikale veranderlikes die teks se graad van formaliteit 

verlaag, nieteenstaande die teks se hoë passiefgebruikfrekwensie. 

 

3.5.2 Vergelyking: Teks Derebus en Teks Prok 

   (F-indeks en passiefgebruikfrekwensie) 

In die vorige paragraaf, is Teks Remgro, wat die hoogste F-indeks in die korpus het, 

vergelyk met Teks Prok, wat die hoogste passiefgebruikfrekwensie in die korpus het. 

Vervolgens word Teks Derebus, wat die laagste F-indeks in die korpus het, vergelyk 

met Teks Prok, wat die hoogste passiefgebruikfrekwensie in die korpus het. Die twee 

tekste se tellings word gerieflikheidshalwe weer hieronder gegee. 

 
Tabel 3.6: Data van tekste met die laagste F-indeks en hoogste passiefgebruikfrekwensie 
  

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam Woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 
F-

indeks 

Prok 1014 3,5 23,3 3,2 11,5 2,5 0,9 0,3 0 0,6 2,6 54,5 

Derebus 1024 0,9 20,1 4,3 13,7 5 4,2 3,4 0 0,8 3,4 49 

 

Teks Derebus wat die laagste F-indeks in die korpus het, is ook een van die tekste 

wat die laagste passiefgebruikfrekwensie het. Teks Derebus se passiefgebruik-

frekwensie is 3,8 keer minder as dié van Teks Prok en Teks Prok se F-indeks is 5,5 

indekspunte hoër as dié van Teks Derebus.  

 

Hoewel die frekwensie van die objektiewe adjektiewe, wat met formaliteit geas-

sosieer word, hoër in Teks Derebus as in Teks Prok is, is die som van die woord-

soorte in die niedeiktiese (formele) kategorie 2,1 indekspunte laer in Teks Derebus 

as in Teks Prok. Daarenteen is die som van die woordsoorte in die deiktiese kate-

gorie, wat met informaliteit geassosieer word, in die geval van Teks Derebus veel 

hoër (26,3) as in Teks Prok (17,5). 

 

Die frekwensie van die selfstandige naamwoorde is ook 1,2 keer hoër in Teks Prok 

as in Teks Derebus. Op grond hiervan ontstaan die verwagting tereg dat Teks Prok 

formeler as Teks Derebus sal wees. Dit word ook deur die F-indeks van die twee 
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tekste weerspieël. Teks Prok se formaliteit is inderdaad 5,5 indekspunte hoër as dié 

van Teks Derebus. 

 

Die grootste verskil tussen die twee tekste se tellings kom voor in hul voor-

naamwoordfrekwensie wat deel uitmaak van die deiktiese (informele) kategorie. Dié 

verskil is te verstane: omdat Teks Prok se passiefgebruikfrekwensie so hoog is, 

verwag ’n mens dat dié teks ’n laer voornaamwoordfrekwensie sal hê. Die rede 

hiervoor is dat persoonsdeiksis, wat in ’n teks met die gebruik van voornaamwoorde 

geëkspliseer word, in die passiefkonstruksie geëlimineer word 16

                                            
16 Vergelyk byvoorbeeld die aktiefkonstruksie “Hulle het die nuwe logo en slagspreuk bekendgestel” 
teenoor die passiefkonstruksie waarin die doener verswyg word en persoonsdeiksis 
(voornaamwoordverwysing hulle) daardeur geëlimineer word: “Die nuwe logo en slagspreuk is 
bekendgestel.” 
 

. Dit is dan ook 

interessant dat Teks Prok se passiefgebruikfrekwensie byna 4 keer dié van Teks 

Derebus is en dat die voornaamwoordfrekwensie in Teks Derebus weer meer as 4 

keer dié van Teks Prok is. Dit is ook opvallend dat Teks Derebus, wat die 

informeelste van die twee tekste is, 3,4 eerstepersoonsverwysings per 100 woorde 

bevat teenoor die slegs 0,3 eerstepersoonsverwysings per 100 woorde in Teks Prok. 

Voornaamwoorde is ’n eg deiktiese kategorie en die aanwesigheid daarvan in tekste 

verhoog die informaliteit van die teks. Hoe meer voornaamwoorde daar in ’n teks 

aanwesig is, hoe minder passiefkonstruksies behoort daar dus te wees. Wat egter 

interessant is, is dat Teks Derebus se F-indeks steeds 2,2 indekspunte laer bly as dié 

van Teks Prok, selfs al sou die voornaamwoordtellings van die twee tekste omgeruil 

word. Dit beteken dat die hoër frekwensie werkwoorde, subjektiewe adjektiewe en 

bywoorde in Teks Derebus verder bydra tot die hoër graad van informaliteit in dié 

teks.  

 

’n Algemene afleiding wat hieruit gemaak kan word, is dat ’n hoër passiefgebruik-

frekwensie inderdaad ’n laer voornaamwoordfrekwensie tot gevolg het, maar dat dit 

steeds die samespel van die woordsoortfrekwensies in die deiktiese kategorie is wat 

die graad van informaliteit van ’n teks bepaal.  
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3.5.3 Vergelyking: Teks Remgro en Teks AHI en Teks Mettle 

(F-indeks en passiefgebruikfrekwensie) 

In hierdie paragraaf word die teks met die hoogste F-indeks (Teks Remgro) vergelyk 

met twee van die tekste wat die laagste passiefgebruikfrekwensie in die korpus 

weerspieël (Teks AHI en Teks Mettle). Hoewel Teks Derebus een van die drie tekste 

met die laagste passiefgebruikfrekwensie in die korpus is, word dié teks nie by 

hierdie vergelyking ingesluit nie. Die rede hiervoor is dat Teks Derebus (laagste 

passiefgebruikfrekwensie) in paragraaf 3.5.5 hieronder vergelyk word met die teks 

met die hoogste F-indeks in die korpus, naamlik Teks Remgro. 

 

Volgens die literatuur verwag ’n mens dat ’n lae passiefgebruikfrekwensie met ’n 

informeler teks geassosieer word. Teks Remgro het nie die hoogste passiefgebruik-

frekwensie in die korpus nie, maar is wel die teks met die hoogste F-indeks en is dus 

die formeelste teks in die korpus. Volgens tabel 3.4 hierbo is die passiefgebruik-

frekwensie van Teks Remgro (2,1 per 100 woorde) dieselfde as dié van Teks Absa 

en Teks Astgroup. Die F-indeks van laasgenoemde twee tekste is egter laer as dié 

van Teks Remgro, naamlik 56,9 en 50,5 onderskeidelik (Teks Remgro se F-indeks is 

59,3). Trouens, Teks Astgroup se F-indeks is die derde laagste in die korpus en die 

teks is dus een van die drie informeelste tekste in die korpus.     
 

Tabel 3.7: Data van tekste met die hoogste F-indeks en laagste passiefgebruikfrekwensie 

 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam Woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 
F-

indeks 

Remgro 1024 2,1 20,7 7,4 6,9 1,2 0,6 0 0 0,6 0,8 59,3 

AHI 663 0,9 21,7 2,7 12,4 4,7 1,5 1,1 0 0,5 1,8 52 

Mettle 902 0,9 20,4 5,5 12,1 6,1 7,3 6,7 0 0,7 1,9 49,3 
 

Die statistiese gegewens in bostaande tabel toon die volgende: 

• Hoewel die tekste grootliks verskil ten opsigte van hulle passiefgebruik-

frekwensie (Teks Remgro het 2,3 keer meer passiefkonstruksies as Teks AHI 

en Teks Mettle), toon die frekwensies van die tekste se selfstandige naam-

woorde nie dieselfde patroon nie. Heylighen en Dewaele (1999) sê dat ’n hoër 

frekwensie selfstandige naamwoorde met ’n hoër graad van formaliteit 
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geassosieer word. Op grond hiervan sou ’n mens dus verwag dat Teks Remgro 

se frekwensie selfstandige naamwoorde die hoogste van die drie tekste sou 

wees. Teks AHI het egter die meeste selfstandige naamwoorde, maar is 

informeler op grond van die F-indeks as Teks Remgro.  

• In Teks Remgro is die totale som van die woordsoorte in die deiktiese (informele) 

kategorie veel laer (9,5) as in Teks AHI (20,4) en Teks Mettle (27,4). Op grond 

hiervan behoort Teks Mettle die informeelste teks van die drie te wees, wat deur 

die F-indeks bevestig word. 

• Wat die som van werkwoord- en bywoordfrekwensie betref, is dié van Teks AHI 

die hoogste (14,2), gevolg deur Teks Mettle (14) en dan Teks Remgro (7,7). 

Hieruit kan ’n mens aflei dat Teks Remgro minder lewendig en dus formeler as 

die ander twee tekste behoort te wees. 

• Teks Remgro het die hoogste frekwensie objektiewe adjektiewe van die drie 

tekste (7,4 per 100 woorde) wat daartoe bydra dat die som van die woordsoorte 

van dié teks se niedeiktiese kategorie die hoogste van die drie tekste is (28,1). 

Objektiewe adjektiewe word met formaliteit geassosieer. Teks Mettle het die 

tweede hoogste frekwensie objektiewe adjektiewe en die som van die teks se 

woordsoorte in die niedeiktiese kategorie is ook die tweede hoogste van die drie 

tekste (25,9). Tóg is die teks die informeelste van die drie tekste. Dit kan 

verklaar word aan die hand van Teks Mettle se veel hoër frekwensie 

subjektiewe adjektiewe en voornaamwoorde. Hierdie twee woordsoorte maak 

deel uit van die deiktiese kategorie en is merkers van informaliteit. 

• Boonop bevat Teks Mettle 6 keer meer eerstepersoonsverwysings as Teks AHI. 

Teks Remgro bevat geen eerstepersoonsverwysings nie. ’n Hoë frekwensie 

voornaamwoorde, en veral eerstepersoonsverwysing, verhoog die menslik-

heidseffek in ’n teks, verklein daardeur die afstandelikheid en verlaag dus die 

formaliteitsgraad van die teks.  Dit is dus te verstane dat die F-indeks van Teks 

Mettle laer is as dié van Teks Remgro en Teks AHI.  

• As die tellings van die twee informeelste tekste hierbo, Teks AHI en Teks Mettle, 

vergelyk word, is dit duidelik dat die grootste verskil tussen die twee tekste in 

die voornaamwoordfrekwensie gesetel is. Teks Mettle het byna 5 keer meer 

voornaamwoorde as Teks AHI. Daar is nie ’n beduidende verskil tussen die 

tekste se werkwoord- en bywoordfrekwensie nie. Die hoër informaliteit van Teks 
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Mettle kan in hierdie geval dus veral toegeskryf word aan die teks se veel hoër 

voornaamwoordfrekwensie en ook aan die teks se hoë frekwensie subjektiewe 

adjektiewe. 

 

3.5.4 Vergelyking: Teks Derebus en Teks US, Pepkor en Affies 

(F-indeks en passiefgebruikfrekwensie) 

Vervolgens word Teks Derebus, wat die laagste F-indeks in die korpus 

verteenwoordig en ook een van die tekste is wat die laagste passiefgebruik-

frekwensie het, vergelyk met Teks US, Pepkor en Affies. Laasgenoemde drie tekste 

het die tweede laagste passiefgebruikfrekwensie in die korpus, maar aangesien die 

ander twee tekste wat die laagste passiefgebruikfrekwensie in die korpus het, 

naamlik Teks AHI en Mettle, reeds by vergelykings17

 

 betrek is, is daar besluit om 

Teks US, Pepkor en Affies in hierdie vergelyking te gebruik.  

 

Hierdie vergelyking tussen die tekste is deel van die ses vergelykings wat getref word 

om te bepaal wat die invloed van passiefgebruikfrekwensie op die formaliteitsgraad 

van ’n teks is en om te bepaal of die ander grammatikale veranderlikes wat by die 

ondersoek betrek word ook ’n invloed uitoefen op die formaliteitsgraad van ’n teks. 

  

Die tellings van hierdie tekste word in die tabel hieronder vervat. 
 
Tabel 3.8: Data van tekste met die laagste F-indeks en laagste passiefgebruikfrekwensie 
 

  
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam Woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 
F-

indeks 

US 1018 1 22 7,1 8 3,9 0,4 0,1 0,1 0,2 1,7 57,6 

Pepkor 1028 1 21 6,7 10,5 1,9 1,9 0,2 0,2 1,6 3,2 55,1 

Affies 1001 1 20,5 3,9 11,3 1,6 3,9 2,2 0,6 1,1 5 51,3 

Derebus 1024 0,9 20,1 4,3 13,7 5 4,2 3,4 0 0,8 3,4 49 

 

Bogenoemde data toon die volgende: 

• Die som van die frekwensies van die woordsoorte in die niedeiktiese (formele) 

kategorie van Teks Derebus en Teks Affies is dieselfde, naamlik 24,4. Tog is 

                                            
17 Sien par. 3.5.3 en 3.5.6 vir vergelykings waarin Teks AHI en Mettle figureer, wat van die twee tekste 
met die laagste passiefgebruikfrekwensie (0,9 per 100 woorde) in die korpus is.  
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Teks Derebus se formaliteitsgraad 2,3 indekspunte laer op die F-indeks as dié 

van Teks Affies.  

• Die werkwoordfrekwensie, frekwensie van die subjektiewe adjektiewe én voor-

naamwoorde, wat almal deel uitmaak van die deiktiese (informele) kategorie en 

met informaliteit geassosieer word, is hoër in Teks Derebus as in Teks Affies. 

Die som van die frekwensies van die woordsoorte in die deiktiese kategorie van 

Teks Derebus is 26,3 teenoor Teks Affies se telling van 21,8. Daar is ook meer 

eerstepersoonsverwysings in Teks Derebus as in Teks Affies. Op grond hiervan 

sou ’n mens dus verwag dat Teks Derebus informeler as Teks Affies behoort te 

wees.  

• Teks US bevat die hoogste frekwensie selfstandige naamwoorde en objektiewe 

adjektiewe van die vier tekste. Hierdie teks se werkwoordfrekwensie is boonop 

die laagste van die vier tekste en die tweede laagste in die korpus. ’n Lae 

frekwensie werkwoorde beïnvloed die lewendigheid van die teks en verhoog 

dus die formaliteitsgraad daarvan.  

• Hoewel Teks US die tweede hoogste frekwensie subjektiewe adjektiewe van die 

vier tekste het en subjektiewe adjektiewe met informaliteit geassosieer word, 

veroorsaak die lae frekwensie voornaamwoorde dat die menslikheidsaspek in 

die teks laer is as in Teks Derebus en Teks Affies. Hierdie kombinasie, lae 

werkwoordfrekwensie tesame met ’n lae voornaamwoordfrekwensie, verklaar 

die hoër F-indeks van Teks US in vergelyking met die laer tellings van Teks 

Affies en Derebus. 

• Teks Affies het die vierde laagste F-indeks in die korpus, naamlik 51,3. Dit is 3,8 

indekspunte laer as die van Teks Pepkor wat ’n F-indeks van 55,1 het en ’n 

bogemiddelde 18

                                            
18 Die gemiddelde F-indeks van die korpus is 54,7. 

 formaliteitsgraad op die F-indeks van die korpus verteen-

woordig. Teks Affies en Teks Pepkor verskil nie baie wat die frekwensies van 

hulle selfstandige naamwoorde (niedeiktiese, formele  kategorie), werkwoorde 

en subjektiewe adjektiewe (deiktiese, informele kategorie) betref nie. Teks 

Pepkor, wat volgens die F-indeks formeler as Teks Affies is, het selfs ’n hoër 

frekwensie subjektiewe adjektiewe as Teks Affies en subjektiewe adjektiewe 

word geassosieer met informaliteit. Die verskil is egter klein. Daar is ’n veel hoër 
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verskil in die frekwensie objektiewe adjektiewe van die twee tekste. Teks 

Pepkor het 1,7 keer meer objektiewe adjektiewe as Teks Affies en dié (nie-

deiktiese) kategorie woordsoort word geassosieer met formaliteit. As daar 

verder in ag geneem word dat Teks Affies 2 keer soveel voornaamwoorde (en 

11 keer meer eerstepersoonsverwysings) as Teks Pepkor bevat, word die 

verwagting versterk dat Teks Affies informeler as Teks Pepkor sal wees. 

Voornaamwoorde word met menslikheid, minder afstandelikheid en dus 

informaliteit geassosieer. Die gesamentlike werkwoord- en bywoordfrekwensies 

van Teks Affies is ook hoër as die van Teks Pepkor (16,3 teenoor 13,7), wat 

beteken dat die lewendigheidseffek in Teks Affies hoër as in Teks Pepkor 

behoort te wees, en lewendigheid word ook met informaliteit geassosieer. 

Hoewel die passiefgebruikfrekwensie in die twee tekste dieselfde is, dra die 

hoër frekwensie werkwoorde en voornaamwoorde in Teks Affies daartoe by dat 

die menslikheidsaspek in Teks Affies hoër as in Teks Pepkor is, die afstan-

delikheid dus minder is en die formaliteitsgraad laer. Die F-indeks weerspieël 

hierdie verwagting. 

  

3.5.5 Vergelyking: Teks Remgro en Teks Derebus  

(F-indeks en F-indeks) 

Voorts word die teks wat op grond van die F-indeks die formeelste is (Teks Remgro: 

F-indeks = 59,3) vergelyk met die teks wat op grond van die F-indeks die informeel-

ste is (Teks Derebus: F-indeks = 49). Hierdie vergelyking word veral uitgevoer om te 

probeer vasstel op grond waarvan Teks Remgro soveel formeler (10,3 indekspunte) 

as Teks Derebus is. 

 

Ter wille van maklike verwysing word die twee tekste se tellings hier herhaal: 
 
Tabel 3.9: Data van tekste met die hoogste F-indeks en laagste F-indeks 
 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam Woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 
F-

indeks 

Remgro 1024 2,1 20,7 7,4 6,9 1,2 0,6 0 0 0,6 0,8 59,3 

Derebus 1024 0,9 20,1 4,3 13,7 5 4,2 3,4 0 0,8 3,4 49 
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• Teks Remgro se passiefgebruikfrekwensie is 2,3 keer dié van Teks Derebus.  

• Daar is nie ’n beduidende verskil in die frekwensie selfstandige naamwoorde 

van die twee tekste nie, maar Teks Derebus het 1,7 keer meer objektiewe 

adjektiewe as Teks Remgro (7,4 teenoor 4,3 per 100 woorde). Selfstandige 

naamwoorde en objektiewe adjektiewe maak deel uit van die kategorie nie-

deiktiese woordsoorte wat met formaliteit geassosieer word. Die feit dat Teks 

Remgro se frekwensie objektiewe adjektiewe hoër is as dié van Teks Derebus 

dra daartoe by dat die somtotaal van die woordsoorte in die niedeiktiese 

kategorie, wat met formaliteit geassosieer word, in teks Remgro se geval hoër is 

as dié van Teks Derebus.  

 

As die tellings van die woordsoorte in die deiktiese kategorie van die twee tekste 

vergelyk word, vergroot dit die verwagting dat Teks Derebus informeler as Teks 

Remgro behoort te wees: die woordsoorte in die deiktiese kategorie word met 

informaliteit geassosieer en Teks Derebus toon telkens ’n hoër frekwensie van die 

woordsoorte wat deel van hierdie kategorie uitmaak as Teks Remgro. 

 

• Teks Derebus het byna 2 keer meer werkwoorde as Teks Remgro (13,7 teenoor 

6,9 per 100 woorde). Werkwoorde het ’n verlewendigingseffek in ’n teks en die 

teenwoordigheid daarvan in ’n teks word met informaliteit geassosieer.   

• Teks Derebus het 4,2 keer meer subjektiewe adjektiewe as Teks Remgro (5 

teenoor 1,2 per 100 woorde). 

• Teks Derebus het 7 keer meer voornaamwoorde as Teks Remgro en 3,4 

eerstepersoonsverwysings per 100 woorde teenoor Teks Remgro wat geen 

eerstepersoonsverwysing bevat nie. 

• Teks Derebus het 4,3 keer meer bywoorde as Teks Remgro (3,4 teenoor 0,8 

per 100 woorde). Bywoorde dra, soos werkwoorde, by tot die verlewendiging 

van ’n teks, en word dus met informaliteit geassosieer. Teks Derebus se 

werkwoord- en bywoordfrekwensie is meer as 2 keer dié van Teks Remgro. Die 

kombinasie van ’n hoër werkwoord- en bywoordfrekwensie in Teks Derebus dra 

by tot ’n groter verlewendigingseffek in dié teks, wat neerslag vind in die laer 

formaliteitsgraad van Teks Derebus.    
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Op grond van bostaande statistiese gegewens en op grond van die teoretiese 

raamwerk waarop hierdie ondersoek berus (sien hoofstuk 2), ontstaan die verwagting 

dat Teks Derebus lewendiger (meer werkwoorde en bywoorde) en minder afstandelik 

(meer subjektiewe adjektiewe en eerstepersoonsverwysing) as Teks Remgro sal 

wees. Hierdie verwagting word versterk as in ag geneem word dat die passief-

gebruikfrekwensie in Teks Remgro meer as dubbel dié van Teks Derebus is. Müller 

(1998:70) toon dat daar ’n negatiewe korrelasie tussen passiefgebruikfrekwensie en 

vermyding van eerstepersoonsverwysing bestaan. Dit beteken dat “[h]oe minder ’n 

skrywer van eerstepersoonsverwysing gebruik maak, hoe meer passiefkonstruksies 

behoort daar in die besondere teks te wees.” Laasgenoemde strook met die statis-

tiese data wat hierbo ten opsigte van die twee tekste gegee word: Teks Remgro 

bevat geen eerstepersoonsverwysing nie en bevat meer as dubbel soveel passief-

konstruksies as Teks Prok. Dit beteken dat Teks Derebus informeler as Teks Remgro 

behoort te wees. Die F-indeks van die twee tekste bevestig hierdie verwagting: Teks 

Derebus se F-indeks is 49 teenoor Teks Remgro wat ’n F-indeks van 59,3 het. 

 

Dit is verder interessant dat Teks Remgro die laagste frekwensie werkwoorde, 

subjektiewe adjektiewe én bywoorde in die hele korpus het. Hierdie woordsoorte 

maak almal deel uit van die deiktiese kategorie, wat merkers is van informaliteit. Hoe 

laer ’n teks se telling ten opsigte van hierdie kategorie is en dus hoe laer die 

frekwensie van die woordsoorte in hierdie kategorie, hoe hoër sal die teks se F-

indeks wees en dus sy graad van formaliteit. Daarenteen het Teks Derebus wat die 

informeelste teks volgens die F-indeks is, die hoogste frekwensie werkwoorde in die 

korpus.  Wanneer die werkwoordgebruik in Teks Derebus van nader beskou word, is 

die gebruik van modale hulpwerkwoorde opvallend. Vergelyk die volgende voorbeel-

de uit Teks Derebus, waarin die modale hulpwerkwoorde kursief gemerk is:  

 

22(a): Die formaat van hierdie jaarverslag gaan wesenlik verskil van die tradisionele 

formaat. [Teks Derebus] 

23(a): Die verslag gaan dus konsentreer op dit wat ek glo vir my kollegas van belang 

behoort te wees. [Teks Derebus] 
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Die gebruik van die modaliteitswerkwoorde gaan, glo en behoort in bostaande 

voorbeelde skep ’n gevoel van waarskynlikheid of moontlikheid, wat geassosieer 

word met informaliteit eerder as met formaliteit. Ponelis (1979:392) noem hierdie tipe 

modale hulpwerkwoorde kleuroperateurs wat die houding van die skrywer of spreker 

in die teks waarneembaar maak. Op hierdie manier verleen die gebruik van 

kleuroperateurs ’n graad van subjektiwiteit – van die kant van die skrywer of spreker 

– aan die teks. Hierdeur word die gespreksafstand in die teks verkort en word die 

graad van formaliteit in die teks verminder. 

 

Indien die modale hulpwerkwoorde weggelaat word uit bostaande voorbeeldsinne, 

verhoog dit die stelligheid van die sinne en ook hulle graad van formaliteit. Vergelyk 

die volgende gemanipuleerde voorbeelde hieronder, waarin die modale hulpwerk-

woorde weggelaat is, met die oorspronklike voorbeelde hierbo:  

 

22(b): Die formaat van hierdie jaarverslag verskil wesenlik van die tradisionele 

formaat. [Teks Derebus] 

23(b): Die verslag konsentreer dus op dit wat vir my kollegas van belang is. [Teks 

Derebus] 

 

Voorbeeldsinne 22(b) en 23(b) verteenwoordig stelliger en meer neutrale/formeler 

weergawes van die oorspronklike voorbeeldsinne in 22(a) en 23(a).  

Teks Remgro en Teks Derebus verskil wat hulle niedeiktiese (formele) kategorie 

woordsoorte betref met slegs 3,7 indekspunte. Daar is selfs nie ’n groot verskil in die 

twee tekste se selfstandigenaamwoordfrekwensie nie: Teks Remgro het 20,7 en 

Teks Derebus 20,1 selfstandige naamwoorde per 100 woorde. As daar in ag geneem 

word, dat die twee tekste ten opsigte van hulle niedeiktiese kategorie met slegs 3,7 

indekspunte verskil, maar dat hulle F-indekse met 10,3 indekspunte verskil, kan die 

gevolgtrekking gemaak word dat die oorwig in die verskil tussen die F-tellings in die 

deiktiese (informele) kategorie gesetel is. Die twee tekste verskil met 16,8 indeks-

punte in laasgenoemde kategorie. Dit bevestig dus hoe hoër die frekwensie van 

woordsoorte in die deiktiese kategorie, hoe informeler is die teks. 
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3.5.6 Vergelyking: Teks Prok en Teks AHI, Mettle en Derebus 

(passiefgebruikfrekwensie en passiefgebruikfrekwensie) 

Vervolgens word Teks Prok, wat die hoogste passiefgebruikfrekwensie in die korpus 

het maar nie die hoogste formaliteitstelling op die F-indeks behaal het nie, vergelyk 

met die drie tekste wat die laagste passiefgebruikfrekwensie in die korpus het, 

naamlik Tekste AHI, Mettle en Derebus. Hierdie vergelyking word getref om te bepaal 

hoe die tekste se tellings onderling ten opsigte van die ander grammatikale 

veranderlikes verskil of ooreenkom en of daar enige gevolgtrekkings hieruit gemaak 

kan word. Vir verwysingsdoeleindes word die vier tekste se tellings hieronder herhaal. 

 
Tabel 3.10: Data van teks met die hoogste passiefgebruikfrekwensie en laagste passiefgebruik-

frekwensie 
 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam Woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 
F-

indeks 

Prok 1014 3,5 23,3 3,2 11,5 2,5 0,9 0,3 0 0,6 2,6 54,5 
AHI 663 0,9 21,7 2,7 12,4 4,7 1,5 1,1 0 0,5 1,8 52 
Mettle 902 0,9 20,4 5,5 12,1 6,1 7,3 6,7 0 0,7 1,9 49,3 
Derebus 1024 0,9 20,1 4,3 13,7 5 4,2 3,4 0 0,8 3,4 49 

 

Die totale tellings van die tekste se niedeiktiese en deiktiese kategorieë, lyk soos volg: 

 
Tabel 3.11: Passiefgebruikfrekwensie en totale tellings van niedeiktiese en deiktiese kategorieë van 

Teks Prok, AHI, Mettle en Derebus 
 

Naam 
Pk’s per 
100 woorde 

Totaal van niedeiktiese 
kategrorie 

Totaal van deiktiese 
kategrorie F-indeks 

Prok 3,5 26,5 17,5 54,5 
AHI 0,9 24,4 20,4 52 
Mettle 0,9 25,9 27,4 49,3 
Derebus 0,9 24,4 26,3 49 

 

Volgens tabel 3.11 is die gesamentlike waardes van die niedeiktiese (formele) 

kategorie die hoogste in Teks Prok en het dié teks ook die laagste telling in die 

deiktiese (informele) kategorie behaal. Hiervolgens behoort Teks Prok dus die 

formeelste van bogenoemde vier tekste te wees. Die F-indeks bevestig dan 

inderdaad hierdie verwagting: Teks Prok het die hoogste F-indeks van die vier tekste, 

naamlik 54,5. Teks Prok het ook die hoogste passiefgebruikfrekwensie en die 

hoogste frekwensie selfstandige naamwoorde (vgl. tabel 3.10) van die vier tekste. 
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Die kategorie selfstandige naamwoorde word juis met formaliteit geassosieer 

(Heylighen & Dewaele 1999). 

 

Die gesamentlike waardes van die grammatikale veranderlikes in Teks Mettle se 

deiktiese kategorie is die hoogste van die vier tekste. Hierdie kategorie verteen-

woordig merkers van informaliteit en daarom sou ’n mens verwag dat Teks Mettle die 

informeelste teks van bogenoemde vier behoort te wees. Teks Mettle se F-indeks is 

egter 0,3 indekspunte hoër as dié van Teks Derebus, nieteenstaande die feit dat 

Teks Mettle byna twee keer (1,97 keer) soveel eerstepersoonsverwysings as Teks 

Derebus het (vgl. tabel 3.10). 

 

Van die vier tekste wat hier vergelyk word, het Teks Mettle die hoogste frekwensie 

objektiewe adjektiewe wat met formaliteit geassosieer word: 1,7 keer per 100 woorde 

meer as Teks Prok, wat die formeelste teks is van die vier wat hier vergelyk word en 

1,3 keer per 100 woorde meer as dié in Teks Derebus, wat die informeelste teks in 

die korpus is. Trouens, die som van die woordsoorte in Teks Mettle se niedeiktiese 

kategorie (vgl. tabel 3.11), wat met formaliteit geassosieer word, is slegs 0,6 

indekspunte minder as dié van Teks Prok, wat die formeelste teks is van die vier wat 

hier vergelyk word. Nogtans is Teks Mettle volgens die F-indeks heelwat informeler 

as Teks Prok. Dit kan toegeskryf word aan die feit dat Teks Mettle se deiktiese 

(informele) kategorie 1,6 keer hoër as dié van Teks Prok is. Dit beteken dat die 

frekwensie van die woordsoorte in die deiktiese kategorie, wat met informaliteit geas-

sosieer word, hoër is in Teks Mettle en dat die teks dus ’n laer F-indeks as Teks Prok 

behoort te hê. 

 

Hoewel die frekwensie voornaamwoorde in Teks Mettle 1,7 keer meer as dié van 

Teks Derebus is en daar 2 keer meer eerstepersoonsverwysings in Teks Mettle 

voorkom, is Teks Derebus tog ietwat informeler as Teks Mettle (vgl. tabel 3.10).19

                                            
19 Formaliteit is ’n relatiewe begrip. Daarom is die verskil in die F-indeks van Teks Mettle en Teks 
Derebus onbeduidend as dit relatief tot die reikwydte van die skaal in hierdie analise, wat strek van 
59,3 (formeel) tot 49 (informeel), geïnterpreteer word.  

 Dit 

kan dalk toegeskryf word aan die hoër frekwensie werkwoorde in kombinasie met ’n 

hoë bywoordfrekwensie in Teks Derebus. Die teks het die hoogste frekwensie 
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werkwoorde (13,7 per 100 woorde) en die vierde hoogste bywoordfrekwensie (3,4 

per 100 woorde) in die korpus. Verder is dit interessant dat die som van die 

werkwoord- en bywoordfrekwensie in Teks Derebus die hoogste van die vier tekste is, 

naamlik 17,1. Die som van die werkwoord- en bywoordfrekwensies in Teks Prok, AHI 

en Mettle is min of meer dieselfde, naamlik 14,1 (Teks Prok), 14,2 (Teks AHI) en 14 

(Teks Mettle). Indien die werkwoord- en bywoordfrekwensies in ’n verdere verge-

lyking van laasgenoemde drie tekste (Teks Prok, AHI en Mettle) buite rekening gelaat 

word, blyk dit dat dit die lae voornaamwoordfrekwensie in Teks Prok en Teks AHI is 

wat lei tot ’n hoër graad van formaliteit in hierdie tekste. 

 

In die geval van Teks Prok dra die lae frekwensie subjektiewe adjektiewe verder by 

tot die hoër formaliteitsgraad in die teks.  

 

Uit die vergelyking wat getref is tussen die werkwoord-, bywoord- en voor-

naamwoordfrekwensies in Teks Mettle en Derebus blyk dit dat die samespel van 

werkwoord- en bywoordfrekwensie ’n groter invloed uitoefen op informaliteit as 

voornaamwoordfrekwensie. Die som van die werkwoord- en bywoordfrekwensie in 

Teks Derebus en Teks Mettle is 17,1 en 14 onderskeidelik; ’n verskil van 3,1 dus. Die 

twee tekste se voornaamwoordfrekwensie verskil ook met 3,1, met Teks Mettle wat ’n 

hoër frekwensie voornaamwoorde as Teks Derebus het, naamlik 7,3 teenoor 4,2. 

Nogtans is dit Teks Derebus wat ’n ietwat informeler F-indeks as Teks Mettle behaal, 

nieteenstaande die feit dat Teks Mettle se frekwensie subjektiewe adjektiewe, wat 

merkers is van informaliteit, ook hoër as dié van Teks Derebus is. 

 

Hieruit blyk dit dus dat die verlewendigingseffek wat deur die samespel van 

werkwoord- en bywoordfrekwensie bewerkstellig word, ’n groter invloed uitoefen op 

die informaliteit van ’n teks as die menslikheidseffek wat deur voornaamwoordfre-

kwensie – en in die geval van Teks Mettle, by uitstek eerstepersoonsverwysing – 

bewerkstellig word.   

 

In paragraaf 3.5.1 tot 3.5.6 hierbo, is die data van tekste vergelyk wat die hoogste en 

laagste frekwensies bevat ten opsigte van die twee veranderlikes, formaliteit en 

passiefgebruikfrekwensie.  
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Müller (1998) toon dat daar ander grammatikale veranderlikes in ’n teks voorkom, 

soos die vermyding van eerstepersoonsverwysing byvoorbeeld, wat ’n groter invloed 

op die formaliteitsgraad van ’n teks het as wat passiefgebruikfrekwensie het. In die lig 

hiervan, sal tekste vervolgens vergelyk word wat die hoogste en laagste frekwensies 

weerspieël ten opsigte van die ander grammatikale veranderlikes wat as deel van die 

niedeiktiese en deiktiese kategorieë by die ondersoek betrek is sodat daar vasgestel 

kan word in welke mate hierdie grammatikale veranderlikes die formaliteitsgraad 

van ’n teks beïnvloed. Waar vergelykings van tekste in die bespreking wat volg, sou 

oorvleuel met vergelykings wat reeds in die vorige paragrawe gedoen is, is tekste vir 

die onderstaande vergelykings geselekteer wat die tweede of derde hoogste of 

laagste frekwensie ten opsigte van ’n bepaalde veranderlike weerspieël. 

 

Ten opsigte van die tekste se werkwoordfrekwensie vertoon Teks Derebus 

byvoorbeeld die hoogste werkwoordfrekwensie en Teks Remgro die laagste werk-

woordfrekwensie. Hierdie twee tekste is reeds in paragraaf 3.5.5 hierbo vergelyk op 

grond van die feit dat die tekste onderskeidelik die laagste en hoogste F-indeks in die 

korpus verteenwoordig. Gedurende die bespreking is daar reeds ook na die invloed 

van werkwoordfrekwensie op die formaliteitsgraad van die tekste verwys. As gevolg 

hiervan is daar besluit om Teks KNB, wat die tweede hoogste werkwoordfrekwensie 

het te vergelyk met Teks Clover, wat die derde laagste werkwoordfrekwensie het. 

Ten einde dus nie tekste met mekaar te vergelyk wat reeds op grond van hulle F-

indeks of passiefgebruikfrekwensie met mekaar vergelyk is nie, is die volgende 

tekste gekies om vergelyk te word in die paragrawe wat volg: 

 

7. Teks Distell (hoogste frekwensie selfstandige naamwoorde) met Teks Cape 

Joint (laagste frekwensie selfstandige naamwoorde). 

8. Teks Venfin (tweede hoogste frekwensie objektiewe adjektiewe) met Teks 

Prok (tweede laagste frekwensie objektiewe adjektiewe). 

9. Teks KNB (tweede hoogste werkwoordfrekwensie) met Teks Clover (derde 

laagste werkwoordfrekwensie). 

10. Teks Senwes (derde hoogste frekwensie subjektiewe adjektiewe) met Teks 

Pepkor (tweede laagste frekwensie subjektiewe adjektiewe). 
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11. Teks Mettle (hoogste voornaamwoordfrekwensie) met Teks BKB (laagste 

voornaamwoordfrekwensie). 

12. Teks Naspers (hoogste bywoordfrekwensie) met Teks Absa (een van twee 

tekste met die laagste bywoordfrekwensie). 

 

3.5.7 Vergelyking: frekwensie selfstandige naamwoorde (Teks Distell en Teks Cape 

Joint) 

Die frekwensietellings van hierdie twee tekste, soos in tabel 3.4 hierbo vervat,  word 

gerieflikheidshalwe weer hieronder aangebied. 
 

Tabel 3.12: Data: frekwensie selfstandige naamwoorde 
 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam Woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 
F-

indeks 

Distell 1013 2,9 27 6,4 12,6 3,8 0,3 0 0 0,3 1,5 57,6 
Cape 
Joint 1007 1,3 19,9 4,7 11,1 2,3 2,7 0,7 0,8 1,2 3,5 52,5 

 

Volgens die data in bostaande tabel, bevat Teks Distell 7,1 selfstandige naamwoorde 

per 100 woorde meer as Teks Cape Joint. Die teks het ook die hoogste F-indeks van 

die twee tekste en die derde hoogste in die korpus (vgl. tabel 3.4). Volgens 

Heylighen en Dewaele (1999) word ’n hoë frekwensie selfstandige naamwoorde met 

formaliteit geassosieer. In Teks Distell gaan die hoë frekwensie selfstandige 

naamwoorde ook met ’n hoër passiefgebruikfrekwensie gepaard. Trouens, Teks 

Distell het die tweede hoogste passiefgebruikfrekwensie in die korpus (vgl. tabel 3.4). 

Die feit dat die hoë frekwensie selfstandige naamwoorde in Teks Distell gepaardgaan 

met ’n hoë passiefgebruikfrekwensie word bevestig deur die korrelasietoets wat 

tussen hierdie twee veranderlikes – selfstandige naamwoordfrekwensie en passief-

gebruikfrekwensie – gedoen is. Onderstaande figuur 3.1 toon ’n beduidende 

positiewe verwantskap (p = 0,00) tussen die frekwensie selfstandige naamwoorde en 

passiefgebruikfrekwensie van die tekste in die korpus. Volgens die Spearman-kor-

relasie is r2 = 0,3. Dit beteken dat 30% van die selfstandige naamwoorde wat in die 

korpus voorkom, verband hou met die aanwesigheid van die passiefkonstruksie en 

dat 70% daarvan eerder ’n sterk verband vertoon met ander faktore, soos die kom-

munikatiewe doelstelling van die teks. As die teks byvoorbeeld as ’n sterk 
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informatiewe teks moet funksioneer, bestaan die verwagting dat die frekwensie 

selfstandige naamwoorde in die teks in elk geval relatief hoog sal wees (kyk ook 

Heylighen & Dewaele 1999). 

 

  S.nwe:PK's/100:   r = 0.5860, p = 0.0042
 Spearman r = 0.59 p=0.00
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Fig. 3.1: Korrelasie: passiefgebruikfrekwensie en selfstandigenaamwoordfrekwensie 
 

Wat hier in gedagte gehou moet word, is dat dit nie net selfstandige naamwoorde is 

wat in passiefkonstruksies voorkom wat in die ondersoek betrek is nie. Alle 

selfstandige naamwoorde (eiename uitgesluit) is by die data ingereken wat 

voorgekom het binne die bestek van die teksdeel van elke jaarverslag wat by die 

ondersoek betrek is. Selfstandige naamwoorde is merkers van niemenslikheid. Dit is 

egter onvermydelik om selfstandige naamwoorde te gebruik wanneer daar gekom-

munikeer word, hetsy mondeling of skriftelik, en nog meer: selfstandige naamwoorde, 

wat die woordsoortkategorie met die hoogste frekwensie in enige taal se woordeskat 

is, sal dus noodwendig ’n hoë frekwensie vertoon in tekste wat normaal die 

formaliteitskant van die stylspektrum betrek. 

 

Kommunikasie gaan dikwels oor niemenslike dinge wat deel uitmaak van ons 

lewenswêreld. Tekste se informaliteit kom tot stand wanneer teksontwerpers of 

gespreksgenote die menslikheidsaspek van ’n teks verhoog. Dit kan gedoen word 

deur byvoorbeeld die konteksafhanklikheid van ’n uiting te verhoog en meer 
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deiktiesverwysende woorde te gebruik. In sommige tekstipes, soos jaarverslae 

byvoorbeeld, is uitings met ’n hoë graad van konteksafhanklikheid egter nie gewens 

nie want die teks moet onafhanklik van gedeelde kontekste tussen die sender en 

ontvanger(s) ondubbelsinnig en verstaanbaar wees.  

 

Jaarverslae handel in die eerste plek oor die doen en late van ’n maatskappy of 

organisasie. Daarom verwag ’n mens ’n hoë frekwensie selfstandige naamwoorde 

ook in dié tekstipe. Veral ook nominaliserings, wat die niemenslikheidsaspek in ’n 

meerdere mate as “gewone” selfstandige naamwoorde laat neerslag vind, sal in jaar-

verslae as tekstipe verwag kan word. Indien dit dus die bedoeling is om minder for-

meel te skryf, moet teksontwerpers oppas vir die gebruik van selfstandige naam-

woorde en veral nominaliserings, en dan veral ook nog as hulle in kombinasie met 

die passiefkonstruksie gebruik word.      

 

As die data van Teks Distell en Teks Cape Joint in die lig van wat hierbo gesê word, 

opnuut met mekaar vergelyk word, maak dit sin dat Teks Cape Joint informeler as 

Teks Distell voorkom. Teks Cape Joint het die laagste frekwensie selfstandige 

naamwoorde (merkers van formaliteit) en verteenwoordig een van die tekste met die 

laagste passiefgebruikfrekwensies in die korpus (vgl. tabel 3.4). Teks Cape Joint 

het ’n F-indeks van 52,5, wat ’n ondergemiddelde 20

Teks Cape Joint het egter 9 keer meer voornaamwoorde en 2,3 keer meer bywoorde 

as Teks Distell. Dit klop met wat hierbo gesê word oor die verhoging van die 

informaliteitsgraad van ’n teks deur die menslikheidsaspek daarvan te vergroot. 

Voornaamwoorde is ’n tipiese deiktiese kategorie wat die menslikheidsindeks van ’n 

teks verhoog en daardeur die formaliteitsgraad van ’n teks verlaag. Voornaamwoorde 

 telling op die F-indeks van 

hierdie korpus jaarverslae verteenwoordig. 

 

Dit is egter interessant dat Teks Distell se werkwoordfrekwensie en frekwensie 

subjektiewe adjektiewe hoër is as dié van Teks Cape Joint. Albei hierdie woordsoorte 

is deel van die deiktiese kategorie en woordsoorte binne hierdie kategorie is merkers 

van informaliteit. 

 

                                            
20 Die gemiddelde F-indeks van die korpus is 54,7. 
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korreleer negatief met passiefgebruikfrekwensie in ’n teks. (Die resultate van die 

korrelasie-ondersoek ten opsigte van voornaamwoorde sal in par. 3.5.11 bespreek 

word.) Verder is dit interessant dat daar wel eerstepersoonsverwysing in die 

informeler Teks Cape Joint voorkom en geen eerstepersoonsverwysings in Teks 

Distell nie. Die frekwensie van derdepersoonsverwysing in die twee tekste is 

interessant. In albei tekste is die frekwensie van derdepersoonsverwysing hoër as die 

van eerstepersoonsverwysing. Eerstepersoonsverwysing verkort die afstand tussen 

gespreksgenote en hoe meer eerstepersoonsverwysings daar in ’n teks voorkom, 

hoe informeler is ’n teks. Derdepersoonsverwysing word nie net gebruik om na 

mense te verwys nie, maar dikwels ook om na sake te verwys. Vergelyk die volgende 

voorbeeldsin uit Teks Cape Joint: 

 

24. ’n Faktor wat bygedra het tot hierdie uitstekende bonusverklaring waaruit alle 

lede voordeel getrek het, was die toekenning van Old Mutual en Sanlam 

aandele wat met hulle demutualisering plaasgevind het. [Teks Cape Joint] 

 

Deur gebruik te maak van die derdepersoonsverwysing hulle (in plaas van ’n naam-

woordgroepkonstruksie soos ... die maatskappye se demutualisering ...) word daar ’n 

groter menslikheidsgevoel in die teks geskep. Dit dwing ’n verminderde 

formaliteitsgraad in die teks af. In die lig van wat hierbo uiteengesit is, sou ’n mens 

dus verwag dat Teks Cape Joint informeler as Teks Distell sal wees. Die verwagting 

word deur die F-indeks van die twee tekste bevestig. 

 

3.5.8 Vergelyking: frekwensie objektiewe adjektiewe (Teks Venfin en Teks Prok) 

Vervolgens word een van die tekste met die tweede hoogste frekwensie objektiewe 

adjektiewe (Teks Venfin) vergelyk met die teks met die tweede laagste frekwensie 

objektiewe adjektiewe. Objektiewe adjektiewe maak soos selfstandige naamwoorde 

deel uit van die niedeiktiese kategorie en word met formaliteit geassosieer. Ter wille 

van maklike verwysing word die data van die twee tekste hieronder gegee.   
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Tabel 3.13: Data: frekwensie objektiewe adjektiewe  

 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam Woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 
F-

indeks 

Venfin 1014 2,7 21,7 7,1 11,4 2 1,8 0,2 0 1,6 1,8 55,9 
Prok 1014 3,5 23,3 3,2 11,5 2,5 0,9 0,3 0 0,6 2,6 54,5 

 

Die frekwensie objektiewe adjektiewe in Teks Venfin is 2,2 keer dié van Teks Prok. 

Hoewel Teks Prok se frekwensie selfstandige naamwoorde hoër is as dié van Teks 

Venfin, is die som van die woordsoorte in die niedeiktiese, formele kategorie hoër in 

Teks Venfin (28,8) as in Teks Prok (26,5). 

 

Teks Prok se passiefgebruikfrekwensie is egter 1,2 keer meer as dié van Teks Venfin. 

Die hoër frekwensie selfstandige naamwoorde en gepaardgaande hoër passiefge-

bruikfrekwensie klop met die uitkoms van die korrelasie-ondersoek wat na hierdie 

twee veranderlikes – passiefgebruikfrekwensie en selfstandigenaamwoordfrekwensie 

– gedoen is en waarvan die resultate hierbo in par. 3.5.7 bespreek is. Nieteen-

staande die feit dat Teks Prok ’n hoër passiefgebruikfrekwensie en hoër frekwensie 

selfstandige naamwoorde bevat, wat albei merkers van formaliteit is, is die teks 

volgens die F-indeks informeler as Teks Venfin. Die som van die woordsoorte in die 

deiktiese kategorie van die twee tekste, wat met informaliteit geassosieer word, 

verskil nie veel nie: in Teks Venfin se geval is dit 17 en in Teks Prok se geval 17,5. In 

dié kategorie, waarin die woordsoorte merkers is van informaliteit, is dit opvallend dat 

die voornaamwoordfrekwensie van Teks Venfin, wat die formeler teks van die twee is, 

dubbel so hoog as die van Teks Prok is. Hoe hoër die frekwensie voornaamwoorde, 

hoe informeler behoort ’n teks te wees. 

 

Terselfdertyd is Teks Venfin se passiefgebruikfrekwensie ook laer as dié van Teks 

Prok. Hoe laer die passiefgebruikfrekwensie, hoe informeler behoort die teks te wees. 

As die F-indekse van die twee tekste in ag geneem word, weerlê dit egter dié 

verwagtings. Omdat Teks Prok se F-indeks laer is as dié van Teks Venfin sou ’n 

mens verwag dat die voornaamwoordfrekwensie, wat ’n merker is van informaliteit, 

juis hoër sal wees in Teks Prok. Omdat die som van die twee tekste se deiktiese 

kategorie nie veel verskil nie, moet die antwoord vir die verskil in die F-indeks gesoek 
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word in die tellings van die woordsoorte in die niedeiktiese kategorie, wat merkers is 

van formaliteit. 

 

As daar dan boonop in ag geneem word dat die frekwensie van die selfstandige 

naamwoorde, wat met formaliteit geassosieer word, in Teks Prok hoër is as die in 

Teks Venfin maar dat Teks Prok informeler volgens die F-indeks is, moet die 

antwoord vir Teks Venfin se hoër formaliteit geleë wees in die feit dat die teks 2,2 

keer meer objektiewe adjektiewe as Teks Prok het. 

 

Die korrelasie-ondersoek wat uitgevoer is tussen dié twee veranderlikes, naamlik 

objektiewe adjektiewe en passiefgebruikfrekwensie, het volgens die Spearman-telling 

nie statisties beduidende resultate gelewer nie (p = 0,23). Figuur 3.2 hieronder 

illustreer die statisties onbeduidende positiewe korrelasie tussen die twee 

veranderlikes.  

 

  Obj.adj.:PK's/100:   r = 0.1918, p = 0.3925
 Spearman r = 0.26 p=0.23
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Fig. 3.2: Korrelasie: passiefgebruikfrekwensie en frekwensie objektiewe adjektiewe  

 

Hierdie korrelasie-ondersoek toon dus dat die voorkoms van die passiefkonstruksie 

nie die voorkoms van objektiewe adjektiewe in ’n teks bepaal of beïnvloed nie. 

Indien ’n teks dus ’n hoë frekwensie objektiewe adjektiewe het, sal dit die 

formaliteitsgraad van ’n teks verhoog, ongeag die passiefgebruikfrekwensie in die 

teks.  
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3.5.9 Vergelyking: werkwoordfrekwensie (Teks KNB en Teks Clover) 

Die derde woordsoort wat in die deiktiese kategorie as merker van informaliteit by die 

ondersoek betrek is, is werkwoorde. In hierdie paragraaf word Teks KNB wat die 

tweede hoogste werkwoordfrekwensie in die korpus het, vergelyk met Teks Clover 

wat die derde laagste werkwoordfrekwensie het. Hierdie twee tekste is geselekteer 

omdat ’n vergelyking reeds tussen die data van Teks Remgro, wat die laagste 

werkwoordfrekwensie in die korpus het en Teks Derebus wat die hoogste werk-

woordfrekwensie weerspieël, in par. 3.5.5 hierbo bespreek is. Die data van die teks 

wat die tweede laagste werkwoordfrekwensie in die korpus het, naamlik Teks US, is 

ook reeds in die vergelyking in par. 3.5.4 ingesluit.  

 

Ter wille van maklike verwysing word die data van die twee tekste hieronder gegee. 

 
Tabel 3.14: Data: werkwoordfrekwensie 

 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam Woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 
F-

indeks 

Clover 572 1,6 23 4,9 9,1 3,8 2,8 1,7 0 1,1 2,4 54,9 
KNB 961 1,2 20,8 6,7 13,3 3,5 2,7 1,4 0 1,4 2,2 52,9 

 

’n Hoë werkwoordfrekwensie word met informaliteit geassosieer omdat die gebruik 

van werkwoorde ’n teks verlewendig en die menslikheidsaspek daardeur in die teks 

verhoog word. 

 

Teks KNB, wat 1,5 keer meer werkwoorde as Teks Clover bevat, se graad van 

formaliteit is volgens die F-indeks ook laer as dié van Teks Clover. Die tellings van 

die oorblywende woordsoorte (subjektiewe adjektiewe, voornaamwoorde en bywoor-

de) in die deiktiese (informele) kategorie van die twee tekste, toon – teen die verwag-

ting in – dat Teks Clover, wat die formeelste teks van die twee is, hoër tellings as 

Teks KNB ten opsigte van al die ander woordsoorte in die deiktiese (informele) 

kategorie het. 

 

Hoër frekwensies van woordsoorte in hierdie kategorie lei tot laer tellings in die 

formaliteitsindeks. ’n Mens sou dus verwag dat Teks KNB wat die informeelste teks 
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van die twee is, hoër frekwensies sal toon in die woordsoorte wat die deiktiese 

kategorie uitmaak en wat met informaliteit geassosieer word. 

 

Die frekwensie van die subjektiewe adjektiewe, voornaamwoorde en bywoorde in die 

deiktiese kategorie verskil nie baie van mekaar in die twee tekste nie. Die som van 

die frekwensies van bogenoemde drie woordsoorte in Teks Clover is 9 en in Teks 

KNB 8,4. Indien ’n mens hierdie drie woordsoorte buite rekening laat in die soeke 

na ’n verduideliking waarom Teks KNB informeler as Teks Clover is, moet die ant-

woord geleë wees in die frekwensies van die oorblywende woordsoorte, naamlik 

werkwoorde in die deiktiese (informele) kategorie en selfstandige naamwoorde en 

objektiewe adjektiewe in die niedeiktiese (formele) kategorie. Selfs die passiefge-

bruikfrekwensie van die twee tekste verskil nie aansienlik nie. 

 

Wat verder opvallend is, is dat die frekwensie van die objektiewe adjektiewe hoër in 

Teks KNB as in Teks Clover is. Dit is ook teen die verwagting: objektiewe adjektiewe 

is ’n merker van formaliteit en ’n hoër frekwensie hiervan in ’n teks word met ’n hoër 

graad van formaliteit geassosieer. Die som van die frekwensies van die woordsoorte 

in die niedeiktiese (formele) kategorie is egter ietwat hoër in Teks Clover as in Teks 

KNB (27,9 teenoor 27,5). Indien die frekwensies van die woordsoorte in die nie-

deiktiese kategorie ook buite rekening gelaat word omdat die som van die 

frekwensies daarvan nie veel in die twee tekste verskil nie, moet die laer graad van 

formaliteit in Teks KNB toegeskryf word aan die veel hoër werkwoordfrekwensie in 

hierdie teks. 

 

Daar is ook ’n ondersoek uitgevoer na die korrelasie tussen werkwoordfrekwensie en 

passiefgebruikfrekwensie. Volgens die Spearman-telling (p = 0,54) is die negatiewe 

korrelasie tussen die twee veranderlikes statisties onbeduidend.  

 

Die vorm van die grafiek hieronder toon duidelik die swak negatiewe korrelasie 

tussen werkwoord- en passiefgebruikfrekwensie. 
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  Wwe:PK's/100:   r = -0.1373, p = 0.5423
 Spearman r = -0.14 p=0.54
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Fig. 3.3: Korrelasie: passiefgebruikfrekwensie en werkwoordfrekwensie 

 

Die afleiding wat uit bostaande bespreking gemaak kan word, bevestig wat in die 

literatuur oor die gebruik van werkwoorde gesê word, naamlik dat hulle merkers is 

van informaliteit. Die data van die twee tekste het aangedui dat hoe hoër die 

werkwoordfrekwensie in ’n teks, hoe informeler is die teks. Nieteenstaande die feit 

dat die frekwensie subjektiewe adjektiewe, wat ’n merker van informaliteit is, hoër 

was in die formeler teks (Teks Clover) en die voornaamwoordfrekwensie, wat 

geassosieer word met menslikheid én informaliteit, ook hoër was in dié teks as in 

Teks KNB, was Teks KNB as gevolg van sy hoë werkwoordfrekwensie tog informeler 

as Teks Clover. 

  

3.5.10 Vergelyking: frekwensie subjektiewe adjektiewe (Teks Pepkor en Teks 

Senwes) 

In hierdie paragraaf word die mate waarin subjektiewe adjektiewe bydra tot die 

formaliteitsgraad van ’n teks ondersoek deur Teks Pepkor en Teks Senwes met 

mekaar te vergelyk. Teks Pepkor het die derde laagste frekwensie subjektiewe 

adjektiewe en Teks Senwes die derde hoogste frekwensie subjektiewe adjektiewe in 

die korpus. Die data van die twee tekste word hieronder aangebied. 
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Tabel 3.15: Data: frekwensie subjektiewe adjektiewe 

 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam Woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 
F-

indeks 

Pepkor 1028 1 21 6,7 10,5 1,9 1,9 0,2 0,2 1,6 3,2 55,1 
Senwes 1014 2 22,5 5,5 11 5,1 1,1 0,4 0 0,7 3 53,9 

 

Die som van die frekwensies van die woordsoorte in die niedeiktiese kategorie is 

ietwat hoër in Teks Senwes as in Teks Pepkor (28 teenoor 27,7). Die niedeiktiese 

kategorie is ’n merker van formaliteit en ’n mens sou dus op grond van die tellings in 

hierdie kategorie, die teenoorgestelde verwag as wat die F-indekse tans toon: Teks 

Senwes se F-indeks is laer as dié van Teks Pepkor (53,9 teenoor 55,1) en Teks 

Senwes is op grond van die F-indeks dus informeler as Teks Pepkor. As daar verder 

in aanmerking geneem word dat Teks Senwes se passiefgebruikfrekwensie 2 keer 

dié van Teks Pepkor is, sou ’n mens soveel te meer verwag dat Teks Senwes for-

meler as Teks Pepkor behoort te wees. In die lig hiervan moet die rede waarom Teks 

Senwes dan informeler as Teks Pepkor is, in die frekwensies van die woordsoorte in 

die deiktiese kategorie gesoek word. 

 

Daar is weinig verskil tussen die werkwoord- en bywoordfrekwensies van die twee 

tekste. Dit beteken dat daar weinig verskil tussen die twee tekste in terme van 

lewendigheid behoort te wees. Boonop is die voornaamwoordfrekwensie in Teks 

Pepkor, wat die formeelste teks van die twee is, teen die verwagting in, hoër as in die 

informeler Teks Senwes. Daar kom selfs tweedepersoonsverwysing in Teks Pepkor 

voor. Dit is nogal verrassend, wat in die genre jaarverslae, wat een van die formeler 

tekstipes verteenwoordig, kom tweedepersoonsverwysing as merker van informaliteit 

nie dikwels voor nie. Vergelyk die volgende voorbeeldsin uit die teks:  

 

25. Om teen sterker mededinging te oorleef, moet Pepkor se bedryfsmaatskappye 

klaarblyklik ’n duidelike en eiesoortige posisie handhaaf afgesien daarvan om 

hulle belofte gestand te doen dat “jy kan bekostig wat jy begeer.” [Teks 

Pepkor] 
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Volgens hulle jaarverslag, is Pepkor deel van ’n klerasiekleinhandelkettinggroep wat 

op die kontantafslagmark toegespits is. Die jy in bostaande voorbeeldsin is dus 

gemik op enige potensiële klant. Die feit dat die skrywer na die gedeelte tussen 

aanhalingstekens as ’n “belofte” verwys, verhoog die affektiwiteit en stelligheid van 

die uiting. Verhoogde affektiwiteit gaan gepaard met ’n hoër graad van informaliteit. 

Met die direkte aanspreking in voorbeeldsin 25 word die afstandelikheid in die teks 

verklein en dus die formaliteitsgraad verlaag. Van belang hier is om te onthou dat die 

potensiële klante van Pepkor nie die doelgroep is vir wie hierdie teks geskep is nie, 

maar eerder vir die aandeelhouers. Nogtans dra die klante in ’n groot mate by tot die 

finansiële welstand van die maatskappy en is dit om hierdie rede belangrik dat die 

maatskappy sy verbintenis (hierbo genoem sy “belofte”) ten opsigte van sy klante 

aan sy aandeelhouers duidelik maak.  Dit is belangrik dat aandeelhouers oortuig 

moet word dat die maatskappy relevant en aantreklik vir sy potensiële klante is en bly. 

 

Dit is dus strategies en funksioneel om die klant(e) op hierdie manier direk by die 

teks te betrek want dit verhoog die oortuigingskrag van die uiting. As die skrywer 

byvoorbeeld besluit het om te skryf dat “almal kan bekostig wat hulle begeer” sou dit 

nie dieselfde oortuigingskrag gehad het nie: die onbepaaldheid wat in die voornaam-

woord almal opgesluit lê en die gepaardgaande gebruik van derdepersoons-

verwysing (hulle) vergroot weer die afstandelikheid in die teks en lesers voel nie 

direk aangespreek nie. Die effek (minder afstandelikheid, meer direktheid en stellig-

heid) wat geskep word met die herhaling van die tweedepersoonsverwysing jy ... jy 

in die oorspronklike voorbeeld gaan verlore met die gebruik van almal ... hulle. 

 

Die feit dat die frekwensies van Teks Pepkor se niedeiktiese, formele kategorie laer 

is as die van Teks Senwes, dat Teks Pepkor se passiefgebruikfrekwensie laer is as 

Teks Senwes en die feit dat die voornaamwoordfrekwensie, waaronder tweedeper-

soonsverwysing, hoër in Teks Pepkor as in Teks Senwes is, verhoog die verwagting 

dat dié teks ook informeler as Teks Senwes moet wees. Tog is dit nie die geval nie. 

Die enigste afleiding wat op grond van bostaande data gemaak kan word, is dat Teks 

Senwes se informaliteit gesetel is in die teks se veel hoër frekwensie subjektiewe 

adjektiewe. Teks Senwes het 2,7 keer meer subjektiewe adjektiewe as Teks Pepkor. 
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Die gevolgtrekking wat uit bostaande bespreking gemaak kan word, is dat ’n hoë 

frekwensie subjektiewe adjektiewe in ’n teks die effek van formaliteitsmerkers soos 

passiefkonstruksies en selfstandige naamwoorde neutraliseer en daartoe bydra 

dat ’n teks informeler raak hoe hoër die frekwensie subjektiewe adjektiewe in die teks 

is. 

 

3.5.11 Vergelyking: voornaamwoordfrekwensie (Teks Distell en Teks AHI)  

’n Vergelyking tussen die teks met die laagste voornaamwoordfrekwensie in die 

korpus (Teks BKB) en die teks met die hoogste voornaamwoordfrekwensie (Teks 

Mettle) sou soortgelyk wees aan die vergelyking wat in par. 3.5.5 bespreek is tussen 

Teks Remgro (met die hoogste F-indeks in die korpus) en Teks Derebus (met die 

laagste F-indeks). Die rede hiervoor is dat die F-indeks van Teks BKB en Teks Mettle, 

net soos in die geval van Teks Remgro en Teks Derebus, wat onderskeidelik die 

formeelste en informeelste tekste in die korpus jaarverslae is, ook twee uiterste punte 

op die formaliteitskaal verteenwoordig. Teks BKB is die tweede formeelste teks in die 

korpus en Teks Mettle die tweede informeelste teks in die korpus. Om hierdie rede 

word Teks AHI, wat volgens die F-indeks die vyfde informeelste teks in die korpus is, 

maar waarvan die voornaamwoordfrekwensie teen die verwagting in aansienlik laag 

is vir so ’n informele teks, geselekteer om te vergelyk met die teks wat die derde 

formeelste teks in die korpus is, naamlik Teks Distell, wat ook ’n lae voornaam-

woordfrekwensie weerspieël. In die bespreking sal daar ook na die frekwensietellings 

van Teks US verwys word omdat Teks US dieselfde F-indeks as Teks Distell het. Om 

hierdie rede word die data van Teks US ook in die tabel hieronder gegee. Met die 

vergelyking sal daar probeer word om vas te stel in watter mate voornaamwoordfre-

kwensie die formaliteitsgraad van ’n teks beïnvloed. Vir maklike verwysing word die 

data van hierdie drie tekste, soos wat dit in tabel 3.4 hierbo voorkom, hieronder 

herhaal. 
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Tabel 3.16: Data: voornaamwoordfrekwensie 

 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam Woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 
F-

indeks 

US 1018 1 22 7,1 8 3,9 0,4 0,1 0,1 0,2 1,7 57,6 
Distell 1013 2,9 27 6,4 12,6 3,8 0,3 0 0 0,3 1,5 57,6 
AHI 663 0,9 21,7 2,7 12,4 4,7 1,5 1,1 0 0,5 1,8 52 

 

 

Die werkwoordfrekwensie van die formeler Teks Distell is ietwat hoër as die van Teks 

AHI (12,6 teenoor 12,4) en daar is ook nie ’n groot verskil in die bywoordfrekwensie 

van die twee tekste nie (1,5 teenoor 1,8). Trouens, daar is ’n verskil van 0,1 tussen 

die som van die werkwoord- en bywoordfrekwensies van die twee tekste (Teks Distell: 

14,1 en Teks AHI: 14,2). Die bydrae van hierdie twee woordsoorte uit die deiktiese 

kategorie tot die graad van informaliteit kan ’n mens dus argumenteer, is in die twee 

tekste dieselfde. Die informaliteit van Teks AHI is gesetel in die veel laer 

frekwensietellings van die woordsoorte in die niedeiktiese, formele kategorie van die 

teks en die hoër frekwensies subjektiewe adjektiewe en voornaamwoorde in die 

deiktiese kategorie. 

 

Voornaamwoorde is merkers van informaliteit. Daar kom ook eerstepersoons-

verwysing in Teks AHI voor, terwyl Teks Distell geen eerstepersoonsverwysing bevat 

nie.  Hoewel die voornaamwoordfrekwensie in Teks AHI besonder laag21

                                            
21 Teks Cape Joint en Teks Affies byvoorbeeld se F-indekse is ná aan die van Teks AHI, maar Teks 
AHI se voornaamwoordfrekwensie is veel laer as dié van die ander twee tekste. Teks Cape Joint 
het ’n F-indeks van 52,5 en ’n voornaamwoordfrekwensie van 2,7; Teks Affies het ’n F-indeks van 51,3 
en ’n voornaamwoordfrekwensie van 3,9; Teks AHI se F-indeks is 52 en voornaamwoordfrekwensie 
1,5. 

 is vir ’n teks 

wat een van die informeelste tekste in die korpus is, het dit steeds 5 keer meer 

voornaamwoorde per 100 woorde as Teks Distell. Teks Distell het ’n ooglopend hoë 

passiefgebruikfrekwensie, die tweede hoogste in die korpus. Die lae voornaam-

woordfrekwensie, wat in Teks Distell gepaardgaan met ’n hoë passiefgebruik-

frekwensie, sluit aan by die resultate van die korrelasie-ondersoek wat gedoen is 

tussen voornaamwoord- en passiefgebruikfrekwensie.  
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Die ondersoek het getoon dat daar ’n matige negatiewe korrelasie tussen die twee 

veranderlikes bestaan. Op grond van die waarde van die Spearman-korrelasie (p = 

0,01) is daar ’n beduidende verwantskap tussen die twee veranderlikes: hoe hoër die 

passiefgebruikfrekwensie in ’n teks, hoe laer is die voornaamwoordfrekwensie van 

die teks. Dit is te verstane, want die passiefkonstruksie maak dit moontlik om die 

semantiese onderwerp van die sin (wat dikwels deur middel van ’n voornaamwoord 

geëkspliseer word), uit die sin weg te laat. Die negatiewe korrelasie kan ook van die 

vorm van die grafiek hieronder afgelei word. 

 

 

  V.nwe:PK's/100:   r = -0.5279, p = 0.0116
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Fig. 3.4: Korrelasie: passiefgebruikfrekwensie en voornaamwoordfrekwensie 

 

Ondersoeke is ook uitgevoer om korrelasies te bepaal tussen eerstepersoons-

verwysing en passiefgebruikfrekwensie en derdepersoonsverwysing en passiefge-

bruikfrekwensie. Omdat tweedepersoonsverwysing in slegs vier van die tekste in die 

korpus voorgekom het, is daar nie ’n korrelasie-ondersoek ten opsigte van hierdie 

veranderlike en die passiefgebruikfrekwensie uitgevoer nie. 

 

Die korrelasie-ondersoek wat gedoen is tussen die voorkoms van eerstepersoons-

verwysing en passiefgebruikfrekwensie het getoon dat  daar ’n statisties beduidende 

verwantskap tussen die twee veranderlikes is (p = 0,00). Die negatiewe korrelasie 

tussen eerstepersoonsverwysing en passiefgebruikfrekwensie word hieronder grafies 

aangebied. 
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  1eP:PK's/100:   r = -0.4533, p = 0.0341
 Spearman r = -0.59 p=0.00
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Fig. 3.5: Korrelasie: passiefgebruikfrekwensie en eerstepersoonsverwysing 

 

Hoe minder daar dus in ’n teks van eerstepersoonsverwysing gebruik gemaak word, 

hoe hoër behoort die passiefgebruikfrekwensie van die teks te wees.  Die feit dat 

daar geen eerstepersoonsverwysings in Teks Distell voorkom nie, versterk op grond 

van bostaande resultate van die korrelasie-ondersoek die verwagting dat die 

passiefgebruikfrekwensie in die teks hoër behoort te wees. 

 

Bogenoemde resultate klop ook met wat Müller (1998) in haar studie oor passiefge-

bruikfrekwensie en formaliteit in jaarverslae bevind het. Sy het ook bevind dat daar ’n 

beduidende negatiewe korrelasie tussen die twee veranderlikes, eerstepersoons-

verwysing en passiefgebruikfrekwensie, is. In haar ondersoek het sy bevind dat 40% 

van die variansie tussen die twee veranderlikes gemeenskaplik is; 40% van die 

voorkoms van die een veranderlike kon dus verklaar word deur die voorkoms van die 

ander veranderlike in die teks. 

 

In die korrelasie-ondersoek wat in hierdie studie tussen die twee veranderlikes 

uitgevoer is en waarvan die resultate hierbo grafies weergegee word, is 30% van die 

variansie gemeenskaplik en kan 30% van die voorkoms van die een veranderlike 

verklaar word deur die voorkoms van die ander veranderlike in die teks. 
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Indien die 29 passiefkonstruksies in Teks Distell van naderby bekyk word, is dit 

opvallend dat daar slegs een agenthebbende passiefkonstruksie in die teks voorkom. 

Die agent wat in die deur-voorsetselgroep voorkom (vergelyk voorbeeldsin 26 uit 

Teks Distell hieronder), is egter nie ’n tipiese agent wat voldoen aan die eg menslike 

voorwaarde wat karakteriserend is van tipiese agente22

Voorbeeld 27(b) en (c) verteenwoordig twee gemanipuleerde passiefweergawes van 

voorbeeldsin 27(a). Die tematiese verskuiwings wat deur die gebruik van die 

 nie. Vir die doel van hierdie 

ondersoek word daar na hierdie tipe agente as kwasidoeners verwys (Müller 1998). 

 

26. Hul aanbevelings is deur ’n reëlingskomitee oorweeg [...] 

[Teks Distell, PK4] 

 

Hoewel die woord reëlingskomitee wel ’n graad van menslikheid bevat, want ’n 

komitee kan net uit mense bestaan, dra die woord nie dieselfde mate van 

menslikheid as wat ’n tipiese agent tot die teks sou bydra nie. Volgens Müller 

(1998:85) wys Lakoff en Van Oosten (in Cornelis, 1997:46) daarop dat dit juis minder 

prototipiese agente is (soos reëlingskomitee in voorbeeldsin 24 hierbo) wat meer 

geskik is om as agente in deur-voorsetselgroepe in ’n passiefkonstruksie op te tree. 

 

Van belang in voorbeeldsin 26 hierbo is dat die selfstandige naamwoord (reëlings-

komitee) wat hier as agent gebruik word, in hierdie studie deel uitmaak van die 

niedeiktiese kategorie, wat met formaliteit geassosieer word en dus nie met 

menslikheid (informaliteit) nie. Dit beteken dat die gebruik van kwasidoeners soos 

reëlingskomitee in agenthebbende passiefkonstruksies weinig menslikheid of 

informaliteit tot ’n teks toevoeg. 

 

In dieselfde teks kom voorbeeldsin 27(a) hieronder voor. Die sin is ’n aktiefsin: die 

selfstandige naamwoord werksgroepe, wat ’n graad van menslikheid bevat, staan in 

die tema- of onderwerpsposisie en in die tweede sin van die voorbeeld word daar 

met die voornaamwoord hulle terugverwys na die tema (werksgroepe) van die vorige 

sin. Hierdeur word die menslikheid in die teks verhoog. 

 

                                            
22 Volgens De Stadler (1997) is ’n tipiese agent gewoonlik menslik. 
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passiefkonstruksie bewerkstellig word, verlaag die menslikheidsaspek in die twee 

sinne. In voorbeeldsin 27(b) word die temaposisie in albei sinne ingeneem deur ’n 

onderwerp wat niemenslik is, naamlik Bedryfstelsels en ’n Tweeledige doelwit. Die 

daar-passiefkonstruksie wat in die tweede sin van voorbeeld 27(c) gebruik word, 

verlaag die menslikheidsaspek in die voorbeeld nog meer. Die onbepaaldheid van 

die voornaamwoord daar het geen menslikheid in sy bestek nie, wat die afstandelik-

heid in die teks verhoog en daarmee ook die formaliteitsgraad. 

 

27(a): Werksgroepe wat vir bedryfsaktiwiteite verantwoordelik is, het bedryfstelsels 

ontwerp om by markgeleenthede, die dryfkragte van winsgewendheid en 

prestasievereistes, aan te sluit. Hulle het ook ’n tweeledige doelwit gestel [...] 

[Teks Distell]  

27(b): Bedryfstelsels is (deur werksgroepe) ontwerp wat vir bedryfsaktiwiteite 

verantwoordelik is, om by markgeleenthede, die dryfkragte van wins-

gewindheid en prestasievereistes aan te sluit. ’n Tweeledige doelwit is ook 

(deur hulle) gestel [...] 

27(c): Bedryfstelsels is (deur werksgroepe) ontwerp wat vir bedryfsaktiwiteite 

verantwoordelik is, om by markgeleenthede, die dryfkragte van winsge-

windheid en prestasievereistes aan te sluit. Daar is ook ’n tweeledige doelwit 

gestel [...] 

 

Die inhoud van jaarverslae fokus veral op die gebeure in die verslagjaar en dus op 

niemenslike aktiwiteite. Wie vir die gebeure verantwoordelik was, is van minder 

belang. Daarom sou ’n mens minder agenthebbende passiefkonstruksies in die 

tekstipe verwag. Selfs Teks AHI, wat informeler as Teks Distell is, bevat geen enkele 

agenthebbende passiefkonstruksie nie. Die verskil is egter dat Teks AHI vyf keer 

meer voornaamwoorde bevat as Teks Distell.  

 

Teks Distell en Teks US weerspieël op grond van die F-indeks dieselfde graad van 

formaliteit, naamlik 57,6.  Die passiefgebruikfrekwensie in Teks Distell is egter 2,9 

keer hoër as die in Teks US. Van naderby beskou, is 4 van die 11 passief-

konstruksies wat in Teks US voorkom, agenthebbend. Drie van hierdie passief-



Kwantitatiewe ondersoek: Jaarverslae 
 

 94 

konstruksies bevat weliswaar kwasidoeners (vgl. voorbeeldsin 28 en 29), terwyl 

een ’n tipiese (menslike) agent bevat (vgl. voorbeeldsin 30). 

 

28.  In Januarie 2001 is ’n Finansiële Handleiding vir Hoër Onderwysinstellings 

deur die Departement van Onderwys uitgereik [...] [Teks US, PK 6] 

29. Die netto toename van R120,506 miljoen in kapitaal en reserwes verteen-

woordig ’n afname van R10,708 miljoen in onbeperkte fondse, wat diskresio-

nêr deur die Raad aangewend kan word, en ’n toename van R131, 214 

miljoen in beperkte fondse, wat nie diskresionêr deur die Raad aangewend 

kan word nie. [Teks US, PK 9 en 10] 

30. Die viserektorsportefeulje wat deur prof. Walter Claassen behartig word, het 

terselfdertyd van Akademies na Navorsing verander.  [Teks US, PK4] 

 

Die formaliteitsgraad van Teks US en Teks Distell is dieselfde, en wat die frekwensie 

subjektiewe adjektiewe, voornaamwoorde en bywoorde betref, is daar nie groot 

verskille nie. Tog is daar ’n beduidende verskil in hulle werkwoordfrekwensie, met 

Teks Distell wat 1,6 keer meer werkwoorde as Teks US bevat. ’n Mens sou dus kon 

verwag dat die lewendigheid in Teks Distell hoër sal wees en die teks dus informeler 

as Teks US sal wees. Dit is egter nie die geval nie: die twee tekste weerspieël 

dieselfde graad van formaliteit. Hoewel die frekwensie voornaamwoorde van die twee 

tekste nie beduidend verskil nie, is dit opvallend dat Teks US eerste-, tweede- en 

derdepersoonsverwysing bevat. Teks Distell bevat net derdepersoonsverwysing. 

Eerste- en tweedepersoonsverwysing het ’n groter invloed op die afstandelikheid 

in ’n teks as derdepersoonsverwysing. Boonop kom daar meer agenthebbende 

passiefkonstruksies in Teks US voor, wat die menslikheidsaspek in hierdie teks 

behoort te verhoog.  

 

Hoewel ’n hoë werkwoordfrekwensie geassosieer word met lewendigheid en 

informaliteit in ’n teks, verhoog die gebruik van voornaamwoorde die menslik-

heidsaspek van die teks wat ’n groter invloed het op die formaliteitsgraad van ’n teks. 

In tekstipes waarin die passiefgebruikfrekwensie noodwendig hoog sal wees en 

daarom dan ook die frekwensie selfstandige naamwoorde, moet skrywers doelbewus 

gebruik maak van agenthebbende passiefkonstruksies, selfs al maak hulle van 
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kwasidoeners gebruik, soos die voorbeelde hierbo aandui. Daarbenewens, moet 

skrywers ook gebruik maak van eerste-, tweede- en derdepersoonsverwysing. Dit 

verhoog die menslikheid in die teks en dra by tot ’n laer formaliteitsgraad. 

3.5.12 Vergelyking: bywoordfrekwensie (Teks Absa en Teks Naspers)  

Hoewel die korrelasie-ondersoek tussen die passiefgebruikfrekwensie en die 

bywoordfrekwensie getoon het dat daar ’n swak negatiewe en onbeduidende 

korrelasie tussen dié twee veranderlikes is (p = 0,33; sien figuur 3.6 hieronder), volg 

hier tog ’n vergelyking van die resultate van die twee tekste met die hoogste 

bywoordfrekwensie (Teks Naspers) en laagste bywoordfrekwensie (Teks Absa). 

Hierdeur kan daar bepaal word of daar algemene gevolgtrekkings gemaak kan word 

oor die optrede en samespel van sommige woordsoorte en die uitwerking daarvan op 

die formaliteitsindeks van die besondere teks (sien ook tabel 3.18 vir ’n opsomming 

van die resultate van die korrelasie-ondersoeke tussen die verskillende woordsoorte 

en passiefgebruikfrekwensie en tabel 3.19 vir ’n opsomming van die resultate van die 

korrelasie-ondersoek tussen sommige woordsoortkategorieë onderling).  

 

  Bw.:PK's/100:   r = -0.2792, p = 0.2083
 Spearman r = -0.22 p=0.33

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

Bw.

0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8

P
K

's
/1

00

 
Fig. 3.6: Korrelasie: passiefgebruikfrekwensie en bywoordfrekwensie 

 

Ter wille van maklike verwysing word die resultate van Teks Absa en Teks Naspers 

soos dit in tabel 3.4 voorkom, hieronder herhaal. 
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Tabel 3.17: Data: bywoordfrekwensie 

 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam Woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 
F-

indeks 

Absa 1154 2,1 23,1 6,8 11,4 3,4 0,6 0 0 0,6 0,8 56,9 

Naspers 1022 2,3 21 6,6 11,6 2,6 1,7 0,6 0 1,1 3,7 54 

 

As die frekwensie van die woordsoorte in die deiktiese kategorie van die twee tekste 

vergelyk word, lê die grootste verskil in hulle bywoordfrekwensie. Teks Naspers se 

bywoordfrekwensie is meer as vier keer hoër as dié van Teks Absa, terwyl die 

werkwoordfrekwensie van die twee tekste nie beduidend verskil nie. Die frekwensie 

van die subjektiewe adjektiewe in Teks Absa is 1,3 keer meer as dié van Teks 

Naspers.  Hoewel subjektiewe adjektiewe met informaliteit geassosieer word, is Teks 

Naspers steeds informeler as Teks Absa. Dit kan moontlik verduidelik word as die 

som van die werkwoord- en bywoordfrekwensies van die twee tekste vergelyk word. 

Tekste wat ’n hoër gebruiksfrekwensie van hierdie twee woordsoorte toon, behoort 

informeler te wees as tekste waarvan die gebruiksfrekwensie van dié woordsoorte 

laer is.  

 

Die som van dié twee woordsoortkategorieë, naamlik werkwoorde en bywoorde, is in 

Teks Naspers 15,3 teenoor 12,2 in Teks Absa.  Boonop het Teks Naspers ook 2,8 

keer meer voornaamwoorde as Teks Absa en bevat Teks Naspers ook eerste-

persoonsverwysing. In die vorige paragraaf is daar verduidelik dat ’n hoër frekwensie 

voornaamwoorde die menslikheidsaspek van ’n teks verhoog en dat dit veral eerste-

persoonsverwysing is wat die afstandelikheid in ’n teks verlaag en dus aanleiding 

gee tot ’n informeler teks.  

 

Sou die bywoordfrekwensie in die tekste buite rekening gelaat word, is die som van 

die oorblywende woordsoorte in die deiktiese kategorie van die twee tekste 15,4 

(Teks Absa) en 15,9 (Teks Naspers) onderskeidelik; ’n verskil van slegs 0,5 indeks-

punte. So beskou, is daar dus weinig verskil in die som van die woordsoorte in die 

deiktiese kategorie wat die informaliteit van die tekste bepaal. As die 

bywoordfrekwensie van die tekste buite rekening gelaat word, sou dit aanleiding gee 

tot ’n formaliteitsindeks van 57,3 in Teks Absa en 55,9 in Teks Naspers: ’n verskil van 
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1,4 indekspunte. Indien die bywoordfrekwensie in ag geneem word, daal albei tekste 

se F-indeks. Dit is te verstane want hoe hoër die bywoordfrekwensie hoe laer behoort 

die formaliteitsgraad van ’n teks te wees. Wat egter van belang is, is dat sodra die 

bywoordfrekwensie van die twee tekste in berekening gebring word, verskil die F-

indeks van die tekste met 2,9 indekspunte en die som van die woordsoorte in die 

deiktiese kategorie met 3,4. Die hoër werkwoord- en bywoordfrekwensie (hoër lewen-

digheidsgraad) in kombinasie met ’n hoër voornaamwoordfrekwensie (hoër mens-

likheidsgraad) dra daartoe by dat Teks Naspers informeler as Teks Absa is. 

 

3.6 Gevolgtrekking 
Ter aanvang van die hoofstuk is daar aangetoon dat daar veral in die bespreking 

gefokus sal word om antwoorde op die volgende drie navorsingsvrae te vind: 

 

1. Hoe word formaliteit geoperasionaliseer? 

2. In welke mate beïnvloed sommige grammatikale veranderlikes die formaliteits-

indeks (F-indeks) van die kategorie jaarverslae wat ondersoek is? 

3. Is daar ’n positiewe korrelasie tussen die passiefgebruikfrekwensie en die 

formaliteitsindeks (F-indeks) van ’n teks?  

 

Die antwoord op vraag 1 hierbo kan gevind word in paragraaf 3.3 waar die 

toepassing van die voorgestelde meetinstrument op die kategorie jaarverslae 

verduidelik is. Hierdie paragraaf handel egter net oor ’n beskrywing van en 

verduideliking waarom die bepaalde woordsoortkategorieë vir die ondersoek in 

aanmerking geneem is. Die metode waarvolgens die kategorieë handmatig in die 

berekening van die formaliteitsgraad van die tekste gebruik is, is in paragraaf 3.4 

bespreek. Of die toepassing van die voorgestelde meetinstrument inderdaad betrou-

bare resultate lewer, sal later deur middel van lesergerigte toetse getoets en 

geverifieer word. Laasgenoemde sal in hoofstuk 4 aan bod kom.   

 

Die data wat in hierdie ondersoek gebruik is, bewys byvoorbeeld dat die teks met die 

hoogste passiefgebruikfrekwensie nie noodwendig die formeelste teks in die korpus 

is nie. Dit bevestig die stelling wat deur Müller (1998) gemaak word, naamlik dat daar 
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nie ’n algemene gevolgtrekking23

Die probleem is egter dat ’n p-waarde op ’n kontinue skaal tussen 0 en 1 gemeet 

word en die dilemma is om te besluit wanneer die p-waarde “klein” genoeg is, sodat 

die nulhipotese verwerp kan word en die risiko om ’n tipe I-fout te maak klein genoeg 

 oor die gebruik van die passiefkonstruksie gemaak 

kan word nie. Dit is om hierdie rede dat vraag 2 (In welke mate beïnvloed sommige 

grammatikale veranderlikes die formaliteitsindeks van die kategorie jaarverslae wat 

ondersoek is?) en vraag 3 (Is daar ’n positiewe korrelasie tussen die passief-

gebruikfrekwensie en die formaliteitsindeks van ’n teks?) hierbo, in ’n soeke op 

antwoorde as’t ware as twee kante van dieselfde munt hanteer moet word. 

 

Ten einde dan antwoorde op vraag 2 en 3 hierbo te vind, is dit nodig om die 

kwalitatiewe gegewens wat deur middel van die korrelasie-ondersoeke tussen die 

verskillende kategorie woordsoorte en die passiefgebruikfrekwensie, sowel as die 

korrelasie-ondersoeke wat tussen sommige van die woordsoortkategorieë onderling 

gedoen is, in oënskou te neem. Tabel 3.18 en 3.19 hieronder gee onderskeidelik ’n 

opsomming van hierdie korrelasie-ondersoeke. 

 

Let egter daarop dat die p-waardes wat deur middel van die korrelasie-ondersoeke in 

hierdie studie verkry is, geïnterpreteer word teen ’n 1%-, 5%- en 10%-betekenispeil. 

Volgens prof. Martin Kidd (persoonlike e-pos, 12 Januarie 2009) kan ’n tipe 1-fout 

begaan word as daar met ’n rigiede riglyn, met ander woorde slegs een betekenispeil 

(gewoonlik 5%) gewerk word. Wanneer ’n tipe 1-fout begaan word, word die 

nulhipotese verkeerdelik verwerp. Dit beteken dus dat hoe groter die p-waarde word, 

hoe groter word die kans om ’n tipe I-fout te maak.  Wanneer ’n p-waarde dus “groot” 

is (neig na 1), is dit nie raadsaam om die nulhipotese te verwerp nie want die 

waarskynlikheid is te groot dat ’n tipe-I fout gemaak kan word.  As die p-waarde egter 

baie klein word, dan is die risiko baie klein om ’n tipe I-fout te maak, en sou die 

hipotese verwerp kon word omdat die kans op ’n tipe I-fout in sò ’n geval baie klein 

is.  Dit impliseer dus dat hoe kleiner die p-waarde, hoe sterker is die getuienis teen 

die nulhipotese. 

 

                                            
23 Volgens die literatuur maak die gebruik van die passiefkonstruksie ’n teks saai, onpersoonlik, styf en 
formeel (vgl. Van der Horst, 1996; Onrust, Vehage & Doeve, 1993). 
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is. Dit word gedoen deur ’n betekenispeil daar te stel.  Die betekenispeil stel ’n 

drempelwaarde (sê a) en dan word die reël gemaak dat indien p < a, word die 

hipotese verwerp.  As die betekenispeil 5% is, dan is a = 0,05 en word die hipotese 

verwerp wanneer p < 0,05 is.  In die praktyk is daar drie betekenispeile wat algemeen 

gebruik word, naamlik 1% (p < 0,01), 5% (p < 0,05) en 10% (p < 0,1). Die gebruik is 

om vooraf ’n betekenispeil te kies (gewoonlik 5%) en dit dan as riglyn te gebruik.  

Met die gebruik van die betekenispeile moet dit egter nog steeds in gedagte gehou 

word dat hier eintlik met ’n kontinue skaal gewerk word.  Twee p-waardes wat baie 

na aan mekaar is, maar weerskante van die betekenispeil lê, gaan dus verskillende 

besluite realiseer, wat nie sin maak nie.  Daarom moet p-waardes “na” aan die 

betekenispeil met omsigtigheid hanteer word. Dit is nie ongewoon om vir ’n p-waarde 

van byvoorbeeld 0,07 te sê dat dit nie betekenisvol is op ’n 5%-peil nie, maar wel op 

’n 10%-peil.  In so ’n geval kan geen sterk uitsprake gemaak word nie, maar dit sou 

ook nie korrek wees om blindelings die nulhipotese te aanvaar en te ignoreer dat die 

p-waarde wel naby die afsnypunt was nie.  Dieselfde argument geld natuurlik vir ’n p-

waarde net kleiner as 0,05. Hier kan die nulhipotese ook nie blindelings verwerp word 

sonder om erkenning te gee dat dit naby die afsnypunt was nie. 

Om op te som, wanneer p-waardes geïnterpreteer word, is daar gevalle waar daar 

duidelike statistiese getuienis is dat die hipotese verwerp kan word, gevalle waar 

daar duidelike getuienis is dat die hipotese aanvaar kan word, en dan tussen-in 

gevalle waar die statistiek nie duidelike getuienis wys nie.  In die laaste geval kan 

daar dus op grond van die statistiek nie enige sterk uitsprake gemaak word nie, en 

moet bestaande getuienis aangevul word met ander domeingetuienis (niestatisties 

van aard) of verdere eksperimentering. 

 

Op grond van bostaande uiteensetting sal die resultate van die korrelasie-

ondersoeke in hierdie studie geïnterpreteer word teen ’n 1%-, 5%- en 10%-

betekenispeil. 
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Tabel 3.18: Opsomming van die resultate van korrelasie-ondersoeke tussen die verskillende woord-
soortkategorieë en passiefgebruikfrekwensie 

 

Veranderlike 1 Veranderlike 2 r-waarde p-waarde 

Selfstandige nw. Passiefkonstruksie 0,59*** 0,00 

Objektiewe adj. Passiefkonstruksie 0,26 0,23 

Werkwoord Passiefkonstruksie -0,14 0,54 

Subjektiewe adj. Passiefkonstruksie -0,33^ 0,13 

Voornaamwoord Passiefkonstruksie -0,54** 0,01 

1e persoon Passiefkonstruksie -0,59*** 0,00 

Bywoord Passiefkonstruksie -0,22 0,33 

F-indeks Passiefkonstruksie 0,57** 0,01 
  

*   = Statisties beduidend op 10%-betekenispeil 

**  = Statisties beduidend op 5%-betekenispeil 

*** = Statisties beduidend op 1%-betekenispeil 

^  = Sprake van ’n tendens 

 

Uit bostaande tabel is dit duidelik dat passiefgebruikfrekwensie nie as enigste 

maatstaf gebruik kan word om te bepaal of een teks (in)formeler as ’n ander is nie. 

Bostaande tabel toon ooglopende die volgende: 

• dat daar ’n hoogs beduidende positiewe korrelasie tussen die frekwensie 

selfstandige naamwoorde en passiefgebruikfrekwensie is (p = 0,00) 

• dat daar ’n statisties beduidende negatiewe korrelasie tussen voornaam-

woordfrekwensie en passiefgebruikfrekwensie is (p = 0,01) 

• dat daar ’n hoogs beduidende negatiewe korrelasie tussen eerstepersoonsver-

wysing en passiefgebruikfrekwensie in die korpusdata was (p = 0,00) 

• dat daar ’n statisties beduidende positiewe korrelasie tussen die F-indeks van 

die tekste en passiefgebruikfrekwensie was (p = 0,01) 

• dat daar op ’n 10%-betekenispeiling wel sprake kan wees van ’n tendens van ’n 

moontlike negatiewe korrelasie tussen die frekwensie subjektiewe adjektiewe en 

passiefgebruikfrekwensie (p = 0,13). 
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Tabel 3.19: Opsomming van die resultate van korrelasie-ondersoeke tussen woordsoortkategorieë 
onderling 

 

Veranderlike 1 Veranderlike 2 r-waarde p-waarde 

Selfstandige nw. Objektiewe adj. 0,18 0,41 

Selfstandige nw. Werkwoord -0,24 0,27 

Selfstandige nw. Subjektiewe adj. 0,00 0,99 

Selfstandige nw. Bywoord -0,41* 0,06 

Werkwoord Voornaamwoord 0,36* 0,10 

Werkwoord Bywoord 0,12 0,60 

Objektiewe adj. Bywoord -0,56** 0,01 

Subjektiewe adj. Bywoord -0,06 0,79 

 
*   = Statisties beduidend op 10%-betekenis 

**  = Statisties beduidend op 5%-betekenis 

*** = Statisties beduidend op 1%-betekenis 

 

Bostaande tabel toon die volgende: 

• Op ’n 10%-betekenispeiling bestaan daar ’n statisties beduidende negatiewe 

korrelasie tussen die kategorie selfstandige naamwoorde en bywoorde (p = 

0,06). Dit beteken dat ’n hoër selfstandigenaamwoordfrekwensie ’n laer 

bywoordfrekwensie impliseer. 

• Op ’n 10%-betekenispeiling bestaan daar ’n statisties beduidende positiewe kor-

relasie tussen werkwoord- en voornaamwoordfrekwensie (p = 0,10). Dit 

impliseer dat ’n teks met ’n hoë werkwoordfrekwensie ook ’n hoë voornaam-

woordfrekwensie behoort te hê. 

• Op ’n 5%-betekenispeiling bestaan daar ’n statisties beduidende negatiewe kor-

relasie tussen die kategorie objektiewe adjektiewe en bywoorde (p = 0,01). Hoe 

meer objektiewe adjektiewe daar dus in teks is, hoe minder bywoorde behoort 

daar in die teks te wees. 

 

Vervolgens sal daar opsommenderwys terugverwys word na die kwalitatiewe verge-

lykings wat tussen tekste getref is en aangedui word hoe die kwantitatiewe resultate 

in tabel 3.18 en 3.19 hierbo in die vergelykings neerslag vind. 
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Die vergelykings wat met die data van die tekste in die korpus gedoen is, het onder 

meer getoon dat voornaamwoordfrekwensie passiefgebruikfrekwensie negatief 

beïnvloed: hoe meer daar van eerste-, tweede en/of derdepersoonsvoornaamwoorde 

gebruik gemaak word, hoe laer sal die passiefgebruikfrekwensie in die bepaalde teks 

wees (vgl. tabel 3.18 wat laasgenoemde korrelasie tussen voornaamwoord- en 

passiefgebruikfrekwensie bevestig: p = 0,01).  Die ontleding van die data in hierdie 

studie het egter ook getoon dat die gebruik van eerste- en tweedepersoonsver-

wysing ’n teks informeler maak as die gebruik van derdepersoonsverwysing. Dit 

maak sin want informaliteit gaan onder meer ook oor die afstand tussen gespreks-

genote. As ’n skrywer dus ek of jy gebruik, is die afstand tussen die gespreksgenote 

kleiner as wat daar na hy of sy verwys word. In jaarverslae word derdepersoons-

verwysing dikwels gebruik om na ’n maatskappy of instansie te verwys, dus na ’n nie-

lewende entiteit. Dit vergroot die afstand nog meer en verlaag die lewendigheidseffek, 

wat dan die teks se graad van informaliteit negatief beïnvloed. 

 

In die kwantitatiewe vergelyking van die data van Teks Affies en Pepkor, wat 

dieselfde passiefgebruikfrekwensie toon, is daar onder meer aangedui dat Teks 

Affies se hoër graad van informaliteit geleë is in dié teks se hoër werkwoord- en 

voornaamwoordfrekwensies (vgl. par. 3.5.4). Tabel 3.19 hierbo toon ook dat daar ’n 

statisties beduidende positiewe korrelasie tussen werkwoord- en voornaamwoord-

frekwensie is (p = 0,10). Verder toon tabel 3.18 dat daar ’n statisties beduidende 

negatiewe korrelasie tussen voornaamwoord- en passiefgebruiksfrekwensie is (p = 

0,01). Hierdie kwantitatiewe resultate ondersteun dus ook die uitkoms van die 

kwalitatiewe vergelyking, naamlik dat Teks Affies se hoër werkwoord- en voornaam-

woordfrekwensies ’n informeler teks tot gevolg het. 

 

Die formaliteitsgraad van ’n teks hou dus direk verband met die kombinasie van 

woordsoorte in die teks: hoe laer die frekwensie van die woordsoorte in die deiktiese 

(informele) kategorie, hoe hoër was die F-indeks van die betrokke teks. Dit beteken 

dat hoe minder werkwoorde, subjektiewe adjektiewe, voornaamwoorde en bywoorde 

daar in ’n teks is, hoe formeler sal die teks wees. 
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Teks Remgro wat die formeelste teks in die korpus is, het ook die laagste 

werkwoord- en bywoordfrekwensie, die laagste frekwensie subjektiewe adjektiewe en 

die vierde laagste voornaamwoordfrekwensie in die korpus. Wat die woordsoorte in 

die niedeiktiese kategorie betref, het Teks Remgro (formeelste teks in die korpus 

jaarverslae) ook die hoogste frekwensie objektiewe adjektiewe en laasgenoemde 

word met formaliteit geassosieer. Tabel 3.19 toon dat daar ’n statisties beduidende 

negatiewe korrelasie tussen die frekwensie objektiewe adjektiewe en bywoord-

frekwensie is (p = 0,01). Dit bevestig dat Teks Remgro se lae bywoordfrekwensie 

gepaardgaan met ’n hoë frekwensie objektiewe adjektiewe. Dit is hierdie kombinasie 

wat juis aanleiding gee tot ’n formeler teks.  

 

Net soos wat passiefgebruikfrekwensie nie as enigste maatstaf gebruik kan word 

om ’n algemene gevolgtrekking oor die formaliteitsgraad van ’n tekste te maak nie, 

kan ’n individuele woordsoortkategorie ook nie as sodanige maatstaf gebruik word 

nie. Heylighen en Dewaele (1999) beweer byvoorbeeld dat ’n hoë selfstandigenaam-

woordfrekwensie met formaliteit gepaardgaan. Statistiese gegewens wat uit die 

vergelyking tussen Teks Remgro, AHI en Mettle verkry is, het egter getoon dat Teks 

AHI wat die meeste selfstandige naamwoorde van die drie tekste bevat het, nie die 

formeelste teks was nie (vgl. par. 3.5.3). In dieselfde vergelyking kan Teks Mettle se 

hoër informaliteit veral toegeskryf word aan die teks se veel hoër voornaamwoord-

frekwensie. 

 

Daar is ook aangetoon dat ’n hoë frekwensie objektiewe adjektiewe, wat deel 

uitmaak van die niedeiktiese (formele) kategorie in kombinasie met ’n lae frekwensie 

voornaamwoorde, wat deel uitmaak van die deiktiese (informele) kategorie, tot ’n 

formeler teks lei (vgl. par. 3.5.4).   

 

Werkwoord- en bywoordfrekwensie het ’n verlewendigingseffek op ’n teks en ’n hoër 

frekwensie van hierdie woordsoorte in ’n teks sal aanleiding gee tot ’n informeler 

teks. ’n Vergelyking van die data van Teks Mettle en Teks Derebus het selfs 

aangedui dat die samespel van werkwoord- en bywoordfrekwensie ’n groter invloed 

uitoefen op informaliteit as voornaamwoordfrekwensie (vgl. par. 3.5.6). Dit was ook 

interessant dat Teks Derebus wat volgens die F-indeks die informeelste teks in die 
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korpus is, ’n opvallende hoë frekwensie modale hulpwerkwoorde vertoon.  Dié teks 

het boonop die hoogste werkwoordfrekwensie in die korpus. 

 

Voorts kan daar uit die datavergelykings van Teks Clover en Teks KNB afgelei word 

dat waar die passiefgebruikfrekwensie, subjektiewe adjektiewe, voornaamwoord- en 

bywoordfrekwensie in tekste nie juis verskil nie, die teks met die hoër werkwoordfre-

kwensie en laer selfstandigenaamwoordfrekwensie ’n hoër graad van informaliteit sal 

vertoon (vgl. par. 3.5.9). 

 

Die onderskeid wat in hierdie studie tussen objektiewe adjektiewe as merkers van 

formaliteit en subjektiewe adjektiewe as merkers van informaliteit getref is, het ook 

interessante gevolgtrekkings gelewer. Hoewel daar aangetoon is dat objektiewe 

adjektiewe ’n teks formeler maak (vgl. par. 3.5.8), het die korrelasie-ondersoek wat 

uitgevoer is tussen die frekwensie objektiewe adjektiewe en passiefgebruik-

frekwensie, egter statisties onbeduidende resultate gelewer (p = 0,23).  

 

Subjektiewe adjektiewe daarenteen verhoog die informaliteit van ’n teks en data in 

hierdie studie het selfs getoon dat ’n hoë frekwensie subjektiewe adjektiewe die effek 

van formaliteitsmerkers soos die passiefkonstruksie en selfstandige naamwoorde 

neutraliseer en dus daartoe bydra om ’n teks informeler te maak (vgl. par. 3.5.10). 

 

Ten einde vraag 3 hierbo empiries te beantwoord, is ’n korrelasie-ondersoek gedoen 

tussen die passiefgebruikfrekwensie en die F-indeks van die korpus jaarverslae. 

Hierdie korrelasie-ondersoek, waarvan die resultate in figuur 3.7 hieronder vervat is, 

het getoon dat daar ’n hoogs beduidende positiewe korrelasie tussen die passief-

gebruikfrekwensie van ’n teks en sy F-indeks of formaliteitsgraad bestaan (p = 0,01). 

Dit beteken dat die verwagting bestaan dat hoe hoër die passiefgebruikfrekwensie 

van ’n teks is, hoe hoër behoort die teks se formaliteitsgraad te wees.  
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  F-indeks:PK's/100:   r = 0.5211, p = 0.0129
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Fig. 3.7: Korrelasie: passiefgebruikfrekwensie en F-indeks 
 
 
Volgens die Spearman-telling vir hierdie korrelasie, is 30% van die data ten opsigte 

van hierdie twee veranderlikes gemeenskaplik en 70% daarvan nie. Hierdie resultaat 

dui daarop dat daar ook ander redes vir ’n teks se formaliteitsgraad kan bestaan.  

 

Daar bestaan tekstipes, soos jaarverslae byvoorbeeld, waarin die passiefkonstruksie 

funksioneel gebruik kan word. In hierdie tekstipe gaan dit dikwels nie oor die persoon 

wat iets gedoen het nie, maar wel oor dit wat gedoen is, met ander woorde oor die 

nielewende saak. 

 

Die temaverskuiwing, naamlik die demovering van die onderwerp en die promovering 

van die voorwerp, wat kenmerkend is van die passiefkonstruksie, maak dit dus ’n 

funksionele sinstipe om juis dit wat gedoen is, die handeling dus, in die onderwerps-

posisie – wat ook die fokusposisie van die sin is – te plaas. 

 

Indien ’n mens dus ’n jaarverslag wil produseer wat nie hoogs formeel is as gevolg 

van sy hoë passiefgebruikfrekwensie nie, sal dit nie pragmaties wees om ’n riglyn 

neer te lê wat voorstel dat die voornaamwoordfrekwensie in die teks verhoog moet 

word nie, want ’n hoë voornaamwoordfrekwensie word juis met ’n lae(r) passief-
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gebruikfrekwensie geassosieer en jaarverslae word juis gekenmerk deur ’n hoë 

passiefgebruikfrekwensie. 

 

’n Riglyn wat wel gegee kan word by die gebruik van die passiefkonstruksie in hierdie 

tekstipe is om meer agenthebbende passiefkonstruksies te gebruik, veral dié wat 

tipies menslike agente bevat. Die gebruik van die deur-voorsetselgroep verhoog die 

menslikheidsaspek in die teks deurdat dit ’n agent in die teks bekendstel. So word 

die formaliteitsgraad van die teks verminder.  

 

Indien dit die bedoeling is om minder formeel te skryf, moet ’n teksontwerper 

doelbewus die deiktiese uitdrukkings in die teks verhoog. Dit beteken dat die gebruik 

en kombinasie van woordsoorte wat deel uitmaak van die deiktiese kategorie 

voorkeur moet geniet. Indien ’n teks dus ’n hoë frekwensie werkwoorde, bywoorde, 

voornaamwoorde en subjektiewe adjektiewe het, sal die teks informeler wees. ’n 

Teks waarin baie selfstandige naamwoorde en nominaliserings, tesame met ’n hoë 

frekwensie agentlose passiefkonstruksies gekombineer word, sal ’n hoër formaliteits-

graad weerspieël. Hierdie samespel van grammatikale veranderlikes sal noodwendig 

tot ’n formele(r) teks aanleiding gee. 

 

In die volgende hoofstuk word twee lesergerigte ondersoeke bespreek wat onder 

meer uitgevoer is om die gevolgtrekkings waartoe daar in hierdie hoofstuk gekom is, 

te bevestig of te weerlê. 

 

Gevolgtrekkings oor die resultate wat in hierdie hoofstuk voorkom, word in hoofstuk 6 

aangebied saam met die gevolgtrekkings uit hoofstuk 4 en 5. 



HH  OO  OO  FF  SS  TT  UU  KK    44  

LL  EE  SS  EE  RR  GG  EE  RR  II  GG  TT  EE    OO  NN  DD  EE  RR  SS  OO  EE  KK  EE  

 
4.1 Inleiding 
Twee lesergerigte ondersoeke is uitgevoer om die kwalitatiewe resultate te bevestig 

of te weerlê wat in die vorige hoofstuk verkry is. 

 

Die eerste ondersoek is uitgevoer om vas te stel in watter mate die meting van die 

formaliteitsgraad deur middel van die F-indeks bevestig word deur die oordele van 

ekspert-lesers, dit wil sê of die F-indeks betroubaar is relatief tot hierdie oordele. Vir 

hierdie betroubaarheidsondersoek is tien eksperts gebruik. Die wyse waarop hierdie 

toetse uitgevoer is en die resultate wat hierdeur verkry is, word breedvoerig in 

paragraaf 4.2 hieronder bespreek. 

 

Die doel van die tweede ondersoek, waarby 39 respondente betrek is, was om te 

bepaal of die teenwoordigheid van ’n passiefkonstruksie in ’n teks noodwendig 

daartoe lei dat lesers ’n hoër formaliteitswaarde aan die teks toeken, en of die 

aanvoeling van formaliteit nie eerder aan ander veranderlikes toegeskryf kan word 

nie. Die wyse waarop hierdie toets uitgevoer is en die resultate wat daarmee verkry is, 

word in paragraaf 4.4 van hierdie hoofstuk bespreek. 

 

Die resultate van beide hierdie ondersoeke kan ook gebruik word om te bepaal in 

watter mate – indien enige – taalgebruikers intuïtief kan onderskei tussen ’n meer en 

minder formele teks. Op grond hiervan sou daar ’n uitspraak gemaak kon word in 

watter mate waarde geheg kan word aan die impressionistiese kategorisering van 

tekste ten opsigte van hulle formaliteitsgraad, maar ook in welke mate die F-indeks ’n 

basis skep vir advies oor formaliteit wat vir lesers relevant sal wees. Die resultate van 

die twee ondersoeke word vervolgens bespreek. 

 

4.2 Ekspertgerigte ondersoek 
Hierdie ondersoek is uitgevoer om vas te stel in watter mate die meetinstrument wat 

gebruik is om die formaliteitsgraad van die jaarverslae in die korpus te bepaal, 

betroubare resultate gelewer het, gemeet relatief tot die oordele van die betrokke 
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eksperts. Die statisties beduidende resultate wat met die ondersoek verkry is, gee 

dan ook ’n aanduiding van watter grammatikale veranderlikes wel ’n rol in die 

formaliteitsgraad van ’n teks speel. Om dit te kon vasstel, is korrelasie-ondersoeke 

uitgevoer tussen die gemiddelde F-indeks wat deur die eksperts aan elke 

teksfragment toegeken is en die grammatikale veranderlikes wat by die ondersoek 

betrek is.  

 

4.2.1 Profiel  
Die respondente vir hierdie ondersoek, wat uitgevoer is om die betroubaarheid van 

die meetinstrument te bepaal, het uit tien eksperts met ’n eenvormige profiel bestaan. 

Profielkenmerke van die tien eksperts sluit die volgende in: 

• albei geslagte is by die ondersoek betrek: vier mans en ses vrouens 

• hulle het almal meer as tien jaar doseerondervinding binne ’n taalpraktyk-

omgewing 

• al tien eksperts het nagraadse kwalifikasies binne die taalkunde (m.a.w. hulle 

het ten minste tot op ’n meesters- of doktorale vlak gekwalifiseer) 

• hulle doseer tans, of het voorheen heeltyds of deeltyds aan ’n tersiêre instelling 

doseer  

• hulle kan demografies as ’n homogene groep beskou word – op een na is almal 

van die Wes-Kaap afkomstig. 

 

4.2.2 Metodologie 

Twintig teksfragmente uit verskillende genres 24  en waarvan die inhoud ’n goeie 

verspreiding van informaliteit tot formaliteit verteenwoordig, het die teksfragment-

korpus uitgemaak wat in die vraelys25

Die 20 tekste is ewekansig georden sodat elke respondent ’n vraelys met ’n 

eiesoortige teksvolgorde ontvang het. Dit is gedoen om te verseker dat respondente 

 gebruik is. Nadat die teksfragmente gekies is 

wat deel sou uitmaak van die vraelys, is die formaliteitsgraad van elke teks met 

behulp van die F-indeks bepaal. 

 

                                            
24 Die teksfragmente verteenwoordig die volgende genres: fiksie, niefiksie, koerant- en tydskriftekste 
en verslagtekste. 
25 Die vraelys is as Bylae E bygevoeg. 
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se oordeel oor die graad van formaliteit van ’n teksfragment nie beïnvloed word deur 

hulle vorige ervaring van die graad van formaliteit van die teksfragment(e) wat hulle 

reeds gelees het nie. Deur aan elke respondent ’n vraelys met ’n eiesoortige 

teksvolgorde te verskaf word die invloed van ’n moontlike oordrageffek dus verklein. 

 

Respondente moes elke teks deurlees en daarna met ’n regaf strepie die forma-

liteitsgraad van die teks op ’n skaal van 0 (informaliteit) tot 100 (formaliteit) aandui. 

Respondente is toegelaat om hulle keuses te wysig, indien hulle dit nodig geag het. 

 

4.2.3 Ekspertgerigte ondersoek: resultate van die intraklaskorrelasie 

Die intraklaskorrelasie (ICC) vir die hele steekproef was 0,7 wat ’n beduidende 

resultaat verteenwoordig. Hierdie telling dui aan in watter mate die respondente se 

beoordeling van die tekste en die formaliteitsgraad wat hulle aan die teksfragmente 

toegeken het, onderling ooreengestem het.  Hoe nader die telling aan 1,0 is, hoe 

beduidender is die resultaat statisties gesproke en hoe groter is die ooreenstemming 

tussen die respondente se resultate onderling. In hierdie ondersoek bevestig die 

intraklaskorrelasie dus dat daar wel onderlinge ooreenstemming tussen die tellings 

van die respondente was. 

 

Volgens die staafgrafiek (figuur 4.1) hieronder, het die respondente twee kategorieë 

gevorm. Indien die linkerkantste kolom in die grafiek, wat die intraklasooreenstem-

ming tussen die respondente aandui, in aanmerking geneem word, het Ekspert 1, 2, 

3, 5 en 6 een kategorie gevorm, terwyl Ekspert 4, 7, 8 en 9 ’n tweede kategorie 

gevorm het.  
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Bar/Column Plot (Spreadsheet8 4v*56c)
Include condition:  v2="Average ICC"
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Fig. 4.1: Intraklaskorrelasie vir die ekspertsteekproef 

 

Ekspert 10 val op grond van sy intraklasooreenstemming nie in een van die twee 

kategorieë nie. Die resultate van hierdie respondent sou om hierdie rede buite 

rekening gelaat kon word omdat die gevaar kan bestaan dat die resultate van die 

groep as geheel daardeur negatief beïnvloed kon word. Om vas te stel of hierdie 

respondent se resultate die groep se resultate inderdaad sou skeeftrek, is ’n 

gemiddelde formaliteitswaarde vir elke teks bereken wat gebaseer is op die 

individuele tellings van al tien eksperts. Daar is ook ’n gemiddelde formaliteitswaarde 

vir elke teks bereken wat gebaseer is op die individuele tellings van net vyf eksperts. 

Daarna is ’n korrelasie-ondersoek gedoen tussen hierdie twee gemiddelde tellings. 

 

Hierdie ondersoek het ’n statisties beduidende positiewe korrelasie (p = 0,00) getoon. 

Dit beteken dat al tien eksperts se resultate wel by die ondersoek gebruik kan word 

en dat Ekspert 10 se resultate nie die resultate van die ondersoek as geheel negatief 

beïnvloed nie.  

 

4.2.4 Ekspertgerigte ondersoek: resultate van korrelasie-ondersoeke 

’n Korrelasie-ondersoek is daarna gedoen tussen die gemiddelde F-tellings van die 

tekste gebaseer op al tien eksperts se individuele tellings en die F-tellings van die 

tekste wat op grond van die meetinstrument bereken is. Hierdie korrelasie-ondersoek 
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is gedoen om die betroubaarheid van die resultate te toets wat met die meetin-

strument verkry is. 

 

Hierdie korrelasie-ondersoek het nie op ’n 5%-betekenispeil ’n statisties beduidende 

resultaat gelewer nie (p = 0,06), maar was wel op ’n 10%-betekenispeil statisties 

beduidend (sien figuur 4.2 hieronder). Om hierdie rede kan daar wel geargumenteer 

word dat daar sprake van ’n tendens tussen hierdie twee tellings is. Dit beteken dat 

die grammatikale veranderlikes wat in die meetinstrument gebruik is, wel ’n 

aanduiding gee van formaliteit, maar dat daar ruimte vir verbetering is. As die 

Spearman-telling in aanmerking geneem word, beteken dit dat 40% van die resultate 

gemeenskaplik was, dit wil sê dat 40% van die resultate wat deur die meetinstrument 

verkry is, deur die ekspert-tellings bevestig is. Die resultate toon dus dat hoewel daar 

ooreenstemming tussen die meetinstrument se F-indeks vir elke teksfragment en dié 

van die eksperts was en dat die ooreenstemming op ’n 10%-betekenispeil statisties 

beduidend was, die meetinstrument verfyn kan word. Voorstelle ter verbetering van 

die meetinstrument kom in die slothoofstuk aan bod. Figuur 4.2 hieronder toon die 

resultate van die korrelasie-ondersoek. 
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Fig. 4.2: Korrelasie: F-indeks van die meetinstrument en gemiddelde F-indeks van die  eksperts  
 

Korrelasietoetse is ook uitgevoer tussen die gemiddelde tellings van die eksperts en 

die ander grammatikale veranderlikes (selfstandige naamwoorde, objektiewe 
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adjektiewe, werkwoorde, subjektiewe adjektiewe, voornaamwoorde en bywoorde) 

wat by die ondersoek betrek word. Daar is ook ’n ondersoek uitgevoer om te bepaal 

of die lengte van ’n teks enigsins korreleer met die graad van formaliteit wat aan die 

teksfragment toegeken is.  Die resultate van hierdie ondersoeke word vervolgens 

bespreek. 

 

4.2.4.1 Passiefgebruikfrekwensie en formaliteit 

’n Toets is ook uitgevoer om die korrelasie te bepaal tussen die passiefgebruik-

frekwensie en die gemiddelde formaliteitstelling wat eksperts aan die teksfragmente 

toegeken het. 

 

Hierdie korrelasietoets het ’n statisties beduidende positiewe korrelasie getoon (p = 

0,00): hoe hoër die gebruiksfrekwensie van die passiefkonstruksie, hoe hoër was die 

formaliteitstelling wat die eksperts aan die teksfragmente toegeken het. Figuur 4.3 

hieronder toon egter ook dat die passiefgebruikfrekwensie van die teksfragmente 

laag was sodat die resultate van hierdie ondersoek nie werklik as beduidend beskou 

kan word nie26
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 Fig. 4.3: Ekspertgerigte ondersoek: korrelasie tussen passiefgebruikfrekwensie en formaliteit 
 

                                            
26 Aparte lesersgerigte toetse word uitgevoer om die korrelasie te toets tussen passiefgebruik-
frekwensie en die formaliteitsgraad van ’n teks. 
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Nieteenstaande die feit dat die resultate van hierdie ondersoek as gevolg van die lae 

passiefgebruikfrekwensie van die teksfragmente nie as beduidend beskou kan word 

nie, suggereer die kommentaar wat sommige eksperts as motivering verskaf het vir 

hulle formaliteitsgradering van ’n teksfragment tóg hierdie tendens, naamlik dat die 

formaliteitsgraad van ’n teks verhoog as die passiefgebruikfrekwensie daarvan styg. 

Sien tabel 4.1 hieronder waaruit dit duidelik blyk dat eksperts wat by hierdie 

ondersoek betrek is, passiefgebruikfrekwensie as een van die redes aanvoer vir die 

hoë formaliteitstellings wat hulle aan sommige teksfragmente toegeken het. 
 
Tabel 4.1: Ekspertgerigte ondersoek: passiefgebruikfrekwensie en formaliteit (motiverings vir F-

indekse) 
 

Teksfragment 
 

Die afgelope finansiële jaar is gekenmerk deur die herstrukturering van die voormalige Rem-

brandt-groep. Dié herstrukturering is deur die betrokke aandeelhouers goedgekeur op ’n 

algemene jaarvergadering gehou op 21 September 2000. 

Respondent F-telling Kommentaar 

102 95 Passief 
Nominalisering 
Teksgenre = jaarverslag 

103 80 Passief 
Nominalisering 

104 95 Lydende vorm 
Niespreektaal 
Formele woordkeuse 
Feitelik / Saaklik 

107 88 Formele verslagdoening 
Passiefkonstruksie 

Teksfragment 
 

Een ding wat die ‘ou’ en die ‘nuwe’ Suid-Afrika gemeen het, is ’n passie vir die versin van 

geskiedenis. Geskiedenis word nie gesien as die onpartydige soeke na wat rustig gebeur het 

nie, maar eerder as deel van politieke mobilisasie om die een of ander vorm van kollektiewe 

eiebelang te bevorder.  
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Respondent F-telling Kommentaar 

102 85 Lang sinne 
Nominalisering 
Passief 

103 80 Langer sin (nr.2) 
Passief 
Woordkeuse 

Teksfragment 

’n Pakhuis-infrastruktuur word voorsien deur agt pakhuise in Port Elizabeth, Kaapstad en 

Durban, met ’n totale vloeroppervlak van 472 000 m2.  

Die pakhuise is toegerus om wol en bokhaar tot hoë of medium digtheid te pers vir verske-

ping. 

Respondent F-telling Kommentaar 

102 80 Passief 
Sintaksis 
Inhoud 

103 80 Passief 

106 90 Lydende vorm wat op 
poging tot onpersoonlike, 
formele taal dui 

107 83 Feitelike beskrywing 
Deurgaans 
passiefkonstruksie 

110 60 Passief bevestig formaliteit 

Teksfragment 
 

Die afgelope jaar is gekenmerk deur betekenisvolle groei wat ons internasionale werksaam-

hede betref.  Ons beskik tans oor ’n aansienlike Londense kantoor, met professionele perso-

neel van 33, terwyl ons besig is om kantore in Zimbabwe, Namibië, Botswana en Kenia te 

open. 

Respondent F-telling Kommentaar 

102 70 Passief – vs direkte 
aanspreek direk langs 
mekaar 

103 70 Passief 
Woordkeuse 
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4.2.4.2 Selfstandige naamwoorde en formaliteit 

Die korrelasietoets wat op die resultate van die lesergerigte toetse uitgevoer is om te 

bepaal of formele tekste ’n hoër selfstandigenaamwoordfrekwensie weerspieël, het ’n 

statisties nie beduidende positiewe korrelasie tussen die twee veranderlikes getoon 

(p = 0,79). 

 

In hierdie ondersoek maak selfstandige naamwoorde deel uit van die niedeiktiese 

kategorie wat met formaliteit geassosieer word. Om selfstandige naamwoorde deel te 

maak van hierdie kategorie, sluit aan by Brown en Levinson (in Heylighen & Dewaele, 

1999: par. 3.3) wat suggereer dat “... degrees of negative politeness (or at least 

formality) run hand in hand with the degree of nouniness. [...] formality is associated 

with the noun end of the continuum.”  

 

Die resultate van hierdie korrelasie-ondersoek toon egter dat daar nie ’n 

veralgemening oor die teenwoordigheid van selfstandige naamwoorde in ’n teks en 

die teks se formaliteitsgraad gemaak behoort te word nie en dat ’n mens dus 

versigtig moet wees om te sê dat ’n hoë frekwensie selfstandige naamwoorde in ’n 

teks noodwendig gepaardgaan met ’n hoër formaliteitsgraad. Selfstandige naam-

woorde is een van die woordkategorieë waarsonder kommunikasie beswaarlik kan 

plaasvind. Selfstandige naamwoorde (en werkwoorde byvoorbeeld) word gebruik om 

sinne mee te konstrueer. Om hierdie rede sou ’n mens dus kon verwag dat die 

selfstandigenaamwoordfrekwensie moontlik in alle tekste relatief hoog sal wees.   

 

In hoofstuk 3 van hierdie studie is daar reeds verwys na die ooglopend onreëlmatige 

tellings van die kategorie selfstandige naamwoorde in die onderskeie tekste wat deel 

van die korpus jaarverslae uitgemaak het. Daar kan geen algemene gevolgtrekking 

gemaak word dat die F-indeks van tekste byvoorbeeld ooglopend hoër was as die 

teks ook ’n hoë frekwensie selfstandige naamwoorde bevat het nie. Nieteenstaande 

die feit dat Heylighen en Dewaele (1999) suggereer dat die frekwensie selfstandige 

naamwoorde verhoog soos wat die formaliteitsindeks van die tekste toeneem, 

suggereer die lesergerigte ekspert-ondersoeke egter dat daar nie so ’n algemene 

gevolgtrekking oor die gebruiksfrekwensie van selfstandige naamwoorde en die 

formaliteitsgraad van ’n teks gemaak behoort te word nie. 
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Wat wel afgelei kon word van die tellings wat verkry is van die korpus jaarverslae wat 

in die ondersoek gebruik is, is dat die teks met die hoogste frekwensie selfstandige 

naamwoorde (Teks Distell), die derde hoogste formaliteitsindeks (57,6) in die korpus 

het. Die teks met die laagste frekwensie selfstandige naamwoorde (Teks Cape Joint) 

is volgens die F-indekse weer deel van die informeler tekste in die korpus en het ’n F-

indeks van 52,5. 

 

Die helling van die grafiek in figuur 4.4 hieronder toon duidelik die swak positiewe 

korrelasie tussen die gebruiksfrekwensie van selfstandige naamwoorde en die 

formaliteitstelling van die teksfragmente wat deur die eksperts beoordeel is.  

 
  gemiddelde telling:S.nwe:   r = 0.0754, p = 0.7521

 Spearman r = 0.06 p=0.79
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Fig. 4.4: Ekspertgerigte ondersoek: korrelasie tussen selfstandigenaamwoordfrekwensie en 
formaliteit 

 

In die lesergerigte toetse het slegs 2 eksperts uit 10 aangedui dat die aanwesigheid 

van selfstandige naamwoorde wel ’n teks formeler maak (vergelyk tabel 4.2 hier-

onder).   

 

Wanneer die effek van die gebruik van selfstandige naamwoorde in ’n teks bestudeer 

word, moet die effek van nominaliserings ook oorweeg word. Twee uit tien eksperts 

in die steekproef het aangetoon dat nominaliserings in ’n teks geassosieer word 

met ’n hoër graad van formaliteit (vgl. Respondent 102 en 103 se kommentaar by die 

eerste teksfragment in tabel 4.1 hierbo). 
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In hoofstuk 3 is daar reeds daarop gewys dat nominaliserings ’n groter nie-

menslikheidseffek het as selfstandige naamwoorde. Nominaliserings kan gewoonlik 

vervang word met ’n werkwoord (herstrukturering vs herstruktureer; globalisering vs 

globaliseer), wat ’n teks sal verlewendig. Indien die teenoorgestelde gebeur en werk-

woorde met nominaliserings vervang word, sal die lewendigheidsgraad van ’n teks 

daal, terwyl die niemenslikheidseffek verhoog word wat deur die kombinasie [-werk-

woord] + [+nominalisering] geskep word. 

  

Dus:  [-werkwoord]  + [+nominalisering] 

 = [-lewendig]   + [+nie-menslik] 

 = [-informaliteit] + [+formaliteit] 

 = [+formaliteit]   +  [+formaliteit] 

 = ↑ Formaliteit 

 
Tabel 4.2: Ekspertgerigte ondersoek: selfstandigenaamwoordfrekwensie en formaliteit (motiverings 

vir F-indekse) 
 

Teksfragment 

Ek wil 50 wenke aan die hand doen om van jou ’n beter, of selfs uitstekende, spreker te maak. 

Elke voorstel handel oor ’n potensiële slaggat vir onervare sprekers en bied ’n oplossing vir die 

probleem. 

Hier gaan ons... 

Respondent F-telling Kommentaar 

106 70 s.nwe en adj. val in meer 

formele register 

Teksfragment 
 

Dit is met trots en genoegdoening dat ek ’n terugblik en vooruitskouing oor die aktiwiteite van 

hierdie Sirkel oor die afgelope termyn gee en konstateer ek andermaal, sonder die minste vrees 

van teëspraak, dat hierdie Sirkel daarin geslaag het om die vertroue wat die Transvaalse 

Prokureursorde in sirkels geplaas het toe dit totstand [sic] gebring is, te eer. 

Respondent F-telling Kommentaar 

109 90 ’n Oormaat naamwoorde 
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4.2.4.3 Objektiewe en subjektiewe adjektiewe en formaliteit 

Objektiewe adjektiewe word geassosieer met formaliteit. Dit beteken dat die ver-

wagting bestaan dat ’n teks wat ’n hoë frekwensie objektiewe adjektiewe bevat, ’n 

hoër graad van formaliteit sal weerspieël. Op grond hiervan, verwag ’n mens dus dat 

daar ’n positiewe korrelasie tussen hierdie twee veranderlikes (objektiewe adjektiewe 

en formaliteit) sal wees. 

 

Figuur 4.5 hieronder bevestig wel dat daar ’n positiewe korrelasie tussen dié twee 

veranderlikes – objektiewe adjektiewe en formaliteit – bestaan, maar die korrelasie-

ondersoek wat tussen die veranderlikes uitgevoer is, het op ’n 5%-betekenispeil nie 

statisties beduidende resultate gelewer nie (p = 0,10). Op ’n 10%-betekenispeil kan 

die resultaat wel as statisties beduidend geïnterpreteer word sodat daar dus geargu-

menteer kan word dat daar wel ’n tendens tussen hierdie twee veranderlikes bestaan. 

Op grond van die tendens word die verwagting dus versterk: hoe meer objektiewe 

adjektiewe in ’n teks, hoe formeler behoort die teks te wees. 

 
  gemiddelde telling:Obj.adj.:   r = 0.4572, p = 0.0427

 Spearman r = 0.38 p=0.10
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Fig. 4.5: Ekspertgerigte ondersoek: korrelasie tussen frekwensie objektiewe adjektiewe en formaliteit 
 

Hoewel die verwagting uit die ontleding van die kwantitatiewe data in hoofstuk 3 

ontstaan het dat subjektiewe adjektiewe die formaliteitsgraad van ’n teks negatief 

beïnvloed en die formaliteitsgraad van die teks dus laer behoort te wees, word die 

verwagting nie deur die ekspertgerigte ondersoek bevestig nie.  Die korrelasietoets 

wat tussen dié twee veranderlikes, naamlik subjektiewe adjektiewe en formaliteit 
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uitgevoer is, het ’n statisties onbeduidende positiewe korrelasie getoon (p = 0,80) en 

geen beduidende afleiding kan van hierdie resultaat gemaak word nie. Figuur 4.6 

hieronder illustreer hierdie statisties niebeduidende korrelasie. 

 
  gemiddelde telling:Subj.adj.:   r = 0.0529, p = 0.8249

 Spearman r = -0.06 p=0.80
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Fig. 4.6: Ekspertgerigte ondersoek: korrelasie tussen frekwensie subjektiewe adjektiewe en 

formaliteit 
 

Dit is interessant dat slegs een uit die tien eksperts verwys het na die effek wat die 

gebruik van adjektiewe op ’n teks kan hê. Hierdie ekspert het aangedui dat adjek-

tiewe – net soos selfstandige naamwoorde – ’n teks formeler maak (vergelyk Res-

pondent 106 hierbo in tabel 4.2 se kommentaar oor die gebruik van adjektiewe in ’n 

teks).   

 

Nog ’n ander respondent het die hoë graad van formaliteit wat hy/sy aan een van die 

teksfragmente toegeken het, gemotiveer met die stelling dat die teks “byna geen 

houdingswoorde [bevat] nie.” Onder houdingswoorde sou ’n mens woorde kon insluit 

wat emotiewe of gevoelswaarde besit, soos subjektiewe adjektiewe byvoorbeeld. Op 

grond van hierdie kommentaar van die ekspert, kan die afleiding tog gemaak word 

dat woorde wat emosies of gevoelens eksplisiet uitdruk, wel ’n invloed uitoefen op die 

formaliteitsgraad van ’n teks. Die verwagting bestaan dat sulke houdingswoorde die 

formaliteitsgraad van ’n teks behoort te verlaag. Hierdie verwagting berus op die feit 
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dat emotiewe woorde die menslikheidsaspek in ’n teks verhoog, die teks daardeur 

verlewendig word en die formaliteitsgraad van die teks dus daal. 

 

Die afleiding dat emotiewe of houdingswoorde die formaliteitsgraad van ’n teks 

verlaag, word deur nog ’n ander respondent in die ekspertgroep bevestig: dié respon-

dent motiveer sy/haar hoë formaliteitstelling van een van die teksfragmente in die 

vraelys met die stelling “keurige, korrekte taalgebruik” en ken ’n telling van 80 op ’n 

skaal van 100 aan die teks toe. Dieselfde respondent ken egter ’n telling van 70 op ’n 

skaal van 100 toe aan ’n ander teksfragment in die vraelys en motiveer dié telling met: 

“keurige taalgebruik, maar emotiewe woorde (helse hoogtevrees).” Die gebruik van 

die voegwoord maar ekspliseer ’n teenstellende verband: as die teksfragment net 

“keurige taalgebruik” weerspieël het, kon ’n mens verwag dat die respondent weer ’n 

telling van 80 aan die betrokke teks sou kon toeken, maar met die teenwoordigheid 

van die “emotiewe woorde” verlaag die respondent die formaliteitsgraad van die 

betrokke teks na 70. 

 

4.2.4.4 Werkwoorde, bywoorde en formaliteit 

Die gebruik van werkwoorde verlewendig ’n teks. Die verwagting is dus dat tekste 

met ’n hoë werkwoordfrekwensie ’n laer graad van formaliteit sal toon. Die korrelasie-

toets wat uitgevoer is tussen die werkwoordfrekwensie van ’n teksfragment en die 

gemiddelde formaliteitstelling wat eksperts aan sulke tekste toegeken het, het hierdie 

verwagting bevestig. Daar was ’n statisties beduidende negatiewe korrelasie tussen 

hierdie twee veranderlikes op ’n 5%-betekenispeil (p = 0,05), wat deur figuur. 4.7 

hieronder bevestig word.  
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  gemiddelde telling:Wwe:   r = -0.3692, p = 0.1092
 Spearman r = -0.45 p=0.05
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Fig. 4.7: Ekspertgerigte ondersoek: korrelasie tussen werkwoordfrekwensie en formaliteit 

 

Bywoorde word, soos werkwoorde, ook met informele tekste geassosieer. Die 

ekspertgerigte ondersoek het ook hierdie verwagting bevestig: die korrelasietoets 

tussen die bywoordfrekwensie in die teksfragmente wat deel uitgemaak het van die 

ekspertgerigte ondersoek en die gemiddelde formaliteitsgraad wat aan die tekste 

toegeken is, toon ook, soos in die geval van die korrelasie-ondersoek tussen 

werkwoordfrekwensie en die gemiddelde formaliteitsgraad, ’n statisties beduidende 

negatiewe korrelasie (p = 0,05; vgl. figuur 4.8 hieronder).  

 
  gemiddelde telling:Bw.:   r = -0.3845, p = 0.0942

 Spearman r = -0.44 p=0.05
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Fig. 4.8: Ekspertgerigte ondersoek: korrelasie tussen bywoordfrekwensie en formaliteit 
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4.2.4.5 Voornaamwoorde en formaliteit 

Die gebruik van voornaamwoorde verlewendig ’n teks en het dus ’n laer 

formaliteitsgraad tot gevolg. Die korrelasietoets wat in die ekspertgerigte ondersoek 

tussen hierdie twee veranderlikes uitgevoer is, het hierdie verwagting bevestig. 

Figuur 4.9 hieronder weerspieël die statisties beduidende negatiewe korrelasie 

tussen die twee veranderlikes (p = 0,02). Die resultate van hierdie ondersoek 

bevestig die verwagting dat ’n hoë voornaamwoordfrekwensie in ’n teks met ’n lae(r) 

formaliteitsgraad geassosieer word.  

 
  gemiddelde telling:V.nwe:   r = -0.3864, p = 0.0924

 Spearman r = -0.51 p=0.02
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Fig. 4.9: Ekspertgerigte ondersoek: korrelasie tussen voornaamwoordfrekwensie en formaliteit 
 

Die voorkoms van eerste-, tweede- en derdepersoonsverwysing was laag in die 

teksfragmente wat in die ekspertgerigte ondersoek gebruik is, sodat die resultate van 

die korrelasietoetse ten opsigte van laasgenoemde drie individuele veranderlikes en 

die formaliteitsgraad van die teksfragmente nie in aanmerking geneem kan word nie.  

 

Die p-waardes in die korrelasie-ondersoek tussen die eerstepersoonsverwysing en 

die gemiddelde F-telling van die eksperts en tweedepersoonsverwysing en die 

gemiddelde F-telling van die eksperts was 0,60 en 0,24 onderskeidelik. Albei hierdie 

resultate was statisties dus onbeduidend.  
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In die geval van die korrelasie-ondersoek tussen derdepersoonsverwysing en die 

gemiddelde F-telling van die eksperts was die resultaat wel statisties beduidend op ’n 

5%-betekenispeil (p = 0,03). Dit is egter nodig om in gedagte te hou dat hierdie 

resultaat slegs deur ’n paar punte gedryf is, en dat daar dus nie te veel waarde 

hieraan geheg behoort te word nie. Dit sou inderdaad vreemd opval dat die resultate 

rakende eerste- en tweedepersoonsverwysing, wat as redelike sterk merkers van 

(in)formaliteit beskou kan word, juis onbeduidend is terwyl derdepersoonsverwysing 

beduidend uitkom. Die persepsies rakende formaliteit met betrekking tot die 

aanwending van hierdie talige veranderlikes verdien verdere ondersoek. 

 

Ter wille van volledigheid word die grafieke van die korrelasie-ondersoeke ten 

opsigte van eerste-, tweede- en derdepersoonsverwysing wel hieronder aangebied. 

 
  gemiddelde telling:1eP:   r = -0.0968, p = 0.6846

 Spearman r = -0.13 p=0.60
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Fig. 4.10: Ekspertgerigte ondersoek: korrelasie tussen eerstepersoonsverwysing en formaliteit 
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  gemiddelde telling:2eP:   r = -0.1786, p = 0.4512
 Spearman r = -0.28 p=0.24
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Fig. 4.11: Ekspertgerigte ondersoek: korrelasie tussen tweedepersoonsverwysing en formaliteit 
 

  gemiddelde telling:3eP:   r = -0.4243, p = 0.0622
 Spearman r = -0.49 p=0.03
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Fig. 4.12: Ekspertgerigte ondersoek: korrelasie tussen derdepersoonsverwysing en formaliteit 

 

4.2.4.6 Tekslengte en formaliteit 

Die korrelasietoets wat uitgevoer is tussen die lengte van ’n bepaalde teksfragment 

en die gemiddelde formaliteitstelling wat die eksperts aan die teks toegeken het, het 

volgens ’n 5%-betekenispeil ’n statisties beduidende negatiewe korrelasie getoon (p 

= 0,03). Dit beteken hoe minder woorde ‘n teks dus bevat het, hoe hoër was die 

graad van formaliteit wat die eksperts aan die teks toegeken het.  Die eksperts wat in 

die ondersoek gebruik is, het dus korter tekste formeler ervaar. Een moontlike 
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verklaring hiervoor is dat die selfstandige naamwoordfrekwensie in korter tekste dalk 

relatief hoër is as die van langer tekste. Selfstandige naamwoorde word met 

formaliteit geassosieer. Boonop is daar in hoofstuk 3 aangetoon dat ’n hoër 

selfstandigenaamwoordfrekwensie gepaardgaan met byvoorbeeld ’n lae bywoord-

frekwensie en bywoorde word met informaliteit geassosieer. Dit beteken dat ’n teks 

met ’n hoë selfstandigenaamwoordfrekwensie en lae bywoordfrekwensie inderdaad 

as ’n formeler teks ervaar sal word. Figuur 4.13 hieronder illustreer die statisties 

beduidende negatiewe korrelasie tussen tekslengte en formaliteit. 

 
  gemiddelde telling:Aantal woorde:   r = -0.4352, p = 0.0552
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Fig. 4.13: Ekspertgerigte ondersoek: korrelasie tussen tekslengte en formaliteit 

 

4.3 Samevatting: resultate van ekspertgerigte ondersoek 
Op grond van die resultate wat verkry is van die korrelasie-ondersoeke wat hierbo 

bespreek is, is dit veral die kategorie werkwoorde, voornaamwoorde en bywoorde 

wat op grond van ’n 5%-betekenispeil statisties beduidende korrelasies met die 

formaliteitsindeks van tekste getoon het. Dit beteken dat werkwoord-, voornaam-

woord- en bywoordfrekwensie wel ’n invloed het op die persepsie van die forma-

liteitsgraad van tekste. Die korrelasie-ondersoeke het telkens ’n statisties beduidende 

negatiewe korrelasie tussen die drie woordsoortkategorieë en die F-indeks van die 

tekste getoon. Dit beteken hoe hoër die frekwensie van een van bogenoemde drie 

woordsoorte (werkwoorde, voornaamwoorde en bywoorde) in ’n teks is, hoe laer is 

die teks se F-indeks. 
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Dit maak dan ook sin dat al drie hierdie veranderlikes deel uitmaak van die deiktiese 

kategorie wat by die ondersoek betrek is. Veranderlikes in hierdie kategorie 

verteenwoordig merkers van informaliteit. Dit klop dus dat die korrelasie-ondersoeke 

wat tussen elkeen van hierdie veranderlikes en die gemiddelde F-telling van die 

teksfragmente gedoen is, ’n statisties beduidende negatiewe korrelasie getoon het, 

wat beteken dat die teenwoordigheid van hierdie veranderlikes ’n teks informeler 

maak. 

 

Op ’n 10%-betekenispeil was die korrelasie-ondersoek wat uitgevoer is tussen die 

frekwensie objektiewe adjektiewe en die gemiddelde F-telling van die teksfragmente 

ook statisties beduidend. Hierdie veranderlike is egter deel van die niedeiktiese kate-

gorie in hierdie ondersoek en word met formaliteit geassosieer. Dit beteken hoe hoër 

die frekwensie objektiewe adjektiewe in ’n teks is, hoe hoër behoort die formaliteits-

graad van die teks te wees. Die korrelasie-ondersoek bevestig dan ook die positiewe 

verwantskap.  

 

Die onderstaande tabel gee ’n opsomming van die korrelasie-ondersoeke wat op die 

data uitgevoer is wat van die lesergerigte ekspertondersoeke verkry is. Veranderlikes 

wat op grond van ’n 1%-, 5%- of 10%-betekenispeil statisties beduidende resultate 

gelewer het in die korrelasie-ondersoeke wat met die gemiddelde F-indeks uitgevoer 

is, is in die tabel met *, ** en *** onderskeidelik gemerk. 

 
Tabel 4.3: Ekspertgerigte ondersoek: opsomming van korrelasie-ondersoeke 

 

Veranderlike 1 Veranderlike 2 r-waarde p-waarde 

Gemiddelde F-indeks (Eksperts) F-indeks (Meetinstrument) 0.42* 0.06 

Gemiddelde F-indeks %Passiefgebruikfrekw. 0.66*** 0.00 

Gemiddelde F-indeks S.nwe 0.06 0.79 

Gemiddelde F-indeks Obj.adj. 0.38* 0.10 

Gemiddelde F-indeks Wwe -0.45** 0.05 

Gemiddelde F-indeks Subj.adj. -0.06 0.80 
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*  Statisties beduidend op 10%-betekenispeil 

** Statisties beduidend op 5%-betekenispeil 

*** Statisties beduidend op 1%-betekenispeil 

 

4.4 Tweede lesergerigte ondersoek  

Die tweede lesergerigte ondersoek is uitgevoer om te bepaal of lesers ’n teks 

noodwendig formeler ervaar as die teks meer passiefkonstruksies bevat. Die 

resultate van hierdie ondersoek kan ook gebruik word om ’n uitspraak te lewer oor 

die vraag of lesers oor die algemeen intuïtief kan onderskei tussen ’n meer en minder 

formele teks. Op grond van wat daar in die literatuur gesê word oor die gebruik van 

die passiefkonstruksie27

4.4.1 Profiel 

, sou ’n mens verwag dat lesers tekste waarin die passief-

konstruksie in redelike getalle voorkom, noodwendig as formeler tekste sal ervaar.  

  

Die 39 respondente wat by hierdie ondersoek betrek is, het die volgende 

profielkenmerke: 

• albei geslagte is by die ondersoek betrek: 23 mans en 16 vrouens 

• hulle was tussen 30 en 70 jaar oud 

• hulle besit ’n naskoolse kwalifikasie, wat nietaalkundig van aard is 

• hulle beoefen professionele beroepe 

• hulle is demografies verspreid. 

 

 

                                            
27 In die literatuur word die passiefkonstruksie dikwels as saai, onpersoonlik, moeilik, styf en formeel 
beskou. Vergelyk Onrust, M., Verhage, A & Doeve, R., 1993:90) 

Veranderlike 1 Veranderlike 2 r-waarde p-waarde 

Gemiddelde F-indeks 1eP -0.13 0.60 

Gemiddelde F-indeks 2eP -0.28 0.24 

Gemiddelde F-indeks 3eP -0.49** 0.03 

Gemiddelde F-indeks Bw -0.44** 0.05 

Gemiddelde F-indeks Aantal woorde -0.48** 0.03 
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4.4.2 Metodologie 

Ses teksfragmente uit verskillende genres is vir die ondersoek gebruik 28

 

Volgens tabel 4.4 verskil Teks 3, wat die informeelste teksfragment is, met 17,5 

indekspunte van Teks 6, wat die formeelste teksfragment is. Die gemiddelde F-

indeks van die ses teksfragmente is 35,4. Teks 2, 3 en 4 verteenwoordig dus tekste 

met ’n ondergemiddelde F-indeks. Die verwagting is dus dat lesers weinig verskil 

behoort te ervaar in die F-indekse van hierdie tekste onderling, maar dat hulle wel ’n 

verskil sal ervaar tussen byvoorbeeld Teks 2 en 6, Teks 3 en 6 en Teks 4 en 6. 

  

Soos in die geval van die eerste lesergerigte ondersoek, is die ses teksfragmente 

ewekansig georden, sodat die 39 respondente elkeen ’n vraelys met ’n unieke teks-

volgorde ontvang het. Hierdeur word die invloed van ’n moontlike oordrageffek 

uitgeskakel, waar ’n leser se ervaring van ’n vorige teksfragment sy/haar beoordeling 

van ’n volgende beïnvloed en resultate hierdeur onbetroubaar raak. 

 

. Drie 

teksfragmente het een of meer passiefkonstruksies bevat en drie het geen 

passiefkonstruksies bevat nie. 

 

Die tekste se F-indeks is bepaal met behulp van die meetinstrument wat in hierdie 

studie voorgestel word. Volgens die F-indeks wat met die meetinstrument verkry is, 

kan al ses teksfragmente as informele tekste beskou word, want al ses tekste het 

volgens die meetinstrument ’n F-indeks van 50 of minder behaal (sien tabel 4.4 

hieronder). 
 

Tabel 4.4: Lesergerigte ondersoek: F-indeks van teksfragmente in dalende orde 

                                            
28 Die vraelys met teksfragmente is as Bylae F bygevoeg. 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie  

Teks 
Aantal 
woorde % PK's S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 

F-
indeks 

6 70 0 20 1,4 10 2,9 2,9 0 1,4 1,4 4,3 50,6 
1 76 5,3 18,4 3,9 17,1 1,3 2,6 0 2,6 0 5,3 48 
5 67 6 17,9 6 16,4 1,5 13,4 3 10,4 0 4,5 44,1 
4 65 0 7,7 0 15,4 10,8 9,2 6,2 3,1 0 3,1 34,6 
2 60 0 16,7 0 15 5 23,3 15 8,3 0 3,3 35,1 

3 62 11,3 8,1 3,2 22,6 6,5 11,3 11,3 0 0 4,8 33,1 
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Lesers moes die teksfragmente se formaliteitsgraad op ’n skaal van 0 (informeel) tot 

100 (formeel) beoordeel en kon ook ’n motivering vir hulle formaliteitstellings gee. 

 

Twee statistiese berekeninge, naamlik ’n herhaalde metingsanalise vir variansie en ’n 

post hoc-analise is op die data uitgevoer.  Die eerste vraag wat beantwoord moet 

word, is: verskil die gemiddelde F-indeks van die tekste? Indien wel, verskil dit as 

gevolg van normale variasie in die data self, of verskil die F-indeks van die tekste 

omdat die tekste self inderdaad van mekaar verskil? 

 

Ten einde hierdie vraag te kan beantwoord, is die volgende primêre nulhipotese 

gestel: 

 

 

 

 

 

Indien die data die nulhipotese ondersteun, beteken dit dat die 39 respondente die 

ses teksfragmente almal dieselfde ervaar het en dat daar by hulle geen verskil in 

terme van die formaliteitsgraad van die tekste was nie. Indien die data die 

nulhipotese nie ondersteun nie, beteken dit dat die teksfragmente wel verskillend 

ervaar is.   

 

Ten einde die herhaalde metingsanalise van variansie uit te voer om daardeur die 

nulhipotese te ondersteun of te weerlê, is ’n gemiddelde F-indeks vir elke teks bepaal. 

Hierdie gemiddelde F-indeks van die ses teksfragmente word in figuur 4.14 getoon. 

 

N U L H I P O T E S E 
 
Die tekste se gemiddelde F-indekse is almal dieselfde. 
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TEKS; LS Means
Current effect: F(5, 190)=17.279, p=.00000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Fig. 4.14: Lesergerigte ondersoek: resultate van herhaalde metingsanalise vir variansie 

 

Volgens bostaande grafiek is die gemiddelde F-indeks van Teks 1 38, die van Teks 2 

ongeveer 48, ens. (sien ook tabel 4.5 hieronder wat die gemiddelde F-indeks van 

elke teks net onder die teksnommer aandui). Hierdie gemiddelde F-indekse van die 

tekste is gebruik om die p-waarde van elke teks te bereken. Die p-waarde word 

gebruik om die nulhipotese te ondersteun of te weerlê. ’n P-waarde nader aan 1,0 

ondersteun die nulhipotese meer as ’n p-waarde verder weg van 1,0. 

Figuur 4.14 hierbo toon dat die p-waarde vir hierdie ondersoek 0,00 is. Op grond 

van ’n 5%-betekenispeil (waar p < 0,05) ondersteun die data in hierdie ondersoek 

dus nie die nulhipotese nie en word die hipotese daardeur verwerp. 

 

Figuur 4.14 toon verder ook ooglopend watter tekste die respondente min of meer 

dieselfde ervaar het en watter tekste as verskillend van die ander ervaar is. Hierdie 

inligting word in die grafiek aangedui met die kleinletters a, b en c, wat aan die 

bokant van die betroubaarheidsinterval (en bokant die gemiddelde telling) van elke 

teksfragment aangegee word. 

 

Hiervolgens het respondente die formaliteitsgraad van Teks 1, 5 en 6 as dieselfde 

ervaar; aangedui dat die formaliteitsgraad van Teks 2 en 3 van mekaar verskil en dat 

dié van Teks 4 heeltemal verskil het van die formaliteitsgraad van al vyf die ander 

teksfragmente. 
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Die post hoc-analise wat op die data uitgevoer is (sien tabel 4.5 hieronder), onder-

steun die data wat in figuur 4.14 getoon word. 
 

Tabel 4.5: Lesergerigte ondersoek: resultate van die post hoc-analise 

 

Tukey HSD test; variable DV_1 (Spreadsheet in resultate 2008-06-11.stw)
Approximate Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Within MS = 296.74, df = 190.00

Cell No.
TEKS {1}

38.154
{2}

48.487
{3}

35.872
{4}

67.628
{5}

45.487
{6}

41.615
1
2
3
4
5
6

Teks 1 0.085852 0.992050 0.000020 0.414568 0.949662
Teks 2 0.085852 0.015472 0.000033 0.972699 0.490850
Teks 3 0.992050 0.015472 0.000020 0.134634 0.682033
Teks 4 0.000020 0.000033 0.000020 0.000020 0.000020
Teks 5 0.414568 0.972699 0.134634 0.000020 0.920504
Teks 6 0.949662 0.490850 0.682033 0.000020 0.920504

 
Die resultate van die post hoc-analise hierbo toon dat daar statisties beduidende 

verskille was tussen Teks 1 en Teks 4 (p = 0,00); dat Teks 2 statisties beduidend van 

Teks 3 (p = 0,015) en Teks 4 (p = 0,00) verskil; dat Teks 3 ook statisties beduidend 

van Teks 4 verskil (p = 0,00); en dat Teks 5 en 6 albei statisties beduidend van Teks 

4 verskil (in albei gevalle is p = 0,00). Teks 4 is dus die enigste teks van die ses 

teksfragmente wat statisties beduidend as verskillend van al die ander tekste ervaar 

is. Die p-waardes van die vergelyking tussen hierdie teks en die ander tekste is 

deurgaans kleiner as 0,05. Op ’n 5%-betekenispeil beteken dit dus dat respondente 

Teks 4 statisties beduidend anders of verskillend van die res van die tekste ervaar 

het. Tabel 4.5 toon verder dat Teks 1, 5 en 6 statisties beduidend slegs van Teks 4 

verskil (p = 0,00002), maar nie van mekaar of die res van die tekste nie. 

 

Vervolgens sal bostaande kwantitatiewe resultate kwalitatief geëvalueer word, op 

grond van die verwagtinge wat deur die teorie ontstaan. 

 

4.4.3 Kwalitatiewe evaluering van kwantitatiewe resultate  

Die doel van hierdie lesergerigte ondersoek was om te bepaal of lesers tekste waarin 

een of meer passiefkonstruksies voorkom noodwendig formeler ervaar as tekste 

waarin daar geen passiefkonstruksie voorkom nie. 
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Drie van die ses teksfragmente wat in die ondersoek gebruik is, het passiefkon-

struksies bevat. Teks 1 het vyf passiefkonstruksies bevat, Teks 3 het sewe gehad en 

Teks 5 het vier agenthebbende passiefkonstruksies bevat. Teks 2, 4 en 6 het geen 

passiefkonstruksies bevat nie. 

 

Volgens dit wat in die literatuur gesê word, verhoog die aanwesigheid van een of 

meer passiefkonstruksies in ’n teks die formaliteitsgraad van die teks, is die teks 

moeiliker leesbaar, vaag en onpersoonlik. Hiervolgens word die verwagting geskep 

dat respondente dié teksfragmente wat wel een of meer passiefkonstruksies bevat 

het (Teks 1, 3 en 5) dus as formeler tekste sal ervaar en dié sonder passiefkonstruk-

sies (Teks 2, 4 en 6) dus as informeler tekste sal beskou. Op grond hiervan behoort 

hulle dus ’n hoër F-indeks toe te ken aan Teks 1, 3 en 5 wat wel passiefkonstruksies 

bevat. 

 

Die resultate wat in hierdie ondersoek verkry is, ondersteun egter nie hierdie 

teoretiese verwagting nie. Teks 4, wat geen passiefkonstruksies bevat nie, se gemid-

delde F-indeks, wat gebaseer is op die F-indekse wat die 39 respondente aan die 

teksfragmente toegeken het, is die hoogste van die ses teksfragmente, naamlik 67 

(sien figuur 4.14). Hierdie teks is ook die enigste een van die ses teksfragmente wat 

volgens die post hoc-analise statisties beduidend van al die ander tekste verskil het 

(p < 0,05; sien tabel 4.5 hierbo). 

 

Indien die motiverings in ag geneem word wat respondente vir hulle formaliteits-

beoordeling gegee het, blyk die onderwerp (aftrede) en die genre (bemarking) van 

Teks 4 die twee algemeenste redes vir die hoër formaliteitstellings van dié 

passieflose teksfragment te wees. 

 

Byna ’n derde van die respondente (12 uit 39 of 31%) het aangedui dat die 

onderwerp formeel en ernstig was en dat dit feitelike inligting is wat korrek aan lesers 

oorgedra behoort te word. Hierdie groep respondente het ’n F-indeks van tussen 69 

en 100 aan die bepaalde teks op die formaliteitskaal toegeken. 
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Sewe uit die 39 respondente (18%) het aangedui dat die teks ’n bemarkingsteks of 

advertensie was en dat die teks om hierdie rede vir hulle formeel was. Die groep 

respondente het ’n F-indeks van tussen 62 en 90 aan die teksfragment toegeken. 

Slegs een van die 39 respondente het aangedui dat die teks informeel was en het ’n 

F-indeks van 40 aan die teks toegeken. Die respondent se motivering vir die F-indeks 

was dat dit ’n advertensieteks was. 

 

Die kwalitatiewe resultate toon ook dat Teks 3, wat die meeste passiefkonstruksies 

bevat het (sewe in totaal), die laagste gemiddelde F-indeks, naamlik 36, van die ses 

teksfragmente het. Meer as die helfte van die respondente het aangevoer dat die 

trant van die teks die rede was waarom hulle ’n lae(r) F-indeks aan die teks toegeken 

het. Styl en taalgebruik en die humoristiese inslag van die teks is ook as redes 

aangevoer waarom die teks as informeler ervaar is. 

 

Van die 39 respondente het 15 (38%) aangedui dat die teks ’n geselstrant weerspieël 

het wat tot ’n gevoel van informaliteit bygedra het. Ses uit die 39 respondente (15%) 

het die styl en taalgebruik van die teks as informeel ervaar. Een respondent het 

aangevoer dat die gebruik van eerstepersoonsverwysing ’n “praatstyl” in die teks 

skep en daartoe aanleiding gee dat die teks informeel ervaar word. 

 

Verder het respondente Teks 1, 5 en 6 in terme van hulle graad van formaliteit nie 

anders as Teks 3 ervaar nie. Dit is veral beduidend dat daar vir respondente, teen die 

verwagting in, geen verskil in die formaliteitsgraad van Teks 3 en Teks 6 was nie: 

Teks 3 bevat sewe passiefkonstruksies en Teks 6 bevat nie een nie. Op grond van 

die verwagtinge wat in die literatuur oor die gebruik van die passiefkonstruksie 

geskep word, behoort Teks 6 informeler as Teks 3 ervaar te word, omdat dié 

teksfragment geen passiefkonstruksies bevat nie en Teks 3 wel sewe bevat. Die 

verwagting word egter nie deur die resultate in hierdie ondersoek ondersteun nie. As 

die gemiddelde F-indeks van die tekste in hierdie lesergerigte ondersoek in ag 

geneem word, het respondente Teks 6 ietwat formeler as Teks 3 ervaar: Teks 6 se 

gemiddelde F-indeks is 41 en dié van Teks 3 is 36. 
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Die graad van informaliteit wat respondente aan Teks 6 toegeken het, kan volgens 

die motiverings wat hulle vir hulle keuse aangevoer het, hoofsaaklik toegeskryf word 

aan die gebruik van Engelse woorde, soos surf en girl wat in die teksfragment 

gebruik word. Meer as die helfte van die respondente (23 uit 39 of 59%) het die 

teenwoordigheid van Engelse woorde in ’n Afrikaanse teks met informaliteit 

geassosieer. 

 

Op grond van die post hoc-analise het respondente ook ’n statisties beduidende 

verskil tussen Teks 2 en Teks 3 in terme van hulle formaliteitsgraad ervaar (sien 

tabel 4.5; p = 0,015). Teks 2 bevat geen passiefkonstruksies nie, terwyl Teks 3 sewe 

bevat. Die vraag wat dus nou ontstaan, is of hierdie verskil in (formaliteits)ervaring 

toegeskryf kan word aan die aanwesigheid al dan nie van die passiefkonstruksie in 

die twee teksfragmente?  

 

Die antwoord op laasgenoemde vraag blyk duidelik ‘nee’ te wees, want die 

kwalitatiewe data dui daarop dat 27 uit die 39 respondente (69%) Teks 2 formeler as 

Teks 3 ervaar het. Dit is teen die verwagting in want Teks 2 bevat geen passief-

konstruksies nie en Teks 3 bevat sewe. Op grond van dit wat in die literatuur oor die 

passiefkonstruksie gesê word, behoort respondente Teks 3 formeler as Teks 2 te 

ervaar het omdat Teks 3 meer passiefkonstruksies as Teks 2 bevat. 

 

Die meeste respondente het die taalgebruik in Teks 3 as “gesproke taal” geïden-

tifiseer en die styl van die teks as “geselstrant” beskryf. Teks 2 is beskryf as 

“storieboekstyl” en “leesboekstyl”, as ’n “liefdesverhaal”, “kortverhaal” en “roman.” 

Respondente het gevoel dat die teks “suiwer taal” weerspieël, dat die sinne “goed 

gestruktureerd” was en dat die teks emosies by die leser ontlok. Hieruit kan die 

gevolgtrekking gemaak word dat lesers tekste wat gesproke taal weerspieël, 

informeler ervaar as tekste wat hulle as gedrukte materiaal beskou. ’n Volgende 

gevolgtrekking wat gemaak kan word, is dat passiefgebruikfrekwensie lesers se 

formaliteitservaring van tekste nie beïnvloed het nie. Die algemene gevolgtrekking 

wat hieruit gedistilleer kan word, is dat die toon en trant van ’n teks ’n groter invloed 

op ’n leser se ervaring van ’n teks het, as die passiefgebruikfrekwensie in die teks. 
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4.5 Samevatting: resultate van lesergerigte ondersoek 
Tabel 4.6 hieronder toon die ses teksfragmente wat in die lesergerigte ondersoek 

gebruik is. In tabel 4.7 word elke teksfragment deur sy bepaalde nommer verteen-

woordig en word die gemiddelde formaliteitstelling wat die respondente aan die 

teksfragment toegeken het, asook die gemiddelde F-indeks van elke teks aangedui 

soos wat dit deur die meetinstrument bepaal is. In die laaste kolom word drie redes 

aangedui wat persentasiegewys die algemeenste deur die 39 respondente 

aangevoer is as motivering vir hulle formaliteitsaanduiding van die bepaalde teksfrag-

ment. Die syfer tussen hakies in tabel 4.7 dui die persentasie van die respondente 

aan wat die betrokke motivering(s) vir hulle formaliteitsgradering aangevoer het. 
 

Tabel 4.6: Lesergerigte ondersoek: teksfragmente 

 

Teks-
nommer 

Teksfragment 

1 

Man, jy sien: in verskeie boeke word daar vertel dat daar tóg so ’n figuur was. Wat 

dié dan nou ook al genoem mag word – elf, dwerg, trol, mitiese figuur – maak nie 

nou saak nie. Iedergeval, in een so vertelling word daar beweer dat jy moet uitkyk 

vir enige onnatuurlike tekens – ’n merk in die gras of grond of plantegroei wat 

sonder rede verniel is. Dis wat gesê word, maar of daar evidence is, wie weet. 

2 

Hy het my gesig met sy een hand opgelig, saggies met sy duim oor my mond 

gestreel, afgebuk en my saggies, so saggies dat ek gewonder het of hy hét, 

gesoen. Ekstase! Ek het nog nooit in my lewe so gevoel nie. Honderde, nee 

duisende skoenlappers was in my maag. Weer! Het my hart geroep. Hy het my 

hart gehoor. 

3 

Ek kan nie help ek is vet, nee effe geset nie. Daar word geëet wat daar vir my 

gegee word. Kyk, ek bedoel: as daar vir my ’n vet skaapboud met gebraaide 

aartappels gegee word, sal dit geëet word; as daar groenterepies met lae-vet 

jogurt bedien word, sal dit (langtand) geëet word. Punt is: ek eet wat daar vir my 

gegee word. 

4 

Elkeen moet vroeër of later aftree – ons kan nie voorgee dit gaan nie gebeur nie. 

By Coronation dink ons versigtig oor iets soos aftrede. Dus het ons ’n reeks 

beleggingsopsies vanaf so min as R500 per maand geskep. Dit is buigsaam, 

maklik verstaanbaar en absoluut deursigtig. En ons dink dit sal jou help om op jóú 

voorwaardes af te tree, nie iemand anders s’n nie. 
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Tabel 4.7: Lesergerigte ondersoek: motiverings vir F-indekse 

 

Teksfragment Gemidd. F-
indeks 
(respondente) 

F-indeks 
(meetinstru-
ment) 

Motiverings (respondente) 

1 38,2 48 
Engelse woorde maak ’n teks 
informeler (41,03%); Geselstrant 
(33,3%); Informele  woordgebruik 
volop (23,1%) 

2 48,5 35,1 

Onderwerp informeel, persoonlik 
en wek emosies (35,9%); Genre 
maak dit informeel: Mills & Boons-
tipe teks (20,5%); Taalgebruik is 
eenvoudig en beskrywend (15,4%) 

3 35,9 33,1 
Gesproke taal, geselstrant 
(38,5%); Woordgebruik: humo-
risties, ligte trant (15,4%); Direk en 
duidelik (10,3%) 

4 67,629 34,6  
Goeie taalgebruik (28,2%); Ern-
stige, feitelike onderwerp en 
inhoud (25,6%); Besigheidstema 
(10,2%) 

5 45,5 44,1 
Woordgebruik en skryfstyl is 
informeel (33,4%); Leser word 
direk aangespreek (30,8%); Ge-
selstrant en gesprekstaal (10,3%) 

6 41,6 50,6 

Engelse woorde maak teks 
informeler (51,3%); Informele taal-
gebruik (7,7%); Engelse woorde 
informeel, maar Afrikaanse 
woordgebruik weer formeler (7,7%) 

 

                                            
29 Nege uit die nege-en-dertig respondente (23,1%) het wel aangedui dat die aanspreekvorm “jou” en 
inklusiewe “ons” die teks ‘n informeler gevoel gee. 

5 

Maak jou oë toe. Verbeel jou jy is van koninklike afkoms en jy word omring deur 

elegansie, mooiheid en weelde. Persoonlike diens is nie die woord nie, ek sê jou. 

Jy word bederf met die allerlekkerste kos opgetower deur uithalerkokke. Man, die 

Bloutrein is so ’n ervaring. Ek sê jou: koninklike behandeling wat boonop 

ondersteun word deur ’n veringstelsel wat g’n trein nog ooit gehad het nie. 

6 

Hoeveel lekkerder is dit nie om ’n karakter wat werklik lewe te veroordeel in die 

gemak en veiligheid van jou eie sitkamer nie? 

Vandag in die townships surf die ouens treine, ander weer tart ’n bestuurderlose 

BMW met ’n baksteen op die petrolpedaal soos ’n bul wat buite beheer is. Hulle 

doen dit om die girls te beïndruk. 

Hierdie belangstelling in die dans met die dood is nie ’n nuwe een nie. 



  Lesergerigte ondersoeke 
 

 137 

Uit bostaande tabel blyk dit dat respondente se formaliteitservaring van ’n teks nie 

berus op die passiefgebruikfrekwensie in die betrokke teks nie. Hulle ervaring berus 

hoofsaaklik op woordkeuse en taalgebruik, die tema of onderwerp van die betrokke 

teks en of hulle die teks as ’n gesproke of geskrewe teks (genre) ervaar.  

 

’n Teksfragment wat respondente as ’n gesproke teks ervaar het, was vir hulle 

informeler as ’n teks wat hulle as ’n geskrewe teks geïdentifiseer het. As die tema of 

onderwerp van die teksfragment ernstig was (aftrede, Teks 4), was die teksfragment 

vir die respondente formeler as een wat byvoorbeeld oor vetsug (Teks 3) of romanse 

(Teks 2) gehandel het. 

 

Woorde en frases soos “effe”, “kyk, ek bedoel”, “langtand” en “punt is” (Teks 3); 

“ouens” en “lekkerder” (Teks 6); en “man” en “iedergeval” (Teks 1) het volgens die 

respondente se motiverings ’n informaliteit in die betrokke tekste geskep. Woorde en 

frases soos “elegansie”, “weelde” en “uithalerkokke” (Teks 5); “dans van die dood” en 

“bestuurderlose” (Teks 6); en “aftrede”, “buigsaam” en “beleggingsopsies” het 

volgens die respondente die onderskeie tekste se formaliteitsgraad verhoog.  

 

In die lig van bostaande bespreking van die resultate wat met die kwalitatiewe en 

kwantitatiewe ondersoeke verkry is, kan die gevolgtrekking gemaak word dat lesers 

tekste met passiefkonstruksies nie noodwendig as formeler tekste ervaar nie. 

Teksfragment 4 wat geen passiefkonstruksies bevat het nie, was juis die teks wat 

lesers as heeltemal verskillend van die ander tekste ervaar het en wat die 

respondente ook as die formeelste teks van die ses teksfragmente beoordeel het. 

 

Respondente het aangedui dat woord- en taalgebruik, genre, en tema of onderwerp 

die formaliteitsaanduiding van hulle leeservaring beïnvloed het. Dit sluit aan by wat 

Müller (1998:111) bevind het in haar ondersoek na die formaliteitsgraad van 

jaarverslae. Sy sê onder meer “...die gebruik van moeilike en formele woorde [het] ’n 

groter invloed op die formaliteitsgraad van ’n verslag as wat die gebruik van die 

passiefkonstruksie op sigself het.” 
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Respondente het onder meer aangedui dat advertensies, bemarkingstekste en publi-

siteit van produkte vir hulle noodwendig ’n formeler aanslag aan tekste gee. In 

hoofstuk 5 wat hierop volg, word daar juis deur middel van drie gevallestudies 

geïllustreer hoe die meetinstrument toegepas kan word om variasie ten opsigte van 

formaliteit in bedryfstekste te identifiseer en te evalueer. In hierdie studie sal die 

resultate van die toepassing ook gebruik kan word om ’n uitspraak te lewer of 

jaarverslae noodwendig formeler as bemarkingstekste, soos brosjures is. Hieraan 

word in die volgende hoofstuk aandag bestee. 

 

Uiteindelik word die resultate in hierdie hoofstuk en die gevolgtrekkings wat op basis 

daarvan gemaak kan word, in perspektief geplaas in hoofstuk 6, waar ’n bespreking 

gevoer word oor die gesamentlike gevolgtrekkings wat uit hierdie studie voortvloei. 



HH  OO  OO  FF  SS  TT  UU  KK    55  

GG  EE  VV  AA  LL  LL  EE  SS  TT  UU  DD  II  EE  
 

5.1 Inleiding 
In hierdie hoofstuk word jaarverslae en brosjuretekste vergelyk van drie instansies 

wat deel uitgemaak het van die ondersoek na jaarverslae. Die vergelykende studie 

tussen die verskillende bedryfstekstipes verteenwoordig ’n demonstratiewe loods-

studie en is ’n poging om eerste, voorlopige aanwysers ten opsigte van die volgende 

algemene vraag te verskaf:  

 

Die resultate wat deur die toepassing van die meetinstrument verkry word, sal ook 

gebruik kan word om te bepaal of daar ’n verskil in formaliteitsgraad tussen die twee 

tekstipes, naamlik jaarverslae en brosjuretekste is wat in die ondersoek gebruik is. 

 

5.2 Beskrywing van die korpus 
Slegs drie instansies se brosjuretekste30

 

 is by die demonstratiewe vergelykende 

studie betrek.  

 

Tekste in die kategorie jaarverslae is aanvanklik geselekteer as hulle as Afrikaanse 

jaarverslae op die Internet beskikbaar was. Om hierdie rede is daar aanvanklik 

besluit om Afrikaanse brosjuretekste van die instansies en maatskappye wie se 

jaarverslae by die eerste deel van die ondersoek betrek is en wat op die Internet 

beskikbaar was, by die ondersoek te betrek.  

 

Webwerwe is oorwegend Engels en, net soos in die geval van die korpus jaarverslae 

wat by die ondersoek betrek is, moes maatskappye en instansies direk genader word 

om gedrukte of elektroniese weergawes van hulle bemarkingstekste te bekom. 

                                                 
30 Die brosjuretekste is as Bylae C bygevoeg. 

 

Hoe kan die meetinstrument gebruik word om formaliteitsverskille of formaliteits-

ooreenkomste tussen verskillende tekste of tekstipes uit te wys?  
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Die instansies wat eerste gereageer het en/of wie se bemarkingsmateriaal 

bekombaar was, is vir hierdie tweede deel van die ondersoek gebruik. Die drie 

instansies wie se brosjuretekste by die ondersoek betrek is, is die finansiële instelling 

ABSA (Absa), die Boere Korporasie Beperk (BKB) en die Universiteit van 

Stellenbosch (US). 

Ten einde die algemene vraag te probeer beantwoord wat ter aanvang van hierdie 

hoofstuk gestel is, naamlik hoe kan die meetinstrument gebruik word om 

formaliteitsverskille of formaliteitsooreenkomste tussen verskillende tekste of 

tekstipes uit te wys, is die meetinstrument wat op die tekste in die kategorie 

jaarverslae in hoofstuk 3 gebruik is, ook op die drie instansies se brosjuretekste 

toegepas. Die resultate wat deur middel van hierdie toepassing verkry is, is gebruik 

om ’n vergelyking te tref met die resultate wat verkry is toe die meetinstrument op die 

drie instansies se jaarverslae toegepas is. 

In die hoofstuk word daar nie ’n intraklasvergelyking tussen die onderskeie 

bemarkingstekste getref nie. Dit beteken dat, anders as in die ondersoek na 

jaarverslae, die bemarkingstekste nie onderling met mekaar vergelyk word nie. In 

hierdie ondersoek word daar slegs ’n interklasvergelyking getref tussen die 

bemarkingsteks van ’n instansie aan die een kant en die jaarverslag van dieselfde 

instansie aan die ander kant.  

 

Die doel van hierdie interklasvergelyking is tweërlei van aard: 

• dit demonstreer die toepassing van die meetinstrument op nog ’n tekstipe binne 

die kategorie bedryfstekste 

• dit demonstreer hoe die resultate van die meetinstrument gebruik kan word om 

’n antwoord te kry op die vraag of ’n jaarverslag van ’n instansie noodwendig 

formeler is as ’n bemarkingsteks van dieselfde instansie.  

 
 
5.3 Metodologie 
Ten einde die doelstellings van die vergelykende ondersoek te realiseer wat hierbo 

gestel is, is die volgende metode gevolg. 
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Eerstens is die F-indeks van die bemarkingstekste bereken volgens dieselfde metode 

en riglyne wat by die berekening van die F-indeks van die kategorie  jaarverslae 

gebruik is (sien hoofstuk 3, par. 3.3).  

 

Dieselfde woordsoortkategorieë wat vir die korpus jaarverslae gebruik is en waarmee 

formaliteit geoperasionaliseer is, is vir die brosjuretekste gebruik. Die woordsoort-

kategorieë is op dieselfde wyse in die brosjuretekste31

Ten einde hierdie bo- en ondergrens van formaliteit te bepaal, is twee tekste gebruik 

wat op grond van die verwagting twee teenoorgestelde pole op die formaliteitskaal 

behoort te verteenwoordig. Daarom is ’n jeugroman as (meer) informele teks gebruik 

en daarteenoor, as verteenwoordigend van ’n (meer) formele teks, ’n teksfragment uit 

die 1954-Bybelvertaling

 as in die korpus jaarverslae 

geannoteer en frekwensietellings is met die data bereken. 

 

Bemarkingstekste, veral die wat volgens Lourens (2006) en Ommen en Van 

Kuppenveld (1995:58) as pamflette geklassifiseer kan word, is gewoonlik veel korter 

as jaarverslae. Waar bemarkingstekste wel lank was, is die eerste duisend woorde 

van elke teks, net soos in die geval van jaarverslae, by die ondersoek gebruik. 

Hierdeur is ook verseker dat wat lengte betref, vergelykbare teksdele deel van die 

ondersoek uitgemaak het. In gevalle waar die teks minder as duisend woorde bevat 

het, is die volledige teks in aanmerking geneem.  

 

Ten einde die F-indekse van die onderskeie bemarkingstekste relatief tot die 

instansies se jaarverslae te kon interpreteer, was dit nodig om ’n bo- en ondergrens 

ten opsigte van formaliteit vas te stel op grond waarvan die verskil in die 

formaliteitsindekse van die onderskeie bedryfstekste (jaarverslae en brosjuretekste) 

relatief geïnterpreteer kon word. 

 

32

Tabel 5.1 hieronder toon die F-indeks van die bogrensteks (61,6: formele teks, Bybel-

vertaling) en ondergrensteks (34,2: informele teks, jeugroman) wat as relatiewe 

. 

 

                                                 
31 Die geannoteerde brosjuretekste is as Bylae D bygevoeg. 
32 Die twee tekste en die geannoteerde weergawes daarvan is as Bylae G bygevoeg.  
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maatstaf gebruik is om die F-indekse van die drie instansies se bedryfstekste 

(jaarverslag teenoor brosjuresteks) te interpreteer.  
 

Tabel 5.1: Data en F-indeks van bo- en ondergrensteks 

 

Volgens bostaande tabel is die formaliteitsindeks van die bogrens- of formele teks 

61,6 en die ondergrensteks of informele teks 34,2. Die twee punte op die skaal 

verskil dus met 27,4 indekspunte en die gemiddelde indekspunt op hierdie skaal is 

47,9. 

 

Indien die F-indeks van ’n instansie se jaarverslag 58 is, sal die F-indeks relatief tot 

die ondergrens-bogrens-indeks as formeel geklassifiseer kan word. Indien die F-

indeks van die bemarkingsteks van dieselfde instansie 50 is, sal die indeks relatief tot 

die ondergens-bogrens-indeks ook as formeel geklassifiseer kan word (47,9 is 

volgens die ondergrens-bogrens-indeks die gemiddelde indekspunt en 50 is bokant 

dié gemiddelde en neig dus na die formeler punt op die skaal.) Op grond hiervan sou 

die algemene gevolgtrekking gemaak kan word dat die bepaalde instansie se 

jaarverslag en bemarkingsteks albei as formele tekste geklassifiseer kan word en dat 

die twee tekste, teen die verwagting in, dus nie ten opsigte van hulle 

formaliteitsgraad verskil nie.  

 

Wanneer die F-indeks van ’n bepaalde instansie se jaarverslag byvoorbeeld 58 is en 

dieselfde instansie se bemarkingsteks ’n F-indeks van 38 het, sal die indekse op 

grond van die ondergrens-bogrens-indeks onderskeidelik as relatief formeel (58) en 

relatief informeel (38) geïnterpreteer kan word. In dié geval sou die algemene 

gevolgtrekking gemaak kon word dat die bepaalde instansie se jaarverslag en 

bemarkingsteks wel ten opsigte van hulle formaliteitsgraad verskil. 

 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie  

Naam 
Aantal 
woorde 

Aantal 
PK's S.nw Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 

F-
indeks 

Bogrens 99 1 27,3 4 6,1 0 2 0 0 2 1 61,6 
Ondergrens 113 0 12,4 2,7 15,9 4,4 16,8 8,8 0 8 9,7 34,2 
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Vervolgens sal die F-indekse van die drie instansies se jaarverslae en bemar-

kingstekste relatief tot hierdie ondergrens-bogrens-indeks geïnterpreteer word en sal 

’n algemene gevolgtrekking op grond van die vergelykings gemaak word.  

 

5.4 Vergelyking van resultate: jaarverslae teenoor bemarkings-
tekste 

Ten einde die vergelyking uit te voer, is die data van die jaarverslag van elkeen van 

die drie instansies wat by hierdie demonstratiewe vergelyking betrek is – Absa, BKB 

en US – met hul onderskeie bemarkingstekste vergelyk. 

 

Ter wille van maklike verwysing is die data van die jaarverslag van elke instansie, 

soos dit in tabel 3.4 vervat is, tesame met die data van die bemarkingsteks(te) van 

die bepaalde instansie aangebied. Die data van die jaarverslag word in elke tabel ná 

die data van die bemarkingstekste aan die onderkant van die tabel as grys getinte 

teks aangebied. 

 

Die rou data van die onderskeie instansies se jaarverslae en bemarkingstekste word 

nie hier aangebied nie. Slegs die verwerkte data33

                                                 
33 Die verwerkte data verteenwoordig die persentasie-frekwensies van die rou data. 

 wat in die berekening van die F-

indeks gebruik is, word hier in tabelvorm aangegee. 

 

Tabel 5.2 hieronder toon die persentasie-frekwensies asook die berekende F-indeks 

in dalende orde van die bemarkingstekste wat by die deel van die ondersoek gebruik 

is.   
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Tabel 5.2: Data van korpus bemarkingstekste (brosjuretekste) in dalende orde van formaliteit 
(formeel  informeel) 

 
 

 

5.4.1 Vergelyking: jaarverslag teenoor bemarkingsteks: Teks ABSA 

In onderstaande vergelykende studie is een ABSA-bemarkingsteks vergelyk met die 

jaarverslag van die finansiële instelling. Die bemarkingsteks wat gebruik is, kan 

volgens Lourens (2006) as ’n brosjure34

 

 geklassifiseer word. Die ABSA-brosjure is ’n 

volkleur, gekramde boekie wat 24 bladsye in totaal beslaan: 12 bladsye elk vir 

Afrikaans en Engels onderskeidelik. 

 

Tabel 5.3 hieronder toon die data van die ABSA-bemarkingsteks en ABSA-

jaarverslag, asook die F-indeks van die twee tekste. 
 
 
Tabel 5.3: Data: ABSA-bemarkingsteks en ABSA-jaarverslag 
 

  
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam 
Aantal 

Woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 
F-

indeks 

ABSA 1113 2,2 17,8 4,8 12,1 1,6 6,1 0,6 5,5 0 1,5 50,7 

ABSA 1154 2,1 23,1 6,8 11,4 1,6 0,6 0 0 0,6 0,8 56,9 

 

Indien die F-indeks van die ABSA-bemarkingsteks en die ABSA-jaarverslag relatief 

tot die ondergrens-bogrens-indeks geïnterpreteer word, val albei hierdie indekse in 

die boonste helfte van die skaal, m.a.w. tussen 47,9 (wat die middelpunt op die skaal 

verteenwoordig) en 61,6 (wat die bogrenswaarde van die skaal is). Hierdie deel van 

                                                 
34 Lourens (2006) beskou ’n brosjure as “a booklet, usually 12 to 40 pages [that] provides more 
detailed information than a folder.” 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie  

Naam 
Aantal 
woorde 

Aantal 
PK's S.nw Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 

F-
indeks 

BKB1 164 3 26,2 4,3 7,9 0,6 0,6 0 0 0,6 4,3 58,6 
BKB4 194 1 26,8 6,7 9,8 3 1,5 0 0 1,5 2 58,6 
BKB3 77 2,6 23,4 3,9 10,4 5,2 2,6 0 0 2,6 1,3 53,9 
BKB2 107 0,9 25,2 3,7 13 6,5 0 0 0 0 1,9 53,6 
US1 341 0,3 32,6 4,4 13,5 7,6 7,6 6,5 0,6 0,6 2,3 53 
US2 550 1,2 22 6,4 13,3 0,5 7,5 0,5 6,9 0 2,9 52 
ABSA 1113 2,2 17,8 4,8 12,1 1,6 6,1 0,6 5,5 0 1,5 50,7 
 2546            
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die skaal verteenwoordig die formele punt van die skaal en albei die tekste kan dus 

as formele tekste geklassifiseer word. 

 

Dit is ook noemenswaardig dat die F-indeks van die ABSA-jaarverslag met slegs 4,7 

indekspunte verskil van die bogrenswaarde (61,6) wat die formeelste punt op die 

skaal verteenwoordig en die punt is waarteen die formaliteitsindekse van die 

bemarkingstekste in die deel van die studie relatief geïnterpreteer word. Dit bevestig 

die verwagting dat jaarverslae as tekstipe met formaliteit geassosieer word. 

 

Die ABSA-bemarkingsteks daarenteen, verskil met 10,9 indekspunte van die 

bogrenswaarde en met net 2,8 indekspunte van die gemiddelde punt op die skaal 

(47,9) wat ’n punt aandui waar tekste na die informele kant van die skaal neig. Dit is 

dus duidelik dat die ABSA-bemarkingsteks heelwat nader lê aan die informele kant 

van die skaal as die ABSA-jaarverslag. Die verwagting is dus dat lesers die ABSA-

bemarkingsteks wel informeler as die ABSA-jaarverslag sal ervaar. In ’n volwaardige 

wetenskaplike ondersoek kan laasgenoemde byvoorbeeld met lesergerigte toetse 

bevestig of weerlê word. Die deel van die ondersoek was egter nie binne die bestek 

van die demonstratiewe gevallestudie wat hier gedoen word nie.  

 

Een van die redes waarom lesers die ABSA-bemarkingsteks moontlik informeler as 

die ABSA-jaarverslag behoort te ervaar, is te vinde in die veel hoër voornaam-

woordfrekwensie van die ABSA-bemarkingsteks: dié teks bevat 10 keer meer voor-

naamwoorde as die jaarverslag (sien tabel 5.3). ’n Hoë voornaamwoordfrekwensie 

word met informaliteit geassosieer.  

 

Wat egter hier in gedagte gehou moet word, is dat dit die u-aanspreekvorm is (en 

byvoorbeeld nie die meer informele jy nie) wat as tweedepersoonsvoornaamwoord in 

die bemarkingsteks gebruik word. Hieroor sê Ponelis (1979:67) die volgende: “Die 

keuse tussen jy, u en ook julle word bepaal deur die formaliteit van die gesprek-

situasie. Weens die formaliteit van die skryfstyl word u dus baie algemeen daarin 

gebruik…” Dit beteken dat ’n teks waarin u as tweedepersoonsaanspreekvorm 

gebruik word, formeler ervaar behoort te word as ’n teks waarin jy as tweede-

persoonsaanspreekvorm gebruik word.  
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Die meetinstrument hanteer voornaamwoorde tans asof alle voornaamwoorde 

dieselfde (in)formaliteitstatus besit. Dit impliseer dat daar in terme van die meetin-

strument geen verskil in formaliteit tussen die tweedepersoonsaanspreekvorme jy en 

u bestaan nie. In terme van wat Ponelis hierbo sê is dit nie die geval nie en word die 

gebruik van u as aanspreekvorm geassosieer met ’n groter status- of sosiale afstand 

tussen gespreksgenote as in die geval van jy en die gebruik van u as tweede-

persoonsvoornaamwoord impliseer daarom dus ook ’n hoër graad van formaliteit.  

 

Die meetinstrument behoort dus so aangepas te word dat dit voorsiening maak vir 

hierdie tipe nuanseverskille ten opsigte van die formaliteitsgraad van aanspreek-

vorme. Dit sal byvoorbeeld nie deug om u-voornaamwoorde op grond van die interne 

formaliteit wat die voornaamwoord dra as deel van die niedeiktiese kategorie te reken 

wat met formaliteit geassosieer word nie. Voornaamwoorde is inherent deiktiese 

woorde. Heylighen en Dewaele (1999: par. 3.1) sê byvoorbeeld: “Pronouns are 

particularly clear examples of deictic words.” Hoewel u as voornaamwoord ’n groter 

statusafstand impliseer tussen skrywer/teks en aangesprokene as in die geval van 

die ander persoonlike voornaamwoorde ek, jy, hy, ens., deel hulle die gemeen-

skaplike trek dat hulle verwys na ’n saak binne ’n bepaalde konteks of situasie en 

dus duidelik ’n deiktiese waarde besit. Die voornaamwoord u sal om hierdie rede 

steeds as deel van die deiktiese kategorie binne die meetinstrument hanteer moet 

word.  

 

Een manier om voorsiening te maak vir die nuanseverskille wat ten opsigte van 

formaliteit in die kategorie voornaamwoorde voorkom, is om verskillende gewigte aan 

die voornaamwoorde toe te ken. So byvoorbeeld kan ’n gewig van een telling 

toegeken word aan eerste-, tweede- en derdepersoonsvoornaamwoorde wat met 

‘ware’ informaliteit geassosieer word (ek, jy, hy, ens.), terwyl die tweedepersoons-

voornaamwoord u wat met ’n mate van formaliteit geassosieer word, slegs ’n punt 

dra wat gelykstaande is aan die helfte van die gewig van die ‘ware’ informaliteits-

draende voornaamwoorde. 
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Indien hierdie voorstel op die data van die ABSA-bemarkingsteks toegepas word, het 

dit wel ’n invloed op die F-indeks van die teks en verhoog die F-indeks van die 

ABSA-bemarkingsteks van 50,7 na 52,1.  

 

Vergelyk die data van die voornaamwoorde in tabel 5.4 hieronder. In Teks ABSA1 

verteenwoordig die data van die voornaamwoorde ’n telling waar die u-voornaam-

woorde dieselfde gewig as die eerstepersoonsvoornaamwoorde in die teks dra (daar 

is geen derdepersoonsvoornaamwoorde in die teks nie).  In Teks ABSA2

 

 verteen-

woordig die data van die voornaamwoorde ’n telling waar die tweedepersoonsvoor-

naamwoord u slegs die helfte van die gewig van die eerstepersoonsvoornaam-

woorde dra. Tabel 5.4 toon ook die verskil wat dié tipe toepassing van die meet-

instrument op die F-indeks van die ABSA-bemarkingsteks het. 
 

Tabel 5.4:  Verfyning van die meetinstrument ten opsigte van die kategorie voornaamwoorde en die 
invloed daarvan op die F-indeks van die ABSA-bemarkingsteks 

 

  
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam 
Aantal 
woorde PK’s/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 

F-
indeks 

ABSA 1113 1 2,2 17,8 4,8 12,1 1,6 6,1 0,6 5,5 0 1,5 50,7 

ABSA 1113 2 2,2 17,8 4,8 12,1 1,6 3,3 0,6 2,7 0 1,5 52,1 

ABSA 1154 2,1 23,1 6,8 11,4 1,6 0,6 0 0 0,6 0,8 56,9 

 

Wat egter van belang is vir die bespreking in hierdie hoofstuk, is dat die F-indeks van 

die ABSA-bemarkingsteks (hoe die meetinstrument dan ook al toegepas word) en die 

van die jaarverslag aan die kant van die ondergrens-bogrens-skaal val wat met 

formaliteit geassosieer word. Nieteenstaande hierdie feit is daar ook daarop gewys 

dat die moontlikheid bestaan dat lesers wel die ABSA-bemarkingsteks informeler as 

die ABSA-jaarverslag kan ervaar omdat die voornaamwoordfrekwensie soveel hoër 

is in die bemarkingsteks as in die jaarverslag en voornaamwoordfrekwensie met 

informaliteit geassosieer word. 

 

Dit is verder interessant dat die passiefgebruikfrekwensie in die ABSA-bemarkings-

teks en ABSA-jaarverslag bykans dieselfde is. Indien passiefgebruikfrekwensie die 

enigste maatstaf was waaraan formaliteit in ’n teks gemeet is, sou die verwagting 

bestaan dat die ABSA-bemarkingsteks en ABSA-jaarverslag dieselfde F-indeks sou 
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weerspieël. Dit is egter nie die geval nie. Die ABSA-bemarkingsteks 

(passiefgebruikfrekwensie is 2,2 per 100 woorde) het ’n laer F-indeks as die ABSA-

jaarverslag (passiefgebruikfrekwensie is 2,1 per 100 woorde). Laasgenoemde 

bevestig ook wat Müller (1998:iv) oor die passiefgebruikfrekwensie van ’n teks sê, 

naamlik “dat dit ’n kombinasie, oftewel samespel van veranderlikes is (en waarvan 

die passiefkonstruksie maar één is) wat die formaliteitsgraad van ’n teks bepaal, en 

nie die passiefkonstruksie per se nie.”   

  

5.4.2 Vergelyking: jaarverslag teenoor bemarkingsteks: Teks BKB 

Tabel 5.5 hieronder toon die data van die vier bemarkingstekste van BKB en die 

instansie se jaarverslag wat by die vergelykende ondersoek gebruik is. 

 
Tabel 5.5: Data: BKB-bemarkingstekste (BKB1-BKB4) en BKB-jaarverslag 
 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam 
Aantal 
woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 

F-
indeks 

BKB1 164 3 26,2 4,3 7,9 0,6 0,6 0 0 0,6 4,3 58,6 

BKB4 194 1 26,8 6,7 9,8 3 1,5 0 0 1,5 2 58,6 

BKB3 77 2,6 23,4 3,9 10,4 5,2 2,6 0 0 2,6 1,3 53,9 

BKB2 107 0,9 25,2 3,7 13 6,5 0 0 0 0 1,9 53,6 

BKB 1014 3 22,7 6,9 9,5 2,7 0,2 0 0 0,2 1,6 57,8 

 

As die F-indekse van BKB se bemarkingstekste (BKB1-BKB4) relatief tot die 

ondergrens-bogrens-skaal geïnterpreteer word, kan al vier hierdie tekste as formele 

tekste geklassifiseer word. Die bogrens-indeks op grond waarvan die F-indekse in 

hierdie vergelyking geïnterpreteer word, is 61,6. Die gemiddelde indeks wat op grond 

van die onder- en bogrens-indekse gestel is, is 47,9. Die F-indekse van die 

bemarkingstekste val almal tussen 47,9 en 61,6 en val dus in die deel van die skaal 

wat met formaliteit geassosieer word. 

Die F-indeks van BKB se jaarverslag is 57,8. As die indeks relatief tot die onder-

grens-bogrens-skaal geïnterpreteer word, val die indeks ook tussen 47,9 en 61,6 en 

kan dus ook as ’n formele teks geklassifiseer word. 
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Die formaliteitsgraad van die bemarkingstekste BKB1 en BKB4 is selfs hoër as dié 

van die BKB-jaarverslag (58,6 teenoor 57,8). Bemarkingsteks BKB1 en Jaarverslag 

BKB het dieselfde aantal passiefkonstruksies per 100 woorde, naamlik drie. Tog 

verskil die tekste se F-indekse met 0,8 indekspunte. 

Die algemene gevolgtrekking wat gemaak kan word, is dat die BKB-bemarkings-

tekste en BKB-jaarverslag nie ten opsigte van hulle formaliteitsgraad verskil nie. Die 

resultate bevestig dus nie die verwagting nie, naamlik dat bemarkingstekste 

informeler as jaarverslae behoort te wees.  

As die onderskeid wat Lourens (2006) tussen pamflette en brosjures tref in gedagte 

gehou word, beantwoord die vier bemarkingstekste wat hier gebruik word nie aan die 

vereistes van een van die kategorieë nie. 

Pamflette is, volgens Lourens (2006) “’n gevoude inligtingstuk wat nie langer as 8 

bladsye is nie.” Die BKB-bemarkingstekste wat hier gebruik is, beslaan almal slegs ’n 

enkel bladsy en is nie gevou nie. Hulle gee ook inligting oor slegs een diens of 

produk wat die maatskappy aanbied. Dat hierdie bemarkingstekste baie kort is, kan 

ook gesien word aan die woordtelling van die afsonderlike tekste in tabel 5.5 hierbo. 

Hierdie tekstipe sou moontlik eerder as biljette geklassifiseer kon word.  

Dit is nie binne die bestek van hierdie studie nie, maar dit kan interessante navorsing 

wees om vas te stel of die kategorie bemarkingstekste (brosjure, pamflet, biljet) ’n 

homogene groep vorm en of daar ’n korrelasie is tussen formaliteitsgraad en bemar-

kingstekstipe, met ander woorde is biljette byvoorbeeld formeler as brosjures en laas-

genoemde weer informeler as pamflette? 

 

5.4.3 Vergelyking: jaarverslag teenoor bemarkingsteks: Teks US 

Tabel 5.6 hieronder toon die resultate van die twee bemarkingstekste van die 

Universiteit van Stellenbosch (Teks US1 en US2) en die instansie se jaarverslag. 
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Tabel 5.6: Data: US-bemarkingstekste (US1 en US2) en US-jaarverslag  
 

   
Niedeiktiese 

kategorie Deiktiese kategorie   

Naam 
Aantal 
woorde PK's/100 S.nwe Obj.adj. Wwe Subj.adj. V.nwe 1eP 2eP 3eP Bw. 

F-
indeks 

US1 341 0,3 32,6 4,4 13,5 7,6 7,6 6,5 0,6 0,6 2,3 53 

US2 550 1,2 22 6,4 13,3 0,54 7,5 0,54 6,9 0 2,9 52 

US 1018 1 22 7,1 8 3,9 0,4 0,1 0,1 0,2 1,7 57,6 

  

Jaarverslag US se F-indeks is wel hoër as die van die twee US-bemarkingstekste, 

wat impliseer dat Jaarverslag US formeler as die US-bemarkingstekste is. Indien die 

F-indekse van al drie hierdie tekste egter in terme van die waardes van die onder-

grens en bogrens (sien tabel 5.1) geïnterpreteer word, kan al drie die tekste – die 

twee bemarkingstekste US1 en US2, sowel as die jaarverslag US as formele tekste 

geklassifiseer word. Die F-indekse van al drie tekste (53, 52 en 57,6) val in die 

boonste helfte van die skaal (tussen 47,9 wat die middelpunt van die skaal 

verteenwoordig en 61,6 wat die bogrenspunt van die skaal is). 

 

Die algemene gevolgtrekking wat gemaak kan word, is dat die US-jaarverslag en US-

bemarkingstekste almal as formele tekste geklassifiseer kan word en dat daar dus 

nie ’n verskil in die formaliteitsgraad van die twee tekstipes – jaarverslag en 

bemarkingsteks – van die instansie is nie. 

 

Dit bevestig dus weer eens nie die verwagting nie. Die algemene verwagting is dat 

bemarkingstekste, soos brosjures, informeler is as tekste binne die kategorie 

jaarverslae. 

 

Die tweede algemene gevolgtrekking wat uit die resultate in tabel 5.6 afgelei kan 

word, is dat die formaliteitsgraad van ’n teks nie alleen deur die passief-

gebruikfrekwensie van die teks bepaal word nie. Indien dit die geval was, behoort 

bemarkingsteks US2, wat 1,2 passiefkonstruksies per 100 woorde bevat, formeler as 

US se jaarverslag (Teks US) te wees, wat 1 passiefkonstruksie per 100 woorde het. 

Dit is nie die geval nie: bemarkingsteks US2 se F-indeks is 52 en Teks US het ’n F-

indeks van 57,6, wat dus impliseer dat bemarkingsteks US2 informeler as Teks US 

is.  Die resultate bevestig dus ook wat in paragraaf 5.4.1 hierbo gesê is oor die 

passiefgebruikfrekwensie in die ABSA-tekste: die F-indeks (50,7) van die ABSA-
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bemarkingsteks, wat ’n passiefgebruikfrekwensie van 2,2 per 100 woorde het, was 

laer as die van die ABSA-jaarverslag (56,9), wat ’n passiefgebruikfrekwensie van 2,1 

per 100 woorde weerspieël (vgl. tabel 5.3). 

 

5.5 Gevolgtrekking 
In hierdie hoofstuk is daar gedemonstreer hoe die meetinstrument toegepas en 

gebruik kan word om variasie in verskillende tekstipes te meet en te evalueer, en so 

te bepaal of die twee tekstipes wat deel uitgemaak het van hierdie ondersoek, soos 

wat daar verwag word, inderdaad ten opsigte van hulle formaliteitsgraad verskil. 

 

Die algemene verwagting is dat bemarkingstekste, soos pamflette en brosjures, 

informeler behoort te wees as jaarverslae. Die rede hiervoor kan onder meer gevind 

word in die feit dat bemarkingstekste ’n korter lewensduur as jaarverslae het, dat 

hulle primêre kommunikatiewe doel – anders as by jaarverslae35

                                                 
35 Volgens Müller (1998:19) is die primêre kommunikatiewe doelstelling van ’n jaarverslag motiverend 
en is die informatiewe en oorredende doelstellinge hierop afgestem. 

 – oorredend van 

aard is en ’n mens dus daarom verwag dat die afstand tussen die teks en leser 

kleiner behoort te wees as in ’n jaarverslag. Hierdie kleiner afstand word met 

informaliteit geassosieer. 

 

Die resultate in hierdie gevallestudies het egter getoon dat die bemarkingstekste en 

jaarverslae van al drie die instansies wat by die vergelykende studie betrek is op 

grond van hulle F-indeks alleen as formele tekste beskou kan word.   

 

Ten spyte hiervan is daar egter ook daarop gewys dat die moontlikheid bestaan dat 

lesers in die geval van die ABSA-bemarkingsteks en ABSA-jaarverslag wel ’n verskil 

in formaliteit sal ervaar as gevolg van die bemarkingsteks se veel hoër voornaam-

woordfrekwensie. ’n Lesergerigte ondersoek sal uitgevoer moet word om hierdie 

verwagting te bevestig of te weerlê. 

 

Die resultate wat die gevallestudies in hierdie hoofstuk opgelewer het, kan ook 

gebruik word om te bepaal of jaarverslae inderdaad formeler is as brosjuretekste. 
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Die resultate van die gevallestudies wat die deel van die ondersoek opgelewer het, 

het getoon dat jaarverslae nie noodwendig formeler as bemarkingstekste, soos 

brosjures is nie. Dit moet egter in gedagte gehou word dat die ondersoek ’n 

loodsstudie verteenwoordig en slegs as demonstratiewe ondersoek gedien het om 

die onderskeidingsvermoë van die meetinstrument te illustreer. Ten einde ’n 

volwaardige wetenskaplike studie te doen wat betroubare resultate sal verseker, sal 

die korpus bemarkingstekste wat gebruik word onder meer vergroot moet word en sal 

statisties geskikte analises met die data uitgevoer moet word. 

 

In die slothoofstuk wat volgende aan bod kom, sal daar onder meer gefokus word op 

die vernaamste gevolgtrekkings wat op grond van die kwantitatiewe en kwalitatiewe 

resultate van die studie gemaak kan word. 



HH  OO  OO  FF  SS  TT  UU  KK    66  

SS  LL  OO  TT  

  
 
In hierdie slothoofstuk sal die bespreking afgerond word rondom formaliteit as 

stylveranderlike en die passiefkonstruksie as formaliteitsmerker, die twee linguistiese 

veranderlikes waarop die fokus in hierdie ondersoek geval het. 

 

Daar sal gedurende die bespreking op drie aspekte gekonsentreer word. Daar sal 

eerstens antwoorde verskaf word op die navorsingsvrae wat ter aanvang van die 

ondersoek gestel is. In die bespreking hieroor sal daar ook aandag gegee word aan 

die belangrikste gevolgtrekkings wat gemaak kan word op grond van die kwalitatiewe 

en kwantitatiewe ontledings van die data in die ondersoek. Tweedens sal daar 

voorstelle gedoen word ter verfyning van hierdie studie. Derdens sal moontlike 

navorsingsonderwerpe geïdentifiseer word wat buite die bestek van die huidige 

ondersoek geval het. Die hoofstuk sal afgesluit word met slotopmerkings wat as 

riglyne kan dien vir dokumentontwerpers sodat hulle ingeligte keuses oor formaliteit 

in ’n teks kan maak. 

 

6.1 Navorsingsvrae: antwoorde en gevolgtrekkings 
Ter aanvang van die studie is vier navorsingsvrae gestel, naamlik: 

 

1. Hoe word formaliteit gedefinieer? 

2. Hoe word formaliteit geoperasionaliseer? 

3. In welke mate beïnvloed sommige grammatikale veranderlikes die formaliteitsin-

deks (F-indeks) van die kategorie bedryfstekste wat ondersoek is? 

4. Is daar ’n positiewe korrelasie tussen die passiefgebruikfrekwensie en die 

formaliteitsindeks (F-indeks) van ’n teks? 

 

In paragraaf 6.1.1 tot 6.1.4 sal antwoorde op bostaande vier vrae verskaf word en die 

vernaamste gevolgtrekkings bespreek word waartoe die resultate van die onderskeie 

teks- en data-analises gelei het. In paragraaf 6.1.5 sal daar kommentaar gelewer 

word oor die meting van formaliteitsvariasie in die tekste wat in hierdie ondersoek 

gebruik is. 
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6.1.1 Vraag 1: Hoe word formaliteit gedefinieer? 

In die studie is ’n uiting as formeel gedefinieer wanneer: 

• die woorde waaruit die uiting bestaan merendeels konteksonafhanklik was en 

• niedeiktiesverwysende woorde verteenwoordig het. 

 

Daar is ook in die studie aangedui dat formaliteit onder meer te make het met die 

sosiale of statusafstand tussen gespreksgenote. Taalgebruikers grammatikaliseer 

hierdie afstand deur middel van die keuse wat hulle ten opsigte van hulle 

woordgebruik uitoefen en ekspliseer op hierdie manier die sosiale verhouding wat 

tussen die gespreksgenote bestaan (sien hoofstuk 2; par. 2.3). Sodoende het die 

afstand wat met formaliteit geassosieer word in der waarheid te make met die sosiale 

afstand tussen die gespreksgenote. Op grond hiervan kan die formaliteitsdefinisie 

hierbo soos volg verfyn word: Formaliteit in ’n teks is ’n tipe deiksis wat gemeet kan 

word aan die aan- of afwesigheid van niedeiktiese en deiktiese leksikale kategorieë. 

Die idee dat formaliteit te make het met afstand – onder andere die afstand tussen 

sender en ontvanger – word hiermee op behoorlike wyse geoperasionaliseer. 

 

6.1.2 Vraag 2: Hoe word formaliteit geoperasionaliseer? 

Formaliteit word in die twee bedryfstekste wat by die studie betrek is, geopera-

sionaliseer deur middel van ’n meetinstrument wat gebruik word om formaliteit op 

grond van die konteksafhanklikheid of deiksis van voorafbepaalde woordsoort-

kategorieë in ’n teks te bepaal. Woordsoortkategorieë wat in bedryfstekste, soos 

jaarverslae en brosjures funksioneer, en wat moontlik ’n rol speel in die formaliteits-

graad van bedryfstekste, is by die ondersoek betrek.  

 

Die voorgestelde meetinstrument is gebaseer op ’n soortgelyke instrument wat deur 

Heylighen en Dewaele (1999) vir Engels, Frans, Italiaans en Nederlands ontwikkel is. 

Die meetinstrument is in hierdie studie aangepas en verfyn om spesifiek op 

Afrikaanse bedryfstekste van toepassing gemaak te word (sien hoofstuk 2: par. 2.4.1 

en hoofstuk 3: par. 3.3). 
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Die woordsoortkategorieë wat in hierdie studie geïdentifiseer is selfstandige naam-

woorde, objektiewe adjektiewe, werkwoorde, subjektiewe adjektiewe, persoonlike en 

besitlike voornaamwoorde van die eerste-, tweede- en derdepersoon en bywoorde.  

 

Die woordsoortkategorieë is op grond van hulle konteksafhanklikheid of  

-onafhanklikheid in ’n teks onderskeidelik as deel van die deiktiese kategorie (wat 

met informaliteit geassosieer word) of niedeiktiese kategorie (wat met formaliteit 

verband hou) gereken. In hierdie studie was selfstandige naamwoorde en objektiewe 

adjektiewe deel van die niedeiktiese (konteksonafhanklike) kategorie wat met 

formaliteit geassosieer word. Die deiktiese kategorie het in die studie bestaan uit 

werkwoorde, subjektiewe adjektiewe, voornaamwoorde en bywoorde. 

 

Die frekwensie van hierdie woordsoorte is elkeen individueel in die tekste vasgestel 

deur die voorkoms daarvan in elke teks handmatig te tel. Volgens die empiriese 

meetinstrument word die persentasie-frekwensies van die woordsoorte in die 

deiktiese kategorie afgetrek van die persentasie-frekwensies van die woordsoorte in 

die niedeiktiese kategorie. Die syfer wat so bereken word, word genormaliseer en 

dan deur twee verdeel. Die syfer wat deur middel van hierdie berekening verkry is, 

verteenwoordig die formaliteitsindeks (F-indeks) van ’n bepaalde teks.  

 

Die formule vir die berekening van formaliteit in Afrikaanse bedryfstekste en wat op 

Heylighen en Dewaele (1999) se voorstel gebaseer is, lyk soos volg: 

 

F-indeks = (frekwensies van s.nw. + obj. adj.) – (frekwensies van ww. + subj. adj. + 

v.nw. + bw.) + 100 ∕ 2 

 

6.1.3 Vraag 3: In welke mate beïnvloed sommige grammatikale veranderlikes die 

formaliteitsindeks (F-indeks) van die kategorie bedryfstekste wat ondersoek 

is? 

Die grammatikale veranderlikes wat by hierdie studie betrek is, was die volgende: 

selfstandige naamwoorde, objektiewe adjektiewe, werkwoorde, subjektiewe adjek-

tiewe, persoonlike en besitlike voornaamwoorde van die eerste-, tweede- en derde-

persoon en bywoorde. Ten einde ’n antwoord op hierdie vraag te verskaf, sal die 
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vernaamste gevolgtrekkings hier gemaak word wat op grond van die kwalitatiewe en 

kwantitatiewe teksanalise oor elke woordsoortkategorie afgelei kon word. 

 

In paragraaf 6.1.3.1 en 6.1.3.2 wat hierna volg, word die gevolgtrekkings ten opsigte 

van die twee grammatikale veranderlikes, naamlik selfstandige naamwoorde en 

objektiewe adjektiewe, wat deel uitgemaak het van die konteksonafhanklike, nie-

deiktiese (formele) kategorie, bespreek. Paragraaf 6.1.3.3 tot 6.1.3.6 hieronder 

handel oor die gevolgtrekkings wat ten opsigte van die grammatikale veranderlikes 

wat die konteksafhanklike, deiktiese (informele) kategorie in die ondersoek gevorm 

het. 

 

6.1.3.1 Selfstandige naamwoorde en formaliteit 

Die korrelasie-ondersoek tussen selfstandigenaamwoordfrekwensie en passief-

gebruikfrekwensie wat met die data van die korpus jaarverslae uitgevoer is, het ’n 

statisties beduidende positiewe korrelasie (p = 0,00) tussen die twee veranderlikes 

getoon (vgl. hoofstuk 3, par. 3.5.7). Dit beteken hoe meer selfstandige naamwoorde 

in ’n teks voorkom, hoe meer passiefkonstruksies sal daar in die teks wees. Die 

kwalitatiewe vergelyking wat met die data van Teks Distell in die korpus jaarverslae 

uitgevoer is, het ook getoon dat ’n hoë frekwensie selfstandige naamwoorde 

geassosieer word met ’n hoë passiefgebruikfrekwensie (vgl. hoofstuk 3, par. 3.5.7). 

 

Die korrelasie-ondersoek wat in die ekspertgerigte ondersoek tussen selfstandige 

naamwoordfrekwensie en die gemiddelde formaliteitsindeks van die teksfragmente 

uitgevoer is, het egter nie statisties beduidende resultate gelewer nie (p = 0,79; vgl. 

hoofstuk 4, par. 4.2.4.2). Hierdie resultate klop nie met wat Heylighen en Dewaele 

(1999) suggereer nie. Vir hulle word ’n hoë selfstandigenaamwoordfrekwensie met 

die formele kant van die formaliteitskaal geassosieer. Die kwalitatiewe analise van 

Teks Cape Joint se jaarverslag, het dit ook bevestig dat ’n laer selfstandigenaam-

woordfrekwensie met ’n informeler teks geassosieer word (vgl. hoofstuk 3, par. 

3.5.7). 

 

Verder het die kwantitatiewe ontleding van die data in die korpus jaarverslae getoon 

dat daar op ’n 10%-betekenispeiling ’n statisties beduidende negatiewe korrelasie (p 
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= 0,06) tussen selfstandige naamwoorde en bywoorde bestaan (vgl. hoofstuk 3, par. 

3.6). Dit beteken dat ’n hoër selfstandigenaamwoordfrekwensie ’n laer bywoord-

frekwensie impliseer. Op ’n 5%-betekenispeiling het die resultaat van die korrelasie-

ondersoek (p = 0,06) slegs op ’n tendens tussen hierdie twee veranderlikes gewys. 

Nietemin is die resultate van hierdie korrelasie-ondersoek wel relevant wanneer daar 

binne die funksionele denkraamwerk van hierdie studie (vgl. hoofstuk 2, par. 2.2) 

gevolgtrekkings gemaak moet word wat in die adviesliteratuur as riglyne vir doku-

mentontwerpers moet dien. 

 

Uit die resultate wat verkry is van die korrelasie-ondersoeke wat met selfstandige 

naamwoorde in die studie gedoen is, blyk dat selfstandigenaamwoordfrekwensie 

positief korreleer met passiefgebruikfrekwensie en negatief korreleer met die 

bywoordfrekwensie in ’n teks (of hoogstens op ’n tendens wys). Passiefgebruik-

frekwensie word met formaliteit geassosieer en bywoordfrekwensie met informaliteit. 

Dit wil dus tog voorkom asof daar ’n formaliteitsversterkende samespel tussen 

selfstandigenaamwoordfrekwensie en ander formaliteitsmerkers, soos die passief-

konstruksie, in ’n teks is. Aan die ander kant wil dit weer voorkom of daar sprake is 

van ’n negatiewe samespel of spanning tussen selfstandigenaamwoordfrekwensie en 

ander informaliteitsmerkers, soos byvoorbeeld bywoordfrekwensie in ’n teks. Self-

standige naamwoorde is in die toepassing van die meetinstrument as deel van die 

niedeiktiese, formele kategorie gereken sodat die uitspraak van Heylighen en De-

waele (1999) tog sin maak dat selfstandige naamwoorde met formaliteit geassosieer 

word. 

 

6.1.3.2 Objektiewe adjektiewe en formaliteit 

In die studie is objektiewe adjektiewe as deel van die konteksonafhanklike, nie-

deiktiese kategorie gereken, wat met formaliteit geassosieer word. Die kwalitatiewe 

teksanalise wat met die data van die korpus jaarverslae gedoen is sowel as die 

empiriese analise wat op die data uitgevoer is wat deur middel van die ekspertgerigte 

ondersoek verkry is, het bevestig dat objektiewe adjektiewe inderdaad met formaliteit 

geassosieer word. 
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In paragraaf 3.5.8 is daar in die vergelyking tussen die teks met die tweede hoogste 

frekwensie objektiewe adjektiewe in die korpus jaarverslae (Teks Venfin) en die teks 

met die tweede laagste frekwensie objektiewe adjektiewe in die korpus jaarverslae 

(Teks Prok) aangetoon dat dit onder meer die hoë frekwensie objektiewe adjektiewe 

in Teks Venfin is wat die teks formeler as Teks Prok maak, ongeag die feit dat die 

passiefgebruikfrekwensie, wat ’n merker van formaliteit is, in Teks Prok hoër is as die 

van Teks Venfin. 

 

Daar is verder in die kwalitatiewe teksanalises van Teks Remgro (vgl. par. 3.5.3) en 

Teks Pepkor (vgl. par. 3.5.4) aangedui dat die kombinasie van ’n hoë frekwensie 

objektiewe adjektiewe en ’n lae bywoordfrekwensie, en die kombinasie van ’n hoë 

frekwensie objektiewe adjektiewe en lae voornaamwoordfrekwensie, onder meer tot 

hierdie tekste se bo-gemiddelde graad36

6.1.3.3 Werkwoorde en formaliteit 

 van formaliteit bygedra het.  

 

Die korrelasie-ondersoek wat uitgevoer is tussen die twee veranderlikes, objektiewe 

adjektiewe en formaliteit op grond van die data wat van die ekspertgerigte 

leserondersoek verkry is, het wel ’n positiewe verwantskap tussen die veranderlikes 

aangedui. Hoewel die resultate van die ondersoek op ’n 5%-betekenispeiling nie 

statisties beduidende resultate gelewer het nie (p = 0,10), is die resultate wel 

statisties beduidend op ’n 10%-betekenispeiling. Dit beteken dat daar ten minste op 

grond van die resultate van hierdie ondersoek gesê kan word dat daar ’n tendens 

tussen die twee veranderlikes bestaan. Dit beteken dat objektiewe adjektiewe wel 

met formaliteit geassosieer word. 

 

Die kwalitatiewe en kwantitatiewe analises wat met die data van die korpus 

jaarverslae gedoen is, het bevestig dat werkwoorde merkers van informaliteit is, wat 

beteken dat ’n hoë werkwoordfrekwensie inderdaad met informaliteit geassosieer 

word. 

 

Dit is opvallend dat die informeelste teks in die korpus jaarverslae (Teks Derebus) 

ook die teks was met die hoogste werkwoordfrekwensie in die korpus, wat weer eens 
                                                 
36 Die gemiddelde formaliteitsindeks van die korpus jaarverslae is 54,7. 
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bevestig dat werkwoorde met informaliteit geassosieer word. Laasgenoemde word 

ook bevestig deur die teksvergelykende analise wat tussen Teks KNB en Teks 

Clover gedoen is (vgl. par. 3.5.9), waar Teks KNB slegs op grond van sy hoër 

werkwoordfrekwensie informeler as Teks Clover was.  

 

In paragraaf 3.5.6 is daar ook aangetoon dat die kombinasie hoë werk-

woordfrekwensie, hoë bywoordfrekwensie en lae(r) voornaamwoordfrekwensie Teks 

Derebus informeler gemaak het as Teks Mettle, waarin die kombinasie lae(r) 

werkwoordfrekwensie, lae(r) bywoordfrekwensie en hoë(r) voornaamwoord-

frekwensie voorgekom het. Hieruit kan afgelei word dat, in die geval van die data wat 

hier ondersoek is, die samespel tussen werkwoordfrekwensie en bywoordfrekwensie 

’n groter invloed op die formaliteitsgraad van ’n teks gehad het as voornaam-

woordfrekwensie, en in dié geval spesifiek wat eerstepersoonsverwysing betref. 

Hieruit kan die verdere afleiding gemaak word dat die verlewendigingseffek wat 

werkwoorde in ’n teks bewerkstellig, in hierdie geval, ’n groter invloed op die 

formaliteitsgraad van die tekste gehad het as eerstepersoonsverwysing (vgl. par. 

3.5.6). 
 

Die korrelasie-ondersoek wat uitgevoer is op die data wat deur middel van die 

ekspertgerigte ondersoek verkry is, het ’n statisties beduidende negatiewe korrelasie 

tussen die twee veranderlikes, werkwoordfrekwensie en formaliteitsgraad, getoon (p 

= 0,05). Hierdie resultate bevestig dus dat werkwoorde met informaliteit geassosieer 

word. 

 

6.1.3.4 Subjektiewe adjektiewe en formaliteit 

Hoewel die kwalitatiewe analise van die tekste in die ondersoek getoon het dat 

subjektiewe adjektiewe meehelp aan die informaliteit van ’n teks, en byvoorbeeld in 

Teks Senwes die formaliteitseffek van beide passiefgebruikfrekwensie en selfstan-

digenaamwoordfrekwensie as’t ware geneutraliseer het en die teks informeler 

gemaak het (vgl. par. 3.5.10), het die kwantitatiewe analise van die data wat deur 

middel van die ekspertgerigte ondersoek verkry is, nie die verwagte negatiewe 

verwantskap tussen subjektiewe adjektiewe en formaliteit bevestig nie (vgl. par. 

4.2.4.3). 
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Slegs een uit die tien eksperte in die lesergerigte ondersoek het adjektiewe as 

kategorie geïdentifiseer wat as ’n grammatikale veranderlike ’n invloed uitoefen op 

die formaliteitsgraad van ’n teks. Hierdie ekspert het egter adjektiewe as 

formaliteitsmerkers beskou. Binne die funksionele raamwerk van hierdie studie 

beteken dit dat dokumentontwerpers eerstens daarvan bewus gemaak moet word dat 

die kategorie adjektiewe uit twee subkategorieë, naamlik objektiewe adjektiewe en 

subjektiewe adjektiewe bestaan en dat die adjektiewe in hierdie twee subkategorieë 

verskillende effekte in ’n teks bewerkstellig. Subjektiewe adjektiewe word met 

informaliteit geassosieer, want subjektiwiteit in ’n teks verkort die afstandelikheid in 

die teks en verhoog dus die informaliteit daarvan. Objektiewe adjektiewe het die 

teenoorgestelde uitwerking in ’n teks (sien par. 6.1.3.2). 

 

6.1.3.5 Voornaamwoorde en formaliteit  

Die kategorie voornaamwoorde is ’n eg deiktiese kategorie en word met konteksaf-

hanklikheid en informaliteit geassosieer.  In die ondersoek is persoonlike en besitlike 

voornaamwoorde van die eerste-, tweede- en derdepersoon by die ondersoek 

betrek.   

 

Die kwalitatiewe teksanalises wat op die korpus jaarverslae en brosjuretekste gedoen 

is, het veral getoon dat ’n hoër voornaamwoordfrekwensie ’n hoër werkwoord-

frekwensie impliseer, en dat meer voornaamwoorde in ’n teks noodwendig tot ’n laer 

passiefgebruikfrekwensie lei (vgl. par. 3.5.11). 

 

Daar is ook aangetoon dat eerste- en tweedepersoonsverwysing ’n groter invloed op 

die afstandelikheid in ’n teks uitgeoefen het as derdepersoonsverwysing. Hoe korter 

die afstand in die teks, hoe informeler is die teks. Eerste- en tweedepersoons-

verwysing verkort die afstand in ’n groter mate in ’n teks as derdepersoonsverwysing. 

Daarom sal ’n teks met eerste- en/of tweedepersoonsverwysing informeler wees as 

’n teks waarin derdepersoonsverwysing figureer (vgl. par. 3.5.11). 

 

Die empiriese ondersoek tussen voornaamwoordfrekwensie en formaliteit wat op die 

data uitgevoer is wat van die ekspertgerigte leserondersoek verkry is, het bevestig 

dat voornaamwoorde ’n merker is van informaliteit. Die korrelasie-ondersoek wat 
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tussen die twee veranderlikes gedoen is, het getoon dat daar ’n statisties beduidende 

negatiewe korrelasie tussen voornaamwoordfrekwensie en formaliteit bestaan (p = 

0,02).  

 

6.1.3.6 Bywoorde en formaliteit 

Bywoorde word, net soos werkwoorde, ook met informaliteit geassosieer. Daar is 

reeds in paragraaf 6.1.3.3 hierbo daarop gewys dat die kombinasie of samespel van 

bywoordfrekwensie en werkwoordfrekwensie ’n hoër graad van informaliteit in ’n teks 

bewerkstellig. 

 

Die data van die ekspertgerigte leserondersoek bevestig ook hierdie negatiewe 

verwantskap wat tussen bywoordfrekwensie en formaliteit bestaan. Die korrelasie-

ondersoek tussen hierdie twee veranderlikes het ’n statisties beduidende negatiewe 

korrelasie (p = 0,05) getoon, wat daarop neerkom dat ’n hoër bywoordfrekwensie ’n 

informeler teks tot gevolg het (vgl. par. 4.2.4.4). 

 

6.1.3.7 Algemene gevolgtrekking 

Op grond van hierdie gevolgtrekkings kan daar nou ’n antwoord verskaf word op 

vraag 3, wat as navorsingsvraag in die ondersoek gestel is, naamlik in welke mate 

beïnvloed sommige grammatikale veranderlikes die formaliteitsindeks (F-indeks) van 

die kategorie bedryfstekste wat ondersoek is? 

Indien die passiefkonstruksie, ter demonstrasie, dan as grammatikale veranderlike 

geïsoleer word, lei die resultate van die ondersoek tot die volgende antwoord op 

bogenoemde navorsingsvraag: Hoewel passiefgebruikfrekwensie met formaliteit 

geassosieer kan word, behoort dit nie die enigste maatstaf te wees waaraan die 

formaliteitsgraad van ’n teks gemeet word nie (vgl. ook Müller 1998). Werkwoord-, 

bywoordfrekwensie en voornaamwoordfrekwensie verminder die formaliteitsgraad 

van ’n teks, terwyl objektiewe adjektiewe met ’n hoër graad van formaliteit in ’n teks 

geassosieer word.  

 

Vervolgens word die laaste navorsingsvraag wat in hierdie ondersoek gestel is, 

beantwoord. 
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6.1.4 Vraag 4: Is daar ’n positiewe korrelasie tussen die passiefgebruikfrekwensie 

en die formaliteitsindeks (F-indeks) van ’n teks? 

Die korrelasie-ondersoek wat uitgevoer is tussen passiefgebruikfrekwensie en die 

formaliteitsgraad van die tekste in die korpus jaarverslae het ’n beduidende positiewe 

korrelasie (p = 0,01) tussen hierdie twee veranderlikes getoon (vgl. hoofstuk 3, par. 

3.6). 

 

Daar is ook ’n korrelasie-ondersoek gedoen tussen passiefgebruikfrekwensie en die 

gemiddelde formaliteitstelling wat tien eksperte aan 20 teksfragmente uit verskillende 

genres in ’n lesergerigte ondersoek toegeken het. Hierdie korrelasie-ondersoek het 

die resultate van die eerste korrelasie-ondersoek tussen hierdie twee veranderlikes 

bevestig: die ondersoek het weer ’n hoogs statisties beduidende positiewe korrelasie 

(p = 0,00) tussen die twee veranderlikes getoon (sien hoofstuk 4; par. 4.2.4.1). 

 

Die data in die ondersoek het egter ook getoon dat die teks met die hoogste 

passiefgebruikfrekwensie in die korpus jaarverslae nie die formeelste teks in die 

korpus was nie. Dit is teen die verwagting in: op grond van dit wat in die vakliteratuur 

oor passiefgebruikfrekwensie gesê word, naamlik dat die gebruik van ’n 

passiefkonstruksie ’n teks saai, onpersoonlik, styf, moeilik en formeel maak, sou ’n 

mens verwag dat die teks met die hoogste passiefgebruikfrekwensie ook die 

formeelste teks in die korpus sal wees. Teks Prok het 3,5 passiefkonstruksies per 

100 woorde, maar ’n F-indeks van 54,5, wat die gemiddelde formaliteitsindeks vir die 

korpus jaarverslae verteenwoordig. Die laer formaliteitsindeks kan toegeskryf word 

aan die teks se hoë werkwoord- en bywoordfrekwensie, en die frekwensie van die 

subjektiewe adjektiewe en eerstepersoonsverwysing wat in die teks voorkom. Hierdie 

woordsoorte maak deel uit van die deiktiese kategorie wat met informaliteit 

geassosieer word. Verder is die frekwensie objektiewe adjektiewe, wat deel uitmaak 

van die niedeiktiese kategorie en met formaliteit geassosieer word, relatief laag in die 

teks. Hierdie samespel van veranderlikes neutraliseer as’t ware die invloed van 

passiefgebruikfrekwensie in die teks en lei daarom noodwendig tot ’n informeler teks 

(vgl. hoofstuk 3, par. 3.5.1).  
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Die resultate wat die korrelasie-ondersoek tussen passiefgebruikfrekwensie en 

voornaamwoordfrekwensie in die korpus jaarverslae opgelewer het, is ook 

noemenswaardig in die lig van die gevolgtrekkings wat in hierdie slothoofstuk 

bespreek word. Hierdie korrelasie-ondersoek het ’n matige negatiewe korrelasie (p = 

0,01) tussen die twee veranderlikes getoon (sien hoofstuk 3; par. 3.5.11). Dit beteken 

hoe hoër die passiefgebruikfrekwensie in ’n teks is, hoe laer is die voornaamwoord-

frekwensie in die teks. 

 

Die resultate van hierdie korrelasie-ondersoek klop dan ook met die resultate van die 

korrelasie-ondersoek wat uitgevoer is tussen passiefgebruikfrekwensie en 

eerstepersoonsverwysing met die korpus jaarverslae. Dié korrelasie-ondersoek het 

ook ’n statisties beduidende negatiewe verwantskap (p = 0,00) tussen hierdie twee 

veranderlikes getoon (sien hoofstuk 3; par. 3.5.11). 

 

Die resultate van die korrelasie-ondersoeke tussen passiefgebruikfrekwensie en 

voornaamwoorde en eerstepersoonsverwysing onderskeidelik is te verstane. 

Voornaamwoorde verteenwoordig dikwels die agent of doener van ’n handeling in ’n 

teks. Müller (1998:112) toon dat die passiefkonstruksie die demovering van die agent 

of doener deur middel van die tematiese verskuiwings wat die konstruksie kenmerk, 

slegs “akkommodeer en nie bepaal nie.” Sy verduidelik voorts dat “ánder 

veranderlikes soos die feit dat ’n skrywer nie hom-/haarself as mede-

verantwoordelike wil ekspliseer nie en daarom die gebruik van die voornaamwoord 

van die eerste persoon (ek en/of ons) vermy, bepaal dat ’n skrywer dan ’n 

passiefkonstruksie sal gebruik” (1998:112-113). Dit gaan dus daarom dat skrywers 

doelbewus kies om byvoorbeeld gebruik van die eerste persoon te vermy en dat dié 

keuse dan aanleiding gee tot die gebruik van die passiefkonstruksie omdat hierdie 

konstruksie die vermyding van eerstepersoonsverwysing kan akkommodeer (Müller 

1998:113). Op grond hiervan is dit dus te verstane dat voornaamwoordfrekwensie sal 

verlaag soos passiefgebruikfrekwensie verhoog, en dit bevestig die resultate van die 

korrelasie-ondersoeke in die studie waaroor daar hierbo gerapporteer is. 

 

Die algemene gevolgtrekkings wat op grond van bostaande diskussie gemaak kan 

word en wat as antwoord(e) dien op vraag 4 van die navorsingsvrae in hierdie 
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ondersoek, naamlik of daar ’n positiewe korrelasie tussen die passiefgebruik-

frekwensie en die formaliteitsindeks (F-indeks) van ’n teks is, kan soos volg opgesom 

word: daar is ’n positiewe korrelasie tussen passiefgebruikfrekwensie en die formali-

teitsindeks van ’n teks. Nietemin, het die resultate van die kwalitatiewe teksanalise 

bewys dat die teks met die hoogste passiefgebruikfrekwensie nie die formeelste teks 

in die korpus was nie. Op grond hiervan moet die afleiding gemaak word dat daar nie 

uitsprake oor ’n teks se formaliteitsgraad alleen gemaak kan word op grond van 

passiefgebruikfrekwensie in die teks nie. Of om dit verder te veralgemeen: om 

uitsprake te maak oor die formaliteitsgraad van ’n teks met verwysing na slegs een 

grammatikale veranderlike is bedenklik. Daar is aangetoon dat die samespel van 

veranderlikes soos werkwoord- en bywoordfrekwensie, die frekwensie van subjek-

tiewe adjektiewe en eerstepersoonsverwysing die effekte van die passiefkonstruksie 

in ’n teks selfs kan neutraliseer en die formaliteitsgraad van die teks afdwing (vgl. 

par. 3.5.1, 3.5.2 en 5.4.3). 

 

In sommige tekstipes, soos jaarverslae byvoorbeeld, kan die passiefkonstruksie juis 

as gevolg van die tematiese bewerkings wat daarin plaasvind, funksioneel 

aangewend word. Die rede hiervoor is dat jaarverslae dikwels fokus op die 

handelinge en gebeure van ’n bepaalde oorsigjaar en nie op die persoon of persone 

wat vir die handelinge verantwoordelik was nie. Die ondersoek ten opsigte van die 

data van die korpus jaarverslae het juis aangetoon dat agenthebbende 

passiefkonstruksies die menslikheid in ’n teks verhoog (vgl. par. 3.5.11). Sodra die 

menslikheidsaspek van ’n teks vergroot, verlaag dit die formaliteitsgraad van ’n teks. 

 

Advies oor die gebruik van die passiefkonstruksie moet dus in die literatuur met 

omsigtigheid hanteer word. Hoewel daar ’n statisties beduidende positiewe korrelasie 

tussen passiefgebruikfrekwensie en die formaliteitsindeks van ’n teks bestaan, het 

die studie getoon dat die passiefkonstruksie nie as enigste maatstaf vir die 

beoordeling van ’n teks se formaliteitsgraad gebruik kan word nie. Trouens, ’n 

lesergerigte ondersoek waaraan 39 respondente deelgeneem het, het getoon dat dit 

nie passiefgebruikfrekwensie is wat ’n teks vir ’n leser formeel maak nie; dit is veel 

eerder die toon of trant van ’n teks (vgl. par. 4.4), woordkeuse en taalgebruik, en die 

tema of onderwerp van die teks (vgl. par. 4.5) waarin die formaliteitsgraad van ’n teks 
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vir die deursnee-leser gesetel is. Boonop toon die studie dat dit die kombinasie en 

samespel is van grammatikale veranderlikes soos selfstandige naamwoorde, 

objektiewe en subjektiewe adjektiewe, werkwoorde, voornaamwoorde en bywoorde, 

sowel as die passiefkonstruksie, wat uiteindelik die formaliteitsindeks van ’n teks 

bepaal.  

 

6.1.5 Die meting van variasie in bedryfstekste 

Die vergelykende studie wat tussen die jaarverslag en brosjureteks(te) van drie 

instansies uitgevoer en in hoofstuk 5 bespreek is, is onder meer gedoen om te 

illustreer hoe variasie gemeet en geëvalueer kan word wat as gevolg van formaliteits-

verskille in verskillende tekstipes voorkom. Op hierdie manier kan algemene 

verwagtings wat in die literatuur oor die formaliteitsgraad van verskillende tekstipes 

gemaak word, bevestig of weerlê word. 

 

Die algemene verwagting is dat brosjuretekste informeler as jaarverslae behoort te 

wees. Hierdie verwagting is onder meer gegrond op die idee dat ’n brosjureteks ’n 

korter lewensduur as ’n jaarverslag het. Op grond van die teoretiese raamwerk wat in 

hierdie studie gevolg is, verhoog die formaliteitsgraad van ’n teks soos die tydsduur 

verleng vandat die teks geproduseer is en dit gelees word. Dit beteken dat daar 

minder sprake is van gedeelde konteks tussen die dokumentontwerper en die leser 

en ’n groter afstandelikheid tussen die teks en die leser ontwikkel, en afstandelikheid 

word met formaliteit geassosieer. Die lewensduur van ’n jaarverslag is ten minste 12 

maande; die van ’n brosjureteks is gewoonlik korter. Op grond hiervan ontstaan die 

verwagting dat jaarverslae formeler as brosjuretekste behoort te wees. 

 

Volgens die data wat in hierdie ondersoek gebruik is, is jaarverslae nie noodwendig 

formeler as bemarkingstekste, soos brosjures nie. 

 

6.2 Voorstelle ter verfyning van die studie 
In hoofstuk 5 is reeds daarop gewys dat die meetinstrument wat in hierdie studie 

ontwikkel is, voorlopige aanwysers bevat vir die operasionalisering van formaliteit in 

bedryfstekste. Volgens die empiriese ondersoek wat deur middel van ’n ekspertge-
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rigte ondersoek uitgevoer is om die betroubaarheid van die meetinstrument te toets, 

is daar ruimte vir verfyning van die meetinstrument. 

 

Een aspek wat in die ondersoek om verfyning vra, is die gewigte wat aan leksikale 

items toegeken word. In die toepassing van die meetinstrument is daar byvoorbeeld 

twee gewigspunte aan sommige werkwoorde, soos gaan, stuur, en kom toegeken 

omdat hierdie werkwoorde twee deiktiese momente dra, naamlik ’n tydsdeiktiese 

moment en ’n ruimtelike moment (vgl. par. 2.4.1). Daar behoort ook ’n onderskeid 

getref te word binne die kategorie voornaamwoorde. Voornaamwoordfrekwensie 

word met informaliteit in ’n teks geassosieer. Daar is egter ’n nuanseverskil ten 

opsigte van formaliteit tussen die tweedepersoonsverwysings u en jy, met u wat ’n 

groter sosiale afstand tussen gespreksgenote impliseer en dus met ’n hoër graad van 

formaliteit geassosieer word as jy, wat ’n korter statusafstand tussen gespreksgenote 

impliseer en dus met ’n laer graad van formaliteit geassosieer word. Nuanseverskille 

soos hierdie behoort deur die meetinstrument geakkommodeer te word. In paragraaf 

5.4.1 van hierdie ondersoek word daar kortliks verduidelik hoe hierdie tekortkoming 

ten opsigte van die hantering van voornaamwoorde in die meetinstrument moontlik 

ondervang kan word. 

 

In die loop van die ondersoek het dit ook duidelik geword dat die niedeiktiese 

kategorie selfstandige naamwoorde ’n probleemkategorie kan wees, veral omdat 

selfstandige naamwoorde in ieder geval in relatief groot getalle in tekste voorkom.  

Verder kan dit ook wees dat nominaliserings ’n sterker formaliteitswaarde in hulle 

omdra as die sogenaamde “gewone” selfstandige naamwoorde. Oor die uitwerking 

van hierdie kategorieë op die F-indeks sal nog meer navorsing gedoen moet word. 

 

Daar sal ook verdere navorsing gedoen moet word oor die kwessie van 

meerfunksionaliteit, veral die feit dat adjektiewe ook bywoordelik funksioneer en 

daarom in terme van deiksis anders getel kan te word. 

 

Die drie gevallestudies wat bespreek is om te demonstreer hoe die meetinstrument 

aangewend kan word om variasie ten opsigte van formaliteit in teksgenres te meet, 

verteenwoordig ’n demonstratiewe loodsondersoek. Ten einde betroubare resultate 
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in ’n soortgelyke volwaardige wetenskaplike vergelykende studie te verseker, sal 

meer brosjuretekste gebruik moet word en sal lesergerigte toetse uitgevoer moet 

word om die resultate empiries te bevestig of te weerlê.  

 

6.3 Verdere moontlike navorsingsonderwerpe 
In hierdie paragraaf sal navorsingsonderwerpe geïdentifiseer word wat buite die 

bestek van hierdie studie geval het, maar wat wel ’n eie studie regverdig en 

interessante navorsing kan oplewer. 

 

In die studie is daar na ten minste drie tipes bemarkingstekste verwys, naamlik 

brosjures, pamflette en biljette. In die studie is daar breedweg na al drie hierdie tipe 

bemarkingstekste met die term brosjures verwys. Dit sal interessante navorsing wees 

om ondersoek in te stel na die kategorie bemarkingstekste om die hoof- en 

subkategorieë binne die tekstipe te identifiseer, om vas te stel of die subkategorieë ’n 

homogene groep vorm en hoe die formaliteitsgraad van tekste in die subkategorieë 

met mekaar verskil of ooreenkom. 

 

In hierdie ondersoek is die annotering van die woordsoortkategorieë wat by die 

ondersoek betrek is, handmatig gedoen. Hieroor sê Kennedy (1998:5) die volgende: 

“The analysis of huge bodies of text ‘by hand’ can be prone to error and is not always 

exhaustive or easily replicable. Although manual analysis has made an important 

contribution, ...it was digital computers ... that brought about a radical change in text-

based scholarship.” Op grond hiervan ontstaan die voorstel om die annotering van 

die woordsoortkategorieë rekenaarmatig te doen en die data so te manipuleer dat dit 

byvoorbeeld gebruik kan word as sagteware vir ’n Afrikaanse grammatikatoetser. Met 

sulke sagteware tot hulle beskikking, kan dokumentontwerpers onmiddellik terugvoer 

kry oor die graad van formaliteit van ’n teks, terwyl die teks geproduseer word. Só 

kan ingeligte besluite geneem word oor die gepastheid al dan nie van die graad van 

formaliteit van ’n teks. 

 

Hierdie studie fokus op die linguistiese determinante wat moontlik ’n invloed uitoefen 

op die formaliteitsgraad van ’n teks. Nielinguistiese determinante wat ook formaliteit 

kan beïnvloed, soos die onderwerp van die teks, die konteks waarbinne die teks 
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funksioneer, en leserkenmerke soos geslag, ouderdom en kultuur het buite die 

bestek van hierdie ondersoek geval. Die kwalitatiewe analise van die lesergerigte 

ondersoek waarby 39 respondente in hierdie studie betrek is, het onder meer getoon 

dat ouer mense tekste met ’n ernstige onderwerp (soos aftrede byvoorbeeld) 

formeler ervaar het as jonger mense. Dit kan interessante navorsing wees om vas te 

stel in welke mate die genoemde nielinguistiese determinante formaliteit beïnvloed. 

Die jonger generasie van vandag word met ’n groter variasie in kommunikasie gekon-

fronteer – rekenaars, die televisie, elektroniese speletjies en leesstof, die Internet, 

sellulêre fone, webdagboeke (blogs), ’n verskeidenheid boeke, tydskrifte en 

koerante, om maar ’n paar te noem. Hierdeur ontstaan die verwagting dat jonger 

mense ’n fyner ingesteldheid behoort te ontwikkel en ’n groter tekstuele gevoeligheid 

sal toon as ouer mense en dus moontlik ’n betroubaarder intuïsie sal ontwikkel.    

 

6.4 Slotopmerkings 
Die metodologie wat in hierdie ondersoek gebruik is en die instrumentasie wat 

ontwikkel is om formaliteit in bedryfstekste te operasionaliseer, het nuwe insigte 

gebring sodat daar verstandige en ingeligte advies oor formaliteit aan dokument-

ontwerpers gegee kan word. 

 

Aangesien die studie binne die vakgebied dokumentontwerp gesitueer is, speel 

effektiwiteit en funksionaliteit ’n rol. Dit gaan deurentyd by teksontwerpers oor keuses 

ten opsigte van veranderlikes soos die doelgroep, doelwit en onderwerp. Die graad 

van formaliteit wat ’n dokumentontwerper in ’n bepaalde teks inskryf, behoort te 

berus op bepaalde ingeligte keuses wat die dokumentontwerper uitoefen. 

 

Daarom sal dit sinvol wees om binne die funksionele raamwerk waarop die studie 

berus, af te sluit met bepaalde riglyne ten opsigte van formaliteit aan dokument-

ontwerpers. Hierdie riglyne is gebaseer op die bevindings van die teksgerigte, 

korpusgedrewe teksanalise aan die een kant en die lesergerigte ondersoeke aan die 

ander kant wat in hierdie studie met Afrikaanse bedryfstekste uitgevoer is – metodes 

wat ook deur ’n funksionele teksanalise gedikteer word. 
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Dokumentontwerpers moet onthou dat formaliteit met afstandelikheid te make het en 

dat gespreksgenote hierdie afstand in hulle taalgebruik grammatikaliseer deur onder 

meer gebruik te maak van meer of minder formele aanspreekvorme en woorde. En 

dit is hier waar veral sosiale deiksis ’n rol speel. Daarom het formaliteit te make met 

deiksis. Hoe meer deiktiesverwysende woorde ’n teks bevat, hoe informeler sal die 

teks wees en omgekeerd. 

 

Riglyne wat dus gegee kan word, moet van so ’n aard wees dat dokumentontwerpers 

hulle funksioneel kan aanwend om ingeligte keuses oor formaliteit in tekste te maak. 

Op grond van die bevindinge wat met die tekskohort in hierdie ondersoek verkry is, 

kan minstens die volgende riglyne of adviese aangebied word: 

 

Dokumentontwerpers wat formaliteit in ’n teks wil skep, moet meer niedeikties-

verwysende woorde, soos selfstandige naamwoorde en objektiewe adjektiewe 

in die teks gebruik. Indien ’n laer graad van formaliteit in ’n teks verlang word, 

moet meer deiktiesverwysende woordsoortkategorieë, soos werkwoorde, sub-

jektiewe adjektiewe, voornaamwoorde en bywoorde gebruik word. 

 

Verder moet dokumentontwerpers versigtig omgaan met gewaande advies 

wat op intuïsie berus oor formaliteit in die algemeen. Hierdie studie het 

aangetoon dat lesers, anders as wat Heylighen en Dewaele (1999) suggereer, 

nie intuïtief ’n onderskeid tref tussen formaliteit en informaliteit nie. Selfs die 

tentatiewe teksanalise wat as vertrekpunt in hierdie ondersoek gedoen is, het 

onbetroubare indelings op die drievoudige formaliteitskaal (informeel – middel-

formeel – formeel) getoon, nadat die indelings vergelyk is met die resultate 

wat verkry is toe die meetinstrument op die korpus jaarverslae toegepas is. 

Die ondersoek het verder getoon dat lesers nie passiefgebruikfrekwensie in ’n 

teks as die formaliteitsmerker beskou nie, en dat ander veranderlikes soos 

onderwerp, toon, trant, woordkeuse en taalgebruik ’n groter rol in die 

beoordeling van die formaliteitsgraad van ’n teks speel. 
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Die verfynde F-indeks en die verstandige opweging van resultate van parallelle 

lesergerigte ondersoeke ter ondersteuning van die indeks skep ’n basis 

waarvandaan op eweneens verstandige wyse met ’n enigsins vae begrip soos 

formaliteit omgegaan kan word. 
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KORPUS JAARVERSLAE IN ALFABETIESE ORDE 
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Affies Afrikaanse Hoërseunskool  

AHI Afrikaanse Handelsinstituut  

Alacrity Alacrity  

Astgroup Astgroup  

BKB Boere Korporasie Beperk*  

BoE BoE  

Cape Joint Cape Joint  

Clover Clover  

Derebus Derebus  

Distell Distell  

KNB Wes-Kaapse Natuurbewaring  

KWV Koöperatiewe 

Wynmakersvereniging  

Mettle Mettle  

Naspers Naspers  

Pepkor Pepkor  

Prok Transvaalse Prokureursorde  

Remgro Remgro  

Senwes Senwes  

UP Universiteit van Pretoria  

US Universiteit van Stellenbosch* 

Venfin Venfin  
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