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Opsomming 

Joernalistiekstudie-navorsing fokus meestal op wat beskryf kan word as harde nuus, met ander 

woorde, veral politieke en hoofstroomnuusverslaggewing, en soms ten koste van ander vorms 

van die joernalistiek. Tydskrifnavorsing in Suid-Afrika, en veral dié wat fokus op 

historiografie, is redelik beperk – dit is eintlik “braak grond”.  

Hierdie navorsingsprojek poog dan om by te dra tot hierdie vakgebied, en ondersoek spesifiek 

die ontstaan en ontwikkeling van die buitelug-tydskrif Weg! as ’n gevallestudie. Hierdie 

tydskrif was die eerste buitelugblad in Afrikaans en die studie sal sy ontstaan dokumenteer. 

Die betrokke navorsingstuk is van belang omdat ’n literatuurstudie aangetoon het daar is nog 

geen studie van hierdie aard oor die tydskrif Weg! gedoen nie. 

Die navorsingstuk bestudeer Weg! vanuit die teoretiese raamwerk van tydskrifte as sosiale 

barometers. Die gekose navorsingsontwerp is dié van ’n gevallestudie, en is kwalitatief van 

aard. Die doel is dus ’n diepte-analise van ’n enkele sisteem. Die metode wat gebruik is, is dié 

van inhoudsanalise volgens tema, of dan tematiese inhoudsanalise. Hiervoor is ’n 

inhoudsanalise van die inhoud van Weg! se redakteursbrief in sy heel eerste uitgawe gedoen, 

en daarna in elke verjaardaguitgawe tot en met die 15de bestaansjaar, asook die redakteursbrief 

van die 100ste uitgawe. Daar is dus 17 redakteursbriewe in totaal geanaliseer.  

Daardeur is bevind positiwiteit, nostalgie en bekostigbare reis is sterk fokusareas vir die 

tydskrif. Daar is verder bevind dat Weg! as sosiale barometer van sy tyd en lesers gedien het. 

Dit het geargumenteer dat die tydskrif se lesers gretige reisigers is wat hul eie land wil verken, 

en dat die tydskrif in hul behoefte voorsien het om dit te kan doen deur inligting hieroor vir 

hulle aan te bied.  
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Abstract 

Journalism studies research focuses mostly on what can be described as hard news. In other 

words, mostly political and mainstream news reporting. This sometimes happens at the expense 

of research on other types of journalism. Magazine research in South Africa, and specifically 

the type that focuses on historiography, is limited. It can be described a “fertile ground”.  

This research project attempts to add to this discipline, and specifically researches the origins 

and development of the Afrikaans outdoor magazine Weg! as a case study. This magazine was 

the first Afrikaans magazine of its type, and this study will document its origins. This research 

is important since no other study of its type has been done for Weg! 

This research project will approach this topic form the theoretical framework of magazines as 

social barometers. The chosen research design is that of a case study and is qualitative of nature. 

The goal is an in-depth analysis of a single system. The methodology used is a content analysis 

by theme, otherwise known as thematic content analysis. For this, a content analysis was done 

of the content of Weg!’s editor’s letters in its first issue, and thereafter for every birthday issue 

until its 15th year. The editor’s letter for the magazine’s 100th issue was also included in the 

analysis. Thus, 17 letters, in total, were analysed.  

Positivity, or optimism, nostalgia and affordable travel were all found to be strong focus areas 

of the magazine. Further findings are that Weg! is indeed a social barometer of its time and 

readers. This research project argues that the magazine’s readers are avid travellers who want 

to explore their own country, and that the magazine answers this need, inter alia, by supplying 

them with information to do this.  
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HOOFSTUK 1: INLEIDING 

 

1.1  Rasionaal 

In Suid-Afrika is beperkte navorsing oor tydskrifte gedoen, en die navorsing oor die historiese 

aspek van hierdie veld is nog meer beperk. Rabe (2016:60) argumenteer dat dié onderwerp 

“braak grond” is.  

Hierdie navorsingsprojek ondersoek die ontstaan en ontwikkeling van die buitelug-tydskrif 

Weg! as ’n gevallestudie. Hierdie tydskrif was die eerste buitelug-blad in Afrikaans en die 

studie sal sy ontstaan dokumenteer.  

Bestaande studies oor tydskrifte in Suid-Afrika, en dan veral mediahistoriografiese studies, is 

relatief skaars. Dit maak hierdie studie akademies waardevol.  

 

1.2  Navorsingsprobleem  

Uit ’n soektog met die soekwoorde “tydskrif”, “magazine”, “geskiedenis”, “history”, 

“reistydskrif” en “travel journalism” op die SUNScholar-soekenjin het dit geblyk dat daar nie 

baie magisterstudies oor die tydskrifwese in die Suid-Afrikaanse media aan die Universiteit 

Stellenbosch (US) gedoen is nie. Bestaande studies sluit in onder meer Van der Linde (2010), 

Ekron (2010), Nänny (2007), Rossouw (2005) en Le Roux (2002).  

In terme van magisterverhandelings oor die Suid-Afrikaanse tydskrifgeskiedenis self is daar 

Boonzaier (2014) en Heese (2001). Daar is ook onder meer joernaalartikels van Rabe (2019, 

2018, 2016, 2014). 

Wat betref reisjoernalistiek per se: Die soektog op die US se webblad na magisterverhandelings 

het net Ekron (2010) se studie opgelewer. Sy studie fokus op die internetstrategie vir WegSleep 

(deesdae deel van Ry&Sleep; hierdie tydskrif is ’n susterstydskrif van Weg! en was voorheen 

deel van hom). Voigt (2008) se tesis fokus op die fragmentering van die Suid-Afrikaanse 

tydskrifmark, en hoe nistydskrifte ontstaan het, en fokus ook sterk op reisjoernalistiek.  

Ek het dieselfde soekterme as hierbo gelys (“tydskrif”, “magazine”, “geskiedenis”, “history”, 

“reistydskrif” en “travel journalism”) gebruik op onder meer JSTOR, Sabinet African Journals, 

Sage Research Methods Online en Taylor & Francis Online se soekenjins gebruik, om 
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akademiese artikels op te spoor. Dit het weinig opgelewer rakende veral plaaslike 

reisjoernalistiek. Ek kon egter wel internasionale navorsing oor hierdie vakgebied vind. Ek 

behandel dit in die literatuur-oorsig in hoofstuk twee hieronder meer volledig.  

Daar is dus ’n leemte in tydskrifnavorsing wat fokus op historiografie in Suid-Afrika, en hierdie 

studie sal daardie leemte help aanvul.  

 

1.3  Agtergrond 

Joernalistiekstudie-navorsing fokus meestal op sogenoemde harde nuus – dit wil sê politieke 

en hoofstroom-nuusverslaggewing, terwyl die “waardes wat ander vorme van joernalistiek 

onderskraag tot op hede min akademiese aandag getrek het” (Cocking, 2017:1349; vertaal1). 

Hanusch (2010:68) skryf joernalistiekstudie-navorsing, wat veral kyk na harde nuus, doen so 

ten koste van ander vorms van joernalistiek. Hy meen navorsing oor reisjoernalistiek is 

belangrik, want dit lê op die “interseksie tussen inligting en vermaak, joernalistiek en 

advertensie”. 

Wat betref die mediageskiedenis, betoog Lundell (2008:2-3) dat dit van kritieke belang is, 

onder meer omdat die geskiedenis van die pers (of media) as instelling op sigself belangrik is, 

maar ook omdat die kultuurgeskiedenis van die media van belang is. Omdat 

mediageskiedenis so ’n relatief jong akademiese veld is, is daar ook ’n behoefte aan 

besinning oor sy eie plek en rol (Bastiansen, 2008:95). Mediageskiedenis is belangrik, skryf 

Nerone (2013:7), omdat mediahistorici moet help om die grense van sinvolle debatte te trek 

as ’n politikus byvoorbeeld sy mening lug oor wat hulle beskou as vooroordele in die 

hoofstroommedia. Want: “[A]s ons [dit is die media] dit nie doen nie, het ons net onsself te 

blameer” (Nerone, 2011:25). 

Wat betref die veld van die geskiedenis self, wat dit is en hoe jy dit sou bestudeer, meen Berger 

(2011:155) dit is ’n moeilike vraag. Aan die een kant, vanselfsprekend, gaan “geskiedenis oor 

die verlede”. Jy moet egter deur die lens van ’n konseptuele raamwerk kyk, want dit help jou 

om die relevantste bronne te selekteer (2011:155-156).  

Ook Sonderling (1995:88) argumenteer die vertrekpunt is van groot belang. Net soos ander 

velde se wetenskaplikes, kan historici ook teorieë bou uit die beskikbare data wat 

 
1 Alle aanhalings wat oorspronklik in Engels was, is vir die doeleindes van hierdie studie in Afrikaans vertaal.  
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bevooroordeeld kan wees. Die geskiedenis voeg mense, dinge en gebeure saam wat “op ’n 

bepaalde plek in ’n bepaalde tyd in die verlede” plaasgevind het. Of dan: “geskiedkundige 

navorsing behels die studie van … wat mense besluit het om te kommunikeer oor hul wêreld” 

(1995:90). Wat ontbreek, is die konteks. Dit is dan ook deel van die historikus se rol – om nie 

net te vertel wat gebeur het nie, maar ook om konteks te gee aan die samelewing en kultuur 

wat aanleiding gegee het tot ’n bepaalde gebeurtenis (Berger, 2011:168).  

Giliomee sluit hom hierby aan wanneer hy skryf dat die belangrikste taak van ’n historikus is 

“om te verduidelik[,] eerder as om om verskoning te vra” (2012:15). Ook: “geen interpretasie 

van die geskiedenis is alleengeldend nie” (Pretorius, 2012:12). Of soos Rabe (2014:20) dit 

stel: “[W]at jy ‘sien’, hang af van waar jy ‘staan’”. Volgens Berger (2011:158) is 

interpretasie onvermydelik en is geskiedkundige navorsing subjektief, want jy kies watter 

feite jy as navorser as belangrik genoeg beskou om te gebruik.  

Geskiedskrywing lê iewers tussen die wetenskap en kuns (Precht, soos in Rabe, 2019:211). ’n 

Mens moet ook onthou dat ’n historikus ten beste “slegs maar gedeeltelik kan weergee” wat 

die werklikheid was (Rabe, 2019:211).  

Hierdie navorsingstuk gaan natuurlik nie fokus op die geskiedenis in die breë nie, maar op 

spesifiek die ontstaan van ’n reistydskrif. Daarom: Vir hierdie studie gebruik ek Duffy se 

definisie van reisjoernalistiek, naamlik dat dit ’n feitelike verslag van ’n skrywer se ervarings 

en observasies is (2018:865). Maar ook Pirolli (2017:740) kom tot die gevolgtrekking dat 

reisskrywers algaande meer persoonlik begin skryf. Wat reisjoernalistiek betref, is dit meer 

gepas om te praat van “dade van joernalistiek” as om akademiese argumente te gebruik oor wie 

’n reisjoernalis is – dit is omdat enigeen vandag ’n “reisskrywer” kan word (Stearns, soos in 

Pirolli, 2017:755). Pirolli meen uiteindelik is daar min wat ’n reisskrywer doen wat ’n nie-

professionele persoon wat ook in so rol instap, nié kan doen nie (2017:756).  

Die professionele reisjoernalis se rol is tog wél belangrik, want ’n tydskrif is ’n “sosiale 

barometer” vir sy lesers (sien Rabe, 2019). Hoe reistydskrifte sy gehoor voorstel, speel dan ook 

’n rol in hoe hulle hul stories aanbied (Duffy & Mangharam, 2017:1031). Volgens een bron is 

dit ook so dat reisartikels dikwels as alternatief tot reis beskou word, en gevolglik wil skrywers 

die leser laat voel of hy self daar was (Zilcosky, soos in Stone, 2016:1001). 

Laastens: Reisjoernalistiek beteken ook bemarking vir bestemmings (Stone, 2016:998) en lê 

volgens Stone daarom noodwendig iewers tussen bemarking, joernalistiek en literatuur 

(2016:999). ’n Mens sou dus kon argumenteer dit het ’n veelvuldige sosiale impak. In hoofstuk 
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2 bied ek ’n meer omvattende literatuurstudie rakende tydskrifstudie, reisjoernalistiek en 

mediahistoriografie aan.  

 

1.3.1 Probleemstelling  

Binne die genre van reisjoernalistiek is nog nie baie historiese navorsing gedoen nie. Hierdie 

navorsingsprojek beoog om as ’n gevallestudie die ontstaan en ontwikkeling van ’n spesifieke 

reistydskrif te dokumenteer. 

Hierdie navorsing is van belang aangesien my voorlopige literatuurstudie aangetoon het dat 

daar nog geen studie van hierdie aard oor die tydskrif Weg! gedoen is nie. Die bevindinge sal 

’n leemte in ons mediageskiedenis vul, en bydra tot die akademiese debat oor hoe tydskrifte as 

sosiale barometer kan dien. 

  

1.4  Teoretiese uitgangspunt 

Barker en Jane (2016:42) skryf dat teorie verstaan kan word as “narratiewe” wat poog om 

algemene verskynsels te “beskryf, definieer en verklaar”.  

Die teorie wat as die mees gepaste vir hierdie projek beskou word, is die een van “tydskrifte as 

sosiale barometers”. Die idee dat tydskrifte dien as ’n sosiale barometer van hul tyd word wyd 

aanvaar (Rossouw & Rabe, 2014:1). Rabe (2019:216) skryf: 

 

[W]at betref die interaksie tussen tydskrif en samelewing en die tydskrif as sosiale 

barometer wat die stand van sy spesifieke samelewing meet, het Johnson en Prijatel 

(2007:89) geskryf dat, soos wat die samelewing verander, so ook verander tydskrifte. 

Hulle ‘word gebore, sterf, krimp, groei en verander in voorkoms en hul teikenmarkte 

op grond van ’n verskeidenheid van ontwikkelings in ’n samelewing’.  

 

Johnson en Prijatel (2007:89) argumenteer dat tydskrifte maatskaplike hulpbronne is “wat die 

wêreld om hulle affekteer en self deur die wêreld geaffekteer word”. Of: “Soos die samelewing 

verander, so verander tydskrifte.”  
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Tydskrifte het in Amerika ontstaan omdat daar te min boeke was – daarom die Engelse naam 

“magazine”. Soos ’n magasyn wapens opberg, so berg tydskrifte inligting (Claassen, soos in 

Rabe, 2019:213). Aldus Johnson & Prijatel (2007:56) is die eerste Amerikaanse tydskrifte in 

1741 skaars drie dae uitmekaar geloods. Hulle skryf verder (2007:58) dat die eerste Britse 

tydskrif, Edward Cave se The Gentleman’s Magazine, ’n dekade vroeër, in 1731, gepubliseer 

is, en die eerste publikasie was om die Engelse term vir “tydskrif” te gebruik. 

Rabe (2019:213) skryf omdat tydskrifte se spertye nie so kort was soos dié van ’n koerant nie, 

“hul krag daarin” gelê het “dat inligting in meer besonderhede aan meer gespesialiseerde 

nisteikenmarkte gelewer kon word”. 

Om hierby aan te sluit: Johnson en Prijatel (2007:66) skryf dat die lees van tydskrifte 

alomteenwoordig geraak het in die 20ste eeu in Amerika en dat die uitgewers van tydskrifte ál 

meer begin kyk het na demografie, hoe verbruikers koop, en so meer. Vanaf die 1960’s het 

gehoorsegmentering – en dus nismarkte – ál belangriker geraak. Trouens, nistydskrifte se 

uitgangspunt is dat die tyd vir algemene verbruikerstydskrifte verby is en dat die leser 

spesialisering soek (2007:121).  

Tydskrifte funksioneer op twee vlakke: as bemarkingsinstrumente en as kulturele artefakte 

(Johnson & Prijatel, 2007:74). Op albei vlakke dien tydskrifte as ons geheue: Hulle wys ons 

hoe ons as samelewing is, asook hoe ons was. Hulle is ook natuurlike “gemeenskapsbouers” 

(2007:106-107) deurdat hulle dwarsdeur hul bestaan mense met gedeelde belangstellings met 

mekaar verbind.  

Tydskrifte gee ook simboliese betekenis aan ons wêreld. Anders gestel: Die studie van 

tydskrifte is die studie van ons kultuur (Johnson & Prijatel, 2007:111). Of dan in hierdie 

betrokke konteks: Dit is inderdaad ’n barometer van die samelewing.  Redakteurs besef ook 

dat lesers meermale die fantasie soek wat tydskrifte bied (2007:112). Of, soos Rossouw skryf: 

“Die mag van tydskrifte as ŉ kulturele invloed kan ook lei na verbruikersgebaseerde tydskrifte 

soos … [waar] Getaway en Wegbreek die mees eksotiese vakansieplekke uitspel” (2005:9-10). 

Tydskrifte dien dus as agendabepaler wat kulturele verandering help teweegbring, sowel as ’n 

sosiale barometer wat daardie verandering meet en observeer (Querusio, 2013). Johnson en 

Prijatel verwys ook hierna (2007:91): Deur sekere onderwerpe te dek, dui tydskrifte vir die 

publiek aan dat iets belangrik is en dus gedebatteer moet word. ’n Vollediger en omvattende 

bespreking wat betref die teoretiese vertrekpunt vir hierdie studie word in hoofstuk 3 

aangebied.  
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1.5  Navorsingsvrae 

Die volgende navorsingsvrae word gestel:  

 Hoofnavorsingsvraag: 

 In watter mate reflekteer die ontstaan en ontwikkeling van Weg! as buitelug-tydskrif 

die sosiale konteks van sy lesers en tyd?  

 

Subvrae: 

 Hoe het Weg! ontstaan en ontwikkel? 

 Wat was die tydvak waarin die blad ontwikkel het? 

 

 

1.6  Navorsingsontwerp en metodologie 

1.6.1 Navorsingsontwerp: ’n Gevallestudie 

Die gekose navorsingsontwerp van hierdie projek is ’n gevallestudie. Mouton (2001:149) 

beskryf die gevallestudie as ’n studie wat kwalitatief van aard is “met die doel om ’n diepte-

beskrywing van ’n klein hoeveelheid (minder as 50) getalle te gee”. Hierdie navorser gaan die 

inhoud van Weg! se redakteursbrief in sy heel eerste uitgawe, en daarna in elke verjaardag-

uitgawe tot en met die 15de bestaansjaar analiseer, asook die redakteursbrief van die 100ste 

uitgawe. Daar gaan dus 17 redakteursbriewe in totaal geanaliseer word. Dit val dus in die 

parameters wat Mouton hier beskryf.  

Du Plooy (2009:180) beskryf die gevallestudie as die observasie en diepte-analise van ’n enkele 

sisteem. Weer is dit van toepassing op hierdie studie omdat Weg! as een sisteem beskou kan 

word en hierdie navorser ’n diepte-analise van hierdie tydskrif (binne die genoemde raamwerk) 

gaan doen.  

Dul en Hak (2008:5) beskryf die gevallestudie as anders as ’n eksperiment, in dat ’n 

eksperiment die omstandighede manipuleer, terwyl ’n gevallestudie omstandighede in “regte-

wêreld-konteks” plaas.  

Oor die voordele van ’n gevallestudie skryf Du Plooy (2009:181) dit is aanpasbaar. Joubert 

meen (2016:136) dit skep ruimte om ondersoekend en verkennend op te tree oor ’n bepaalde 
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geval en sy konteks. Sy skryf ook dat die metodologie van ’n gevallestudie nie altyd vooraf 

presies beplan kan word nie omdat “die prosesse van die studie bepaal sal word deur die 

fenomeen en relevante gebeure”.  

Woodside (2010:1) meen die fokus van gevallestudie-navorsing is onder meer om die individu, 

hetsy ’n persoon of organisasie of industrie, of hoe ook al, te beskryf, verstaan, en selfs te 

voorspel hoe hulle gaan optree. Anders as Dul en Hak, meen Woodside (2010:2) dat 

gevallestudies nie beperk is tot kontemporêre verskynsels of die regte-wêreld konteks nie, want 

“die grense tussen die verskynsel en die konteks is nie altyd duidelik nie”.  

 

1.6.2 Metodologie 

Die spesifieke metode wat gebruik word vir hierdie studie is inhoudsanalise volgens tema. Du 

Plooy (2009:213) skryf tematiese inhoudsanalises word in die algemeen gebruik om die 

frekwensie van sekere simbole of temas in die boodskap te identifiseer. As jy tematiese 

inhoudsanalise gebruik, maak jy ook gebruik van analise-eenhede. Du Plooy (2009:214) 

onderskei vier: 

 

 Fisieke eenhede, soos die medium van kommunikasie, die aantal blaaie, en so meer; 

 Sintaktiese eenhede, soos paragrawe, sinne en woorde; 

 Tematiese eenhede, of temas, wat herhalende patrone of idees is; en 

 Proposisionele eenhede, wat vrae, antwoorde en argumente insluit.  

 

En laastens: Du Plooy meen dit is belangrik dat die navorsingsontwerp gepas is vir die doelwit 

van die navorsing, en dat ’n navorser nie bewustelik groter betekenis aan iets heg as wat die 

data openbaar nie (2009:244). Veral die tweede punt is belangrik vir hierdie navorsingstuk: 

Stappe moet gedoen word om seker te maak die data is geldig. Anders gestel: Etiese kwessies 

is nie beperk tot mense en respondente in ’n studie nie (2009:244).  

Die stappe, soos beskryf deur Engelbrecht (2016:121), is as volg: om bekend te raak met die 

teks van die 17 briewe; om aanvanklike kodes te skep; om dan hierin temas te soek en dan te 

hersien; om hierdie temas te verfyn en te benoem; en laastens om verslag te doen daaroor, dit 

wil sê om geselekteerde uittreksels te analiseer wat terugverwys na die navorsingsvrae. ’n 
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Vollediger en omvattende bespreking wat betref die navorsingsontwerp en gekose metodologie 

word in hoofstuk 4 aangebied.  

 

1.7  Etiese oorwegings 

Die geloofwaardigheid van navorsing word aan etiese prosedures en waardes gekoppel (Du 

Plessis, 2016:73). Alvorens navorsing onderneem word, en in die lig van Suid-Afrika se 

skaarste aan hulpbronne, behoort aangetoon te word dat navorsing noodsaaklik is vir die 

nastreef van kennis (Du Plessis, 2016:76).  

Die instansie waaraan hierdie navorser dié studie wil doen, die Universiteit Stellenbosch (US) 

se eie etiese raamwerk, sê dat die US verbind is tot die “hoogste standaarde van etiese 

navorsing” (2019:6). Onder meer sal die navorsingsetiekkomitee die volgende in ag neem: Die 

risiko van skade of bevoordeling; die navorsingsprosedure; en die relevansie van die studie 

(2019:61).  

Aangesien hierdie studie fokus op ’n inhoudsanalise van materiaal wat reeds in die openbare 

domein beskikbaar is, is die etiese risiko relatief laag, veral vergeleke met ander 

navorsingsmetodes, soos onderhoude of fokusgroepe. Die navorser moet egter etiese klaring 

vir hierdie studie kry, selfs al is die data wat vir die studie gebruik word in die openbare domein, 

en die nodige stappe vir etiese klaring volgens die US se riglyne is dus gevolg. Die 

dokumentasie rondom hierdie aansoek en goedkeuring word as Addendum A in die tesis 

aangebied.  

 

1.8 Aanbieding van studie 

Die studie word soos volg uiteengesit: 

Hoofstuk 1 vorm die inleiding, waarin ’n breë oorsig oor die studie se onderwerp, doel, 

teoretiese vertrekpunt en navorsingsbenadering aangebied word. Hoofstuk 2 bespreek 

relevante literatuur rakende tydskrifstudie en die historiese benadering tot dié onderwerp. 

Hoofstuk 3 bied ’n bespreking en motivering van die teoretiese vertrekpunte aan, en in hoofstuk 

4 bespreek ek die navorsingsbenadering. In hoofstuk 5 bied ek my data en bevindings aan, en 

in hoofstuk 6 bied ek my gevolgtrekkings en slotsom aan. 
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In die volgende hoofstuk bespreek ek die relevante literatuurstudie vir hierdie 

navorsingsprojek. 
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HOOFSTUK 2: LITERATUUR-OORSIG 

 

2.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk bied ek ’n meer omvattende literatuurstudie rakende die geskiedenis in die 

breë,  kommunikasiestudie, tydskrifstudie en dan ook reisjoernalistiek. 

Ek het ’n soektog met die soekwoorde “tydskrif”, “magazine”, “geskiedenis”, “history”, 

“reistydskrif” en “travel journalism” op die SUNScholar-soekenjin vir hierdie hoofstuk 

gedoen.  

Ek het ook ’n soektog gedoen op JSTOR, Google Scholar, Taylor & Francis Journals en Sage 

Journals Online. Ek het onder meer die volgende soekterme gebruik: “tydskrif”, “magazine”, 

“geskiedenis”, “history”, “communication”, “kommunikasie”, “reistydskrif” en “travel 

journalism”.  

 

2.2 Oor geskiedenis in die breë 

Aangesien hierdie ’n (media)historiografiese studie is, begin ek by die geskiedenis as 

vakgebied.  

Scholtz (2013:x) meen die rol van ’n akademiese historikus is nie om morele regter te speel 

nie, maar om “so akkuraat moontlik te rekonstrueer, om die feite so billik moontlik te ontleed 

en so goed moontlik te verstaan (wat nie dieselfde is as goedkeur nie)”. Giliomee (2012:15) 

sluit hierby aan, en skryf dat die vernaamste plig van historici is “om te verduidelik eerder as 

om om verskoning te vra”.  

Geskiedskrywing hang egter soms meer af van wie skryf, as oor wie of wat geskryf word. Of, 

soos Rabe skryf: “[W]at jy ‘sien’ hang af van waar jy ‘staan’ ” (2014:20). Want geskiedenis 

word geskryf en herskryf volgens elke era (Berkhofer, verwys in Rabe, 2014:21). Anders 

gestel: “Geen interpretasie van die geskiedenis is alleengeldend nie” (Pretorius, 2012:12). 

Maar wat is geskiedenis? Berger (2011:155) skryf dit is nie ’n maklike vraag om te beantwoord 

nie. In een opsig handel “geskiedenis oor die verlede”, skryf hy. ’n Navorser moet egter ’n  

vorm van teorie of konseptuele raamwerk as uitgangspunt gebruik om hom of haar te help om 

relevante bronne te selekteer (2011:155-156). En: Geskiedkundige navorsing is nie objektief 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



Bladsy 11 
 

nie, onder meer omdat die navorser kies watter feite hy of sy gebruik en watter nie. Anders 

gestel: Die navorser selekteer wat deur hom of haar as die belangrikste beskou word. Daar is 

dus ’n vorm van interpretasie in geskiedskrywing (2011:158). 

Net soos wetenskaplikes in ander velde, moet geskiedkundiges hul teorieë konstrueer uit data 

wat bevooroordeeld kan wees (Sonderling, 1995:88). Die geskiedenis is ’n verskynsel van 

mense, dinge en gebeure wat “op ’n bepaalde plek in ’n bepaalde tyd in die verlede” 

plaasgevind het. Maar feite en name en plekke sê nie vir ons hoekom iets gebeur het nie, of 

wat die konteks daarvan is nie (Sonderling, 1995:90). Die uitdaging vir geskiedenisnavorsers 

blyk dan voor die hand liggend te wees: Die verlede is nie meer hier om geobserveer te word 

nie. Geskiedkundiges moet dus noodwendig gebruik maak van mense se herinnering en 

historiese dokumente vir hul navorsing (Sonderling, 1995:90).   

Dis nie genoeg om bloot te vertel wat gebeur het nie, want historici moet konteks ook verskaf. 

Met ander woorde: Wat vertel ’n bepaalde gebeurtenis ons van die samelewing of kultuur 

waarbinne dit plaasgevind het? (Berger, 2011:168). 

 

2.3 Van kommunikasiestudie na tydskrifstudie 

Die kommunikasieveld as navorsingsgebied self is relatief jonk – tans net meer as drie 

generasies (McQuail, 2013:216). Aanvanklik het massakommunikasie-navorsers die 

massamedia nagevors, en toe “bars die tegnologiese dam”: “Danksy die internet, en meer so 

danksy die sosiale media, het die grense tussen massa- en interpersoonlike kommunikasie vaag 

geraak” (Perloff, 2015:532).  

Die mediageskiedenis self is ook ’n relatief jong akademiese veld, en soos enige jong veld het 

hy ’n fundamentele behoefte aan refleksie oor sy eie identiteit en funksie (Bastiansen, 2008:95). 

Meer plaaslik stem Wigston saam, én voeg by dié veld is nie sonder sy uitdagings nie, juis 

omdat dit relatief nuut is (2007:5). 

Wat bedoel word met “gehoor” en “kommunikasie” (laasgenoemde veral met betrekking tot 

massakommunikasie) is nie so duidelik soos ’n mens sou dink nie. Fourie (2007:100) beskryf 

die gehoor wat betref kommunikasiestudie as luisteraars, kykers en lesers. Hy voeg by dat, in 

massakommunikasie, is die gehoor gewoonlik heterogeen en onbekend aan die 

kommunikeerder. Ten beste kan ’n kommunikeerder ’n spesifieke gehoor teiken: ’n taalgroep 

of geloof, byvoorbeeld. Dit is egter stelselmatig besig om te verander soos wat interaktiwiteit 
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verbeter. Fourie skryf verder ’n voorvereiste om deel van ’n mediagehoor te wees, is toegang 

(2007:101).  

Die nuusmedia is natuurlik nie mense se enigste toegang tot inligting nie. Waar ’n persoon nie 

direkte ervaring van iets het nie, is die media belangrik as inligtingsbron. Egter: As jy 

byvoorbeeld al jou werk verloor het, het jy nie die media nodig om jou te vertel hoe dit voel 

nie (Coleman, McCombs, Shaw & Weaver, 2009:153).  

Dit is egter nie net toegang wat hier belangrik is nie. McQuail (2010:443-444) vra homself af 

of ons die einde van die mediagehoor gesien het: “Nuwe tegnologie bevraagteken die duidelike 

onderskeid tussen die stuurder en ontvanger …” Fragmentasie (waar dieselfde gehoor, of 

teikenmark, se aandag ál meer en meer verdeel word) kompliseer dinge nóg meer. Dit laat ’n 

mens wonder waarheen ons op pad is, en of die era van tradisionele media soos tydskrifte iets 

van die verlede is.  

Wanneer verwys word na navorsing oor die joernalistiek self, fokus die meeste studies op wat 

’n mens sou kon beskryf as “harde nuus”, naamlik politieke en hoofstroom-nuusverslaggewing, 

terwyl die “waardes wat ander vorme van joernalistiek onderskraag tot op hede min akademiese 

aandag getrek het” (Cocking, 2017:1349).  

Hanusch (2010:68) stem saam, en gaan verder: Die joernalistieke navorsing wat fokus op harde 

nuus doen dit ten koste van minder tradisionele vorms van joernalistiek. Volgens hom is dit 

belangrik om juis iets soos reisjoernalistiek (en by implikasie tydskrifjoernalistiek) na te vors, 

want dit sit op die “interseksie tussen inligting en vermaak, joernalistiek en advertensie”. 

Hanusch meen verder dit speel ’n groot rol om ander kulture  uit te dra. Reisjoernalistiek doen 

dit deur sy rol as “mediator”, deur as ’t ware op te tree tussen verskillende kulture (in die geval 

die leser en wat hy lees) deur die verteenwoordiging van “die ander” (2010:72). Dit behoort 

nie verrassend te wees nie, want een van die doelwitte van reisjoernalistiek is om “andersheid” 

voor te stel aan sy lesers (2010:72).  

Nerone (2013:7), weer, reken joernalistieke geskiedkundiges wonder oor of hul navorsing 

impak het. Sy gevolgtrekking is ’n onomwonde ja: Dit maak saak. Hy gaan verder en sê dat 

wanneer politici byvoorbeeld hul stemme lug oor vooroordele in hoofstroommedia, moet 

joernalistieke historici help om die raamwerk van ’n sinvolle gesprek te trek. Want “as ons dit 

nie doen nie, het ons net onsself te blameer” (2011:25). 
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Wat tydskrifstudie self betref, skryf Johnson en Prijatel (2007:89) dat tydskrifte “maatskaplike 

hulpbronne” is “wat die wêreld om hulle affekteer en self deur die wêreld geaffekteer word”. 

En: “Soos die samelewing verander, so verander tydskrifte.”  

Tydskrifte het in Amerika ontstaan omdat daar te min boeke was – daarom die Engelse naam 

“magazine”. Soos ’n magasyn wapens opberg, so berg tydskrifte inligting (Claassen, soos in 

Rabe, 2019:213).  

Rabe (2019:213) skryf omdat tydskrifte se spertye nie so kort was soos dié van ’n koerant nie, 

het “hul krag daarin” gelê “dat inligting in meer besonderhede aan meer gespesialiseerde 

nisteikenmarkte gelewer kon word”. Om hierby aan te sluit: Johnson en Prijatel (2007:66) skryf 

dat die lees van tydskrifte alomteenwoordig geraak het in die 20ste eeu in Amerika en 

tydskrifpubliseerders ál meer begin kyk het na demografie, hoe verbruikers koop, en so meer. 

Vanaf die 1960’s het gehoorspesialisasie – en dus nismarkte – ál belangriker geraak. Trouens, 

nistydskrifte se uitgangspunt is dat algemene verbruikerstydskrifte dood is en dat die leser 

spesialisering soek (2007:121).  

Tydskrifte self funksioneer op twee vlakke: as bemarkingsinstrumente en as kulturele artefakte. 

Op albei vlakke dien tydskrifte as ons geheue: Hulle wys ons hoe ons as samelewing is, asook 

hoe ons was (Johnson & Prijatel, 2007:74). Hulle is ook natuurlike “gemeenskapsbouers” 

(2007:106-107) deurdat hulle dwarsdeur hul bestaan mense met gedeelde belangstellings met 

mekaar verbind.  

Meer plaaslik is navorsing heelwat minder, soos ook in hoofstuk 1 genoem. Magisterstudies 

oor die tydskrifwese in die Suid-Afrikaanse media aan die US  sluit in Van der Linde (2010), 

Ekron (2010), Nänny (2007), Rossouw (2005) en Le Roux (2002).  

Rakende magisterverhandelings oor die Suid-Afrikaanse tydskrifgeskiedenis self is daar 

Boonzaaier (2014) en Heese (2001). Dit sluit ook in Schoombee se beoordeling van Die 

Huisgenoot (deesdae net Huisgenoot) as tydskrif (1924) en Rabe (1985) se studie oor die 

ontstaan en ontwikkeling van Sarie Marais (deesdae net Sarie) as massatydskrif vir die 

Afrikaanse vrou. Eersgenoemde tesis is nog met die hand geskryf, en laasgenoemde op ’n 

tikmasjien. Daar is ook die genoemde joernaalartikels van Rabe (2019, 2018, 2016, 2014).  
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2.4 Oor reisjoernalistiek spesifiek 

Oor reisjoernalistiek spesifiek fokus Ekron (2010) op die internetstrategie vir WegSleep 

(deesdae deel van Ry&Sleep – ’n susterstydskrif vir Weg!, en voorheen deel van die blad). 

Voigt (2008) se tesis fokus op die fragmentering van die Suid-Afrikaanse tydskrifmark en hoe 

nistydskrifte ontstaan het, en fokus ook sterk op reisjoernalistiek. Die studie is wel breër, maar 

vir die doeleindes van hierdie studie, is die fokus op reisjoernalistiek van belang.  

Weg! is gekies as geskikte navorsingsonderwerp omdat hy saam met sy Engelse susterstydskrif 

go! gesamentlik Suid-Afrika se grootste reistydskrif is, selfs al word die sirkulasies van 

gefokusde alleenstaande uitgawes (Namibië, Botswana, Kruger) en sy ander susterstydskrifte 

(Ry&Sleep, Platteland) buite rekening gelaat. Sy maandelikse sirkulasie van 45 836 in die 

vierde kwartaal van 2019 is bykans dubbel dié van sy naaste teenstander, Getaway, met  

26 662 (Breitenbach, 2020). Beide Weg! en Getaway se sirkulasiesyfers het op ’n jaargrondslag 

egter met dubbelsyfers gedaal: eersgenoemde met 19,5%, en laasgenoemde met 35,3%.  

Dit blyk maklik te wees om reistydskrifte te kategoriseer as reistydskrifte, maar benewens 

diegene wat heeltyds as joernaliste by sulke tydskrifte werk, kan ander se bydraes ook as dié 

van reisjoernaliste beskou word? Pirolli (2017) het spesifiek die rol van reisjoernaliste nagevors 

in sy studie oor joernaliste en bloggers wat skryf oor Parys, Frankryk (2017:744). Hy kom tot 

die slotsom dat reisjoernaliste, soos bloggers, algaande “meer persoonlik” skryf (2017:740). 

Hy meen dit is meer sinvol om, eerder as om te besin oor wie ’n reisjoernalis is, eerder te praat 

van “dade van joernalistiek” (Stearns, 2013, verwys in Pirolli, 2017:755). Dit is deels “omdat 

enigeen deesdae ’n reisskrywer kan word”. Hy voeg dan by: “ ’n Dapper, dog belangrike vraag 

is dan of dié wat hulself professionele joernaliste noem, werklik iets unieks en onvervangbaar 

tot reisinligting bydra”, en of hulle eerder vasklou aan ’n “pre-internet ideologie wat nie meer 

van toepassing is op slegs een groep nie” (2017:755). Sy gevolgtrekking is dat daar uiteindelik 

min is wat ’n reisjoernalis doen wat ’n nie-professionele persoon wat in dieselfde rol instap, 

nié kan doen nie (2017:756). Hy voeg ’n proviso by: Dit mag wees dat Parys ’n ekstreme 

voorbeeld kan wees danksy die hoeveelheid toeriste en skrywers wat jaarliks op dié stad toesak 

(2017:755). 

’n Ander faktor is dat reisjoernaliste nie elke reisiger ken vir wie hulle skryf nie, dus moet hulle 

hulself indink wat hul lesers wil hê (Duffy & Mangharam, 2017:1030). Hoe joernaliste hul 

gehoor indink, of verbeel, beïnvloed hoe hulle ’n bestemming aanbied (2017:1031). En dit is 

belangrik omdat “die media nie net daarin slaag om ons te vertel waaroor ons moet dink nie, 
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maar hulle kan ook daarin slaag om ons te vertel hoe ons daaroor moet dink” (McCombs, 2006, 

verwys in Duffy & Mangharam, 2017:1031).  

Dit weer, raak aan die teorie van die nuusraam (wat Fourie beskryf as hoe sekere sake in die 

media [2007:245]) aangebied word. Wanneer joernaliste en/of hul bronne of onderwerpe ’n 

brandpunt vanuit ’n sekere hoek beskou, word sekere uitbeeldings die dominante manier om 

daaroor te dink (McQuail, 2010:380). Dit beteken by implikasie dat as kwessies op ’n sekere 

manier begrens word, ander benaderings buite dié grens sal val. ’n Mens kan ook vra wie 

byvoorbeeld die magsoorhand het in die “verhouding” tussen die joernalis en sy/haar bron of 

onderwerp (Berkowitz, 2009:106). In die geval van reisjoernaliste is hul onderwerp meestal 

die bestemming wat hulle besoek. Duffy en Mangharam se gevolgtrekking is dat, omdat 

reisjoernaliste kompeteer met van TripAdvisor tot Facebook, is dit belangrik dat hulle hul 

gehoor reg voorstel of visualiseer, want as hulle dit doen, sal hulle beter tot hulle spreek 

(2017:1045). Duffy (2018:836) skryf in ’n ander studie, maar op dieselfde trant, dat ’n artikel 

net soveel ’n joernalis se agenda as sy/haar persepsies oor sy/haar gehoor reflekteer.  

Voorts: Om oor reis te skryf, het bemarkingsgevolge vir bestemmings (Stone, 2016:998). Stone 

skryf juis dat reisskryfwerk op die kruissnit van bemarking, joernalistiek en literatuur val 

(2016:999). Dan is daar ook die druk om lesers te laat voel dat hulle dit self beleef het; Zilcosky 

(2008, verwys in Stone, 2016:1001) meen dat reisartikels dikwels beskou word as alternatief 

tot self reis.  

 

2.5 Mediageskiedenis as akademiese veld 

Mediageskiedenis, maar ook die geskiedenis as vakgebied self, vind sigself met ’n been in twee 

akademiese velde: die klassieke studies en sosiale wetenskappe (Rabe, 2018:180). Rabe meen 

historiografie, en by verlenging media-historiografie, val in albei velde en dat enige onderskeid 

bloot akademies is. Nord (soos aangehaal in Rabe) argumenteer hierdie onderskeid is 

“noodwendig vaag”. Geskiedkundiges moet tussen die besondere (en dus die positivistiese) en 

die algemene (die sosiaal-wetenskaplike) beweeg (Nord, 1989:293, verwys in Rabe, 2016:59). 

Nord meen voorts dat dit wat ondersoek word, sal bepaal of jy as historikus of sosiaal-

wetenskaplike na die vraagstuk kyk: As jy oor ’n spesifieke gebeurtenis wil uitvind, kyk jy 

meer positivisties, of andersom (soos verwys in Rabe, 2014:18). Anders gestel: 
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“Geskiedskrywing is … in wese ’n kombinasie van die twee, en moet gebruik maak van dit 

wat deur empiriese navorsing gevind is en dit dan krities interpreteer” (Rabe, 2016:59). 

Lundell meen mediageskiedenis is uiters belangrik (2008:2-3): In die eerste plek omdat die 

geskiedenis van die pers as instelling belangrik is, maar tweedens ook omdat die kulturele 

geskiedenis van die media van kritieke belang is.  

In Suid-Afrika is beperkte navorsing oor tydskrifte gedoen (soos vroeër in hierdie hoofstuk 

aangedui), en dan bepaald oor die historiese aspek van hierdie veld. Rabe (2016:60) 

argumenteer dat dié onderwerp “braak grond” is.  

 

2.6 Opsomming 

In hierdie hoofstuk het ek relevante studies oor die geskiedenis, mediageskiedenis, tydskrifte 

en reisjoernalistiek bespreek. In hoofstuk 3 bied ek die teoretiese uitgangspunt, naamlik die 

tydskrif as sosiale barometer, aan.  
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HOOFSTUK 3: TEORETIESE RAAMWERK 

3.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk bespreek ek die algemene teoretiese uitgangspunt wat van toepassing is op 

hierdie betrokke studie, te wete tydskrifte as sosiale barometers van hul tyd.  

Ek verwys eers uiters bondig na ander teorieë wat ek oorweeg het as raamwerk, maar 

geëlimineer het, alvorens ek in meer diepte die teoretiese benadering van tydskrifte as sosiale 

barometers bespreek.  

 

3.2 Teorieë wat nie gebruik is nie 

Straks is net so belangrik as die teorie wat gebruik word, dié wat nie gebruik is nie. Vir hierdie 

studie is onder meer die volgende teorieë oorweeg, maar nie gebruik nie: 

 Stöber se teorie van media-evolousie (Stöber, 2004); en 

 Die politieke ekonomie van die media en kommunikasie (sien onder meer Du Plooy, 

2009:31; Mosco, 2009) 

 

Media-evolusie was nie werklik gepas nie, onder meer omdat hierdie studie juis die tydskrif 

Weg! in sy sosiale konteks wou plaas. Stöber gebruik Darwin se evolusieteorie as basis, maar 

verfyn dit dan verder met Schumpeter se onderskeid tussen uitvinding (“invention”) en 

innovasie (“innovation”). Stöber skryf dat media-evolusie, nes sy biologiese ewebeeld, ’n 

twee-stap-proses is. Eerstens is daar die uitvinding. Hy gebruik Gutenberg se drukpers as 

voorbeeld van nuwe tegnologie wat op iets ouds verbeter. Gutenberg het nie self die drukpers 

ontwikkel nie, maar hy het dit verfyn deur verwyderbare letters uit te vind (2004:487). Stöber 

se gevolgtrekking is as volg: Aanvanklik, wanneer iets ontdek word, word dit beskou as ’n 

verbetering van bestaande tegnologie (as voorbeeld: Selfone is eers beskou as koordlose 

telefone). Eers met die tweede stap word nuwe dinge geskep. Terug by selfone: Toe die vermoë 

om teksboodskappe te stuur ontwikkel is, het selfone ’n nuwe vorm van kommunikasie ingelui 

(2004:488). Nes met bio-evolusie, is media-evolusie ’n geskiedkundige proses wat jy in 

retrospek duidelik sien, maar nie kan sien uitspeel nie (2004:503). Rabe skryf dat dié teorie, 

met spesifieke verwysing na die Suid-Afrikaanse tegnologiemaatskappy Naspers, op media-
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geskiedenis van toepassing gemaak kan word, omdat dit gaan oor vooruitgang, of verandering 

(2014:22).  

Die politieke ekonomie van die media en kommunikasie was weer te breed om in te sluit vir 

die doeleindes van hierdie studie. Mosco (2009:2) definieer die politieke ekonomie op twee 

wyses: eerstens as die studie van sosiale verhoudings, veral magsverhoudings, wat die 

produksie, verspreiding en verbruik van hulpbronne uitmaak, insluitend kommunikasie-

hulpbronne. Sy tweede, en wyer, definisie is die politieke eknonomie as “studie van beheer en 

oorlewing in die sosiale lewe”. Beheer in die konteks verwys dan na hoe ’n samelewing 

homself organiseer, sy sake bestuur en aanpas (of nie aanpas nie) by die noodwendige 

verandering wat alle samelewings teëkom (2009:3). In wese, dus, is die politieke ekonomie 

bemoei met die groter prentjie van die samelewing, en hoe ons moet probeer om dit te verstaan 

(2009:4).  

 

3.3 Tydskrifte as sosiale barometer – ’n oorsig 

Die geskiedenis, soos wat dit algemeen beleef en geïnterpreteer word, bestaan vandag omdat 

ons die kapasiteit het om dinge te onthou en om kousale of simboliese waarde aan hierdie dinge 

te heg (Woolf, 2012:1). Uiteraard, om dinge uit die verlede te analiseer, vereis dat jy toegang 

het daartoe. Immers, tydskrifte is ’n medium wat ’n mens ’n blik op die verlede kan gee deur 

hul inhoud. Tydskrifte het juis ontstaan omdat daar te min boeke was – vandaar die Engelse 

naam “magazine”, want, soos wat ’n magasyn wapens opberg, so berg tydskrifte inligting 

(Claassen, soos in Rabe, 2019:213). 

Historiese navorsing oor kommunikasie in die breë het eers werklik sedert die laat 1970’s 

aandag van akademici gekry (Sonderling, 1995:88). Die geskiedenis van kommunikasie 

openbaar aan ons dat kommunikasie self altyd bemiddel word. Dit is omdat mense verskillende 

media gebruik om hul boodskappe uit te dra, afhangend van die heersende media in hul 

betrokke tydvak. Deur hierdie historiese konteks van publikasies te verstaan, kan ons die 

bedoeling (“meaning”) van die kommunikasiemedium selfs beter verstaan (Mander, soos in 

Sonderling, 1995:89). 

Dit is voor die hand liggend dat dit onmoontlik is om elke aspek van ’n betrokke onderwerp se 

geskiedenis weer te gee, maar mediageskiedkundiges poog steeds om fragmente te versamel, 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



Bladsy 19 
 

saam te voeg en te interpreteer om daarmee ’n geheel te probeer voorstel (Scannell, soos in 

Rabe, 2019:212). 

Die idee dat tydskrifte as ’n sosiale barometer van hul tyd beskou kan word, word wyd aanvaar. 

Trouens: Media-inhoud as wyse om die “kulturele temperatuur” van ’n samelewing te meet, is 

reeds in die vroeë 20ste eeu deur die sosioloog Max Weber erken (Macnamara, 2005:1). Dit is 

nie verniet nie dat Jane Raphaely, die sogenoemde “eerste dame van Suid-Afrikaanse 

tydskrifte” (Lange, n.d.), tydskrifte beskryf as die “shapeshifters van die mediawêreld” 

(Raphaely, 2012).  

Tydskrifte dien as agendabepalers wat kulturele verandering help teweegbring, sowel as ’n 

sosiale barometer wat daardie verandering meet en observeer (Querusio, 2013). Immers: Een 

van die take van die media – en bepaald ook tydskrifte – in die openbare sfeer is om as forums 

vir openbare diskoers te dien (Gripsrud, 2002:231).  

 

3.4 Tydskrifte – ’n historiese oorsig 

Dit sou gepas wees om hierdie hoofstuk te begin met die vraag: Wat kwalifiseer as ’n tydskrif? 

Dit is iets “minder vlugtig as ’n koerant, en meer permanent as ’n boek” (McLean, soos in 

McKay, 2000:6). Rabe (2019:213) skryf omdat tydskrifte se spertye nie so kort was soos dié 

van ’n koerant nie, “hul krag daarin” gelê het “dat inligting in meer besonderhede aan meer 

gespesialiseerde nisteikenmarkte gelewer kon word”. Tydskrif-uitgewers dui immers hul 

vermoë om hierdie nismarkte te identifiseer sodat hulle winsgewend geteikende publikasies 

kan produseer, as ’n sterk punt aan (McKay, 2000:3). Of die vermoë om wins te genereer uit 

nistydskrifmarkte nog geldig is, is ’n vraag wat buite die bestek van hierdie studie, en dus ook 

hierdie teoretiese raamwerk, val.  

Dit kan aanvaar word dat tydskrifte bepaalde eienskappe bevat, onder meer dat dit 

gespesialiseerde inhoud gerig op ’n bepaalde teikenmark bevat (Johnson & Prijatel, 2007:3-

14). Johnson en Prijatel (2007:14) beskryf tydskrifte meer spesifiek as:  

 

Tydskrifte is gedrukte en gebinde publikasies wat diepte-dekking wat tydloos is, bied. 

Die inhoud bied opiniestukke en interpretasie, sowel as voorspraak. Hulle is gemik op 
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’n goed gedefinieerde, gespesialiseerde teikenmark; en word gereeld gepubliseer, met 

’n vaste formaat.  

 

Tydskrifte self kan verdeel word in grootliks een van drie kategorieë (Johnson & Prijatel, 

2007:15-19), naamlik verbruikerstydskrifte, handelstydskrifte en organisatoriese tydskrifte. 

Dié kan weer verder onderverdeel word. Verbruikerstydskrifte, byvoorbeeld, kan opgedeel 

word in algemene tydskrifte, of die nouer gefokusde aanbiedings van nistydskrifte, soos die 

onderwerp van hierdie navorsingstuk, naamlik die reistydskrif Weg!. 

Die Britse tydskrifbedryf is tien jaar ouer as die Amerikaanse een, met The Gentleman’s 

Magazine wat in 1731 die eerste keer uitgegee word, en sy sirkulasiesyfers was in 1744 al oor 

die 10 000 (Johnson & Prijatel, 2007:55-56). 

Die eerste Amerikaanse tydskrif dateer dalk uit 1741, maar dié eerste tydskrifte het nie lank 

gehou nie (Johnson & Prijatel, 2007:55-56). Dié pioniertydskrifte het nie een langer as 18 

maande oorleef nie. Trouens, tussen 1741 en 1794 het 60% van tydskrifte nie langer as hul 

eerste 12 maande bestaan nie. Dit het Webster laat opmerk “die verwagting van mislukking is 

nou gekoppel aan die naam ‘tydskrif’ ” (Webster, soos in Johnson & Prijatel, 2007:56). 

Webster sou later sukses vind met sy woordeboeke. Dit kan dalk ook toegeskryf word aan die 

feit dat tydskrifte aanvanklik “baie duur” was. Die eerste twee Amerikaanse tydskrifte, 

American Magazine, or A Monthly View of the Political State of the British Colonies en The 

General Magazine, and Historical Chronicle, For All The British Plantations in America, het 

beide daardie tyd 1 sjieling gekos. As ’n mens in ag neem dat die loon vir ’n koloniale 

ambagsman destyds 2 sjielings per dag was, en dat dit ook duur was om tydskrifte te produseer, 

is dit seker geen verrassing nie dat die gemiddelde sirkulasiesyfers vir tydskrifte in die 18de 

eeu ’n skrale 500 was (Johnson & Prijatel, 2007:56-60).  

Daar was honderde koloniale tydskrifte in Amerika wat teen 1776 kortstondig bestaan het. 

Hoewel historici hulle as “vervelig” beskryf het, het hierdie tydskrifte gehelp om ’n nuwe 

medium te loods (Campbell, Martin & Fabos, 2016:313). Dit was eers in die 19de eeu wat 

tydskrifte wat vandag steeds bestaan, soos Scientific American (1845), Harper’s (1850) en The 

Atlantic (1857, toe nog The Atlantic Monthly), die lig gesien het. Cosmopolitan het die eerste 

keer in 1886 verskyn en sy slagspreuk destyds was “The world is my country and all mankind 

are my countrymen” (Johnson & Prijatel, 2007:55-56). 
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Teen 1921 skryf William Cairns, professor in Amerikaanse literatuur aan die Universiteit van 

Wisconsin (Cairns, soos in Johnson & Prijatel, 2007:66): 

  

Die lees van tydskrifte is nou meer algemeen as die lees van boeke … Geen huisgesin 

wat wil voorgee dat hy intellektuele belangstelling het, is sonder tydskrifte nie, en dit 

word gewoonlik deur al die familielede gelees.  

 

Wat die groei in tydskriflees ook aangehelp het, was verlaagde verspreidings- en 

produksiekoste wat uitgewers in staat gestel het om pryse te verlaag en dit meer bekostigbaar 

vir die werkersklas te maak (Campbell, Martin & Fabos, 2016:315).   

In die 1950’s was algemene tydskrifte die mees prominente van beskikbare tydskrifte (in elk 

geval in Amerika) (Campbell et al, 2016:315-319). Hierdie tydskrifte het ’n wye 

verskeidenheid onderwerpe gedek, en ook foto’s gedra. Van die belangriker tydskrifte uit 

hierdie era was Reader’s Digest, wat ook die grootste sirkulasie gehad het, en Time.  

Sedert die 1960’s was marksegmetering ál belangriker en het nismarkte dus ontstaan (Johnson 

& Prijatel, 2007:66). Net soos radio ná televisie se koms moes aanpas en meer gespesialiseerd 

geraak het, het tydskrifte ook aangepas. Hulle het hul massa-gehore verruil vir kleiner gehore 

wat hulle aan adverteerders kon waarborg, en hierdie spesialisering duur voort, soos wat 

tydskrifte aanpas by die internet (Campbell et al, 2016:323).   

 

3.5 Tydskrifte as sosiale barometer – ’n Dieper delf 

Soos dit blyk uit my bondige uiteensetting van tydskrifte se ontstaansgeskiedenis, speel hulle 

sedert die 1700’s ’n “sleutelrol in ons sosiale en kulturele lewens” en het hulle van die “eerste 

spasies geskep vir die bespreking van die kwessies van die dag” (Campbell et al, 2016:311. 

Hulle is beskryf as “katalogusse vir daaglikse gebeurtenisse en ervarings, maar is ook ’n 

vertoonvenster vir die nuutste produkte”). Tydskrifte funksioneer dus op twee vlakke: as 

bemarkingsinstrumente en as kulturele artefakte (Johnson & Prijatel, 2007:74).  

Tydskrifte is tegelykertyd “ ’n ensiklopedie (dink aan hoe baie huishoudings rakke vol National 

Geographics het) en ’n identiteitsverklaring” (Kitch, 2005:8). Tydskrifte, as verlenging van die 
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Amerikaanse joernalistiek, verklap hoe “kulturele narratiewe met verloop van tyd geskep en 

herskep word, op wyses wat uit die verlede neem om te probeer sin maak van die hede sowel 

as die toekoms” (Kitch, 2005:2).  

Tydskrifte is daarom beskryf as “belangrike sosiale kommentators” (Kitch, 2005:11). Anders 

gestel (Johnson & Prijatel, 2007:75): 

 

Deur [die medium van] tydskrifte, deel ons ’n geheue en ’n geskiedenis van hoe ons 

was, hoe ons is, en hoe ons waarskynlik gaan wees.  

 

Tydskrifte is daarom ook natuurlike “gemeenskapsbouers” (Johnson & Prijatel, 2007:106-107) 

deurdat hulle mense met gedeelde belangstellings met mekaar verbind. 

Die konsep van tydskrifte as sosiale barometers, en dus as teoretiese raamwerk waarbinne 

tydskrifstudies kan opereer, word wyd aanvaar, soos Rossouw en Rabe (2014:1) aandui. Rabe 

(2019:216) skryf: 

 

[W]at betref die interaksie tussen tydskrif en samelewing en die tydskrif as sosiale 

barometer wat die stand van sy spesifieke samelewing meet, het Johnson en Prijatel 

(2007:89) geskryf dat, soos wat die samelewing verander, so ook verander tydskrifte. 

Hulle “word gebore, sterf, krimp, groei en verander in voorkoms en hul teikenmarkte 

op grond van ’n verskeidenheid van ontwikkelings in ’n samelewing”. 

 

Johnson en Prijatel (2007:89) argumenteer dat tydskrifte maatskaplike hulpbronne is “wat die 

wêreld om hulle affekteer en self deur die wêreld geaffekteer word”. Of: “Soos die samelewing 

verander, so verander tydskrifte.”  

Soos genoem in 3.3 hierbo, het die lees van tydskrifte alledaags geraak in die 20ste eeu in 

Amerika en het uitgewers van tydskrifte ál meer begin kyk na die demografie van hul 

teikenmarkte, hoe verbruikers koop, en so meer (Johnson & Prijatel, 2007:66). Vanaf die 

1960’s het gehoorsegmentering – en by verlenging, nismarkte – meer en meer belangrik geraak. 
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Trouens, nistydskrifte se uitgangspunt is dat die tyd vir algemene verbruikerstydskrifte verby 

is en dat die leser spesialisering soek (Johnson & Prijatel, 2007:121).  

Volgens Johnson en Prijatel gee tydskrifte hul lesers simbolies betekenis aan hul wêreld. Die 

studie van tydskrifte is met ander woorde die studie van ons kultuur (Johnson & Prijatel, 

2007:111). Dit lei tot die begrip dat tydskrifte ’n barometer van ’n samelewing kan wees.  

Tydskrifte bied ook “fantasie” aan, want dit is wat lesers soek – iets wat redakteurs besef 

(Johnson & Prijatel, 2007:112). Tydskrifte skep daarom “simboliese boodskappe” deur middel 

van teks en foto’s. As voorbeeld neem Johnson en Prijatel die stelling van “Verloor 10 pond 

teen Kersfees”. Die tydskrif gee dan vir jou die metode om jouself te verbeter en die foto’s 

illustreer die perfeksie wat nagestreef word. Die outeurs meen deur sulke ideale voor te hou, 

en waarna gestrewe word, skep tydskrifte ’n wêreld wat hul lesers motiveer. Of, soos Rossouw 

skryf: “Die mag van tydskrifte as ŉ kulturele invloed kan ook lei na verbruikersgebaseerde 

tydskrifte soos … [waar] Getaway en Wegbreek die mees eksotiese vakansieplekke uitspel” 

(2005:9-10). 

Querusio (2013) meen tydskrifte dien as beide agendabepalers wat kulturele verandering dryf, 

én as sosiale barometer om veranderings te meet en te aanskou. Johnson en Prijatel (2007:91) 

skryf deur sekere onderwerpe te dek, dui tydskrifte vir die publiek aan dat iets belangrik is en 

dus gedebatteer moet word. Trouens, dit mag dalk een van die medium se belangrikste invloede 

wees. Dié outeurs verwys spesifiek na tydskrifte se politieke invloed, maar dit sou breër op alle 

sfere toegepas kon word deurdat tydskrifte kwessies identifiseer en raam wat vir die 

samelewing belangrik is:  

  

Die diversiteit van tydskrifte maak hulle, in totaal, ’n gebalanseerde stem wat praat vir 

die liberale sowel as die konserwatiewe standpunte, vir die groepe wat die samelewing 

wil verander, en die behoudendes wat die status quo in stand wil hou.  

 

Tydskrifte bepaal nie net agendas nie (Johnson & Prijatel, 2007:91-94), hulle raak ook betrokke 

by voorspraak (Johnson & Prijatel, 2007:94-95). Voorspraak vir tydskrifte werk die beste “as 

daar ’n heilige band tussen die lesers en [die tydskrif is] … Anders gebruik jy net die tydskrif 

as ’n platform” (Johnson & Prijatel, 2007:95). As medium bou tydskrifte gemeenskapsbande, 
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nie net tussen lesers en die tydskrif self nie, maar ook tussen lesers en lesers (Johnson & 

Prijatel, 2007:106-111). Johnson en Prijatel skryf (2007, 106-107):  

 

Tydskrifte is natuurlike gemeenskapsbouers. Hulle skep simboliese betekenis wat ons 

gebruik om ons wêreld mee te interpreteer … Deur die geskiedenis heen het tydskrifte 

mense met gedeelde belangstellings en bekommernisse met mekaar gekonnekteer, en 

so ’n band gebou deur gedeelde kennis. 

 

Tydskrifte, op hul beurt, is ook ’n refleksie van die heersende kultuur en daarmee dus “sosiale 

barometers” van hul tyd. Die invloed van die sogenoemde Baby Boomer-generasie in Amerika, 

maar ook etniese groeperings, vroue en die jeug, op tydskrifte se inhoud oor die dekades heen, 

is goed gedokumenteer (sien byvoorbeeld Johnson & Prijatel, 2007:117-127; Campbell et al, 

2016:327-330; Kitch, 2005:87-108). Tydskrifte speel dus in hul rol as “vormers sowel as 

reflekteerders” van die samelewing ’n belangrike, kritiese rol op elke tydperk se lesers en 

skrywers (Johnson & Prijatel, 2007:127).  

Met bostaande bespreking in ag geneem, kan ek dus die teoretiese vertrekpunt van ’n tydskrif 

as sosiale barometer van sy tyd wel deeglik op die onderwerp van my studie, naamlik die 

reistydskrif Weg!, van toepassing maak. 

 

3.6  Opsomming 

In hierdie hoofstuk het ek tydskrifte se rol as sosiale barometers as teoretiese grondslag vir my 

studie bespreek. In hoofstuk 4 hierna bied ek die studie se navorsingsbenadering aan, naamlik, 

in hierdie geval, kwalitatiewe navorsing as navorsingsontwerp, en inhoudsanalise as 

navorsingsmetodologie.  
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HOOFSTUK 4: METODOLOGIE 

 

4.1 Inleiding 

Hierdie hoofstuk se doel is om die metodologiese onderbou van die studie uiteen te sit. Eerstens 

sal ek die navorsingsontwerp bespreek, wat ’n gevallestudie is, en daarna die metodologie, wat 

inhoudsanalise is.  

Die studie se algemene navorsingsvraag is in hoofstuk 1 as volg geformuleer:  

 In watter mate reflekteer die ontstaan en ontwikkeling van Weg! as buitelug-tydskrif 

die sosiale konteks van sy lesers en tyd?  

 

Daar is ook twee subvrae geopper, naamlik: 

 Hoe het Weg! ontstaan en ontwikkel? 

 Wat was die tydvak waarin die blad ontwikkel het? 

 

Om hierdie vrae te beantwoord, is my navorsingsontwerp ’n gevallestudie, wat kwalitatief van 

aard is. Die metodologie vir hierdie gevallestudie is ’n inhoudsanalise van die inhoud van Weg! 

se redakteursbrief in sy heel eerste uitgawe, en daarna in elke verjaardag-uitgawe tot en met 

die 15de bestaansjaar, asook die redakteursbrief van die 100ste uitgawe. Daar gaan dus 17 

redakteursbriewe in totaal geanaliseer word. 

Hierdie hoofstuk sal dus die betrokke navorsingsontwerp en metodologie bespreek en 

verduidelik hoe die genoemde navorsingsmetode gebruik gaan word om inligting te bekom en 

te verwerk. 

Die data wat ontsluit word, en die gevolgtrekkings, word in die hoofstukke hierna bespreek.  
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4.2 Metodes wat oorweeg is, maar wat nie gebruik is nie 

Soos in hoofstuk 3 hierbo genoem, is dit net so belangrik om te openbaar wat nie gebruik is 

nie, as dít wat wel gebruik is. Voordat ek die gekose metodologie bespreek, wil ek dus eers 

bespreek watter ander metodologieë moontlik oorweeg kon word.  

Aanvanklik was dit hierdie navorser se idee om semi-gestruktureerde onderhoude te doen. 

Engelbrecht (2016:110) skryf kwalitatiewe navorsing, en dan bepaald hierdie tipe onderhoude, 

veronderstel ’n “ondersoekende gesigspunt”. Dit bied ’n “ryk beskrywing van ’n bepaalde 

geval”. Semi-gestruktureerde onderhoude aanvaar dat die deelnemers aan die studie ’n 

“grondige kennis het van die onderwerp waaroor die studie handel” (Engelbrecht, 2016:113). 

As toetslopie het ek vir my sluitsteenprojek (Lamprecht, 2019) onderhoude gevoer met sewe 

persone betrokke by die ontstaan van Weg! as tydskrif. Hulle was: 

Bun Booyens, eerste redakteur van Weg!;  

Dana Snyman, eerste heeltydse joernalis by Weg!;  

Salie de Swardt, besturende direkteur van Media24 toe Weg! gestig is (en voorheen 

onder andere hoof van Nasionale Tydskrifte, redakteur van Beeld en Finansies & 

Tegniek);  

Naomi Herselman, toe direkteur en advertensiehoof van New Media Publishing en 

uitgewer van Weg!;  

Irna van Zyl, toe direkteur en redaksionele hoof van New Media Publishing (en 

voorheen onder andere redakteur van Insig);  

Patricia Scholtemeyer, toe hoof van Media24 Tydskrifte; en  

Gary Casagrande van Novus Holdings (toe Paarl Print), waar Weg! gedruk is. 

 

Die omvang was egter te beperk vir die doeleindes van ’n 50%-tesis ter voltooiing van die 

graad MA (Joernalistiek). Ná ’n bespreking met my studieleier is besluit dat ’n gevallestudie, 

as navorsingsontwerp, met inhoudsanalise as metodologie, ’n beter benadering sou wees, onder 

meer omdat dit ’n wyer blik sou bied. Meer redes word hieronder verskaf. Ek sal egter, waar 

nodig, verwys na die betrokke sluitsteenprojek ter aanvulling.  
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4.3 Navorsingsontwerp: ’n Gevallestudie 

Yin (2018:60) beskryf ’n navorsingsontwerp as volg:  

  

In sy mees elementêre sin, is die ontwerp die logiese volgorde wat die empiriese data 

koppel aan ’n studie se aanvanklike navorsingsvrae en, uiteindelik, aan sy 

gevolgtrekkings.  

 

’n Ander wyse om oor ’n navorsingsontwerp te dink, is om dit as  ’n “bloudruk” te gebruik vir 

die navorsing, wat kyk na watter vrae om te bestudeer, watter data relevant is en ingesamel 

moet word, en hoe om die resultate te analiseer (Philliber et al, aangehaal in Yin, 2018:60).  

Die gevallestudie is in hierdie geval die gekose navorsingsontwerp. Mouton (2001:149) 

beskryf die gevallestudie as ’n studie wat kwalitatief van aard is “met die doel om ’n diepte-

beskrywing van ’n klein hoeveelheid (minder as 50) getalle te gee”.  

Hierdie navorser gaan die inhoud van Weg! se redakteursbrief in sy heel eerste uitgawe, en 

daarna in elke verjaardag-uitgawe tot en met die 15de bestaansjaar analiseer, asook die 

redakteursbrief van die 100ste uitgawe. Daar gaan dus 17 redakteursbriewe in totaal geanaliseer 

word. Dit val dus binne die parameters wat Mouton hier beskryf.  

Du Plooy (2009:180) beskryf die gevallestudie as die observasie en diepte-analise van ’n enkele 

sisteem. Weer is dit van toepassing op hierdie studie omdat Weg! as een sisteem beskou kan 

word, en hierdie navorser ’n diepte-analise van hierdie tydskrif (binne die genoemde 

raamwerk) gaan doen.  

Oor die voordele van ’n gevallestudie skryf Du Plooy (2009:181) dit is aanpasbaar. Joubert 

meen (2016:136) dit skep ruimte om ondersoekend en verkennend op te tree oor ’n bepaalde 

geval en sy konteks. Sy skryf ook dat die metodologie van ’n gevallestudie nie altyd vooraf 

presies beplan kan word nie omdat “die prosesse van die studie bepaal sal word deur die 

fenomeen en relevante gebeure”.  

Du Plooy beskryf ’n gevallestudie ook as ’n enkel-stelsel-ontwerp (2009:180), omdat dit die 

observasie en diepte-analise van ’n enkele stelsel behels. Hy beskryf voorts gevallestudies as 

buigsaam en aanpasbaar (2009:180).  
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Joubert (2016:131) skryf dat al word gevallestudies al jare lank as navorsingsontwerp 

internasionaal aangewend, daar plaaslik min in die Suid-Afrikaanse konteks oor dié ontwerp 

geskryf is. Sy beskryf gevallestudies as “veel meer as ’n metodologie” (2016:131). Hierdie 

navorser meen dit is gepas in hierdie geval, want “as navorsingsontwerp is dit ’n breë plan” 

wat my “die beste gaan help om ‘Hoe’- en ‘Hoekom’-tipe navorsingsvrae te beantwoord” 

(Joubert, 2016:131).  

Semanties gesproke verwys die woord “gevallestudie”, opgebreek in sy dele, na “ ’n voorval, 

gebeurtenis … en saak” (Labuschagne & Eksteen, 1993, verwys in Joubert, 2016:133) en “die 

verwerwing van kennis omtrent ’n saak” (Labuschagne & Eksteen, 1993, verwys in Joubert, 

2016:133). Gevallestudies laat die navorser ook toe om “vir die uitstaande of ooreenstemmende 

aspekte en idees in die deelnemers se woorde … in die konteks van die geval te soek” (Joubert, 

2016:134). 

Dul en Hak (2008:4), weer, beskryf dit as sulks: hulle beskou “geval” as die verskynsel van die 

objek van die studie, en “studie” as ’n navorsingsprojek waar ’n doelwit (hetsy praktyk- of 

teoreties gegrond) geformuleer en behaal word.  

’n Gevallestudie laat veelsydigheid in navorsing toe en “skep ruimte vir jou as navorser om 

beide ondersoekend en verkennend op te tree” (Joubert, 2016:136). Du Plooy argumenteer ook 

dat gevallestudies veelsydig is, en dat jy die struktuur daarvan kan aanpas na gelang van 

beskikbare fondse, tyd en onderwerpe (2009:181). 

Dul en Hak (2008:5) meen die gevallestudie is anders as ’n eksperiment, in dat ’n eksperiment 

die omstandighede manipuleer, terwyl ’n gevallestudie omstandighede in “regte-wêreld 

konteks” plaas.  

Yin (2018:33) meen ’n gevallestudie is gepas as jy “hoe”- of “hoekom”-vrae wil beantwoord, 

en vrae vra wat poog om ’n kontemporêre verskynsel te verklaar. Hy skryf verder dat 

gevallestudies gepas is waar diepte-beskrywings nodig is. Hy voeg by dat gevallestudies wyd 

gebruik word in die sosiale wetenskappe, sowel as deur praktiserende professionele persone, 

soos sielkundiges (2018:34).  

’n Gevallestudie neem ’n enkele geval, soos in my navorsing, of vergelyk enkele gevalle binne 

in hul regte-wêreld konteks. Hierna word die data kwalitatief beoordeel (Dal & Hak, 2008:4).  

Stake (1995, verwys in Joubert, 2016:140) identifiseer twee tipes gevallestudies: wesenlike 

(“intrinsic”) en instrumentele (“instrumental”). Daar is ook ’n derde kategorie wat die twee 
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kombineer – ’n sogenaamde saamgestelde gevallestudie (De Vos et al, verwys in Joubert, 

2016:140). In hierdie spesifieke geval, gebruik ek ’n wesenlike gevallestudie. Die doel hiervan 

is om die geval te beskryf ten einde dit te verstaan, of dan ’n beskrywing van die geval ter wille 

van die geval self (Joubert, 2016:140). Die idee is dus om na die breër fenomeen te kyk. Dit 

word dan onderskei van die genoemde instrumentele gevallestudies (waar jy gevalle ter wille 

van die fenomeen bestudeer) (Joubert, 2016:140).  

Soos in hoofstuk 1 hierbo genoem, stem Woodside (2010:1) nie noodwendig saam met Dul en 

Hak nie. Hy meen die fokus van gevallestudie-navorsing is onder meer om die individu, hetsy 

’n persoon of organisasie of industrie, of hoe ook al, te beskryf, verstaan, en selfs te voorspel 

hoe hulle gaan optree. Hy meen verder (2010:2) dat gevallestudies nie beperk is tot 

kontemporêre verskynsels of die regte-wêreld-konteks nie, want “die grense tussen die 

verskynsel en die konteks is nie altyd duidelik nie”.  

Woodside gaan voort (2010:11) en meen dat gevallestudie-navorsing se hoofoogmerk ’n dieper 

verstaan is van die “rolspelers, interaksies, sentimente en [hul] optredes”. 

Hierdie betrokke studie is ’n enkele gevallestudie, en het sy gevolglike beperkinge. Ek was 

voorheen ’n werknemer van Weg! Hoewel dit my weliswaar maklike toegang gee tot die 

publikasie, kan dit ook tot bevooroordeeldheid lei. Dit is ook so dat die navorsing fokus op ’n 

spesifieke geval, en dat daar daarom nie veel ruimte vir veralgemening van die bevindinge is 

nie (sien byvoorbeeld Joubert, 2016:148). Die idee van hierdie studie oor Weg! se ontstaan is 

dan juis “sodat die leser die geval kan verstaan” (Joubert, 2016:150). Ek wil met ander woorde 

kennis verwerf rondom die saak. Die “saak” in hierdie konteks is die totstandkoming van Weg!.  

In die volgende afdeling van hierdie hoofstuk behandel ek my gekose metodologie, te wete 

inhoudsanalise.  

 

4.4 Metodologie: Inhoudsanalise 

Macnamara (2005:1) beskryf spesifiek media-inhoudsanalise as “goed gevestigde 

navorsingsmetodologie”. Volgens Macnamara dateer dit uit 1927 toe Harold Lasswell dit as 

sistematiese metode aangewend het om massamedia, en spesifiek propaganda, te bestudeer.  
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Lasswell spesifiek het media-inhoudsanalise soos volg beskryf (Shoemaker & Reese, 1996, 

soos aangehaal in Macnamara, 2005:2): “Wie sê wat deur watter kanaal aan wie met watter 

impak.” 

McQuail (2010:362) beskryf inhoudsanalise as “steeds die navorsingsmetode wat die wydste 

gebruik word” – en hier verwys hy spesifiek na navorsing in die kommunikasieveld. Hy beskryf 

die basiese stappe van die tradisionele (of kwantitatiewe) inhoudsanalise-tegniek as volg 

(2010:362): 

 

 Kies die steekproef van inhoud; 

 Stel ’n kategorieraamwerk saam;  

 Kies eenhede van analise uit die inhoud (dit kan ’n woord, sin, foto, ensovoorts, 

wees); 

 Pas die eenhede by die kategorieraamwerk deur die hoeveelheid verwysings na 

relevante items te tel binne die kategorieraamwerk, per gekose eenhede van inhoud; 

en 

 Druk die resultate uit as totale verspreiding binne die gekose eenhede van die 

inhoud. 

 

Inhoudsanalise dui aan wat is in die materiaal wat bestudeer word, nie hoe dit mense affekteer 

wat die materiaal gebruik nie (Berger, 2011:206). Immers: Een van die uitdagings van die 

tradisionele benadering is dat die navorser self betekenis aandui, eerder as wat hy of sy dit 

ontdek deur die inhoud self (McQuail, 2010:362-363). Dit uitkoms van ’n inhoudsanalise is 

dus ook self “nuwe” teks, waarvan die betekenis kan, “of selfs moet”, verskil van die bronteks 

(McQuail, 2010:363). 

Ander skrywers, weer, beskryf inhoudsanalise as ’n “objektiewe en sistematiese proses 

waardeur eienskappe van ’n boodskap geïdentifiseer word” (Engelbrecht, 2016:118).  

Daar is natuurlik ’n verskil tussen kwantitatiewe (wat McQuail hierbo “tradisionele” noem) en 

kwalitatiewe inhoudsanalise. In laasgenoemde geval, byvoorbeeld, word daar nie waarde per 

se geheg aan kwantifisering nie. Trouens, McQuail (2010:363) argumenteer daar kan selfs 

weersin wees om deur blote “tel” by betekenis uit te kom, want betekenis spruit ook uit 

“tekstuele verhoudings … en konteks”. Tweedens argumenteer hy (2010:363) dat latente 
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bedoeling dieper is, en dus meer noodsaaklik. Hy voer ook aan (2010:364) dat media-inhoud 

saamgestel word uit meer as een kode, met die die gevolg dat dieselfde element vir die 

gehoorlid en media-analis elkeen iets anders kan beteken. Macnamara sluit hierby aan 

(2005:5): 

 

In eenvoudige terme kan ’n navorser nie bloot aanvaar dat kwantitatiewe faktore soos 

… frekwensie van media-boodskappe gelyk is aan impak nie. Dis ook nie geldig om te 

aanvaar kwantitatiewe faktore is die enigste, of selfs grootste, bepalers van media-

impak nie.   

 

Engelbrecht skryf (2016:118) dat hoewel inhoudsanalise wortels het in die kwantitatiewe 

navorsing, die gebruik van kwalitatiewe inhoudsanalise baie gewild geraak het die afgelope 

dekades. Inhoudsanalise word wyd gebruik om die frekwensie van temas of simbole in teks 

aan te teken (Du Plooy, 2009:213).  

Macnamara waarsku egter dat sekere navorsers die idee verwerp dat die dieper bedoelinge van 

teks uit analises soos hierdie gemaak kan word (2005:6). Macnamara self, egter, meen daar is 

spesifieke voordele van inhoudsanalise wat byvoorbeeld gehoorstudies nie het nie, soos dat dit 

nie indringend is nie, en dat dit relatief goedkoop en relatief gereeld gedoen kan word (2005:6). 

Dit is egter ook so dat, hoewel inhoudsanalise ’n sentrale metodologie is in veral die sosiale 

wetenskappe, “ons nie ’n eenvoudige gids het oor wat presies dit is, en hoe om dit te doen nie” 

(McKee, 2004, soos aangehaal in Macnamara, 2005:15).  

 

4.5 Data-ontleding 

Die spesifieke metode wat ek gaan gebruik vir hierdie navorsingstuk, is inhoudsanalise volgens 

tema. Du Plooy (2009:213) skryf tematiese inhoudsanalises word in die algemeen gebruik om 

die frekwensie van sekere simbole of temas in die boodskap te identifiseer. As jy tematiese 

inhoudsanalise gebruik, maak jy ook gebruik van analise-eenhede. Du Plooy (2009:214) 

onderskei vier: 
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 Fisieke eenhede, soos die medium van kommunikasie, die aantal blaaie, en so meer; 

 Sintaksiese eenhede, soos paragrawe, sinne en woorde; 

 Tematiese eenhede, of temas, wat herhalende patrone of idees is; en 

 Proposisionele eenhede, wat vrae, antwoorde en argumente insluit.  

 

Macnamara, weer, onderskei sekere sleutel-tekselemente wat in die algemeen in ’n 

inhoudsanalise bestudeer word. Dit sluit in (2005:17): 

 

 Die byvoeglike naamwoorde wat gebruik is – is hulle positief of negatief? 

 Die tipe metafore en vergelykings wat gebruik is – weer eens, positief of negatief? 

 Is sinne in die lydende of bedrywende vorm geskryf? 

 Skryf die persoon in die eerste, tweede of derde persoon? 

 Watter visuele elemente (foto’s en so meer) staan saam met die teks?  

 

Engelbrecht (2016:119) skryf dat kwalitatiewe inhoudsanalise data organiseer, opbreek, 

patrone ontdek en einde ten laas “besluit wat belangrik is na aanleiding van die verskynsel en 

die navorsingsvraag wat ondersoek word”. Dit doen jy deur data oor en oor te lees, en 

kernwoorde te onderstreep. Sy stel verder voor dat kleurpenne gebruik word om ooreenkomste 

en verskille aan te dui – so word die data gekodeer. Hoewel verskeie sagtewareprogramme 

bestaan (soos Atlas.ti, wat reeds in sy agtste weergawe gebruik word) waarmee tekste 

geanaliseer kan word, is my gevallestudie van so ’n aard dat ek dit per hand sal doen en dus 

nie van ’n sagtewareprogram gebruik sal maak nie. Met Engelbrecht se benadering word 

verskillende kodes verbind om kategorieë te vorm “wat uiteindelik in ’n bepaalde tema 

kristalliseer”. Sy beskryf voorts die proses van data-verwerking in die geval van inhoudsanalise 

as “induktief, aangesien daar van voorbeeld na teorie gewerk word”.  

Ek gaan van tematiese inhoudsanalise gebruik maak waarin die data in “hanteerbare eenhede 

afgebreek” word – dit is met ander woorde in patrone en tema en tendense en verhoudings 

(Engelbrecht, 2016:120). Ek gaan dus van wat Engelbrecht (2016:120) ’n “sikliese proses” 

noem, gebruik maak. Dit beteken ek gaan konstant heen en weer tussen die data en die analise 
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daarvan beweeg, maar ook tussen die data en die teorie (in hierdie geval tydskrifte as sosiale 

barometer, soos in hoofstuk 3 bespreek).  

Ek gaan Engelbrecht (2016:121-123) se stapsgewyse benadering volg, maar daar is ander 

benaderings ook. Byvoorbeeld, Wigston beskryf tematiese inhoudsanalise as ’n prosedure wat 

oor verskeie stadia plaasvind (1996:156) en verwys na onder meer Wimmer en Dominick se 

10-stap-proses (1994, soos verwys in Wigston, 1996:156), en Stacks en Hocking se 7-stap-

proses (1992, soos verwys in Wigston, 1996:156). 

Ek lys Engelbrecht se ses stappe hieronder, en bespreek daarna elkeen individueel: 

 

 Stap 1: Raak bekend met die data; 

 Stap 2: Skep aanvanklike kodes; 

 Stap 3: Soek temas; 

 Stap 4: Hersien temas; 

 Stap 5: Verfyn en benoem temas; en laastens 

 Stap 6: Lewer verslag.  

 

Stap 1: Raak bekend met die data 

Tydens hierdie stap gaan ek die data lees, en herlees. Die idee is om die data te leer ken, en 

oorspronklike idees aan te teken. 

Stap 2: Skep aanvanklike kodes 

Hier is die doel om interessante kenmerke van die data te kodeer en die relevante data te verbind 

met elke kode. Drie dinge is hier belangrik: Om soveel moontlik potensiële temas te kodeer; 

om die konteks van die data relevant te hou; en om individuele uittreksels herhaaldelik te 

kodeer.  

Stap 3: Soek temas 

Tydens hierdie stap kom hoof- en subtemas na vore. Die geïdentifiseerde kodes word 

hiertydens verbind soos nodig, en in temas gesorteer.  

Stap 4: Hersien temas 
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Die doel van hierdie stap is “om seker te maak dat die kern van die data deur die 

geïdentifiseerde temas vasgevang word, en dat daar genoeg data is om die temas te ondersteun 

(Braun & Clarke, 2006, verwys in Engelbrecht, 2016:122). Dis belangrik om die data-

uittreksels opnuut binne die konteks van elke tema te beskou sodat ’n patroon kan ontwikkel. 

Dis ook met hierdie stap waartydens temas verander word, sou daar nie genoeg data wees nie.  

Stap 5: Verfyn en benoem temas 

Tydens hierdie stap moet die navorser onsekerhede verwyder oor wat die essensie van elke 

tema is, asook hoe elke tema in verhouding tot mekaar staan. In ’t kort: Die “kern van elke 

tema [word] uitgelig” (Engelbrecht, 2016:123). 

Stap 6: Lewer verslag 

Hierdie is die laaste stap (en effektief hoofstuk 6 van hierdie studie). In hierdie stap moet die 

data saamgetrek word om “ ’n verhaal [te] vertel wat wyer as [die] beskrywing reik” 

(Engelbrecht, 2016:123). Hiertydens moet besin word oor die temas, en “uiteindelik moet daar 

’n samehangende narratief gebied word” wat “die oorkoepelende storie wat die data vertel”, 

oordra (Engelbrecht, 2016:123).  

In die volgende afdeling bespreek ek die beperkings en tekortkominge van inhoudsanalises in 

die breë, maar ook na aanleiding van die bepaalde onderwerp van hierdie studie.  

 

4.6 Beperkinge van die studie 

Wigston (1996:166) meen dat om onopvallende boodskappe relevant tot jou bepaalde 

navorsingsvraag op te spoor, is waarskynlik die ernstigste beperking van ’n inhoudsanalise. Hy 

skryf verder nóg ’n struikelblok is dat jy beperk is tot materiaal wat iewers opgeneem of 

aangeteken is – jy kan uiteraard nie iets analiseer wat nie in ’n opspoorbare formaat is nie. 

Laastens meen hy ’n navorser moet versigtig wees om nie kousale verhoudings te vind waar 

dit nie bestaan nie – inhoudsanalise kan byvoorbeeld nie vir ons vertel wat ’n gehoor se 

interaksie met ’n betrokke boodskap is nie (1996:166). Du Plooy (2009:215) raak ook aan 

hierdie laaste punt as hy skryf, as waarskuwing, dat hoewel jy afleidings kan maak, ’n navorser 

nie die doeltreffendheid van ’n boodskap deur middel van inhoudsanalise kan peil nie.  

Berger (2011:215) skryf dat navorsers moet seker maak hul bevindinge is geldig en bruikbaar 

– dat jy dus gemeet het wat jy beplan om te meet, en dat dit van belang is.  
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McQuail (2010:362-363), soos in 4.4 hierbo kortliks genoem, waarsku dat navorsers in die 

strik kan trap om betekenis op te lê, eerder as om dit deur middel van die inhoud te ontdek. 

Engelbrecht raak ook hieraan as sy in breër terme oor kwalitatiewe navorsing in die sosiale 

wetenskap skryf (2016:112): 

 

Weens die feit dat betekenisse oor verskillende kontekste van menslike interaksie 

varieer en verskil, word daar gewoonlik nie gepoog om bevindinge te veralgemeen nie, 

maar eerder om die sosiale verskynsel te probeer begryp of te verstaan.  

 

McQuail skryf verder dat dit ook moeilik is om komplekse tematiese kwessies te identifiseer 

deur gebruik te maak van sleutelwoorde, en, argumenteer hy, selfs meer so as rekenaar-

kodering gebruik word (2010:363). 

Die bepaalde studie se beperkinge is uiteraard dat slegs sekere redakteursbriewe gekies word. 

Hoewel die kriteria duidelik uitgestippel word, sou ’n meer omvattende en wyer studie, wat 

byvoorbeeld al die redakteursbriewe oor 100 uitgawes analiseer, of al die artikels wat ’n sekere 

skrywer in die tydskrif geskryf het oor ’n bepaalde termyn, waarskynlik dieper insig bring. So 

’n  studie is egter te wyd vir die doeleindes van ’n 50%-magister-tesis.  

 

4.7 Etiese oorwegings 

Dit is so dat geloofwaardigheid van navorsing gekoppel word aan etiese prosedures en waardes 

(Du Plessis, 2016:73). ’n Navorser behoort, alvorens navorsing onderneem word, aan te toon 

dat die navorsing noodsaaklik is vir die nastreef van kennis, en juis meer so in ’n Suid-

Afrikaanse konteks, waar hulpbronne besonder skaars is (Du Plessis, 2016:76).  

In internasionale konteks word vier basiese moreel-etiese beginsels erken (Du Plessis, 

2016:75): 

 Outonomie (van die navorser sowel as enige betrokke respondente); 

 Of dit voordelig is (navorsing moet positief bydra tot die welstand van mense); 

 Dat dit nie-nadelig is (dit moet poog om, veral respondente, nie te benadeel nie); en 

 Geregtigheid (die voordele en die risiko’s moet regverdig versprei word).  
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Navorsers moet ook poog om kulturele verskille en kontekste te respekteer (Du Plessis, 

2016:77).  

Terwyl die versamel en interpretasie van data bepaald eties moet geskied, is dit ook van etiese 

belang dat die navorsingsontwerp pas by die doelwitte en aard van die navorsingsprobleem en 

dat ’n navorser nie meer belang toeskryf aan bevindinge as wat die data regverdig nie (Du 

Plooy, 2009:244). Etiese kwessies het met ander woorde nie net betrekking op byvoorbeeld 

respondente in ’n studie nie, maar ook op byvoorbeeld hoe jy die data kies en interpreteer in 

die geval van ’n inhoudsanalise.  

Die betrokke instansie waaraan ek hierdie navorsing doen, die US, se eie etiese raamwerk sê 

dat die US verbind is tot die “hoogste standaarde van etiese navorsing” (2019:6). Die 

navorsingsetiekkomitee moet inter alia die volgende in ag neem: die risiko van skade of 

bevoordeling; die navorsingsprosedure; en die relevansie van die studie (2019:61).  

Soos blyk uit bostaande, word van inhoudsanalise vir hierdie studie gebruik gemaak. Dit fokus 

met ander woorde op gepubliseerde materiaal wat reeds in die openbare domein beskikbaar is. 

Gevolglik is die etiese risiko relatief laag. Dié navorser het steeds etiese klaring verkry, soos 

vereis volgens die US se riglyne. Die dokumentasie rondom hierdie aansoek en goedkeuring 

word as Addendum A in die tesis aangebied.  

 

4.8 Opsomming 

In hierdie hoofstuk het ek die betrokke navorsingsontwerp van hierdie studie – ’n gevallestudie 

– en die metodologie – inhoudsanalise – bespreek. In hoofstuk 5, wat volg, bied ek my data en 

bevindinge aan.  
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HOOFSTUK 5: BEVINDINGE 

5.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk word die data wat ek gevind het, sowel as my bevindinge, bespreek. Soos 

reeds bespreek in hoofstuk 4, maak ek gebruik van ’n kwalitatiewe navorsingsontwerp, te wete 

’n gevallestudie. Die spesifieke metode wat ek aanwend, is ’n inhoudsanalise.  

Die analise behels die inhoud van Weg! se redakteursbrief in sy heel eerste uitgawe, en daarna 

in elke verjaardaguitgawe tot en met die 15de bestaansjaar, asook die redakteursbrief van die 

100ste uitgawe. Daar gaan dus 17 redakteursbriewe in totaal geanaliseer word. 

 Die volgende briewe, chronologies gelys met titel en outeur en die tydskrifnommer soos dit 

op die voorblad verskyn, is geanaliseer: 

 Welkom by Wegbreek, Bun Booyens, Weg! #1, toe nog bekend as Wegbreek, April-

Mei 2004; 

 Merke, gereed … Weg!, Bun Booyens, Weg! #7, die eerste uitgawe onder die naam 

Weg!, April 2005; 

 “Looks at the scoreboard”, Bun Booyens, Weg! #18, April 2006; 

 Hoe meer dae, hoe meer dinge …, Bun Booyens, Weg! #30, April 2007; 

 Bekostigbaar en lekker, Albertus van Wyk (assistent-redakteur, waarnemend as 

redakteur), Weg! #42, April 2008; 

 Die stories langs die pad …, Bun Booyens, Weg! #54, April 2009;  

 Teëspoed is nie altyd sleg nie, Albertus van Wyk (assistent-redakteur, soos bo in ’n 

waarnemende redakteursrol), Weg! #66, April 2010;  

 Gaan na die padstal … en word wys, Barnie Louw, Weg! #78, April 2011; 

 ‘One-time’, George!, Barnie Louw, Weg! #90, April 2012; 

 Nou vir die volgende 100!, Barnie Louw, Weg! #100, Februarie 2013; 

 Wir Lieben Südwest!, Barnie Louw, Weg! #102, April 2013; 

 Is dit wraggies al 10 jaar?, Barnie Louw, Weg! #114, April 2014; 

 ’n Ander wêreld, nét om die draai, Pierre Steyn, Weg! #126, April 2015; 

 Mik na die sterre, Pierre Steyn, Weg! #138, April 2016; 

 Ryg daai veters, Pierre Steyn, Weg! #150, April 2017; 

 Winde van verandering, Pierre Steyn, Weg! #162, April 2018. 

 Waai, Weskus, waai, Pierre Steyn, Weg! #170, April 2019.  
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Breedweg gesproke kan die gevallestudie van briewe in drie eras verdeel word, naamlik per 

die redakteur wat aan die hoof gestaan het: Die Bun Booyens-era was van 2004 tot 2010 

(hoewel Albertus van Wyk twee redakteursbriewe in die steekproef geskryf het); die Barnie 

Louw-era was van 2011 tot 2014; en die Pierre Steyn-era van 2015 tot 2019. Met die 

waarnemende redakteursbriewe ingesluit, is daar dus vier verskillende outeurs ter sprake.  

Ek lys weer Engelbrecht (2016:121-123) se ses stappe vir tematiese inhoudsanalise en bespreek 

daarna elkeen individueel: 

 Stap 1: Raak bekend met die data; 

 Stap 2: Skep aanvanklike kodes; 

 Stap 3: Soek temas; 

 Stap 4: Hersien temas; 

 Stap 5: Verfyn en benoem temas; en laastens 

 Stap 6: Lewer verslag.  

 

5.2 ’n Baie bondige agtergrondblik oor Weg! 

Weg! (met sy Engelse susterstydskrif go!) is gesamentlik Suid-Afrika se grootste reistydskrif. 

Sy sirkulasiesyfer van 58 945 in die tweede kwartaal van 2018 verdwerg sy naaste teenstander, 

Getaway, se syfers met bykans 17 000 per maand (Breitenbach, 2018). Op sy kruin, in 2007, 

het die tydskrif ’n sirkulasiesyfer van meer as 114 000 gehad (Booyens, 2007).  

Bun Booyens was die eerste redakteur (Van Zyl, soos aangehaal in Lamprecht, 2019:20). 

Volgens Booyens  (soos aangehaal in Lamprecht, 2019:21) was ’n groot deel van die tydskrif 

se sukses danksy die feit dat die kompeterende Engelse reisjoernalistiek “uiters verskraal” was:  

 

“Met ander woorde enige dorp verder as 100 km van Kaapstad af is quaint. And it 

nestles teen een of ander berg. En die ou met die plat hoed, dit is nou die character van 

die dorp. Jy weet, en ek dink die mark daarvoor was amper hierdie neerbuigende 

beskouing van die platteland. En enige ou wat dit waag [om] bietjie verder te reis, was 

eintlik ’n explorer. Jy ry in malaria-wêreld in; elke tweede rivier is crocodile infested. 

My lees van Engelse reisjoernalistiek is: dit was baie resepmatig. Die oop pad leen hom 
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vir stories. So in daai opsig sou ek graag wou sê ek dink ons skryfstyl wat ons aangebied 

het, was breër as enigiets wat in die mark was in enige taal in Suid-Afrika ...” 

 

Weg! is vir ses uitgawes onder die naam Wegbreek gepubliseer (sien Booyens, 2005; 

Lamprecht, 2019:21-22). Ramsay, Son & Parker, uitgewers van Getaway, het Media24 voor 

die hof gedaag oor die naam, en Media24 het die saak verloor ( ‘Weg’ with Wegbreek, 2005).  

Weg! se doelwit was om binne sy eerste jaar 40 000 kopieë per maand te verkoop. Die tydskrif 

het teen die tweede maand ’n sirkulasie van 42 220 gehad (Booyens, 2007). 

Salie de Swardt (soos aangehaal in Lamprecht, 2019:23), besturende direkteur van Media24 

toe Weg! gestig is, het opgemerk die tydskrif was ’n sosiale barometer van sy tyd, maar dit geld 

“vir enige nistydskrif wat slaag”. De Swardt het bygevoeg: “Jy kan dit selfs so ver vat om te sê 

dat enige publikasie wat slaag, is vir seker ’n aanduiding van mense se waardestelsels en hulle 

belangstellings en hulle bestedingsvermoë en al hierdie dinge.” 

Ek vervolg nou met die stappe soos aanbeveel vir ’n data-analise, en begin met die eerste stap.  

 

5.3 Data-analise en bespreking 

5.3.1 Stap 1: Raak bekend met die data 

Die gevallestudie se briewe kan, soos genoem, op eerste opslag breedweg in drie kategorieë 

verdeel word op grond van wie die redakteur was: 

 Die eerste era was die Bun Booyens-era, hoewel Albertus van Wyk twee briewe as 

waarnemende redakteur geskryf het, soos in 5.1 genoem; 

 Die tweede redakteur was Barnie Louw, wie se briewe (insluitend die 100ste 

gedenkuitgawe-brief) die tweede era uitmaak; 

 En laastens die Pierre Steyn-era, die redakteur wat vir Louw opgevolg het.  

Ek het in stap 1 die briewe elk vyf keer gelees, in chronologiese volgorde. Die eerste ding wat 

opval, is dat al die redakteursbriewe in die eerste persoon geskryf word.  

Humor is prominent in bykans al die briewe. Trouens, die heel eerste brief begin met ’n staaltjie 

oor ’n jakkals (Booyens, 2004:4). In die laaste brief wat in hierdie studie bestudeer is, verwys 
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Steyn byvoorbeeld na sy tyd as hoof van Die Burger se Paarl-kantoor: “ ‘Hoof’ se voet. Dit 

was net ek” (Steyn, 2019:6). 

Die tweede aspek wat opvallend was met die eerste lees is dat tydens die Booyens-era dikwels 

verwys is na mylpale: die tydskrif se eerste verjaardaguitgawe  (Booyens, 2005:4); of dat 

sirkulasiesyfers tot meer as 114 000 geklim het (Booyens, 2007:4). Ná die Booyens-era word 

slegs twee keer na spesifieke mylpale verwys: met Weg! se 100ste uitgawe (Louw, 2013:6), en 

dan weer met die tydskrif se 10de verjaardagviering (Louw, 2014:8). Tydens die Steyn-era is 

slegs een verwysing na die tydskrif se verjaardag gevind, en ook in die verbygaan (2016:8), 

naamlik na “Weg[!] se ontdekkingsreisigers wat die afgelope 12 jaar” die land platgery het vir 

stories.   

Nog iets wat opgeval het, waarskynlik te verwagte, gegewe die tydskrif se fokusarea, is dat 

reisstaaltjies gereeld voorkom. In 11 van die 17 redakteursbriewe het ’n reisstorie van een of 

ander aard voorgekom. Tydens die Steyn-era is net in een brief nie ’n reisverwante-staaltjie 

vertel nie. Die onderwerpe is meestal oor bestemmings binne Suid-Afrika se grense, 

byvoorbeeld die Krugerwildtuin (Van Wyk, 2008:6), die Sandveld (Booyens, 2009:4), en 

McDougalsbaai (Louw, 2012:8). Suid-Afrika se buurlande – spesifiek Mosambiek (Louw, 

2011:6), Namibië (Louw, 2013:8) en Swaziland (Steyn, 2015:6) vertoon ook prominent. 

Buitelandse bestemmings word egter slegs twee keer genoem, naamlik Egipte (Van Wyk, 

2010:4) en Amerika (Steyn, 2016:8).  

Daar is ’n sterk klem op plaaslik, asook bekostigbaar. Weg! se belofte verskyn in ’n tekskassie 

tussen 2011 en 2013, met die volgende woorde:  

 

“Ons aanvaar nie freebies nie. Wanneer ons joernaliste ’n plek besoek, reis hulle sover 

moontlik anoniem en betaal vir alles. As hulle wel nie self betaal nie, verklaar ons dit. 

Deur só te reis[,] is die joernaliste se verslag en aanbevelings hopelik eerlik, 

gesaghebbend en bowenal betroubaar. As ons nie by dié belofte bly nie, laat weet ons 

by redakteur@weg.co.za” 

 

Benewens dié overte belofte, word daar in vier briewe spesifiek verwys na die bekostigbaarheid 

van sulke vakansies: Van Wyk (2008:6) wat skryf oor die goedkoop gesinsvakansies is Suid-

Afrikaanse parke; die teëspoed van ’n gebreekte autovilla (Van Wyk, 2010:4); Louw, in die 
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100ste uitgawe van Weg! “dat Weg! getrou [sal] bly aan sy kernbeginsels: lekkerleesstories oor 

bekostigbare bestemmings” (Louw, 2013:6); en, met die tydskrif se 10de verjaardaguitgawe, 

Weg! se verbintenis tot bekostigbare bestemmings wat beklemtoon word (Louw, 2014:8). 

Booyens eggo dit in sy mening oor waarom die tydskrif so goed verkoop het (Booyens, soos 

aangehaal in Lamprecht, 2019:23): 

 

“Dat as ons dit nie kan bekostig nie, kan jy dit nie bekostig  nie. En dit het op ’n vreemde 

manier geresoneer met mense … Ons is nie ouens wat ’n sjokoladetjie op die kussing 

verwag nie, ons is nie iemand wat halfnege die oggend nog by die ontbytbuffet 

rondhang nie. Ons is die ouens wat sesuur uit is, ons wil gaan kyk wat aangaan.” 

 

Die redakteursbrief is ook – ’n mens sou kon argumenteer te verwagte – ’n plek waar nuwe 

ontwikkelinge aangekondig word, soos die susterstydskrifte WegSleep en WegRy wat geloods 

word (Booyens, 2007:4), en alleenstaande uitgawes soos Weg! Namibië (Louw, 2013:8), ’n 

kompetisie om Suid-Afrika se top-padstal aan te wys (Louw, 2011:6) en inligting oor Weg! se 

eerste padkaart (Louw, 2013:8).  

Elke brief is deur die redakteur geteken met net hul voorname (onderskeidelik Bun, Ali, Barnie 

en Pierre). Slegs die eerste brief het Booyens se van ook by die handtekening (Booyens, 

2004:4). Dit dui ’n eerstenaam-vertroudheid aan, en om aan te sluit hierby, is die aanslag 

redelik familiêr. Vanaf die Louw-era en regdeur tot die end van hierdie gevallestudie, word 

redakteursbriewe begin met “Barnie sê” of “Pierre sê”, na gelang van wie die redakteur is.  

Die laaste aspekte wat hierdie navorser opgeval het met die eerste vyf keer se lees van die 

onderskeie briewe, is dat daar bykans geen negatiwiteit te bespeur was nie. Die briewe bevat 

meestal ’n positiewe staaltjie, en dit is meestal humoristies (soos bo genoem). Die eerste 

verskynsel van negatiwiteit was wanneer Van Wyk skryf oor die teëspoed van ’n gebreekte 

autovilla (Van Wyk, 2010:4). Selfs dan word dit ’n positiewe storie oor hoe dié gebreekte 

autovilla gelei het tot een van sy vakansies wat hy nie sommer sal vergeet nie. Selfs as iets 

skynbaar negatief sou wees – soos met die naamsverandering van Wegbreek na Weg!, ná die 

verlore hofsaak – word humor en optimisme ingespan (Booyens, 2005:4): “Die oorgang na 

Weg[!] was seepglad, trouens, dit voel asof die hele naamepisode in die verre verlede lê (en 

boonop dink my ma nou ek was die redakteur van twee tydskrifte binne een jaar).” Die enigste 
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werklike negatiewe verwysing in al die briewe is in April 2011 (Louw, 2011:6), en dit handel 

oor ’n leser wat skryf oor ’n besonder slegte reiservaring in Mosambiek wat dan gejukstaposeer 

word teen Weg! se positiewe ervarings tydens die tydskrif se kies van Suid-Afrika se top-

padstal. 

Visueel het enkele aspekte opgeval met die eerste lees. Ek gaan nie in te veel diepte hiermee 

nie, omdat hierdie ’n teks-gebaseerde inhoudsanalise is, maar vir volledigheidshalwe verwys 

ek wel daarna, hoewel nie in detail nie.  

Om die voorblad van die tydskrif in een of ander formaat op die redakteursbriefblad te herhaal, 

was taamlik algemeen in die Booyens-era: Dit het vier keer plaasgevind (2004, 2005, 2006, 

2007). Daarna herhaal hierdie verskynsel homself net nog twee keer, albei onder Louw, 

naamlik in 2013, met die aankondiging van Weg! Namibië, en in 2014, met die tydskrif se 10de 

verjaardag. ’n Mens kon argumenteer dat dit saamgeval het met belangrike mylpale. In 

Booyens se briewe het die verskynsel saamgeloop met die eerste uitgawe (2004:4), die 

aankondiging van ’n nuwe naam (2005:4), en waar goeie sirkulasiesyfers (2006:4) en nuwe 

uitbreidings (2007:4) bespreek word. ’n Mens sou ook kon argumenteer dat dit iets verklap van 

die redakteur se persoonlikheid wat inslag vind in die tydskrif; soos reeds genoem, het veral 

Booyens die tydskrif se mylpale in sy redakteursbriewe aangekondig.   

Sewe van die briewe het ’n foto van die redakteur by (agt, as die redaksiefoto op die 100ste 

uitgawe bygetel word, waarop die redakteur uiteraard self ook verskyn). Opvallend is dat al die 

briewe in die Steyn-era ’n foto bevat. By tien van die redakteursbriewe verskyn daar ook ’n 

volledige redaksielys. Slegs die eerste Booyens-brief (2004:4), die laaste Louw-brief (2014:8) 

en die Steyn-briewe (2015-2019) bevat nie so ’n lys nie. Dit is moontlik dat die redakteursfoto’s 

eers beleid geword het nadat die redaksielys nie meer op dié blad gebruik is nie. ’n Mens sou 

kon argumenteer dat die blaaie visueel te besig kon wees indien dit alles op een bladsy verskyn 

het.  

Sedert 2014 verskyn daar ook ’n “Agter die skerms”-kassie waarin redaksielede vertel oor 

ervarings tydens die artikels wat hulle in die tydskrif geskryf het. In een van die kassies kom 

humor weer sterk deur: Die 2016-kassie heet “Voor die penne” en handel oor redaksielid Toast 

Coetzer wat klubkrieket vir Springfontein se span in die Vrystaat gaan speel het vir ’n artikel 

vir die betrokke uitgawe.  

’n Laaste opvallende visuele verskil is dat sedert die 2016-brief ’n kassie verskyn wat fokus op 

digitale inhoud. Aanvanklik is dit ’n kassie om mense aan te moedig om digitaal in te teken 
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(Steyn, 2016:8), waarna dit lesers na die tydskrif se nuusbrief en webwerf verwys met die 

volgende woorde (Steyn, 2017, 2018 en 2019 onderskeidelik): 

 

Teken in op ons nuusbrief! Ons weet ’n maand is ’n lang tyd om vir jou 

gunstelingtydskrif te wag. Bly intussen op hoogte met alles wat by Weg! aan die gang 

is deur in te teken op ons nuusbrief by weg.co.za 

 

Louw (2014) het reeds vroeër verwys na die digitale migrasie en hoe dinge verander het: 

  

Maar ons kommunikeer lankal nie meer net met woorde op papier nie – dink maar aan 

digitale platforms soos Facebook, Twitter, Instagram, nuusbriewe … Jy kan deesdae 

selfs ’n digitale Weg[!] aflaai en op jou tablet lees. Heng, 10 jaar gelede het dié dinge 

nog nie eens bestaan nie.  

 

In die volgende afdeling bespreek ek stappe 2 en 3 onder een hofie. 

 

5.3.2 Stap 2: Skep aanvanklike kodes; en Stap 3: Soek temas  

Ek het, soos Engelbrecht voorstel (2016:119), van kleurpenne gebruik gemaak vir die tweede 

stap, naamlik om kodes te skep. Die kleure was as volg: donker pienk, ligte pienk, oranje, geel, 

blou, pers en groen.  

Nadat ek bekend geraak het met die data, soos in stap 1 in 5.3.1 hierbo verduidelik, het ek eers 

die aanvanklike kodes geskep. Dit het ek gedoen deur konsepte wat my met die eerste kere se 

lees opgeval het, uit te lig.  

Met die aanvanklike sortering en kodering het ek dit as volg aangedui: 

 Donker pienk annotasies in die briewe verwys na stories of staaltjies, of 

humoristiese opmerkings. Byvoorbeeld: “… as jy te opgewonde oor ’n enkele syfer 

soos dié [met verwysing na sirkulasiesyfers] raak, is dit amper soos om in jou eie 
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broek te piepie … jy kry vir ’n kort rukkie ’n vae, warm gevoel, maar dis omtrent 

al. Om jou gaan die lewe voort” (Booyens, 2006:4). 

 Ligte pienk annotasies dui op selfverwysings, na byvoorbeeld die tydskrif se naam. 

’n Voorbeeld: Nadat Weg! die hofsaak verloor het en die naam van Wegbreek af 

moes verander, skryf Booyens (2005:4): “ ’n Hele paar name is oorweeg (nogal ’n 

lekker oefening). Op die kortlys was titels soos VerWeg, VeldToe … en ’n paar 

effens ongewone voorstelle – onder meer Die Sopbeen en Egbreek – van lesers wat 

gesê het die naam skeel hulle nie, behou net die tydskrif se unieke stemtoon.”  

 Oranje annotasies dui op verwysings na die sirkulasiesyfer van die tydskrif. In 2005 

skryf Booyens byvoorbeeld dat die tydskrif ’n sirkulasie van meer as 62 000 het, in 

2006 dat dit meer as 75 000 is, en in 2007 dat die syfer meer as 114 00 is.  

 Geel annotasies dui op verwysings na die tydskrif se kwaliteit. As voorbeeld: 

Booyens skryf in 2006: “Lesers stel nie belang in ’n sirkulasiesyfer nie; hulle stel 

belang in ’n goeie tydskrif.”  

 Blou annotasies verwys na susterstydskrifte, en uitbreidings, of Weg!-spesifieke 

kompetisies (sien byvoorbeeld die Puik Padstal-kompetisie in Louw, 2011, of Weg! 

se eerste alleenstaande Namibië-kaart in Louw, 2013:6). 

 Pers annotasies verwys na bestemmings self, hetsy die Krugerwildtuin (Van Wyk, 

2008:6), die Swartland en Sandveld (Booyens, 2009:4), Nature’s Valley (Van Wyk, 

2010:4), die Tirasberg in Namibië (Louw, 2013:8), die Indlela yoBuntu-

pelgrimstaptog in die Oos-Kaap (Steyn, 2017:8), of die Weskus (Steyn, 2019:6). 

 Groen annotasies verwys na bekostigbaarheid, ’n tema wat sterk voorkom (sien 

byvoorbeeld Van Wyk, 2010:4; Louw, 2013:6; Louw, 2014:8). 

 

Met die aanvanklike sortering en kodering het ek agtergekom dat ander temas, wat ook 

opvallend is, nie aangedui word nie. Benewens die annotasies hierbo aangedui, het ander temas 

opgeval, en wou ek hulle uitlig. Hierdie is dan stap 3 in die proses. Omdat my kleure beperk 

was, het ek kleure begin vermeng om nuwe temas aan te dui wat met herhaalde lees na vore 

gekom het. Hierdie temas was:  

  Geel-oor-blou: heimwee, nostalgie en besinnings oor die aard van reis. Dit is nie 

’n tema wat kwantitatief so gereeld soos byvoorbeeld bekostigbaarheid aan bod 

gekom het nie, maar was egter ook sterk. Enkele voorbeelde: “Ou Afrikaanse 
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plekname bekoor my, omdat dit ‘eerlik’ is: Dis nie uitgedink om jou te probeer 

beïndruk nie. Die meeste daarvan skrik jou trouens effens af. In omtrent elke 

pleknaam hoor jy die eggo van die ou pioniers se vrugtelose soeke na water 

(‘Brakkuil’; ‘Soutkuil’) en hulle hunkering na ’n vrugbare plekkie 

(‘Goedverwacht’; ‘Langgewens’; ‘Langverwacht’)” (Booyens, 2009:4). Of: “Wat 

maak ’n padstal puik? Is dit sy tuisgemaakte produkte, of is dit omdat hy jou met 

heimwee aan jou kinderdae laat dink?” (Louw, 2011:6). Of Steyn (2015:6) oor 

Swaziland: “Vir die eerste keer was ek in ’n ander land. Ek was ’n internasionale 

reisiger, nes ’n stralejakker in die Peter Stuyvesant-advertensies wat altyd voor die 

hoofvertoning by die Ster 700-teater gewys het.” Of, weer Steyn (2017:8): 

“Toerusting waarop jy kan staatmaak, is nie te versmaai nie … Ek praat van ’n 

analoog-ding, iets wat deur ’n vakman sorgvuldig met die hand gemaak is. Iets wat 

nie n[á] ’n paar maande met nommer 20S++ moet vervang word nie, maar iets wat 

jy vir jare – dalk lewenslank – gaan koester.”  

 Oranje-oor-pers dui op verwysings na die tydskrif se lesers. Daar word sonder 

uitsondering altyd positief oor lesers geskryf. As voorbeeld (Booyens, 2005:4): “As 

ek na hierdie syfer [die sirkulasiesyfer van bo die 62 000] kyk, lyk die groter prentjie 

duidelik vir my: Of daar is 62 000 werklike onnosel mense daar buite wat die 

afgelope jaar (by herhaling) gedog het hulle koop eintlik ’n ander tydskrif, of daar 

is 62 000 ingeligde (sic) mense wat iets unieks in Weg! raaksien wat regtig tot hulle 

spreek … Ek twyfel nie vir een oomblik in watter een van hierdie kategorieë Weg! 

se lesers val nie.” Of (Booyens, 2006:4): “Ons hoor elke dag Weg[!]-lesers se 

stories, in die mooiste Afrikaans. En daar gaan nie ’n dag verby dat ons nie hoor – 

tien, twintig keer – hoe lief mense vir hierdie land is nie.” Louw (2014:8) stel dit 

kort en kragtig: “Die leser is koning.” Ook Steyn (2018:6) raak hieraan: “Die beste 

oë en ore, en die bron van ons lekkerste stories, is natuurlik julle – ons lesers.”  

 Pienk-oor-groen dui op verwysings na mense as onderwerp. In die eerste brief is 

daar al ’n verwysing na voornemende lesers wat “wil lees van interessante mense” 

(Booyens, 2004:4). Daar word ’n verdere twee verwysings op dié wyse gemaak. 

Louw (2012:8) dra sy hele brief op aan ene George Moyes van McDougallsbaai, ’n 

“innemende diamantduiklegende” wat elke tweede sin eindig met “One-time!” 

Louw skryf dan weer (2013:8) oor mense as hy skryf oor hoe hy lief geraak het vir 

Namibië: “Nee, dit was danksy die mense. Pioniersmense. Eerlike, aardse 
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innemende mense. Mense wat maklik glimlag en graag gesels. Mense wie se hande 

vir min verkeerd staan, allermins vir gasvryheid.”  

 Die laaste tema wat amper terloops uitgespring het, is verwysings na Weg! se 

Toyota Condors, wat ek met geel-oor-groen aangedui het. Hierdie is die voertuie 

waarmee Weg! se joernaliste die land deurkruis het. Louw (2014:8), in sy brief met 

Weg! se 10de verjaardaguitgawe, noem hulle die een ding wat “konstant” gebly het 

saam met die tydskrif se “kernbeginsels” in ’n veranderende wêreld. Steyn (2016:8) 

sluit hierby aan as hy skryf oor die “geraamde 690 000 km” wat die Toyota Condors 

in die tydskrif se twaalf jaar van bestaan op stories afgelê het.  

In die volgende afdeling bespreek ek stap 4, naamlik die hersiening van die temas, en stap 5, 

naamlik die verfyning en benoeming van temas. 

 

5.3.3 Stap 4: Hersien temas; en Stap 5: Verfyn en benoem temas 

Soos bespreek in hoofstuk 4, skryf Engelbrecht (2016:119) dat kwalitatiewe inhoudsanalise 

vereis dat data georganiseer, opgebreek, patrone ontdek, en einde ten laas “besluit [word] wat 

belangrik is na aanleiding van die verskynsel en die navorsingsvraag wat ondersoek word”. 

Aldus haar benadering sal kodes en herhaalde lees van die onderwerp se gevallestudie lei tot 

temas wat “kristalliseer”. Ná die herhaalde lees van die gevallestudie se redakteursbriewe is dit 

dan inderdaad ook wat ek gevind het. Ek kon hooftemas hersien, verfyn en benoem.  

Ek het weer gekyk na elke tema, soos hierbo in 5.3.2 gelys. Van die temas kon gekombineer 

word – om byvoorbeeld te skryf oor hoe die tydskrif al vir jare met dieselfde Condor-voertuie 

reis, kom neer op ’n vorm van bekostigbare reis. Deur hierdie proses te herhaal en herhaal, kon 

ek die temas verder verfyn, en benoem.  

Hierdie hooftemas is as volg: 

 

 Die humoristiese aanslag van die briewe, of dan humor as tema; 

 Die optimistiese aanslag van die briewe, of dan positiwiteit as tema; 

 Die fokus op heimwee en herinnerings, of dan nostalgie as tema; en 

 Bekostigbaarheid as kernbeginsel van hoe die tydskrif sy stories kies, of dan 

bekostigbare reis as tema.  
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Daar is uiteraard ook ander temas wat voorkom. Ek gebruik egter my navorsingsvrae as 

wegspringpunt, en ek herhaal hulle hier:  

Die hoof navorsingsvraag is:  

 In watter mate reflekteer die ontstaan en ontwikkeling van Weg! as buitelug-tydskrif 

die sosiale konteks van sy lesers en tyd?  

 

Daar is ook twee subvrae, naamlik: 

 Hoe het Weg! ontstaan en ontwikkel? 

 Wat was die tydvak waarin die blad ontwikkel het? 

 

Gegewe  bostaande, en die data soos gevind in die redakteursbriewe het ek my beperk tot die 

sterkste temas wat hierdie vrae beantwoord. Tweedens is dit ook so dat temas kan oorvleuel. 

By wyse van analogie: Dit is moontlik om ’n rugbyspeler en ’n musikant te wees. Of meer 

gepas, gegewe die datastel, die voorbeeld hierbo oor hoe die tydskrif al vir jare met dieselfde 

Condor-voertuie reis, wat neerkom op ’n vorm van bekostigbare reis. Dit is ook moontlik dat 

aanhalings en dies meer uit briewe onder meer as een van die temas hierbo genoem, kan val. 

Dit is byvoorbeeld moontlik om ’n snaakse én nostalgiese staaltjie te vertel oor ’n bekostigbare 

bestemming wat besoek is.  

 

5.3.4 Stap 6: Lewer verslag 

Hierdie stap kom in wese neer op die bespreking van die bevindinge, naamlik die temas, soos 

uiteengesit. Ek bespreek dit dus in hoofstuk 6 hierna, waarin die data bespreek word, 

gevolgtrekkings gemaak en die genoemde navorsingsvrae beantwoord word.  
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5.4 Opsomming 

In hierdie hoofstuk het ek die bevindinge van my gevallestudie uiteengesit en die temas wat 

deur die kwalitatiewe inhoudsanalise na vore getree het, uiteengesit.  

In die finale hoofstuk, hoofstuk 6 wat hierna volg, bespreek ek die temas, maak my 

gevolgtrekkings, en ek beantwoord die navorsingsvrae, soos in hoofstuk 4 uiteengesit en in 

hierdie hoofstuk herhaal is.  
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HOOFSTUK 6: GEVOLGTREKKINGS EN SLOTSOM 

6.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk gaan ek my gevolgtrekkings en slotsom uiteensit vir hierdie studie. Ek sal 

ook raak aan moontlike toekomstige studies wat uit hierdie een sou kon vloei, na aanleiding 

van leemtes wat geïdentifiseer is.  

Soos in hoofstuk 1 genoem, en weer in hoofstuk 5, is my hoofnavorsingsvraag:  

 

 In watter mate reflekteer die ontstaan en ontwikkeling van Weg! as buitelug-tydskrif 

die sosiale konteks van sy lesers en tyd?  

 

Daar is dan ook twee subvrae, naamlik: 

 

 Hoe het Weg! ontstaan en ontwikkel? 

 Wat was die tydvak waarin die blad ontwikkel het? 

 

Ek beantwoord hierdie vrae deur die data wat ek ingesamel het. Soos in hoofstuk 4 bespreek, 

het ek gebruik gemaak van ’n kwalitatiewe navorsingsontwerp, naamlik ’n gevallestudie. Die 

spesifieke metode wat ek aangewend het, is ’n inhoudsanalise. Die bevindinge wat ek uit 

hoofstuk 5 gemaak het, interpreteer ek dan aan die hand van die literatuur en teorieë soos 

voorgestel in hoofstuk 2, die literatuur-oorsig, en hoofstuk 3, die teoretiese raamwerk. My 

teoretiese raamwerk, naamlik tydskrifte as sosiale barometers, is as ’t ware die “lens” om die 

bevindinge uit hoofstuk 5 hierbo te interpreteer.  

Ek begin deur ’n baie bondige opsomming van hierdie studie as geheel te bied as ’n verfrisser 

van die voorafgaande. Nadat ek hoofstuk 1 as inleidende oorsig oor die studie aangebied het, 

het ek in hoofstuk 2 ’n literatuurstudie oor die onderwerp bespreek. Ek vervolg nou met ’n 

oorsig oor die verloop van die studie. 
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6.2 Opsomming van literatuuroorsig, teoretiese raamwerk en metodologie 

6.2.1 Literatuuroorsig 

In hoofstuk 2, die literatuuroorsig, het ek ’n baie bondige blik oor mediageskiedenis in die breë 

gebied, en toe oor tydskrif- (en kommunikasie-) geskiedenis meer spesifiek. Ek het ook gefokus 

op reisjoernalistiek spesifiek – waar daar braakgrond vir navorsing is – en die mediageskiedenis 

as akademiese veld self.  

 

6.2.2 Teoretiese raamwerk 

In hoofstuk 3 het ek my teoretiese raamwerk uiteengesit, naamlik tydskrifte as ’n sosiale 

barometer. Ek het ook kortliks geraak aan die teorieë wat relevant was, maar waarteen ek 

besluit het om te gebruik, naamlik Stöber se teorie van media-evolusie (Stöber, 2004) en die 

politieke ekonomie van die media en kommunikasie (sien onder andere Du Plooy, 2009:31; 

Mosco, 2009). 

My gekose teorie, naamlik die idee dat tydskrifte as ’n sosiale barometer dien, word wyd 

aanvaar (sien onder andere Johnson & Prijatel, 2007; Raphaely, 2012; Querusio, 2013; 

Rossouw & Rabe, 2014). Tydskrifte skep al sedert die 1700’s spasies vir die bespreking van 

die kwessies van die dag (Campbell et al, 2016:311). Tydskrifte is ook al beskryf as “sosiale 

kommentators” (Kitch, 2005:11) en as ’n gedeelde geheue van die samelewing (Johnson & 

Prijatel, 2007:75). Die tydskrif as medium dien ook as agendabepalers (Querusio, 2013) en 

“natuurlike gemeenskapsbouers” (Johnson & Prijatel, 2007: 106-107).  

 

6.2.3 Metodologie 

In hoofstuk 4 het ek die navorsingsontwerp en metodologie van hierdie studie uiteengesit. Die 

gekose navorsingsontwerp is ’n kwalitatiewe gevallestudie. Die metodologie is ’n 

inhoudsanalise van die inhoud van Weg! se redakteursbrief in sy heel eerste uitgawe, en daarna 

in elke verjaardaguitgawe tot en met die 15de bestaansjaar, asook die redakteursbrief van die 

100ste uitgawe. In totaal is 17 redakteursbriewe geanaliseer.  
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’n Gevallestudie is onder meer gekies omdat hierdie navorsingsontwerp veelsydigheid in 

navorsing toelaat en “ruimte [skep] vir jou as navorser om beide ondersoekend en verkennend 

op te tree” (Joubert, 2016:136). 

Tydens die analise is die briewe in drie eras verdeel, naamlik volgens die redakteur wat aan die 

hoof gestaan het in daardie betrokke tydvak: Die Bun Booyens-era, van 2004 tot 2010 (Albertus 

van Wyk, in daardie stadium assistent-redakteur, het twee redakteursbriewe geskryf); die 

Barnie Louw-era, van 2011 tot 2014; en die Pierre Steyn-era, van 2015 tot 2019.  

Ek het Engelbrecht (2016:121-123) se ses-stap-benadering vir die tematiese inhoudsanalise 

gebruik. Hulle is:  

 

 Stap 1: Raak bekend met die data; 

 Stap 2: Skep aanvanklike kodes; 

 Stap 3: Soek temas; 

 Stap 4: Hersien temas; 

 Stap 5: Verfyn en benoem temas; en laastens 

 Stap 6: Lewer verslag. 

 

Ná die herhaalde lees van die briewe, en die uitvoering van stappe 1 tot 5 soos in hoofstuk 5 

uiteengesit, het die volgende hooftemas gekristalliseer:  

 

 Die humoristiese aanslag van die briewe, of dan humor as tema; 

 Die optimistiese aanslag van die briewe, of dan positiwiteit as tema; 

 Die fokus op heimwee en herinnerings, of dan nostalgie as tema; en 

 Bekostigbaarheid as kernbeginsel van hoe die tydskrif sy stories kies, of dan 

bekostigbare reis as tema.  

 

Ek behandel vervolgens stap 6 – die verslagdoening – hieronder, waarna ek die navorsingsvrae 

beantwoord en my gevolgtrekkings maak, asook voorstelle maak vir toekomstige navorsing.  
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6.3 Verslagdoening oor bevindinge 

Hierdie is die laaste stap in  die tematiese inhoudsanaliseproses. Die doel hier is om ’n “verhaal 

[te] vertel wat wyer as beskrywing reik”; om “retrospektief [te] besin” oor elke tema; en om 

uiteindelik ’n “samehangende narratief” te vertel wat die oorkoepelende storie van die data 

vertel (Engelbrecht, 2016:123).  

Ek behandel elke tema, soos uitgestippel in hoofstuk 5, en in 6.2.3, afsonderlik.  

 

6.3.1 Humor 

Die heel eerste redakteursbrief in Weg! (toe nog bekend as Wegbreek), skop af met ’n 

humoristiese staaltjie oor jakkalsjag in die Klein-Karoo (Booyens, 2004:4). Aldus dié staaltjie 

het boere van die ganse distrik gekom met honde, groot en klein, om van ’n probleemjakkals 

ontslae te raak. Een van die honde, egter, was op hitte. Aanvanklik het die trop honde die 

jakkals gejaag. Later het die jagters die trop en die jakkals verloor, en toe by ’n boer “vier plase 

verder” gehoor of hy nie die honde gesien het nie: “ ‘Ja, hulle is nou net hier verby,’ antwoord 

die man. ‘En die jakkals lê nou tweede.’ ” Booyens skryf dan dat Weg! ook soos hierdie trop 

honde was, en “die tydskrif het van dag een af ’n lewe van sy eie gekry en sy eie rigting 

ingeslaan, met die hele redaksie in dolle vaart agterna (ons lê nou tweede).”  

Dit is opvallend dat die heel eerste brief met die intrapslag ’n staaltjie vertel, wat dadelik die 

aard van die tydskrif vaslê. Hoewel hierdie ’n kwalitatiewe analise is, was dit opvallend dat uit 

die 17 briewe wat ek vir hierdie navorsingstuk geanaliseer het, 16 humoristiese verwysings 

gehad het – meer as 94% van die briewe het dus humor as inhoud gehad.  

Die aard daarvan wissel. Sommige, soos Booyens se jakkalsjag-verhaal, is relatief lang stories 

wat dus groot dele van die brief beslaan. In die voorbeeld word die helfte van die brief aan die 

storie gewy. Nóg voorbeelde in hierdie trant sou wees Van Wyk se redakteursbrief oor teëspoed 

(2010:4), Louw se brief oor One-time George (2012:8) of Steyn (2015:6) s’n oor sy eerste 

skooltoer en (2016:8) die keer wat hy as destydse verslaggewer Amerika toe is om te sien hoe 

’n pendeltuig gelanseer word.  

In ander briewe is dit bykans terloopse opmerkings. As voorbeelde: Booyens (2005:4) wat 

skryf oor die tydskrif se naamsverandering van Wegbreek na Weg!: “[B]oonop glo my ma nou 

ek was die redakteur van twee tydskrifte binne een jaar.” Of Louw (2013:8), wat skryf oor hoe 
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hy eers nie van Namibië as bestemming gehou het nie: “Buiten baie bome en sand kan ek van 

die landskap nie veel onthou nie. Nie vanweë die rum nie, maar omdat sulke dinge my in daai 

tyd van my lewe min geskeel het.” Die humor bly meestal binne die grense van familie-

vriendelik. Die gewaagste wat dit raak, is Steyn (2015:6) wat skryf oor ’n skooltoer wat onder 

meer by ’n Swazi-casino gedraai het: “Van Hillbrow kan ek nie veel onthou nie (twee dames 

met bloedrooi lippe en hoë hakke het wel mekaar soos John Tate en Kallie Knoetze te lyf 

gegaan in die voorportaal van ons een-ster-hotel).” Skalkse opmerkings soos Louw s’n oor rum 

en Namibië, of Steyn oor Hillbrow se “dames”, verklap ’n amperse machismo-onderbewussyn 

van die tydskrif. Nóg ’n voorbeeld: “Jy ry verby die Bester-familietrust se ‘Neulfontein’ en 

wonder na wie dit genoem is … Mev. Bester dalk?” (Booyens, 2009:4). Só ’n benadering kan 

moontlik te wagte wees in ’n tydskrif met ’n manlike demografie as teikenmark.  

(Net op hierdie punt ’n kwalifisering: Dit is so dat ’n navorser kan krities wees oor Weg! se 

inslag en teikenmark, maar dit is nie die doel van hierdie studie nie.)  

’n Mens sou kon argumenteer dat hierdie ligte inslag ’n sleutel is tot die tydskrif se sukses. 

Reis vir plesier is immers ontvlugting, en, soos Hanusch oor reisjoernalistiek skryf: Dit sit op 

die “interseksie tussen inligting en vermaak, joernalistiek en advertensie” (2010:68).  

Die humor en staaltjies het ook altyd ’n optimistiese ondertoon, wat ek in 6.2.4.2 sal behandel. 

  

6.3.2 Positiwiteit 

Die redakteursbriewe het die tydskrif se optimistiese, positiewe inslag weergegee.  

In slegs een brief is ’n overte negatiewe verwysing. Dit is wanneer Louw (2011:6) skryf oor ’n 

leser wat aan hom geskryf het oor haar negatiewe ervaring tydens ’n besoek aan Mosambiek, 

maar selfs dan word dit effens versag deur humor: “Volgens Marleen wys die foto’s op die 

lodge [waaroor sy in haar brief kla] die mooiste see en strand, maar die werklikheid is 

ontnugterend. ‘Die see is wel binne loopafstand – drie duine ver, en jy moet Comrades-fiks 

wees om daar te kom.’ ” Hierdie negatiewe ervaring word dan in kontras gestel met die tydskrif 

se positiewe ervarings in die kies van Suid-Afrika se top-padstal in die Puik Padstal-

kompetisie. Louw: “Dalk moet die lodge se eienaar een van die finaliste in die 

padstalkompetisie gaan besoek om te sien hoe jy met mense werk.”  

Wanneer Van Wyk (2010:4) skryf oor ’n “rampspoedige reis” met ’n autovilla wat breek, 

versag hy dit eweneens met humor: “Miskien is daar ’n rede hoekom Afrikaanse mense so ’n 
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sagte woord het vir ’n Groot Gemors. Ons noem dit ‘teëspoed’. Dit klink amper lekker.” Hy 

gaan voort om te noem dat die teëspoed ten spyt, dit ’n vakansie is wat uitstaan, en dat “groot 

geld” nie ’n vakansie waarborg wat jy sal onthou nie (sien ook die bespreking oor bekostigbare 

reis in 6.2.4.4 hieronder).  

Ook die verlore hofsaak wat tot die tydskrif se naamsverandering van Wegbreek na Weg! gelei 

het, word met humor benader (Booyens, 2005:4): “ ’n Hele paar name is oorweeg (nogal ’n 

lekker oefening) … onder meer Die Sopbeen en Egbreek – van lesers wat gesê het die naam 

skeel hulle nie, behou net die tydskrif se unieke stemtoon.” Die amperse optimisme ondanks 

teëspoed, saam met die humor in 6.2.4.1 genoem, is in hierdie navorser se mening twee groot 

boustene van Weg! se “unieke stemtoon”. 

Wanneer die onderskeie redakteurs na die tydskrif se lesers verwys, is dit ook uitsluitlik en 

sonder uitsondering in ’n positiewe lig (Booyens, 2005:4; Booyens, 2006:4, Louw, 2013:6; 

Louw, 2014:8; Steyn, 2018:6).  

Dié positiwiteit, gemeng met humor, het waarskynlik ’n rol gespeel in die tydskrif se sukses, 

en hierdie konsepte is vroeg reeds gevestig. Booyens skryf juis op Weg! se derde verjaardag 

(2006:4): “Ons hoor elke dag Weg[!]-lesers se stories, in die mooiste Afrikaans. En daar gaan 

nie ’n dag verby wat ons nie hoor – tien, twintig keer – hoe lief mense vir hierdie land is nie. 

Ons geniet dit om te sien hoe lekker Weg[!] se mense vir hulleself kan lag.”  

 

6.3.3 Nostalgie 

Uit ’n kwantitatiewe oogpunt verskyn nostalgie as tema nie so baie nie. Daar is 9 verwysings 

(langer of korter) na nostalgie, of heimwee, of herinnerings, uit die 17 briewe, dus net onder 

die 53%.  

Boym (2001:XIII), in haar seminale werk, The Future of Nostalgia, definieer nostalgie as volg: 

 

Nostalgie … is die verlange na ’n tuiste wat nie bestaan nie, en wat nooit bestaan het 

nie. Nostalgie is die sentiment van verlies en verplasing,  maar ook ’n romanse met jou 

eie fantasie.  
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Elke redakteur, insluitend die waarnemende redakteur, het egter verwysings hierna gemaak. 

Dit wissel van die uitdruklike, soos Van Wyk (2008:6) wat skryf oor hoe hy na die Wildtuin 

“verlang” as hy ’n kwêvoël hoor, en Louw (2011:6) wat skryf oor padstalle wat jou “met 

heimwee aan jou kinderdae laat dink”, tot meer persoonlike herinnerings, soos Steyn se 

versugtings oor sy reise in sy jonger dae (2015:6; 2016:8; 2017:8; 2019:6). 

Sommige verwysings is vlietend. Byvoorbeeld Louw (2012:8) wat met verlange opmerk in ’n 

skrywe oor One-Time George dat “om mense soos jy te ontmoet is die rede hoekom ek reis – 

en sal aanhou reis”. Ander is heelwat langer. Booyens (2009:4) wy byvoorbeeld ’n hele 

redakteursbrief aan Afrikaanse plekname wat hom “bekoor … omdat dit ‘eerlik’ is”, met 

spesifieke verwysing na name wat hy in die Swartland en Sandveld teëgekom het. Van Wyk 

(2010:4) en Steyn (2015:6; 2016:8; 2017:8; 2019:6) dra bykans hul hele brief op aan 

persoonlike reisherinnerings. Hierdie nostalgie is iets wat De Swardt (soos aangehaal in 

Lamprecht, 2019:22) nie ontgaan het nie as hy praat oor die ontstaan en sukses van Weg!: “Die 

Afrikaanse psige het gehou van die … nostalgie …”  

Nostalgie en heimwee is iets wat nie altyd gemaklik sit saam met humor nie. Daar is uiteraard 

uitsonderings, soos Van Wyk (2010:4) se autovilla-familievakansie-redakteursbrief.  

 

6.3.4 Bekostigbare reis 

Ook hierdie tema kom kwantitatief nie so baie voor nie. In vyf briewe is direkte verwysings, 

en in ’n verdere een word by implikasie daarna verwys.  

In vier van die briewe (Booyens, 2004:4; Van Wyk, 2010:4; Louw, 2013:6; Louw, 2014:8 

[twee keer]) verskyn die woord “bekostigbare” met verwysing na bestemmings en reis. ’n 

Verdere een (Van Wyk, 2008:6) bevat die woord “goedkoop”. Steyn (2016:8) verwys na 

bekostigbare reis as hy skryf oor Weg! se Toyota Condors waarmee sy joernaliste reis wat in 

daardie stadium reeds 12 jaar diens en meer as 690 000 km afgelê het. Immers: Om nie elke 

vyf jaar ’n nuwe voertuig aan te skaf nie, is tekenend van besparing.  

Reeds in die eerste redakteursbrief word dit as vertrekpunt vir die tydskrif aangebied (Booyens, 

2004:4): “[Die lesers] wil hoor van bekostigbare bestemmings.” Dit was met verwysing na 

dosyne boodskappe wat Booyens ontvang het toe verneem is van ’n Afrikaanse buitelewe-

tydskrif, met al die boodskappe wat “feitlik dieselfde” was.  
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Dit word ook uitdruklik deur Louw op twee geleenthede genoem as ’n bousteen van die 

tydskrif. Eerstens in sy brief in die tydskrif se 100ste uitgawe (2013:6), as hy skryf “ons moet 

sorg dat Weg[!] getrou bly aan sy kernbeginsels: lekkerleesstories oor beskostigbare 

bestemmings …; redaksionele onafhanklikheid en integriteit.” Dan skryf hy weer daaroor 

wanneer die tydskrif sy 10 jaar-herdenking vier (2014:8): “Ons gaan nie afdwaal van ons 

beproefde ‘resep’ nie – lekkerlees-stories oor bekostigbare bestemmings, betroubare 

reisinligting, trots Afrikaans én Suid-Afrikaans, en altyd met ’n onnutsige vonkel in die oog.”  

’n Mens sou kon redeneer dat die bekostigbaarheid van die reise waaroor die tydskrif skryf nie 

net ’n kernelement van die redaksionele beleid was nie, maar ook hoekom lesers so met die 

tydskrif se inhoud kon identifiseer.  

 

6.4 Beantwoording van navorsingsvrae 

Soos in hoofstuk 1 genoem, en weer in hoofstuk 5, is my hoofnavorsingsvraag:  

 In watter mate reflekteer die ontstaan en ontwikkeling van Weg! as buitelug-tydskrif 

die sosiale konteks van sy lesers en tyd?  

 

Die twee subvrae is: 

 Hoe het Weg! ontstaan en ontwikkel? 

 Wat was die tydvak waarin die blad ontwikkel het? 

 

Ek beantwoord hierdie vrae vervolgens.  

Die hoofnavorsingsvraag, In watter mate reflekteer die ontstaan en ontwikkeling van Weg! as 

buitelug-tydskrif die sosiale konteks van sy lesers en tyd?, kan op grond van my bevindinge 

soos volg beantwoord word: 

Weg! het met sy humoristiese, positiewe inslag, wat gebalanseer word met nostalgie en 

bekostigbare reisbestemmings, ’n aar raakgeboor. Dit word gereflekteer deur die feit dat die 

tydskrif die markleier in sy segment is en reeds 16 jaar bestaan. Enige tydskrif wat slaag (en, 

sou ’n mens kon argumenteer, selfs dié wat nie slaag nie), dien as sosiale barometer van sy tyd. 

As sulks is Weg! “ ’n aanduiding van mense se waardestelsels en hulle belangstellings” (De 
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Swardt, soos aangehaal in Lamprecht, 2019:23). Hierdie waardestelsels en belangstellings 

reflekteer die konteks van sy lesers en tyd, hoewel as nistydskrif.  

Let egter daarop dat die doel van hierdie ondersoek nie die sosiale konteks van Weg! of sy 

lesers per se was nie, of hul waardestelsels, of om te probeer bepaal watter algemene boustene 

daar vir ’n suksesvolle tydskrif is nie (indien so iets hoegenaamd bestaan). Dit is egter ’n 

interessante subteks, en kan ’n tema vir toekomstige navorsing, in of mediageskiedenis, of selfs 

mediabestuur, wees.  

Suid-Afrikaners, so sal ’n mens ook kan aflei uit die sukses in terme van sirkulasie, is gretige 

reisigers wat hul eie land wil verken. Weg! se primêre fokus is boonop op reis, op bekostigbare 

wyse, binne Suid-Afrika se grense, en daarna binne Suider Afrikaanse grense, dit wil sê die 

buurlande Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mosambiek, Lesotho en Swaziland. Dit word ook 

gereflekteer in die inhoud van die redakteursbriewe. Hierdie lesers het dus die tydskrif 

opgeraap toe dit die rakke tref, en in die aanvanklike jare nadat die tydskrif geloods is, is dit 

veral waar.   

Een van die afleidings wat ’n mens hieruit kan maak, is dat die tydskrif se lesers ywerig hul 

land wou verken. Gegewe die tydvak en die tydskrif se taal en inslag, sou ’n mens kon 

argumenteer hierdie was veral wit, (manlike) Afrikaanse Suid-Afrikaners, wat ná die eerste 

demokratiese verkiesing in 1994 besef het die land behoort ook aan hulle, en hulle mag die 

land se bestemmings geniet (sien ook die tweede subnavorsingsvraag hieronder se bespreking). 

’n Mens sou dus kon argumenteer dat die sosiale konteks en tyd waarin Weg! ontstaan het, een 

was van ’n amperse bevryding. Dit word ook geëggo in Booyens (2006:4) se woorde:  

 

En daar gaan nie ’n dag verby dat ons nie hoor – tien, twintig keer – hoe lief mense vir 

hierdie land is nie.  

 

Die eerste subnavorsingsvraag, Hoe het Weg! ontstaan en ontwikkel?, kan soos volg 

beantwoord word: 

Weg! is, soos Rabe (2019:216-217) oor Huisgenoot en Landbouweekblad argumenteer, ’n 

uitvloeisel van Naspers se winsmotief én diensmotief. Die maatskappy het ’n gaping in die 

mark gesien, en besluit om hierdie gaping te vul. Rabe (2019:222) skryf oor Huisgenoot dat dit 
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moes winsgewend wees, ten einde Die Burger te dra (in daai stadium ’n “verliesgewende koerant”). 

So was Weg! se mandaat ook om so gou doenlik finansieel te slaag, hoewel nie om ’n verliesgewende 

koerant te dra nie, maar vir sy eie doeleindes. Soos Booyens (2004:4) self skryf: “Nog voordat die 

eerste Wegbreek op straat verskyn het, het meer as 1 000 mense ingeteken … Ek het al ophou 

tel hoeveel keer mense vir my gesê het: ‘Hoog tyd’.”  

Dit is ’n tydskrif wat op die regte tyd en in die regte mark geland het, en gevolglik goed verkoop 

het onder sy teikenmark. Dit is ook ’n uitvloeisel van nuwe en goedkoper drukmetodes wat dit 

koste-effektief gemaak het om tydskrifte met ’n kleiner drukoplaag uit te bring, en steeds wins 

te maak (sien Lamprecht, 2019). Boonop was die laat 1990’s en die begin van die 21ste eeu ’n 

“uiters pro-aktiewe tydskrif-omgewing” (De Swardt, soos aangehaal in Lamprecht, 2019:18). 

Die idee vir ’n Afrikaanse reistydskrif het uit meer as een oord gekom (Lamprecht, 2019:18-

19), en is soortgelyk aan hoe die drukpers afsonderlik in Europa sowel as Asië verfyn is (sien 

Stöber, 2004: 488-494).  

Die tweede subvraag, Wat was die tydvak waarin die blad ontwikkel het?, kan soos volg 

beantwoord word: 

Weg! se eerste tydskrif het in 2004 verskyn, 10 jaar ná Suid-Afrika se eerste demokratiese 

verkiesing in 1994. Booyens (Lamprecht, 2019:23) het gemeen: “As daar enige apokaliptiese 

beskouing was van die wit Afrikaanse bevolking se kant af (oor die politieke verandering), dan 

is daai vrese besweer. Dit is tien jaar later, en ons is steeds hier en ons wil hier wees. En hierdie 

land en alles wat hy het, behoort steeds ewe veel aan almal van ons … Jy kan Krugerwildtuin 

toe gaan, en jy kan dit steeds geniet, en die feit dat die ander 75% van die land se bevolking dit 

ook kan geniet, neem niks weg van jou nie.” (Sien ook die bespreking onder die 

hoofnavorsingsvraag hierbo.) (’n Mens sou kon krities wees oor die blad se inslag, en die feit 

dat “75% van die land se bevolking” steeds nie die Krugerwildtuin kan besoek nie, maar dit 

val buite die doel van hierdie studie. Sien ook die kwalifisering onder 6.3.1 hierbo.)   

Die tydskrif het ook ontwikkel in ’n pro-aktiewe tydskrif-omgewing, soos in die bespreking 

onder die eerste subnavorsingsvraag hierbo genoem. Tydskrifte in die breë, en Weg! spesifiek, 

het van krag tot krag gegaan. Dit was voor die koms van die internet en digitale media die 

landskap omgekeer het. Sien byvoorbeeld hoe Weg! se sirkulasiesyfers, soos genoem in die 

redakteursbriewe wat ek bespreek het, gestyg het: van meer as 62 000 (Booyens, 2005:4) tot 

meer as 114 000 op sy kruin (Booyens, 2007:4). Dit was ook ’n dinamiese tyd vir tydskrifte, 

en op die rug van hierdie sukses is ’n rits susterstydskrifte, soos WegSleep, WegRy en go! 
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bekendgestel (Booyens, 2007:4). Later is nóg verdere handelsmerkuitbreidings, soos ’n 

tydskrif wat spesifiek fokus op Namibië, plus ’n padkaart van Namibië, deur Weg! se redaksie 

self ontwikkel (Louw, 2013:8). Hierdie tipe uitbreidings vind steeds plaas, met ’n nuwe 

fietsrytydskrif wat in 2020 bekend gestel is, genaamd Weg! ToerFiets (Vat die pad met 

ToerFiets – Weg[!] se nuwe fietsrytydskrif; 2020).   

 

6.5 Gevolgtrekkings 

Deur die toepassing van die teoretiese raamwerk dat tydskrifte as sosiale barometer dien, wat 

as teoretiese onderbou gedien het, het hierdie studie die ontstaan en ontwikkeling van Weg! as 

buitelug-tydskrif as ’n gevallestudie ontleed.  

Dit het bevind dat Weg! as sosiale barometer van sy tyd, en lesers gedien het. Dit het 

geargumenteer dat die tydskrif se lesers gretige reisigers is wat hul eie land wil verken, en dat 

die tydskrif in hul behoefte voorsien het om dit te kan doen, deur inligting hieroor vir hulle aan 

te bied.  

Weg! het by sy lesersmark (aanvanklik, minstens) – wit Afrikaanssprekendes – aanklank 

gevind. Hierdie lesers was 10 jaar ná die eerste demokratiese verkiesing in Suid-Afrika, steeds 

in die land, wou steeds hier wees, en het gevoel “hierdie land en alles wat hy het, behoort steeds 

ewe veel aan almal van ons” (Booyens, soos aangehaal in Lamprecht, 2019:23). Gevolglik het 

hulle hierdie buitelewe-tydskrif gelees, wat op sy kruin ’n sirkulasiesyfer van meer as 114 000 

gehad het.  

Soos afgelei kon word uit hierdie analise van sy redakteursbriewe, fokus die blad op humor, 

positiwiteit, nostalgie en bekostigbare reisbestemmings. Uit die aard van die tydskrif se sukses 

kan die afleiding gemaak word dat hierdie fokus-areas ook belangrik is vir die tydskrif se lesers.  

Dit het verder bevind die tydskrif het ontwikkel in ’n pro-aktiewe tydskrif-omgewing, en dat 

dit, nes enige tydskrif, geslaagd al dan nie, dien as ’n sosiale barometer van die mark wat hy 

dien.  
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6.6 Voorstelle vir toekomstige navorsing 

Uit die voorafgaande bevindings kan onderwerpe vir toekomstige navorsing geïdentifiseer 

word. Een is in hoe ’n mate die fokusareas, soos bevind in die redakteursbriewe, van humor, 

positiwiteit, nostalgie en bekostigbare reis reflekteer in die res van die tydskrif. 

Hoewel teikenmark- en gehoorstudies moeilik is om uit te voer, sou dit ook interessant wees 

om te sien waarom intekenare reken die tydskrif is suksesvol. Nóg ’n potensiële veld vir 

navorsing is hoe joernaliste by Weg! hul rol interpreteer.  

Laastens, ’n studie wat dieselfde gevallestudie-benadering en metodologie as hierdie 

navorsingstuk volg, maar met Weg! se plaaslike markmededinger Getaway, kan tot ’n verdere 

vergelykende studie lei.  
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