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Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van 
God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die 
evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof 
gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur 
God belowe is, ju lie as die eiendom van God beseel. 

Efesiers 1 : 1 3 

BY DIE RIVIERE VAN BABEL 

By die riviere van Babel, daar het ons gesit, ook geween 
as ons aan Sion dink 

Die Erfenis van Israel 

Ek sat aan jou, my ongebore kind, 
die hunkerende melodiee leer 
waarin ons volk van oudsher, traanverblind, 
sy weedom uitgeween het tot die Heer. 

Al die ou liedere se wrang verlange 
van bannelinge om terug te keer 
uit die diaspora met vreugdesange 
na die geile land van melk en heuning weer. 

En al mag jy later, kwesbaar en beskroom, 
heimlik in opstand kom teen hierdie bleed 
waarin jou volk sy eeue-oue droom 
in donker ongenaakbaarheid behoed, 
sat jy, ontnugter deur hul norse hoon, 
jou erfenis nooit volkome kan verloen. 

Olga Kirsch 
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Erkenning word aan die Raad vir Geesteswetenskaplike 
Navorsing gegee vir die geldelike bystand wat hierdie 
studie moontlik gemaak het en die beskikbaarstelling van 
die data wat gebruik is. Menings wat uitgespreek word 
en aanbevelings wat gemaak word, is die van die 
skrywer en nie noodwendig die van die RGN nie. 
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te bekom. 
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My hemelse Vader wat op die regte tyd vir my 'n deur geopen het wat 

niemand kon sluit nie. "Loot die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar 

geen einde nie!" - Psalm 107: 1. 
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Die studie fokus op etnisiteit gedurende die oorgang na 'n nuwe politieke bedeling 

in Suid-Afrika. Op teoretiese vlak is aandag gegee aan ideologiese strominge; 

dimensies van etnisiteit; die omskrywing van etnisiteit en die onderskeid tussen 

etnisiteit en ander vorme van groepidentifisering. Etnisiteit is verder op sosiaal

sielkundige vlak ontleed, terwyl die invloed van ekonomiese, politieke en 

staatkundige faktore verreken is. Kontekstuele faktore tydens die ondersoek wat 

resultate kon be'invloed, is ook bestudeer. 

Die empiriese komponent het 'n vraelysopname in die Pretoria-Witwatersrand

Vereeniging-gebied (Gauteng) behels. Onderhoude is gedurende Januarie en 

Februarie 1994 voltooi, aan die vooraand van 'n nuwe politieke bedeling. 

Ewekansige steekproewe is getrek van 466 swartmense en 460 witmense (347 

Afrikaanssprekendes en 113 Engelssprekendes). Patrone van etniese, staatkundige 

en rasse-identifisering; die betekenis van etnisiteit vir die individu; persepsies van 

die situasie van groepe en faktore wat etniese identifisering kon be"invloed, is 

gedek. 

Die konstrukgeldigheid en dimensies van skale is met hoofkomponent- en 

hooffaktorontledings ondersoek. Variansie-ontledings het verskille tussen groepe 

ge'identifiseer, terwyl meervoudige regressie-ontledings voorspellers van etniese 

identifisering uitgelig het. Belangrike bevindings is die volgende: 

* Etnisiteit was 'n belangrike bron van groepidentifisering vir sowel 

swartmense as witmense. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

'n Sielkundige dimensie - etniese identiteit - wat verband hou met 

trots op en lojaliteit teenoor die onsgroep was onderskeibaar. 

Sterker etniese identifisering het by alle groepe gekorreleer met 

identiteitsverwerwing; betrokkenheid by en eksplorasie ten opsigte van die 

onsgroep; minder ambivalente gevoelens oor onsgroeplidmaatskap en 'n 

drang om onsgroepbelange te beskerm. 

Sterker etniese identifisering het by Afrikaanssprekende witmense met 'n 

positiewe selfbeeld en by swartmense met 'n negatiewe selfbeeld 

gekorreleer. 

Laer onderwyskwalifikasies het by Afrikaanssprekende witmense met sterker 

etniese identifisering gekorreleer. Die teenoorgestelde het gegeld vir 

Afrikaanssprekendes met hoer onderwyskwalifikasies. 

Persepsies van bedreiging het by Afrikaanssprekende witmense met sterker 

etniese identifisering verband gehou. 

Sterker etniese identifisering het by alle groepe 6f met negatiewe 

tussengroepgedrag 6f met negatiewe tussengroephoudings gekorreleer. 

Die gevolgtrekking word gemaak dat op alle terreine rekening gehou moet word met 

die etniese heterogeniteit van die Suid-Afrikaanse samelewing. 
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The study focuses on ethnicity during the transition to a new political dispensation 

in South Africa. At the theoretical level, attention was given to ideological trends; 

dimensions of ethnicity; the description of ethnicity and the distinction between 

ethnicity and other forms of group identification. Ethnicity was furthermore 

analyzed at the socio-psychological level, while the influence of economic, political 

and constitutional factors was also considered. Contextual factors during the 

investigation which could have influenced the results were also analyzed. 

The empirical component comprised a questionnaire survey in the Pretoria

Witwatersrand-Vereeniging area (Gauteng). Interviews were conducted during 

January and February 1994, on the eve of a new political dispensation. Randomly 

selected samples were drawn of 466 blacks and 460 whites (347 Afrikaans

speaking and 113 English-speaking). Patterns of ethnic, national and race 

identification; the meaning of ethnicity for the individual; perceptions of the 

situation of groups and factors that could influence ethnic identification were 

covered. 

The construct validity and dimensions of scales were investigated by means of 

main component and main factor analyses. Variance analyses identified differences 

between groups, whereas multiple regression analyses were used to determine 

predictors of ethnic identification. Important findings were the following: 

* Ethnicity was an important source of group identification for blacks as well 

as whites. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

A psychological dimension - ethnic identity - that related to pride in 

and loyalty to the ingro11p was highlighted. 

Stronger ethnic identification correlated among all groups with identity 

formation; involvement with and exploration regarding the ingroup; less 

ambivalent feelings about ingroup membership and an urge to protect 

ingroup interests. 

Stronger ethnic identification correlated among the Afrikaans-speaking 

whites with a positive self-image and among the blacks with a negative self

image. 

Lower educational qualifications correlated among Afrikaans-speaking whites 

with stronger ethnic identification. The opposite applied to Afrikaans

speaking whites with higher educational qualifications. 

Perceived threats were associated with stronger ethnic identification among 

Afrikaans-speaking whites. 

Stronger ethnic identification correlated among all groups either with 

negative intergroup behaviour or with negative intergroup attitudes. 

It is concluded that ethnic heterogeneity should be taken into account in all spheres 

of the South African society. 

Key terms: 

Ethnicity; Ethnic identity; Intergroup relations; Self-image; Ethno-linguistic vitality; 

Relative deprivation; Intergroup contact; Intergroup attitudes; Intergroup behaviour; 

Social identity theory 
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MOOFSTUI, 
AGTIRGROND EN DOILSTB.UMGS 

What bound me to Jewry was (I am ashamed to admit) neither faith 

nor national pride, for I have always been an unbeliever and was 

brought up without any religion though not without a respect for 

what are called the "ethical" standards of human civilization. 

Whenever I felt an inclination to national enthusiasm I strove to 

suppress it as being harmful and wrong, alarmed by the warning 

examples of the peoples among whom we Jews live. But plenty of 

other things remained over to make the attraction of Jewry and 

Jews irresistible - many obscure emotional forces, which were the 

more powerful the less they could be expressed in words, as well 

as a clear consciousness of inner identity, the safe privacy of a 

common mental construction. And beyond this there was a 

perception that it was to my Jewish nature alone that I owed two 

characteristics that had become indispensable to me in the difficult 

course of my life. Becaui;e I was a Jew I found myself free from 

many prejudices which restricted others in the use of their intellect; 

and as a Jew I was prepared to join the Opposition, and to do 

without agreement with the "compact majority" (Sigmund Freud -

vertaal uit Duits - in Erikson, 1968a, pp. 20-21 ). 

1 . 1 INLEIDING 

Freud se belewing van sy eie etnisiteit - soos weergegee in die bogenoemde 

aanhaling uit 'n brief aan sy vrou - is 'n weerspieeling van die konsekwensies wat 

lidmaatskap van 'n etniese groep vir die individu kan inhou (Erikson, 1968a). Vir 

Freud beteken etnisiteit in die eerste plek 'n innerlike bewustheid van 'n bepaalde 

identiteit. Verder is daar die trots op sy eie mense, wat gekoppel word aan sekere 

persoonlikheidseienskappe. Die innerlike bewustheid van 'n eie identiteit en trots 
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op die onsgroep het weer 'n invloed op sy houdings en gedrag teenoor ander 

mense en groepe. Die positiewe identiteit wat hy met sy eie groep assosieer, word 

gekontrasteer met sy negatiewe persepsies van die eienskappe van lede van ander 

groepe tussen wie Jode leef. 

As Freud, een van die grondleggers van die sielkunde as wetenskap, erken het dat 

etnisiteit 'n invloed op sy persoonlikheid en gedrag gehad het, kan die vraag gevra 

word of die bestudering van etnisiteit dan nie 'n integrale deel van die sielkunde 

behoort te vorm nie? Dit is egter nie die geval nie. Tewens, die bestudering van 

etnisiteit word nie alleen in die sielkunde nie, maar ook in al die sosiale. 

wetenskappe, gekenmerk deur omstredenheid. 

In die onlangse verlede was dit die neiging om te ontken dat etnisiteit 'n rol in die 

lewe van die individu en die samelewing speel (Bekker, 1993; Van den Berghe, 

1981). Baie sosiaal-wetenskaplikes het selfs verkies om die onderwerp heeltemal 

te ignoreer. Etnisiteit is beskou as 'n primitiewe drang wat met onkunde, 

onverdraagsaamheid en dwepery geassosieer word en nie 'n plek in die moderne 

wereld het nie. Sosialiste het etniese lojaliteite weer bestempel as 'n mite van die 

kapitalisme wat daarop gerig is om die werkers van die wereld te verdeel. Etnisiteit 

as 'n faktor wat sosiale gedrag be"invloed, het egter nie weggekwyn en verdwyn 

soos wat baie sosiaal-wetenskaplikes voorspel of gehoop het nie (Rhoodie, 1985, 

1992). lnteendeel, die konflik in Bosnia, Tsjetsjnie, Noord-lerland, Israel en Rwanda 

is maar enkele voorbeelde wat getuig dat etniese lojaliteite besig is om dwarsoor 

die wereld op te vlam en 'n sosiale en politieke invloed uit te oefen wat nie 

ge"ignoreer kan word nie (Du Toit, 1995). 

Die toename in etniese konflik het ook 'n dringende behoefte geskep aan inligting· 

en riglyne wat 'n rol kan speel in die voorkoming en hantering van etniese konflik. 

So groot is hierdie behoefte dat die Verenigde Nasies 'n internasionale 

navorsingsprogram oor etnisiteit en konflikhantering van stapel gestuur het. Die 

sekretaris-generaal, dr. Boutros Boutros-Ghali, laat horn soos volg uit oor die 

motivering vir die projek: 
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In my speeches, I often stress the need to pursue policies of prevention. It is in fact 

easier, and cheaper, to prevent war than to end a war once it has started. This 

preventative capacity is based largely on research and access to information that 

can help us anticipate events more effectively. By way of example, then, we hope 

that the programme on conflict resolution and ethnically divided societies . . . will 

provide us with information that can be used to solve the tragic problems posed by 

the new international environment (lncore, 1993, p. 1 ). 

Daar word gevolglik van sosiaal-wetenskaplikes verwag om 'n bydrae te lewer in 

die oplossing va•n etniese problematiek. Hierdie bydrae hou veral verband met die 

voorsiening van inligting en riglyne vir konflikhantering wat gebaseer is op 

navorsing. Ongelukkig is navorsing en teoriebou in die sosiale wetenskappe deur 

verskillende faktore aan bande gele, waarvan wisselende intellektuele en 

ideologiese strominge een van die belangrikste is (Van den Berg he, 1981). 'n Beg rip 

van hierdie strominge is onontbeerlik om die huidige stand van die wetenskap te 

verstaan. Eers dan kan riglyne vir toekomstige navorsing geformuleer word. 

1.2 IDEOLOGIESE EN INTELLEKTUELE STROMINGE WAT DIE BESTUDERING 

VAN ETNISITEIT BEiNVLOED 

Reeds voor die ontstaan van die sosiale wetenskappe as akademiese dissiplines in 

die tweede helfte van die 19de eeu was daar al 'n belangstelling in fenotipiese en 

kulturele verskille tussen mense en die konsekwensies daarvan vir gedrag en sosiale 

interaksie (Van den Berghe, 1981 ). Volgens die heersende filosofiee van die 18de 

eeu is verskille in gedrag, persoonlikheidseienskappe en voorkoms veroorsaak deur 

verskille in klimaattoestande in verskillende geografiese gebiede. Die verskille wat 

deur klimaattoestande teweeg gebring is, is van geslag tot geslag voortgeplant. Die 

klem het gevolglik op omgewingsfaktore geval. 

In teenstelling met die 1 Sde eeu is die Amerikaanse en Europese 

wetenskaptradisies gedurende die middel en tweede helfte van die 19de eeu 

gekenmerk deur genetiese determinisme. yerskille tussen mense ten opsigte van 

gedrag, vermoens, persoonlikheidseienskappe en kultuur is in die eerste plek 

toegeskryf aan aangebore biologiese en genetiese verskille. Die ontwikkeling van 

teoriee oor genetiese determinisme en evolusie en die ontdekking van gene het in 

die sosiale wetenskappe neerslag gevind in rassisme en sosiale Oarwinisme. Onder 
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leiding van teoretici soos Sumner ( 1 906) het genetiese determinisme die ton eel 

oorheers tot ongeveer 1 920. 

Hierna het die intellektuele pendulum weer in die rigting van omgewingsfaktore 

geswaai. Gedurende die tweede en derde dekades van die 20ste eeu het die VSA 

die belangrikste sentrum van die sosiale wetenskappe geword. Hier het sosiale en 

kulturele relativisme en determinisme tot in die sestigerjare hoogty gevier. Soos wat 

sosiale Darwinisme op politieke gebied neerslag gevind het in Fascisme en Nazisme, 

het kulturele relativisme en determinisme die politieke doelwitte van die 

Kommunisties-liberale alliansie in die Tweede Wereldoorlog gedien. Die tydperk na 

die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog is dan ook gekenmerk deur verskeie 

studies en teoriee oor etniese en rasseverhoudinge wat die ideologie van die dag 

weerspieel het. 'n Duitse, anti-Fascistiese vlugteling, Adorno, het 'n hele reeks 

studies oor die outoritere persoonlikheid ge'inisieer. (Adorno, Frenkel-Brunswik, 

Levinson & Sanford, 1950). 'n Sweedse sosiaal-demokraat, Myrdal (1944), het die 

opdrag ontvang om die sogenaamde Negerprobleem in Amerika te ondersoek en dit 

as 'n wit probleem getipeer. Ook die ander belangrike sosiaal-wetenskaplikes van 

hierdie tyd, soos Gordon Allport (1954), Dollard, Doob, Miller, Mowrer en Sears 

( 1939) en Klineberg ( 1944) het 'n monolities liberale ideologiese front ten opsigte 

van etniese en rasseverhoudinge gehandhaaf wat vandag nog 'n invloed op 

Westerse denke uitoefen. 

Volgens Van den Berghe (1981) is die liberale tradisie in die eerste plek gefundeer 

op die beginsel dat alle mense aan dieselfde spesie behoort, terwyl aanvaar word 

dat daar geen betekenisvolle biologiese verskille tussen etniese of rassegroepe 

bestaan nie. Die konsep ras word gevolglik beskou as 'n sosiale konstruk wat in 

geen opsig verband hou met werklike verskille tussen mense nie. Tweedens word 

die standpunt gehuldig dat verskille tussen groepe kleiner is as verskille tussen 

individue wat lid is van dieselfde groep. Waargenome verskille tussen groepe, 

byvoorbeeld ten opsigte van prestasie in intelligensietoetse, word as die produk van 

die sosiale omgewing bestempel. Rassisme en etnosentrisme word as abnormale 

en irrasionele houdings beskou wat ender meer die gevolg is van onderdrukte 

frustrasies en aggressie (Dollard et al., 1939) en rigiede opvoedingspraktyke 

(Adorno et al., 1950). Sodanige houdings moet dan ook teengewerk word deur 

sosiale terapiee soos die bevordering van kontak en interaksie tussen lede van 

4 



verskillende groepe (Ashmore, 1970). Die standpunt word gehandhaaf dat feitlik 

alle menslike gedrag beskryf kan word in terme van sosiale leer, kondisionering, 

sosialisering en akkulturasie, dit wil seas die produkte van die sosiale en kulturelP 

omgewing. 

Binne die liberale tradisie word neergesien op etnisiteit as 'n basis vir sosiale en 

politieke gedrag (Bekker, 1993; Esman, 1991; Smith, 1981; Van den Berghe, 

1981 ). Etnisiteit word beskou as 'n archa"iese, irrasionele oorblyfsel van primitiewe 

sosiale strukture. Die liberalisme beklemtoon daarenteen modernisme en 

universalisme. Oorkoepelende humaniteit word as die ideaal gestel, terwyl die 

ongebonde individu beskou word as die eenheid van morele waarde. Daar word 

geglo dat primordiale bande soos godsdiens, taal en etnisiteit geleidelik sal 

verbrokkel soos wat mense hulle tradisionele sosiale strukture verlaat en deel word 

van grootskaalse industriele samelewings. Sande wat mense aan 'n etniese groep 

bind, sou mettertyd vir die individu en die samelewing nutteloos word en later 

geheel en al verdwyn. Die oorblyfsels van die tradisies en kultuur van etniese 

groepe sou uiteindelik slegs in museums van die menslike geskiedenis te vinde 

wees. 

Verder is die standpunt gehuldig dat tegnologiese vooruitgang geen grense het nie. 

Soos wat industriele kapitalisme uitbrei, sou bestaande state saamsmelt sodat 

produksie en handel later op 'n streekgrondslag en uiteindelik op 'n wereldwye 

basis georganiseer sou word. Die kragte van die internasionale handel en 

industrialisasie sou uiteindelik kontinente saambind en interne verskille en sosiale 

grense wegvee. Die industrie en handel, wat uiteindelik die wereldekonomie sou 

oorheers, sou prestasie van mense vereis en waardes vestig wat onversoenbaar 

sou wees met die van tradisionele kulture. Groeiende toerisme sou mense blootstel 

aan die groter wereld, terwyl die uitbreiding van massakommunikasie kulturele 

grense sou uitwis. In die plek van tradisionele kulture sou 'n enkele, 

gestandaar.diseerde massakultuur geskep word, terwyl die moontlikheid voorgehou 

is van 'n globale lingua franca waarmee die kultuur oorgedra sou word. 

Soos reeds genoem, sou daar in die moderne wereld wat deur die wetenskap, 

tegnologie, industrie en handel geskep word, geen plek wees vir tradisionele 

groeperinge soos etniese groepe nie. Lidmaatskap van moderne sosiale strukture 
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sou daartoe lei dat belonings toegeken word op grond van universele en objektiewe 

kriteria en nie op die basis van toegeskrewe groeplidmaatskap nie. Soos die 

behoeftes en aspirasies van individue - nieteenstaande hulle groeplidmaatskap -

toenemend konvergeer as gevolg van die invloed van modernisering, sou hulle 

ge"inkorporeer word in 'n gemeenskaplike stedelik-industriele sekulere kultuur. Deur 

prosesse van nasiebou wat deur die politieke elite ge"inisieer en bestuur word, sou 

individue leer om met die moderne staat te identifiseer in plaas van met hulle 

oorgeerfde etniese groeperinge. Laasgenoemde sou mettertyd gereduseer word tot 

sentimentele herinneringe. Uiteindelik sou un.iversalisme eng en bekrompe 

groepslojaliteite vervang. 

Die Verenigde State van Amerika (VSA) het die simbool geword wat die ideale van 

universalisme en modernisme vergestalt. Volgens die sogenaamde "melting pot"

ideaal sou Amerikaners van alle etniese en rassegroepe, soos die vroee immigrante 

uit Europa, saamsmelt tot 'n enkele gemeenskap of nasie. Volledige assimilasie sou 

die finale fase verteenwoordig in die uitwissing van etniese en rassebande. 

'n ldeologie soortgelyk aan die liberalisme wat binne die Marxistiese tradisie 

ontwikkel het, het uiteindelik beleid geword in die meeste kommunistiese lande 

(Van den Berg he, 1981). Binne die Marxisties-sosialistiese tradisie word etnisiteit 

beskou as 'n oorbodige en nuttelose oorblyfsel uit 'n pre-kapitalistiese tydperk, 'n 

valse bewustheid wat klasseverdelings verdoesel en 'n mite wat die heersersklasse 

gebruik om die groei van 'n klassebewustheid te verhinder en die stryd om 'n 

regverdiger sosiale bedeling te verswak. Ekonomiese klas word beskou as die 

enigste objektiewe basis vir sosiale differensiasie. 

In die laat-sestigerjare van die. 20ste eeu het die ideologiese klimaat weereens 

verander (Van den Berghe, 1981 ). Veral in die VSA, maar in mindere mate ook in 

Kanada en die Verenigde Koninkryk, het etnisiteit feitlik 'n modegier geword. Die 

belangrikste stukrag agter hierdie beweging was die besluit van Amerikaanse 

swartmense om, as uitvloeisel van die swart bewussynsbeweging, hulle situasie in 

terme van etnisiteit eerder as ras te definieer (kyk Afdeling 2.4). Die gevolg is dat 

etnisiteit as 't ware geromantiseer is. Mense van alle groepe het na hulle etniese 

wortels begin soek; etniese tradisies is herontdek en nasionalistiese bewegings het 

orals opgespring. Ewe skielik het sosiaal-wetenskaplikes verklaar dat etniese 
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identiteit belangrik is. Hulle het die beleid van assimilasie gekritiseer, omdat dit 

etniese groepe sou onderdruk. Die staat is aangemoedig om volle erkenning te gee 

aan etniese en rassesentimente in die formulering en uitvoering van beleid. Sosiaal

wetenskaplikes staan dan ook aan die voorpunt van die ontdekking van aspekte 

van die kultuur van swart Amerikaners. Die wat nog poog om die ou liberalistiese 

ideate van individuele meriete, universalisme en individuele regte na te volg, word 

as oudmodies bestempel. Baie vroeere aanhangers van die liberalisme het dan ook 

in die proses intellektueel bolmakiesie geslaan deur hulle steun te gee aan etniese 

kwotas in die implementering van regstellende aksie en ander beleidsriglyne 

waarvolgens mense nie volgens individuele meriete beloon word nie, maar op grond 

van hulle groeplidmaatskap. Hierdie beleidsrigtings het egter ook 'n teenreaksie 

onder witmense tot gevolg gehad, wat uiteindelik tot ideologiese en politieke 

verwarring en sinisme gelei het. 

Van den Berghe (1981) is van mening dat die ideologiese bokspringery amusant 

kon gewees het as dit nie sulke verreikende implikasies gehad het nie. Die feit dat 

sosiaal-wetenskaplikes deur ideologiese filosofiee, die openbare mening, politieke 

druk en regeringsbeleid aan die neus rondgelei word, het aanleiding gegee tot 'n 

indrukwekkende versameling pseudo-wetenskaplike feite en teoriee om die 

heersende ideologie te ondersteun. Die toets vir wetenskaplike teoriee is egter nie 

gelee in die ooreenkomste wat dit met heersende ideologiee toon nie, maar in die 

mate van kongruensie met die eksterne realiteit. 

Alhoewel ideologie en teorie dikwels nou verweef is en moeilik geheel en al van 

mekaar losgemaak kan word, volg hulle verskillende doelstellings na. Met 'n 

wetenskaplike teorie word daarna gestreef om die eksterne wereld te begryp en te 

verklaar, terwyl 'n ideologie 'n poging is om in en met die wereld te leef. 

Wetenskaplike teorie en ideologie hoef gevolglik nie kongruent in hulle 

gevolgtrekkings te wees nie. As navorsing 'n wetenskaplike tot die gevolgtrekking 

bring dat etnosentrisme 'n meganisme is waarmee mense hulle persoonlike belange 

of die van 'n lidmaatskapgroep beskerm, betaken dit nie dat etnosentrisme 

ideologies goedgekeur word nie. Dit is eenvoudig 'n wetenskaplike stalling gegrond 

op die waarneming dat die gedrag van die meeste mense ooreenstem met die 

paradigma. 
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Wat etnisiteit betref, het dit tyd geword dat die bestudering daarvan nie !anger 

beskou word as 'n taboe soos wat die geval was met seks gedurende die 

Victoriaanse tydperk nie (Behrens, 1994; Van den Berg he, 1981). Etnisiteit behoort 

eerder aanvaar te word as 'n integrate aspek van die menslike natuur wat 'n Janus

tipe kwaliteit openbaar en verband hou met sowel positiewe as negatiewe 

eienskappe en gevolge. Sosiaal-wetenskaplikes behoort daarna te street om die 

verskynsel te begryp en te verklaar soos wat dit in die werklike lewe na vore tree. 

Die realiteit - en nie ideologie nie - moet die beginpunt van navorsing en teorie wees 

al sou 'n wetenskaplike ook die dwepery, onverdraagsaamheid, irrasionele 

uitbarstings en geweld wat met etnisiteit gepaardgaan, ten sterkste afkeur. 

1.3 DIE REALITEIT VAN ETNISITEIT IN DIE MODERNE WeRELD 

In teenstelling met die verwagting dat etnisiteit mettertyd sou verdwyn, is die 

meeste sosiaal-wetenskaplikes, ekonome, politieke ontleders en politici onkant 

gevang deur die hardnekkige voortbestaan en vitaliteit van etnisiteit in die moderne 

wereld (Du Toit, 1995; Rhoodie, 1985, 1992; Smith, 1981). In plaas daarvan om 

te verdwyn, het etniese groepe eerder 'n merkwaardige plooibaarheid en 

aanpasbaarheid getoon en neem hulle steeds nuwe vorms aan, terwyl die 

primordiale kern behoue bly. 

The dissolution of ethnicity. The transcendence of nationalism. The 

internationalisation of culture. These have been the dreams, and expectations, of 

liberals and rationalists in practically every country, and in practically every country 

they have been confounded and disappointed. Although in the latter half of the 

twentieth century the world has become more unified, and its states more 

interdependent, than at any previous period of history, the hopes of cosmopolitans . 

everywhere seem farther than ever from being realised, and ethnic ties and national 

loyalties have become stronger and more deep-rooted than ever. Today, the 

cosmopolitan ideals are in decline and rationalist expectations have withered. 

Today, liberals and socialists alike must work for, and with, the nation-state and its 

increasingly ethnic culture, or remain voices in the wilderness (Smith, 1981, p. 1 ). 

'n Legio voorbeelde kan genoem word van groeiende etniese bewustheid, etniese 

mobilisering en etniese konflik in die moderne wereld (Rhoodie, 1985, 1992). In 

Wes-Europa is daar die voorbeelde van die Franssprekende Katolieke in die Jura-
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gedeelte van Bern in Switserland wat hulle in 'n aparte kanton afgeskei het van die 

Duitssprekende Protestantse meerderheid; die aansprake van die Spaanse Baske en 

Katalone op territoriale outonomie; die magstryd tussen die Vlaminge en Wallone 

in Belgia; die Bretons, Elsassers en Korsikane se eise om groter onafhanklikheid in 

Frankryk en die Noord-lerse Katolieke se pogings om Ulster by die Republiek van 

lerland in te lyf. Verder oos is daar die konflik wat in verskeie lande van die ou 

kommunistiese blok opgevlam het na die ontbinding van die eertydse Sowjet-Unie. 

Seker die bekendste voorbeelde is die stryd tussen die Serwiars en Moslems om 

bepaalde territoriale gebiede in Bosnia-Herzegovina en die konflik tussen Rusland 

en die nuutgestigte republiek van Tsjetsjnia. In die Midde-Ooste is daar die Turkse 

Armeniars wat hulle beywer vir 'n eie outonome Armenia; die Koerdiese 

vryheidsbeweging in lrak; die selfbehoudstryd van die Jode in Israel; die Palestynse 

pogings om 'n etniese tuisland in die Midde-Ooste te vestig asook die smeulende 

onmin tussen die Turkse en Griekse Cipriote. Enkele voorbeelde uit Asia is die 

sporadiese botsings in lndie tussen Hindoes en Sikhs in die Punjab; die 

oorlewingstryd van die Hindoe-Tamil-minderheid in Sri Lanka teen die Boeddhisties

Singalese meerderheid; die Nagas en Assamese van Noordoos-lndie se aansprake 

op territoriaal omskrewe selfregering en hulle verset teen immigrantegroepe uit 

Bangladesj wat dreig om hulle numeries te oorweldig. In Afrika is daar konflik in 

Nigeria, Tsjad, die Soedan, Ghana, Kenia, Angola, Burundi en Rwanda tussen 

groepe en stamme wat kultureel, linguisties en godsdienstig van mekaar verskil. In 

Noord-Amerika het die nasionalistiese geesdrif van die Franssprekende Kanadese 

van Quebec ook nog glad nie in intensiteit afgeneem nie. 

Nerens in die wereld het die tekortkominge van die liberalistiese ideale van 

universalisme en modernisme egter duideliker aan die lig gekom as juis in die VSA 

nie. Alhoewel assimilasie in groot mate daartoe gelei het dat verskille tussen 

immigrante uit Europa vervaag het, het ander groepe soos swartmense, Rooi 

lndiane en immigrante afkomstig uit Asie en Spaanssprekende lande grootliks hulle 

eie identiteit behou. Soos reeds s,:ienoem, is die sestigerjare gekenmerk deur 'n 

herlewing van etniese sentimente. Die suksesse wat veral swartmense behaal het 

deur op 'n etniese basis te mobiliseer, het daartoe gelei dat ander 

minderheidsgroepe hulle voorbeeld gevolg het. Die mobilisering van anderskleurige 

etniese groepe het uiteindelik ook 'n teenreaksie onder wit Amerikaners tot gevolg 

gehad. 
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Glazer en Moynihan (1970) noem verder dat wit Amerikaners glad nie so 'n 

homogene groep is as wat graag geglo word nie. Sekere wit etniese groepe het ook 

O!'J grond van hulle geskiedenis; die tydvak waarbinne hulle na Amerika gekom het; 

hulle kultuur en vaardighede en die ekonomiese situasie wat hulle teengekom het, 

eiesoortige ekonomiese, politieke en kulturele patrone ontwikkel. Ou kulturele 

patrone het plek gemaak vir 'n nuwe identiteit wat gegrond is op die lede van 'n 

groep se eiesoortige ervarings in Amerika. So het ltaliaanse en Joodse Amerikaners 

min in gemeen met ltalianers in Italia of Jode in Israel. Tog het hulle onderskeibare 

groepe gebly wat hulleself handhaaf en iets bied aan die mense wat met hulle 

identifiseer. Epstein ( 1978) kom tot die gevolgtrekking dat die idee dat alle etniese, 

godsdienstige en rassegroepe in Amerika sou saamsmelt, sy bruikbaarheid en 

geloofwaardigheid verloor het en merk op dat " ... the point about the melting pot 

is that it did not happen ... " (Epstein, 1978, p. 4). 

Smith ( 1981) noem verskeie redes waarom die liberalistiese ideale nie die toets van 

historiese ontwikkeling kon deurstaan nie. lndustriele en ekonomiese ontwikkeling 

het wel daarin geslaag om mense van verskillende groepe bymekaar te bring, maar 

in plaas daarvan om etniese groeperinge uit te wis, het dit dikwels tot gevolg gehad 

dat mense meer bewus geword het van verskille. Sodoende is etniese lojaliteite 

versterk. Grootskaalse verstedeliking en die massakultuur wat deur die massamedia 

geskep is, het ook nuwe onsekerhede, angste en frustrasies geskep. Die warmte 

en intimiteit wat die etniese groep bied, het gevolglik vir die moderne stedeling 'n 

belangrike toevlugsoord geword. In plaas daarvan om 'n nuwe wereldkultuur te 

skep, het die massamedia en internasionale toerisme gedien om verskille tussen 

groepe te aksentueer en meer sigbaar te maak. Die massamedia het ook dikwels 

'n instrument van owerhede geword om die dominante kultuur op al h~lle 

onderdane af te dwing. Die gevolg is dat ondergeskikte etniese groepe mobiliseer 

om hulle teen kulturele imperialisme te verset. Dit gebeur derhalwe dikwels dat 

ekonomiese groei en tegnologiese ontwikkeling etniese lojaliteite versterk eerder as 

wat dit bestaande verdelings uitwis. 

'n Groeiende aantal wetenskaplikes, ontleders en teoretici erken vandag dat die 

liberale tradisie, universalisme en modernisme nie daarin kon slaag om die 

fondamente van etnisiteit in so 'n mate af te breek dat ditsy primere funksie as 

bron van sosiale differensiasie verloor het nie (Epstein, 1978; Horowitz, 1985; 
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Rhoodie, 1985, 1992; Smith, 1981; Van den Berghe, 1981 ). Gevolglik word met 

nuwe oe na etnisiteit gekyk as 'n realiteit wat 'n integrale deel van die sosiale lewe 

vorm en nie weggeredeneer of weggewens kan word nie. Daar is 'n groeiende 

besef dat die verskynsel van etnisiteit veel komplekser is as wat aanvanklik gemeen 

is. 

Wat die sosiale wetenskappe betref, is etnisiteit enersyds belangrik omdat dit as 

'n belangrike politieke en sosiale krag beskou kan word (Epstein, 1978; Rhoodie, 

1985, 1992; Schoeman, 1993). Omdat etniese groepe dikwels bly voortbestaan 

ten spyte van veranderende omstandighede en in staat is om te verander en aan 

te pas, kan die afleiding gemaak word dat hulle ook een of ander rol in die 

sielkunde van die individu speel (Rothschild, 1981). Etnisiteit behoort gevolglik in 

berekening gebring te word in die bestudering van individuele 

persoonlikheidseienskappe en aanpassing; sosialiseringsprosesse; alle vorms van 

sosiale persepsies, houdings, gedrag en interaksie asook politieke houdings en 

gedrag. 

1.4 DIE STAND VAN NAVORSING OOR ETNISITEIT IN DIE SOSIALE 

WETENSKAPPE 

Die feit dat etnisiteit so lank deur die liberalistiese en sosialistiese ideologiee misken 

is, het meegebring dat sosiaal-wetenskaplikes die bestudering van etnisiteit met 

agterdog bejeen het. Navorsing het gevolglik grootliks agterwee gebly (Bekker, 

1993; Glazer & Moynihan, 1970; Horowitz, 1985). Selfs nadat die besef posgevat 

het dat etniese affiliasies nie oornag gaan verdwyn nie, was wetenskaplikes geneig 

om etnisiteit aan ander sosiale verskynsels toe te skryf. Etnisiteit is byvoorbeeld 

afgemaak as 'n oorblyfsel van tradisionalisme; die gevolg van die stres van 

modernisering of beskou as 'n vorm van klassekonflik wat as etniese sentimente 

verdoesel word: 

The study of ethnic conflict has often been a grudging concession to something 

distasteful, largely because, especially in the West, ethnic affiliations have been in 

disrespute, for deep ideological reasons ... Until recently, the field of ethnic relations 

has been a backwater of the social sciences, and the first response to the rising tide 

of ethnic conflict was to treat it as a epiphenomenon (Horowitz, 1985, p. 13). 
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Afgesien van ideologiese redes, skryf Horowitz ( 1985) die gebrek aan navorsing oor 

etnisiteit toe aan die episodiese aard van etniese mobilisasie. Etniese lojaliteite kan 

vir lang tye verskuild bly of deur ander belange oorheers word, terwyl groepe in 

relatiewe harmonie langs mekaar bly. Dit kan egter net so skielik opvlam met 

destruktiewe en selfs katastrofiese gevolge. Aangesien sosiaal-wetenskaplikes 

geneig is om eerder reaktief te werk te gaan, word min basiese navorsing oor 

etnisiteit gedoen as daar nie een of ander krisissituasie bestaan nie: "The 

suddenness of the phenomenon helps explain the lag in understanding it. As 

scholarship is reactive, the spilling of ink awaits the spilling of blood" (Horowitz, 

1985, p. 13). 

Verskeie outeurs is dit eens dat hierdie 'n betreurenswaardige stand van sake is en 

dat die behoefte aan navorsing, hetsy proaktief of reaktief, tans feitlik akute 

afmetings aanneem (Epstein, 1978; Glazer & Moynihan, 1970; Horowitz, 1985). 

Belangrike redes hiervoor is nie alleen die feit dat die voorkoms van etniese 

mobilisasie en konflik tans wetenskaplike insig ver oortref nie. Daar bestaan ook 

belangrike akademiese redes. Die behoefte aan praktiese beleidsriglyne om etniese 

konflik te verhoed en op te los volg kort op die hakke van die vraag na teoriee wat 

verklarings bied vir die verskynsel van etnisiteit en die verskillende vorms wat dit 

aanneem. Ongelukkig gaan modelle vir die integrasie van etniese groepe en 

nasiebou dikwels 'n grondige begrip van die probleem van etniese verhoudinge 

vooraf. Beleid word dikwels geformuleer op grond van materialistiese en 

rasionalistiese oorwegings sonder dat die voile omvang van sosiale en sielkundige 

faktore in ag geneem word. So word soms aanvaar dat etniese mobilisasie slegs 

deur materiele oorwegings gemotiveer word. Pogings om die mobilisasie af te weer 

deur die herverspreiding van bates of die vermindering van ekonomiese 

ongelykhede sal egter misluk as dit nie die werklike redes vir mobilisasie en 

gepaardgaande konflik aanspreek nie. 

Volgens Horowitz ( 1985) is baie van die beskikbare inligting en navorsing ook van 

min waarde, omdat dit deurspek is met dogma. So is daar 'n algemene tendens om 

nie 'n onderskeid te maak tussen verskillende vorms van etniese verhoudinge nie. 

In studie na studie word eenvoudig aanvaar dat etniese verhoudinge noodwendig 

verhoudinge tussen minderheids- en meerderheidsgroepe impliseer. Dit is veral 

sosiaal-wetenskaplikes in die VSA wat geneig is om minderheidsgroepe altyd as die 
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slagoffers van onderdrukking en eksploitasie te teken. Alhoewel dit in baie gevalle 

waar mag wees, is daar voorbeelde van etniese verhoudinge dwarsoor die wereld 

wat nie werklik in terme van minde'.'"heids-meerderheidsverhoudinge beskryf kan 

word nie. Die dogma van minderheids-meerderheidsverhoudinge beperk enersyds 

die herkenning en begrip van ander vorms van verhoudinge. Aan die ander kant lei 

die growwe veralgemenings wat daaruit voortvloei daartoe dat situasies met 

mekaar in verband gebring word, terwyl hulle in der waarheid glad nie vergelykbaar 

is nie. 

Ander vorms van dogma wat deur Horowitz (1985) uitgewys word, is die opvatting 

dat klassebelange uiteindelik etniese belange sou oorheers. Soos reeds genoem, 

word ook geglo dat die kompetisie om skaars materiele hulpbronne die 

grondliggende oorsaak van etniese differensiasie en mobilisasie is. Volgens 

Horowitz bly dit 'n vraag waarom, sou materiele gewin die belangrikste rede vir 

etniese verdelings wees, mense nie eerder op grond van klasselidmaatskap 

mobiliseer nie. Daar bestaan ook 'n neiging om een of ander faktor soos taal of 

godsdiens te beskou as die sleutelelement wat mense saambind of skei - ten spyte 

van die voorkoms van etniese verdelings in state met 'n gemeenskaplike taal en/of 

godsdiens. 

Weinrich (1991) kritiseer die ne1ging om eenvoudige oplossings vir etniese 

probleme te fabriseer wat dan vir alle situasies wereldwyd moet geld. Volgens horn 

bestaan daar nie so iets soos universele reels waarvolgens harmonieuse etniese 

verhoudinge bevorder kan word nie. In elke situasie moet noukeurige, deeglike en 

omvattende navorsing gedoen word om die unieke patrone van etniese 

identifisering en redes vir mobilisering en konflik te begryp. Alhoewel sekere 

parallelle met ander situasies gevind kan word, kan strategiee vir die hantering van 

destruktiewe konflik eers afgelei word as al die faktore in ag geneem is wat in 'n 

spesifieke situasie 'n rol speel. 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat daar geen kortpad bestaan vir navorsing 

oor etnisiteit nie. Omvattende en ewewigtige navorsing is nodig om die verskynsel 

op sowel globale as plaaslike vlak te begryp en te verstaan (Glazer & Moynihan, 

1970; Horowitz, 1985; Weinrich, 1991). Navorsing moet enersyds help om 

verklarings te bied vir die voortbestaan van etniese groepe onder die ongunstigste 
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omstandighede asook om voorspellings te maak ten opsigte van interetniese 

verhoudinge en konflik. Dit kan verder help om gemeenskappe te sensitiseer ten 

opsigte van die implikasies van sekere optredes en beleidsrigtings. Horowitz 

beklemtoon veral die bestudering van etniese konflik en noem dat dit belangrik is 

om te weet wat mense beweeg om hulleself in terme van etnisiteit waar te neem 

en te organiseer in plaas daarvan om byvoorbeeld volgens sosiale of ekonomiese 

klasse te mobiliseer. Teoriee oor etniese konflik moet die oorsake van etniese 

konflik aandui, maar ook verduidelikings bied vir die feit dat die intensiteit van 

etniese konflik dikwels veel hoer is as die van ander vorms van konflik. 

Navorsing wat hierdie kwessies aanspreek, is egter skaars (Horowitz, 1985; Van 

den Berghe, 1981 ). In die lig van die omvang van etniese problematiek is dit 

noodsaaklik dat sosiaal-wetenskaplikes nie langer van die probleem wegskram of 

dit probeer omseil nie. Sosiaal-wetenskaplikes moet deur navorsing en teorie 'n 

daadwerklike bydrae lewer tot 'n omvattende begrip van die verskynsel. Dit is 

verder belangrik dat navorsing moet berus op wetenskaplike beginsels en nie op 

ideologiese strominge of heersende dogma nie. Universele tendense moet ook nie 

beklemtoon word ten koste van die unieke aard van die plaaslike situasie nie. Daar 

moet verder daarteen gewaak word om etnisiteit te romantiseer soos wat tans in 

die VSA die geval is. Sowel die positiewe as die negatiewe aspekte moet ender die 

loep geneem word. Alleen dan sal sosiaal-wetenskaplikes 'n relevante bydrae lewer 

in die voorkoming en oplossing van etniese konflik en die kweek van harmonieuse 

interetniese verhoudinge. 

Volgens Glazer en Moynihan (1970) is verantwoordelike navorsing van hierdie aard 

nooit maklik nie, omdat etnisiteit elke mens - en gevolglik ook die navorser - ten 

diepste raak. Die resultate en gevolgtrekkings mag ook glad nie gewild wees nie.· 

Eerlike en onverskrokke wetenskaplike ondersoeke is egter onontbeerlik: 

That is to say, ethnic studies as a form of self-celebration and group reassurance 

have a place in the scheme of things. But there is also a place for a true historical, 

sociological effort. And this will not be pleasant. The results will not be welcomed. 

But the effort is necessary if we are going to acquire a deeper understanding of 

ourselves and a better capacity to determine our future (Glazer & Moynihan, 1970, 

p. lxxxiii). 
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1.5 ETNISITEIT IN DIE SIELKUNDE 

As 'n primere bron van sosiale differensiasie wat 'n invloed op die houdings en 

gedrag van die individu kan he, kan die aanname gemaak word dat etnisiteit in die 

sielkunde - en in die besonder in die sosiale sielkunde - neerslag sou vind. 

Navorsing en teoriebou binne die sielkunde is egter enersyds gekortwiek deur die 

feit dat etnisiteit tradisioneel as die kader van die sosiologie en antropologie beskou 

word (Epstein, 1978). Andersyds is dit ter syde gelaat, omdat die sielkunde - in 

navolging van die liberalistiese tradisie - gekenmerk word deur 'n beklemtoning van 

die individu (Foster, 1991 a). Hierdie tendens staan algemeen bekend as die 

individualistiese benadering. Dit is grotendeels die gevolg van die oorheersing van 

die sielkunde deur Noord-Amerikaanse instellings soos vaktydskrifte en 

vakverenigings wat by uitstek individualisme aanhang. 

Binne die individualistiese paradigma word hoofsaaklik gefokus op die funksionering 

van die individu op kognitiewe en persoonlikheidsvlak. Dit beteken egter nie dat 

sosiale veranderlikes soos etnisiteit totaal ge"ignoreer word nie. Sodanige 

verskynsels word egter slegs in ag geneem in soverre as wat hulle 'n konteks bied 

vir die basiese wetmatighede van die individuele sielkunde. Die kruks van hierdie 

benadering word deur Allport ( 1924, p. 6) soos volg saamgevat: "There is no 

psychology of groups which is not essentially and entirely a psychology of 

individuals." 

Die individualistiese benadering berus gevolglik op die standpunt dat daar niks meer 

is aan sosiale groepe as die individue waaruit hulle saamgestel word nie. 

Verhoudingsaspekte en groepsdinamika word heeltemal buite rekening gelaat. 

Hierdie benadering word vergestalt in teoriee soos die frustrasie-aggressie-hipotese 

(Dollard et al., 1939), die teorie van die outoritere persoonlikheid (Adorno et al., 

1950) en die meningskongruensie-teorie (Rokeach, 1960). Volgens die frustrasie

aggressie-hipotese word vooroordele teenoor ander groepe beskou as die gevolg 

van individuele aggressie wat in die alledaagse lewe opgewek word en dan na 

ander groepe verplaas word. Die teorie van die outoritere persoonlikheid verbind 

negatiewe tussengroepgedrag weer met rigiede dissipline tydens die kinderjare wat 

'n bepaalde persoonlikheidstruktuur tot gevolg het. Die aanhangers van die 

meningskongruensieteorie handhaaf die standpunt dat kongruensie tussen die 
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menings en opvattings van individue belangriker is as groeplidmaatskap in die 

aanvaarding of verwerping van die lede van ander groepe. 

Vanaf die tweede helfte van die 20ste eeu het stemme van kritiek begin opgaan 

teen die individualistiese benadering. Die werk van Sherif ( 1966) was die eerste om 

individualisme te bevraagteken. In sy navorsing wat gelei het tot die formulering 

van sy realistiese-groepkonflikteorie is die sielkundige realiteit van groepe 

beklemtoon (kyk Afdeling 4. 2. 1). Hy en sielkundiges soos Asch ( 1952) het van die 

standpunt uitgegaan dat die geheel meer is as die som van die dele en dat groepe 

'n dinamiek het en oor eienskappe beskik wat anders is as die van individue. 

Dit is egter veral onder Europese sielkundiges soos Tajfel, Moscovici en Billig wat 

ontevredenheid met die uitsluiting van sosiale veranderlikes gegroei het (De la Rey, 

1986, 1991 ). Moscovici ( 1972) beklemtoon dat die sosiale aspek in die sosiale 

sielkunde meer moet behels as die blote teenwoordigheid van groepe. Veranderlikes 

soos die effek van sosiale klassestrukture, die invloed van taal en kultuur asook 

idees oor die samelewing behoort aandag te geniet. Tajfel (1978) waarsku dat 

pogings om tussengroepverhoudinge slegs in terme van individuele dinamiek te 

begryp, tot mislukking gedoem is. 'n Deeglike ontleding van historiese, kulturele, 

ekonomiese, sosiale en politieke faktore is onontbeerlik. In reaksie teen die 

individualistiese benadering word die teorie van sosiale identiteit deur Europese 

sielkundiges geformuleer (Tajfel, 1978, 1981 - kyk Afdeling 3.3). In hierdie teorie 

word klem gele op die implikasies wat lidmaatskap van sosiale groepe vir indivi

duele gedrag inhou. Dit kan beskou word as een van die min werklik sosiale teoriee 

in die sosiale sielkunde. 

Soos reeds genoem, het die oorheersing van die individualistiese benadering en die 

feit dat etnisiteit as die terrein van die sosiologie en antropologie beskou is, 

meegebring dat sielkundige navorsing oor etnisiteit grootliks agterwee gebly het. 

Alhoewel na die rol van kulturele groepe verwys word in teoriee oor die 

ontwikkeling van identiteit (Erikson, 1968a), behels dit nie veel meer as 'n 

erkenning van die realiteit van die sosiale omgewing nie. In die individuele sielkunde 

word wel in die jongste tyd aandag gegee aan aspekte soos die verband tussen die 

selfbeeld en lidmaatskap van etniese of rassegroepe (Phinney, 1 990; Phinney & 

Alipuria, 1990; Phinney & Chavira, 1992; Verkuyten, 1990). 'n Mens sou egter kon 
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verwag dat daar binne die paradigms van die teorie van sosiale identiteit heelwat 

navorsing oor etnisiteit gedoen sou word. Die navorsing van Tajfel, Billig, Bundy en 

Flament ( 1971) wat as basis vir die formulering van die teorie gedien het, asook die 

meeste opvolgstudies, is egter eksperimentele studies waar groeplidmaatskap 

kunsmatig geskep is (vergelyk byvoorbeeld Billig & Tajfel, 1973; Brewer & Kramer, 

1986; Brewer & Silver, 1978; Oakes & Turner, 1980; St. Claire & Turner, 1982). 

Een van die belangrikste punte van kritiek teen die teorie is dan ook dat dit nog nie 

genoegsaam geverifieer is vir die verhoudinge tussen werklike groepe nie 

(Skevington, 1981 ). Die enkele studies waarby werklike etniese groepe betrek is 

(vergelyk Appelgryn, 1985; Bornman, 1988; Louw-Potgieter, 1986; Van Dyk, 

1988), is hoofsaaklik beperk tot Suid-Afrika. Daar kan gevolglik nog nie met gesag 

uitsprake gemaak word oor die geldigheid van die teorie vir werklike sosiale 

groeperinge soos etniese groepe nie. 

Verskeie outeurs bepleit egter dat sielkundiges in groter mate betrokke raak by die 

bestudering van etnisiteit ten einde 'n vollediger begrip van die verskynsel te 

bevorder. De Vos (1975) noem dat die subjektiewe kragte onderliggend aan 

etnisiteit nie ge'ignoreer kan word nie. Dit beteken dat daar naas die sosiologiese 

perspektief wat hoofsaaklik op eksterne prosesse fokus, ook aandag gegee behoort 

te word aan intra-individuele sielkundige prosesse. Dit is byvoorbeeld belangrik om 

te begryp wat met mense gebeur wanneer hulle verplig word om 'n vreemde taal 

aan te leer en te gebruik ten einde deel te neem aan die dominante samelewing; 

wanneer hulle gekonfronteer word met 'n politieke stelsel waarin 'n vreemde 

etniese groep oorheers of wanneer die kernsimbole in 'n samelewing verander. 

Ander belangrike vraagstukke is ender watter omstandighede etniese identiteit deur 

ander identiteite of belange oorheers word asook die implikasies van etniese 

lojaliteite vir houdings en gedrag. 

Epstein ( 1978) is van mening dat die intrapsigiese dimensies van etnisiteit nie 

minder belangrik is as die sosiale en politieke aspekte nie. Naas die bestudering van 

die kognitiewe en affektiewe komponente wat met etniese groeplidmaatskap 

gepaardgaan, moet gekyk word na die ontwikkeling van etniese identiteit en die rot 

van sosialiseringsprosesse in die oordrag van etniese lojaliteite van geslag tot 

geslag. Volgens Epstein kan die bestudering van etniese identiteit help om meer lig 

te werp op baie van die probleme wat tans rondom etniese gedrag bestaan. Verder 
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moet gekyk word na die rot en invloed van die interaksie tussen eksterne prosesse 

wat tradisioneel as die domein van die sosiologie beskou word en intrapsigiese 

aspekte wat gewoonlik deur sielkundiges bestudeer word. Dit is veral sosiaal

sielkundiges wat 'n belangrike bydrae kan lewer om 'n brug te bou tussen die 

terreine van die sielkunde en sosiologie om sodoende 'n omvattender, ryker en 

meerdimensionele begrip van sosiale verskynsels soos etnisiteit te bewerkstellig 

(Foster, 1991a). 

1.6 DIE BESTUDERING VAN ETNISITEIT IN SUID-AFRIKA 

In Suid-Afrika het die bestudering van etnisiteit selfs met meer omstredenheid 

gepaardgegaan as in die res van die wereld (Bekker, 1993; McAllister, 1993; 

Oriano-Ambrosini, 1993). Eerstens is etnisiteit - nes in ander werelddele - deur die 

liberalistiese en Marxistiese tradisies genegeer. Die bestudering van etnisiteit is 

verder in die wiele gery deur die sterk assosiasie wat groepverdelings gehad het 

met die apartheidstelsel en die regverdiging van rassediskriminasie. Bekker noem 

dat daar sterk politieke druk was op akademici om die bestudering van etnisiteit te 

vermy. Baie liberate akademici was apologeties teenoor die swart meerderheid, 

terwyl Marxistiese akademici dikwels geesdriftige ondersteuners was van politieke 

bevrydingsbewegings wat 'n nie-rassige en nie-etniese bestel voorgestaan het. 

Binne akademiese kringe is gevolglik 'n kultuur gevestig waarvolgens dit as polities 

inkorrek beskou word om erkenning te gee aan etnisiteit as 'n relevante sosiale 

verskynsel (Bekker, 1993). Selfs verwysings na etnisiteit word as uiters sensitief 

beskou. Die opvatting bestaan vandag nog dat verdelings geskep of bestaande 

verdelings verskerp kan word deur slegs oor etnisiteit te praat - selfs al sou die 

bespreking daarop gerig wees om te voorkom dat bestaande verdelings die 

voortbestaan van 'n demokratiese eenheidstaat in gevaar stel. 

Gedurende 'n tydperk wat gekenmerk is deur 'n oplewing in die belangstelling in 

etnisiteit in die VSA en die res van die wereld, het plaaslike akademici aangevoer 

dat die Suid-Afrikaanse samelewing nie op dieselfde wyse as ander samelewings 

ontleed kan word nie (Bekker, 1993). Vera! in die sosiologie is slegs gekonsentreer 

op teoriee wat konstrukte soos ras, klas, nasionalisme en die staat gebruik (kyk 

Afdeling 7 .2). Daar is van die veronderstelling uitgegaan dat die identiteite en 
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voorstellings van Suid-Afrikaners primer deur hierdie konstrukte be'invloed word -

deur hulle rasseklassifikasie, deur hulle klasseposisie, deur hulle navolging van 

nasionalistiese ideologiee en deur hulle verhouding tot die Suid-Afrikaanse staat. 

Suid-Afrikaners is gevolglik anders: anders in hul eie gemeenskap as gevolg van 

gedwonge ekonomiese en rasseverdelings en anders as mense in ander 

samelewings, omdat die Suid-Afrikaanse samelewing meer afwykend is. Gevolglik 

is enige sinvolle gesprek oor die rol van etnisiteit in die kontemporere Suid

Afrikaanse gemeenskap totaal ontmoedig. 

Verskillende internasionale en plaaslike gebeure · het egter daartoe bygedra dat 

etnisiteit ook in Suid-Afrika nie langer ge'ignoreer kan word nie (Bekker, 1993; Du 

Toit, 1995). Op die internasionale toneel het 'n nuwe wereldorde verskyn. Die ou 

orde van 'n Westerse en 'n Oosterse blok, van kapitalistiese en kommunistiese 

ideologiee en van lande van die Derde Wereld wat dien as pionne in die Koue 

Oorlog, is verby. Die gevolg is dat state op sowel internasionale as plaaslike vlak 

gekonfronteer word met eise vir kulturele en menseregte en gelykheid in die 

toegang tot hulpbronne. Hierdie eise dien as aansporing vir groepe binne state om 

hulle uitsonderlikheid en verskille te beklemtoon en selfs so ver te gaan om 

selfbeskikking te eis. Die gevolg is dat die fokus dwarsoor die wereld meer as ooit 

tevore op etnisiteit en die regte van groepe geplaas word. 

Een van die belangrikste faktore wat die klem plaaslik op etnisiteit geplaas het, is 

die konflik en geweld tydens die oorgang na 'n nuwe politieke bestel. Hierdie 

konflik het toenemend 'n etniese kleur begin aanneem. Gevolglik het beelde van 

etnies georienteerde bendes wat met "kulturele wapens" in die hand hulle vyande 

deur die strate agtervolg, 'n algemene gesig op televisie geword. Ook Suid

Afrikaanse akademici wat geen erkenning aan etnisiteit wou gee nie, moes 

uiteindelik toegee dat etniese aansprake een van die redes vir die geweld kan wees. 

Terselfdertyd het kwessies wat met etnisiteit verband hou, sterk na vore getree 

gedurende die politieke onderhandelingsproses. Een van die belangrikstes was die 

vraag na watter vorm die nuwe staat sou aanneem, dit wit se of 'n federasie of 'n 

eenheidstaat ingestel moes word of 'n gemengde opsie gevolg moes word. 

Etnisiteit het ook 'n belangrike rol gespeel in die definiering van streke en die 

afbakening van grense. Op dieselfde wyse het die bespreking van 'n toekomstige 

taalbeleid etniese belange ter sprake gebring. 

19 



Die toenemende erkenning van die belangrikheid van etnisiteit in die buitewereld 

plaas Suid-Afrikaanse akademici in 'n ernstige dilemma, aangesien hulle 

voorstelling van 'n moderne Suid-Afrika nie met nuwe strominge rekening hou nie. 

Daar is egter tekens van 'n verandering in hierdie toedrag van sake. Daar is 

byvoorbeeld in die jongste tyd twee groot konferensies gehou wat gefokus het op 

kwessies wat met etnisiteit verband hou. Die eerste -Ethnicity, society and conflict 

in Natal - is gedurende September 1992 in Pietermaritzburg aangebied, terwyl 'n 

tweede - Ethnicity, identity and nationalism in South Africa: Comparative 

perspectives - in April 1993 in Grahamstad plaasgevind het. Hierdie kongresse kan 

egter nie beskou word as voldoende bewys dat Suid-Afrikaanse akademici besig is 

om hulle standpunt oor etnisiteit ernstig in heroorweging te neem nie (O'Malley, 

1994). 

Bekker (1993) pleit vir 'n herlewing van die debat oor etnisiteit in Suid-Afrika. Hy 

beklemtoon dat hy nie bedoel dat ander konstrukte soos ras, klas, nasionalisme en . 

die staat as minder belangrik beskou moet word nie. Dit is eerder 'n geval dat die 

uitdagings van die toekoms beter die hoof gebied kan word as etniese identiteite 

en lojaliteite - waar hulle bestaan of moontlik kan opvlam - tesame met ander 

konstrukte in ag geneem word. Te meer so omdat die geskiedenis bewys het dat 

etniese identiteite wat die een dag nog geen politieke of selfs eksistensiele 

betekenis het nie, feitlik oornag belangrik kan word en tot groepmobilisasie 

aanleiding kan gee (Horowitz, 1985). Bekker noem verder dat die bestudering van 

etnisiteit in Suid-Afrika slegs tot sy reg sal kom as 'n navorsingsomgewing geskep 

word waarin dit nie slegs as aanvaarbaar beskou word om op etnisiteit te 

konsentreer nie, maar ook geglo word dat dit 'n waardevolle bydrae kan lewer tot 

'n nuwe politieke bedeling: 

In the early 1990s, all South Africans find themselves caught up in fundamental 

change, in an 'historical moment', in what is probably the most important collective 

event of their lives. This change toward a new South Africa will be partially of their 

own and their leaders' making. In so far as their identities and their images of their 

communities and their society are important to them during this historical moment, 

these will influence, and may deeply affect, the outcome of this moment. These 

identities and images, in fact, will influence, and may deeply affect, the primary 

challenges - as presently defined - facing the society. Hence, the need to address 

ethnicity in its many forms so as to understand better the complexities of 
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contemporary South African society. And, since international scholarship on the 

subject is rudimentary, scholars of South Africa need to approach this challenge 

with humility and need to avoid overhasty strategies which may be based upon little 

more than fashionable academic approaches or personal preferences (Bekker, 1993, 

p. 104). 

1.7 DOEL MET DIE ONDERHAWIGE STUDIE 

Die onderhawige studie is onderneem met die doel om 'n bydrae te lewer ten 

opsigte van die wereldwye en plaaslike behoefte aan navorsing oor etnisiteit. Daar 

is van die standpunt uitgegaan dat etnisiteit wel 'n belangrike bron van sosiale 

differensiasie binne die Suid-Afrikaanse konteks kan verteenwoordig. Daar is egter 

aanvaar dat ander bronne van differensiasie soos ras, klas of identifisering met die 

Suid-Afrikaanse staat ook belangrik en selfs belangriker as etnisiteit kan wees. 

Etnisiteit is verder beskou as 'n multi-dimensionele verskynsel wat enersyds met 

individuele veranderlikes verband hou, maar aan die ander kant slegs ten volle 

begryp kan word as die verhouding tussen die individu en sy of haar 

lidmaatskapgroep en die verhouding tussen groepe in ag geneem word. Etniese 

identiteit is beskou as 'n belangrike brug tussen etnisiteit op individuele en op 

groepvlak. Daar is verder aanvaar dat die situasie van individue en groepe, asook 

die verhoudinge tussen groepe, nie in isolasie bestudeer kan word nie, maar 

verband hou met die sosiale, ekonomiese, politieke en staatkundige konteks. 

Die empiriese komponent van die navorsing het die vorm aangeneem van 'n 

ondersoekende veldstudie wat in die Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging-gebied 

(tans bekend as Gauteng) onderneem is. Twee groepe in hierdie gebied, 

swartmense en witmense, is betrek. Daar is in die besonder gekonsentreer op 

patrone van etniese, staatkundige en rasse-identifisering; die kwaliteit van etniese 

identifisering asook die effek van die interaksie van etniese groeperinge met hulle 

sosiale, ekonomiese, politieke en staatkundige omgewing. Van besondere belang 

is die feit dat die studie onderneem is gedurende Januarie en Februarie 1994, dit 

wil se aan die vooraand van die verkiesing van 27 tot 29 April 1994 wat 'n nuwe 

politieke en staatkundige bedeling in Suid-Afrika ingelui het. Die konteks van die 

studie was gevolglik die oorgangsperiode na 'n nuwe bedeling wat grootskaalse 

sosiale, politieke, staatkundige en ekonomiese veranderinge ge"impliseer het. Dit het 
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die navorser in staat gestel om die effek te bestudeer van faktore soos onsekerheid 

en verwagtings wat met die nuwe bedeling verband hou. 

In Hoofstuk 2 word aandag gegee aan die omskrywing van etnisiteit ten einde 'n 

basis te bied vir die res van die studie. In die proses word verskeie dimensies van 

etnisiteit bespreek en vergelykings getref met ander vorms van sosiale differensiasie 

soos ras en klas. Hoofstuk 3 behels 'n bespreking van teoriee en navorsing wat 

verband hou met identiteit en meer spesifiek met etniese identiteit en die 

implikasies wat etnisiteit vir die individu inhou. In Hoofstuk 4 word gekyk na 

etnisiteit as 'n sosiale verskynsel binne die raamwerk van die verhouding tussen 

groepe in 'n samelewing. In Hoofstuk 5 word die wisselwerking tussen etnisiteit en 

die ekonomiese konteks bespreek, terwyl etnisiteit binne die konteks van die staat 

in Hoofstuk 6 aandag geniet. Hoofstuk 7 bevat 'n bespreking van faktore wat die 

bestudering van etnisiteit in Suid-Afrika be'invloed asook 'n opsomming van die 

resultate van beskikbare Suid-Afrikaanse navorsing. Daar word verder gekyk na 

kontekstuele faktore wat 'n invloed kan uitoefen op die identifiseringspatrone, 

houdings en sosiale gedrag van Suid-Afrikaners. Die navorsingsmetodologie word 

in Hoofstuk 8 uiteengesit en 'n bespreking van die resultate van die empiriese 

ondersoek volg in Hoofstuk 9. Hoofstuk 10 bestaan uit 'n samevatting van die 

belangrikste gevolgtrekkings wat op grond van die teoretiese en empiriese studie 

gemaak kan word. 
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MOOPSTUKa 
·~IN OMalRWMG ·vAN ITNtSrrBT 

2. 1 INLEIDING 

Net soos wat die bestudering van etnisiteit met omstredenheid gepaardgegaan het 

en steeds gaan, blyk die definiering en omskrywing van die verskynsel ook 

problematies te wees. Sosioloe, antropoloe, historici, sielkundiges en ander sosiaal

wetenskaplikes ondervind klaarblyklik besondere moeite om eensgesindheid te 

verkry oor 'n algemene en universele omskrywing van etnisiteit. lsajiw (1974) het 

byvoorbeeld 65 sosiologiese en antropologiese studies ondersoek wat op een of 

ander aspek van etnisiteit fokus. Hy het bevind dat 52 hoegenaamd geen definisie 

van die verskynsel gegee het nie. Waar wel gepoog is om etnisiteit te definieer, het 

die omskrywings meestal baie nou met die onderwerp van die studie verband 

gehou. Die gevolg is dat die definisies 6f eng 6f te wydlopig van aard is. Volgens 

lsajiw mag sodanige definisies genoegsaam wees as bloot beskrywend te werk 

gegaan word. As navorsers egter betekenisvolle vergelykings wil tref; verklarings 

vir verskynsels en gedrag wit gee of teoriee oor etnisiteit wil ontwikkel, moet 'n 

meer eksplisiete definisie of omskrywing gevind word. 

In hierdie hoofstuk word gekyk na verskillende benaderings wat gevolg word in 'n 

poging om etnisiteit te definieer. Op grond van 'n ontleding van verskillende 

dimensies sal daarna gepoog word om 'n universele en oorkoepelende beskrywing 

van etnisiteit te formuleer wat as basis kan dien vir die onderhawige teoretiese en 

empiriese studie. Daar sal ook gepoog word om 'n duideliker begrip van etnisiteit 

te verkry deur vergelykings te tref met twee ander vorms van sosiale differensiasie 

- ras en klas. 
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2.2 BENADERINGS IN DIE DEFINleRING VAN ETNISITEIT 

Afgesien van sy ontleding van 65 navorsingstudies, het lsajiw (1974) ook 27 

bestaande definisies van etnisiteit ontleed. Hy het bevind dat die definisies heelwat 

varieer ten opsigte van die vlak van veralgemening, die metodologiese benadering 

wat gevolg word en die aard van die veranderlikes wat ingesluit word. 

lsajiw (1974) onderskei in die eerste plek tussen die betekenis wat etnisiteit vir 

Noord-Amerikaanse en Europese teoretici inhou. In Noord-Amerika, dit wil se in die 

VSA en Kanada, word etniese groepe hoofsaaklik as ondergeskikte of 

minderheidsgroepe in die groter, dominante samelewing beskou. In die Modern 

Dictionary of Sociology (Theodorson & Theodorson, 1969) word 'n etniese groep 

byvoorbeeld omskryf as 'n groep met 'n gemeenskaplike kulturele tradisie en 'n eie 

identiteit wat as subgroep in die groter samelewing bestaan. Die lede van so 'n 

groep verskil ten opsigte van sekere kulturele kenmerke van ander lede van die 

samelewing. Daarenteen word etniese groepe in Europa glad nie as subgroepe 

beskou nie. Die term etniese groep word trouens min gebruik. Daar word eerder 

van nasies of nasionaliteite gepraat, omdat die territoriale grense van etniese 

groepe in baie gevalle saamval met die van nasionale state. Politieke en territoriale 

grense word gevolglik nou met etnisiteit geassosieer. Die term nasie word selfs vir 

groepe gebruik wat geen omskrewe politieke grense het nie, maar wat so 'n sterk 

eie identiteit handhaaf dat omskrewe grense 'n logiese stap in die toekoms sou 

wees. Waar klein minderheidsgroepe binne die grense van bestaande state gevind 

word, word die term nasionale minderhede gewoonlik gebruik. 

Alhoewel kultuur 'n belangrike plek inneem in sowel Noord-Amerikaanse as 

Europese definisies, bestaan daar 'n verskil in die benaderings tot kultuur. In Noord

Amerika het kultuur betrekking op algemene lewenspatrone. Beskrywende definisies 

van kultuur is ook tipies van antropologiese pogings om etnisiteit te omskryf. In die 

antropologie word aandag gegee aan die verspreiding van sekere eienskappe, asook 

die territoriale gebied, politieke organisasie, taal, ekologiese aanpassing of plaaslike 

gemeenskapstrukture van groepe of stamme. Die antropologiese beskouing hou 

egter min verband met etniese ervarings in ontwikkelde en ontwikkelende 

gemeenskappe en is slegs relevant vir die bestudering van tradisionele groepe. 

Daarenteen word kultuur in Europa eerder in normatiewe as in beskrywende terme 
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gedefinieer en beskou as 'n produk van die bewustheid van 'n groep van hulle eie 

identiteit en erfenis. Daar is gevolglik sprake van die sogenaamde hoe kultuur. 

'n Ander benadering wat in die moderne literatuur veld wen, is die neiging om te 

fokus op die grense wat 'n groep definieer en een groep van 'n ander onderskei 

(Barth, 1969; Olzak, 1992). Alhoewel grense ook territoriaal gedefinieer kan word, 

word meestal op sosiale of kulturele kenmerke gefokus. Die presiese aard van 

etniese grense is egter van minder belang, omdat dit kan verander, terwyl grense 

steeds gehandhaaf word. Hierdie benadering. is veral van toepassing op 

multikulturele samelewings en op groepe en samelewings wat grootskaalse 

veranderings beleef. 

lsajiw (1974) onderskei verder tussen objektiewe en subjektiewe benaderings tot 

die bestudering van etnisiteit. Hierdie onderskeiding verteenwoordig twee algemene 

strominge in die sosiale wetenskappe, naamlik die strukturele en fenomenologiese 

benaderings, en het ook metodologiese implikasies. Waar etniese groepe in die 

objektiewe benadering hoofsaaklik as objektiewe, natuurlike verskynsels beskryf 

word, word in die subjektiewe benadering aandag gegee aan die psigiese en sosiale 

prosesse wat met etnisiteit verband hou. So word etnisiteit binne die subjektiewe 

benadering beskryf as 'n proses waardeur individue 6f hulleself identifiseer as 

verskillend van ander 6f deur ander as lid van 'n spesifieke groep ge"identifiseer 

word 6f deur beide hulleself en ander as verskillend beskou word. Sommige 

definisies gee ook aandag aan die emosionele bande wat met etnisiteit 

gepaardgaan. Shibutani en Kwan (1965, p. 40) beskryf etnisiteit byvoorbeeld as 

" ... people who conceive of themselves as being of a kind. They are united by 

emotional bonds and concerned with the preservation of the type". 

Die psigo-sosiale fokus van die subjektiewe benadering is meer versoenbaar met 

die wyse waarop etnisiteit uiting vind by tweede- en derdegenerasienasate van 

immigrante in die VSA. Op grond van hulle waarnemings in New York gee Glazer 

en Moynihan ( 1970, p. 13) die volgende definisie van etnisiteit soos wat dit in 

stedelike gebiede in die VSA onder witmense en swartmense na vore tree: 

Concretely, persons think of themselves as members of that group, with that name; 

they are thought of by others as members of that group, with that name; and most 
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significantly, they are linked to other members of the group by new attributes that 

the original immigrants would never have recognized as identifying their group, but 

which nevertheless serve to mark them off, by more than simply name and 

association, in the third generation and even beyond. 

lsajiw (1974) beskou die siening van Max Weber as die ekstreemste voorbeeld van 

die subjektiewe benadering. Weber (1968) ontken dat etniese groepe werklike, 

konkrete groepe is. Hy beskou etnisiteit eerder as 'n ideologie wat groepvorming 

bevorder op grond van persepsies van verwantskap ten einde sekere politieke 

doelwitte te bereik. 

Twaalf eienskappe van etnisiteit is genoem in die 27 definisies wat deur lsajiw 

(1974) ontleed is (die aantal kere wat 'n kenmerk genoem is, word in hakies 

aangedui): gemeenskaplike nasionale of geografiese oorsprong, gemeenskaplike 

voorvaders of bloedverwantskap ( 12 keer); gemeenskaplike kultuur of tradisies ( 11 

keer); godsdiens ( 1 0 keer); ras of fenotipiese kenmerke ( 9 keer); ta al ( 6 keer); 'n 

groepbewustheid in een of ander vorm (4 keer); sosiale netwerke (4 keer); 

afsonderlike sosiale instellings en organisasies (3 keer); minderheid- of 

meerderheidstatus (2 keer); immigrantegroepe (1 keer) en ander kenmerke (5 keer). 

Volgens lsajiw (1974) is dit egter nie die doel van 'n universele definisie om so veel 

eienskappe as moontlik van 'n verskynsel op te noem nie. Daar moet eerder gepoog 

word om 'n minimum oorkoepelende eienskappe te identifiseer waaruit 'n groot 

aantal meer spesifieke kenmerke afgelei kan word. As hierdie vereiste in gedagte 

gehou word, kan godsdiens, taal, waardes en sosiale stellings almal onder kultuur 

gekategoriseer word. Ras of fisiese kenmerke hou aan die ander kant sterk verband 

met 'n gemeenskaplike afkoms of verwantskap. Minderheid- of meerderheidstatus 

en immigrantegroepe het weer spesifiek betrekking op die situasie van etniese 

groepe in Noord-Amerika en is gevolglik nie relevant vir 'n meer universele definisie 

nie. lsajiw huldig verder die standpunt dat lidmaatskap van 'n etniese groep nie

willekeurig is, aangesien 'n mens as lid van 'n etniese groep gebore word. 'n 

Gemeenskaplike kultuur word as 'n uitvloeisel van gemeenskaplike herkoms 

beskou. Andersyds is dit vir horn belangrik dat die objektiewe en subjektiewe 

benaderings in so 'n definisie gekombineer word. Hy definieer 'n etniese groep 

gevolglik as " ... an involuntary group of people who share the same culture or ... 
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descendants of such people who identify themselves and/or are identified by other 

as belon~ing to the same involuntary group" (lsajiw, 1974, p. 122). 

Volgens lsajiw (1974) maak hierdie definisie dit moontlik om verder as blote 

beskrywing te gaan in die bestudering van etnisiteit. Dit skep 'n basis vir die 

ontwikkeling van 'n tipologie van etniese groepe; 'n ontleding van verskillende 

prosesse soos die voortbestaan van etniese groepe, kulturele assimilasie en 

aanpassing asook vir die ontwikkeling van teoriee oor tussengroepverhoudinge wat 

kan dien as basis vir die bestudering van die interaksie tussen willekeurige 

groeperinge (byvoorbeeld klassegroepe) en nie-willekeurige groepe. 

Alhoewel die universele definisie van lsajiw (1974) berus op 'n ekstensiewe 

ontleding van die literatuur wat op daardie stadium beskikbaar was, kan sekere 

tekortkominge tog uitgewys word. In die eerste plek word etnisiteit slegs beskou 

as 'n kategorie vir identifikasie, terwyl die sielkundige implikasies wat lidmaatskap 

van 'n etniese groep mag he, buite rekening gelaat word. Tweedens bestaan daar 

heelwat meningsverskil oor die vraag of mense wel 'n keuse het ten opsigte van 

hulle etnisiteit. Sommige teoretici is van mening dat daar in die moderne Westerse 

wereld wel 'n groot mate van keuse bestaan (kyk Afdeling 2.3.5). Die meeste 

teoretici maak ook 'n onderskeid tussen persepsies van 'n gemeenskaplike afkoms, 

fenotipiese eienskappe en kultuur. Hierdie en ander dimensies van etnisiteit word 

egter breedvoeriger bespreek in die volgende afdeling, waarna gepoog word om 'n 

omskrywing van etnisiteit te vind wat as basis vir die onderhawige studie kan dien. 

2.3 DIMENSIES VAN ETNISITEIT 

Ten einde 'n vollediger beeld te verkry van die verskynsel van etnisiteit soos wat 

dit in die moderne wereld na vore tree, word gekyk na verskillende dimensies wat 

deur teoretici en navorsers uitgelig word: 

2.3.1 Persepsies van verwantskap 

Verskeie teoretici beskou 'n groep se kollektiewe persepsies van verwantskap en 

'n gemeenskaplike biogenetiese afkoms as die sleutel tot 'n begrip van alle sosiale 

gedrag wat met etnisiteit verband hou (Horowitz, 1985; Rhoodie, 1985, 1992; Van 
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den Berghe, 1981; Weinrich, 1991 ). Nieteenstaande die feit dat persepsies van 

verwantskap dikwels irrasioneel, subjektief en fragmentaries is, word dit beskou as 

die een kognitiewe veranderlike wat onderliggend aan die meeste manifesta~:as van 

etnisiteit onderskei kan word. 

Die feit dat persepsies van verwantskap as 'n integrale deel van etnisiteit bestempel 

kan word, kan uit die herkoms van die term afgelei word. Die woord etnisiteit is 

afkomstig van die Griekse woord ethnos wat nasie beteken en 'n groep mense met 

'n gemeenskaplike herkoms aandui (Edwards, 1985). Die retoriek rondom etnisiteit 

wemel van terme wat op verwantskap betrekking het. Edwards praat in hierdie 

verband van die simbolisme van "blood and soil" (p. 37). Daar word byvoorbeeld 

na die taal van 'n groep verwys as die moedertaal; lede van die eie groep 

(onsgroep) word dikwels as broers of susters en lede van verwante groepe as neefs 

of niggies aangespreek, terwyl harmonieuse verhoudinge tussen groepe as 

broederskap bestempel word. Soldate wat na die slagveld gaan, word gemotiveer 

deur die wete dat hulle vir die vaderland gaan veg (Horowitz, 1985). 

Volgens Van den Berghe ( 1981) is persepsies van verwantskap in die meeste 

gevalle nie veel meer as 'n mite nie. So is bloedverwantskap vir die 50 miljoen 

Franse en die 100 miljoen Japannese baie verwater. Dieselfde geld vir die 25 

miljoen swart Amerikaners wat mekaar broer en suster noem. Die mite van 

gemeenskaplike herkoms moet egter oor 'n mate van geldigheid beskik voordat dit 

kan dien as 'n basis vir etniese solidariteit. Sodanige geldigheid word gewoonlik 

eers verwerf as verskeie generasies gemeenskaplike historiese ervarings deel. 'n 

Nuwe etniese groep kan gevolglik nie kunsmatig in die lewe geroep word deur bloot 

'n mite van verwantskap te skep nie: 

One cannot create an instant ethny by creating a myth. The myth has to be rooted . 
in historical reality to be accepted. Ethnicity can be manipulated but not 

manufactured. Unless ethnicity is rooted in generations of shared historical 

experience, it cannot be created ex nihilo. Many attempts to adopt universalistic 

criteria of ethnicity based on legal citizenship or acquisition of educational 

qualifications, for instance, failed. Such was French assimilation policy in her 

colonies. No amount of proclamation of Algerie fram;aise made it so (Van den 

Berghe, 1981, p. 27). 
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Van den Berghe (1981) is van mening dat die volgehoue voortbestaan van etniese 

groepe onder die ongunstigste omstandighede toegeskryf kan word aan die feit dat 

etnisiteit op persepsies van verwantskap berus. Die determinante van groepkohesie 

is minder kortstondig en vlietend as die van 'n sosiale groepering soos klas wat op 

sosio-ekonomiese belange berus. Etniese sentimente kan beskou word as 'n 

uitbreiding van individue se lojaliteit teenoor hulle gesinne, familie en ander 

bloedverwante. Etnosentrisme is gevolglik 'n uitbreiding van die neiging om 

bloedverwante bo vreemdes te bevoordeel. In die sin verskil die mens nie wesenlik 

van ander spesies nie. Sosiale gedrag wat met etnisiteit geassosieer word, hou 

verband met die samewerkingsgedrag wat onder ander spesies voorkom en daarop 

gerig is om die oorlewing van die spesie te verseker. lndividue is dikwels bereid om 

hulle eie belange ter wille van die groep te versaak, omdat die oorlewing van die 

groep as belangriker beskou word as die oorlewing van die individu. 

Net soos ander spesies neig die mens om grense tussen die onsgroep en 

hullegroepe te handhaaf. Sosiale grense word gewoonlik gehandhaaf deur voorkeur 

te gee aan endogamie, dit wil se huwelike tussen lede van die onsgroep. lndien 'n 

groep nie oorwegend endogaam is nie, sal hulle nie as 'n verwantskapsgroep 

voortbestaan nie. Fisiese grense hou weer metterritorialiteitverband. Territorialiteit 

en endogamie versterk mekaar wedersyds, aangesien eksogamie beperk word as 

die lede van 'n groep min kontak het met ander groepe (hullegroepe) in die groep 

se eksklusiewe territoriale gebied. 

Lidmaatskap van 'n etniese groep gee aan die individu toegang tot emosionele en 

fisiese hulpbronne en bied verskeie sosiale voordele. Dit is gegrond op die warmte 

en diep emosionele verbintenisse van familieverhoudinge en vertroue wat gebaseer 

is op eeue se ervarings. Volgens Rothschild ( 1981) kan die etniese groep in hierdie 

verband vergelyk word met Robert Frost se definisie van 'n mens se tuiste: " ... the 

place where, when you have to go there, they have to take you in ... " (uit die gedig 

The Death of the Hired Man aangehaal in Rothschild, 1981, p. 6). 

Etniese lojaliteite is verder diffuus en strek oor die volle spektrum van die mens se 

lewe en aktiwiteite. Dit berus op 'n oorkoepelende matriks van intieme en 

affektiewe verhoudinge wat soortgelyke voordele bied as die wat geassosieer word 

met die voorkeur wat aan familie gegee word. Etniese groeplidmaatskap kan 
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gevolglik nie ligtelik afgeskud word nie. Neg minder word die emosionele en sosiale 

voordele, asook toegang tot hulpbronne, sender meer versaak. Wanneer 'n groep 

daarin slaag om sosiale en fisiese grense te handhaaf en sterk emosionele bande 

te vestig, hou dit vir die individu voordele in om selfs lid van 'n laestatusgroep te 

bly: "An ethny is a social womb, largely coterminous with one's closest, longest

lasting and most functionally significant ties" (Van den Berghe, 1981, p. 257). 

Van den Berghe (1981) onderskei verskillende groepe kenmerke waarvolgens die 

lede van 'n verwantskapsgroep uitgeken kan word. Die eerste groep kenmerke hou 

verband met geneties oordraagbare fenotipes soos velkleur, liggaamsbou, 

haartekstuur en gesigstrekke. Die term ras word gewoonlik gebruik wanneer 

verwys word na groepe wat slegs op grand van fenotipes gedifferensieer word (kyk 

Afdeling 2. 5). Groepe kan ook op grand van mensgemaakte kenmerke onderskei 

word. Voorbeelde van sulke kenmerke is kleredrag, uniforms, merke aan die gesig, 

hoof- en haartooisels en besnyding. 'n Derde groep hou verband met sosiale 

gedrag. Taal, aksent, waardes, tradisies, rites en gewoontes val hieronder. 

Mensgemaakte kenmerke en die wat met sosiale gedrag verband hou, word 

gewoonlik onder die sambreelterm kultuur geklassifiseer. 

2.3.2 Die kulturele dimensie van etnisiteit 

Afgesien van gekonsentreerde verwantskap word 'n kenmerkende kulturele fokus 

beskou as een van die belangrikste dimensies van etnisiteit (Hecht, Collier & 

Sidney, 1993; lsajiw, 1974; Rhoodie, 1985, 1992; Sarbaugh, 1988; Van den 

Berghe, 1981 ). Sowel lsajiw as Rhoodie is van mening dat gemeenskaplike 

verwantskap nie losgemaak kan word van kultuur nie. 'n Gemeenskaplike afkoms 

impliseer gewoonlik dat 'n persoon gebore word in 'n groep met gemeenskaplike 

kulturele patrone en binne hierdie kultuur gesosialiseer word. 'n Verwantskapsgroep 

meet ook 'n kulturele fokus he voordat daar van etnisiteit sprake kan wees. Met 

ander woorde: verwantskap word die basis van etnisiteit as die betrokkenes dit met 

'n kutturele inhoud assosieer en die grense tussen die onsgroep en hullegroepe 

sosiaal bepaal word. 

Daar bestaan egter 'n wye verskeidenheid definisies van kultuur. Hecht et al. 

(1993) beskryf kultuur as sosiale organisasie, dit wil seas gemeenskaplike patrone 
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van gedrag, interaksie en persepsie, en 'n stel simbole, norms en betekenisse wat 

van een geslag na 'n ander oorgedra word. Etniese kultuur sluit ook 'n sosiale en 

kommunikatiewe sisteem in wat gekenmerk word deur 'n gemeenskaplike orientasie 

tot sowel die verlede as die huidige groepidentiteit. Rhoodie (1985) beskryf kultuur 

as die somtotaal van materiele en geestesprodukte wat kumulatief groei en as 

sodanig die kollektiewe en sosiaal·erkende erflating van 'n groep vorm. Die erflating 

word sosiaal as 'n belangrike aspek van die groep se identiteit beskou en vorm 

terselfdertyd deel van die grense van 'n groep. Kultuur het gevolglik ook 'n 

simboliese betekenis wat dikwels 'n belangriker bydrae lewer tot die groep se 

solidariteit as die meer substantiewe en diskrete manifestasies wat popular as 

kultuur vertolk word. 

Volgens Hecht et al. ( 1993) het kultuur implikasies vir sowel die individu as die 

etniese groep en die samelewing in die bree. 'n Gemeenskaplike kulturele 

agtergrond bring in die eerste plek mee dat die wereld- en lewensbeskouing van die 

individu ten minste gedeeltelik ooreenstem met die van ander lede van die 

onsgroep. Groeplidmaatskap behels gevolglik dat die groep se perspektief op die 

lewe in meerdere of mindere mate aanvaar word. Op sosiale vlak word etniese 

kultuur uitgedruk en in stand gehou deur die interaksie tussen lede van die 

onsgroep. Hierdie interaksie lei gewoonlik tot sosiale netwerke met 'n 

gemeenskaplike geskiedenis en tradisies. Hierdie netwerke word gekenmerk deur 

'n gemeenskaplike stel simbole, betekenisse en norms. Wat die samelewing betref, 

is etniese kultuur 'n strukturele veranderlike wat 'n groep mense kenmerk. Die klem 

val hier op sosiale organisasie wat praktyke, tradisies, simbole, gewoontes, rituele, 

sosiale instellings en 'n strewe na selfbeskikking, invloed of mag kan insluit. Van 

Soest en Verdonk (1988) noem dat kultuur dien as riglyn vir gedrag en 

interaksiepatrone. lndividue se persepsies van wie hulle is, bepaal hulle verwagtings 

oor hoe ander teenoor hulle sal en behoort op te tree, met wie hulle omgaan en hoe 

hulle teenoor ander optree. 

Oat kultuur wel as 'n belangrike dimensie van etnisiteit beskou kan word, is 

empiries bevestig deur die navorsing van Keefe ( 1992) onder Meksikaners en die 

inwoners van die Appalachiese bergreekse in Kalifornie. Kulturele bewustheid is as 

'n afsonderlike faktor ge'identifiseer in die respondente se belewing van etnisiteit. 

Kulturele bewustheid het verband gehou met die onderskeidende gedragspatrone 
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van die groep asook met die kennis wat respondente opgedoen het van hulle groep 

en kultuur deur middel van hulle eie ervarings, die ervarings van hulle ouers en/of 

die ervarings van hulle eggenotes en vriende. Dit het verder ooreengestem met 

sekere voorkeure ten opsigte van taalgebruik; die keuse van 'n groepnaam 

(byvoorbeeld Meksikaanse Amerikaner of Chicano) en 'n nasionalistiese orientasie 

ten opsigte van hulle land van herkoms en die VSA. In ooreenstemming met die 

standpunt van Hecht et al. ( 1993) het kulturele bewustheid beduidend gekorreleer 

met 'n subfaktor - etniese sosiale orientasie - wat betrekking gehad het op intra

etniese sosiale netwerke, etniese voedselvoorkeure en etniese lojaliteit soos 

uitgedruk in die neiging om kulturele patrone oor generasies te handhaaf. Kulturele 

bewustheid was sterker onder respondente wat in 'n etniese woonbuurt gewoon 

het. Dit wil voorkom of kulturele bewustheid versterk word deur interaksie met 

ander lede van die eie etniese groep. 'n Ander interessante bevinding was dat 

kulturele bewustheid sterk afgeneem het vir elke nuwe generasie wat in die VSA 

gebore is. Die prosesse van akkulturasie en assimilasie het klaarblyklik 'n 

gelykmakende invloed op kulturele patrone gehad. Ten spyte daarvan was daar by 

die meeste respondente 'n sterk bewustheid van hulle eie etnisiteit te bespeur. Die 

gevolgtrekking kan gemaak word dat daar ook sprake is van 'n sielkundige dimensie 

wat onafhanklik van kultuur kan funksioneer (kyk Afdeling 2.3.4). 

Twee aspekte van kultuur - simbole en taal - verdien besondere vermelding: 

* Simbole as komponent van kultuur 

Een van die faktore wat 'n belangrike rol speel in die sosiale uitdrukking van 

kultuur, is die gebruik van simbole. Verbale en nie-verbale simbole - en die 

betekenis wat aan hulle geheg word - word van geslag tot geslag oorgedra· 

soos ook waardes, norms en tradisies. Aangesien die inhoud van etnisiteit 

voortdurend onderworpe is aan verandering as gevolg van kragte in die 

groter samelewing, is etnisiteit 'n brose meganisme wat voortdurend 

ondersteuning uit die sosiale omgewing benodig. Een van die belangrikste 

funksies van simbole is om sodanige ondersteuning aan 'n groep te verleen 

deur te dien as bakens of verwysingspunte vir die lede: "Reference points 

help people to locate themselves socially, realize themselves sentimentally 

and declare who they are" (Rota, 1990, p. 9). 
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Simbole dien verder as uitdrukking van die eie aard van 'n bepaalde groep 

en .speel 'n belangrike rol in die onderskeiding van een groep van 'n ander. 

Hulle speel verder so 'n belangrike rol in die uitlewing van lojaliteit en ander 

sentimente random etnisiteit dat hulle dikwels 'n pseudo-religieuse karakter 

ontwikkel. Volgens Rota (1990) word die emosionele waarde van simbole 

verhoog in 'n moderne, snel veranderende samelewing wat toegespits is op 

ekonomiese en politieke werklikhede en bitter min geborgenheid en 

emosionele sekuriteit aan die individu bied. Die verandering van simbole kan 

gevolglik verreikende implikasies inhou vir die individu, die groep en die 

samelewing as geheel. 'n Verandering in simbole impliseer dikwels 'n 

verandering in die verhouding tussen groepe, wat weer implikasies kan he 

vir die positiewe of negatiewe ervarings wat lede ten opsigte van hulle eie 

etniese groep het: 

If symbols are disturbed, meanings are disturbed. And if meanings 

are disturbed, then the entire human being is disturbed. When 

symbols are disturbed to the extent that they no longer give reliable 

reference points, then society fails to supply an adequate basis for 

the construction of identity (Rota, 1990, p. 9). 

Taal of dialek as kenmerk van etnisiteit en uitdrukking van kultuur 

Taal of dialek word allerwee beskou as een van die belangrikste komponente 

van kultuur (Edwards, 1985; Leclezio, Louw-Potgieter & Souchon, 1986; 

Rota, 1990; Van den Berghe, 1981 ). Taal (of 'n dialek) verteenwoordig nie 

slegs 'n sleutelkomponent in die sosiale uitdrukking van kultuur nie, maar 

maak ook kommunikasie en interaksie tussen die lede van 'n groep moontlik. 

Dit is hierdie kommunikasie en interaksie wat uiteindelik die lede van 'n 

etniese groep saambind en lei tot die vestiging van sosiale netwerke binne 

'n kultuurgemeenskap. In 'n artikel in 'n tydskrif van die Amerikaanse 

Sielkundevereniging haal Sleek ( 1993, p. 35) 'n sielkundige aan wat horn 

soos volg uitlaat oor die verband tussen taal en kultuur: "If you want to 

eliminate a culture, the first thing you do is eliminate the language." 

Volgens Van den Berghe (1981) is taal of dialek ook een van die 
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betroubaarste kenmerke van etnisiteit. Alhoewel 'n taal of dialek aangeleer 

kan word, is dit uiters moeilik om 'n vreemde taal (of dialek) sonder 'n 

sweempie van 'n aksent te praat. Daar bestaan gevolglik talle voorbeelde 

van hoe die uitspraak van 'n woord of sinsnede gebruik kan word om die 

lede van 'n groep te identifiseer. 'n Goeie voorbeeld is 'n klassieke 

gebeurtenis uit die geskiedenis van Belgie. In 1302 het Vlaamse soldate in 

Brussel beplan om hulle Franse veroweraars gedurende die nag in hulle slaap 

uit te moor. Hulle moes egter 'n betroubare metode vind om die Franse in die 

donker uit te ken. Die oplossing was om hulle te dwing om 'n kort Vlaamse 

sinsnede "schilde en de vriend" te s~ wat vir Franse moedertaalsprekers 

omtrent onuitspreekbaar is (Van den Berghe, 1981, p. 34). Die geskiedenis 

verhaal dat hierdie strategie besonder suksesvol was. Taal of dialek kan ook 

gebruik word om eenvoudige, esoteriese inligting oor te dra wat as 

wagwoorde vir identifikasie kan dien. Dit is verder 'n kragtige medium vir 

emosionele kommunikasie. 

Alhoewel ander tale later aangeleer en effektief gebruik kan word om 'n wye 

reeks funksies te vervul en komplekse boodskappe oor te dra, staan tweede 

of derde tale los van die emosionele konnotasies wat aan die moedertaal (of 

dialek) geheg word. Die eerste taal (of dialek) wat 'n kleuter leer, word 

gewoonlik geassosieer met 'n hele reeks emosies wat gepaardgaan met die 

intieme interaksie tussen gesins- en familielede: Hierdie emosies word later 

met die taal of dialek geassosieer en word deel van 'n taalgemeenskap. Die 

aanleer van die moedertaal of -dialek is ook een van die belangrikste 

sosialiseringstake van die kleuter waardeur hy deel word van die sosiale 

netwerke van sy of haar etniese groep. 'n Etniese groep is derhalwe in ~ie 

meeste gevalle 'n groep waarvan die taal of dialek in so 'n mate ooreenstem 

dat ongehinderde kommunikasie oor die voile reeks van menslike ervarings 

en emosies moontlik is. Die aanleer van ander tale dien gewoonlik slegs een 

of meer spesifieke funksies. Volgens Van den Berghe (1981) is die 

fundamentele verskil tussen die moedertaal (of -dialek) en ander tale (of 

dialekte) een van die belangrikste redes vir die kwalitatiewe verskil tussen 

intra-etniese en interetniese verhoudinge. Die moedertaal of -dialek is die taal 

wat gemeenskaplike afkoms en verwantskap weerspieel en as sodanig vorm 

dit 'n integrale deel van die meeste manifestasies van etnisiteit en etniese 
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kultuur. 

In teenstelling met Sleek (1993) is Edwards (1985) van mening dat 'n taal 

ook 'n belangrike simboliese funksie vir 'n etniese groep verrig wat kan 

voortbestaan al word die taal min gebruik of al het dit reeds uitgesterf. 'n 

Goeie voorbeeld is die simboliese rol wat die oorspronklike Keltiese taal in die 

lerse kultuur speel. Alhoewel die oorgrote meerderheid lere deesdae Engels 

praat en geen begeerte het om Kelties as kommunikasiemedium te gebruik 

nie, bly die oorspronklike taal 'n belangrike simbool van lerse identiteit. 

Die afleiding kan gemaak word dat die rol van taal of dialek veel verder strek 

as die kommunikasiefunksie daarvan. Die emosionele en simboliese funksies 

is soms belangriker. Taal is gevolglik onlosmaaklik verweef met etnisiteit en 

die meeste etniese groepe identifiseer hulleself ten minste gedeeltelik met 'n 

taalgemeenskap. 

2.3.3 Grense as dimensie van etnisiteit 

Waar vroeere teoretici etniese groepe gewoonlik as onveranderlike kategoriee 

beskryf wat vaste kulturele of fenotipiese kenmerke reflekteer, is die moderne 

neiging om etnisiteit as relatief te beskou (Barth, 1 969; Epstein, 1978; Giles & 

Johnson, 1981; Horowitz, 1985; lsajiw, 1974; Olzak, 1992). In die kontemporere 

perspektief verwys etnisiteit na 'n askriptiewe kategorie, dit wil se 'n kategorie 

waarmee individue hulleself definieer deur te laat blyk dat hulle aan 'n spesifieke 

groep behoort. Die klem val op grense as die belangrikste definierende element van 

etnisiteit, terwyl kenmerke soos taal, velkleur en kulturele patrone as arbitrer en 

veranderlik beskou word. Die grense wat sekere mense as lede van 'n groep insluit 

en ander uitsluit, kan voortbestaan ten spyte van veranderings in die kenmerke van 

'n groep. Etniese grense het op hulle beurt 'n rigtende invloed op sosiale gedrag en 

tussengroepverhoudinge. 

Grense word hoofsaaklik sielkundig, sosiaal en polities gedefinieer, alhoewel 

territorialiteit ook 'n rol kan speel (Barth, 1969). Die aard van grense is soms die 

produk van ongelykhede in mag, inkomste en ander hulpbronne. Klem word ook 

geplaas op die situasie of omstandighede wat spesifieke grense in die fokus kan 
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plaas. lsajiw ( 1974) bestempel etnisiteit as 'n kwessie van dubbele grense. 

Eerstens is daar interne sielkundige grense wat deur sosialiseringsprosesse beskerm 

word en deur eksterne sosiale ~n omgewingsfaktore soos tussengroepverhoudinge 

verander kan word. Eksterne grense word nie slegs deur ander mense en groepe 

bepaal nie, maar kan ook afgedwing word deur die instellings waarin politieke mag 

setel. 'n Goeie voorbeeld is die apartheidstelsel waar lidmaatskap van groepe 

amptelik deur registrasieprosedures aan mense toegeskryf is. 

Die reaktiewe perspektief impliseer dat etnisiteit nie !anger as statiese kulturele 

praktyke of vaste, onveranderlike kategoriee beskou word nie, maar as 'n dinamiese 

en vitale proses waarin die kenmerke van 'n groep (kultuur, simbole, tradisies, 

rituele en praktyke) voortdurend herdefinieer word of kan verander (Horowitz, 

1985; Van den Berghe, 1981; Van Soest & Verdonk, 1988; Weinrich, 1985). 

Etniese grense is voortdurend in interaksie met die fisiese, sosiale, kulturele, 

ekonomiese en politieke omgewing en derhalwe ook kontekstueel. Die prosesse wat 

by die bepaling van grense betrokke is, kan meebring dat sekere komponente 

verlore gaan, nuwe elemente ge"internaliseer word en die betekenis van ander 

verander. 

Die vitaliteit van etnisiteit bring ook mee dat etniese grense na gelang van 

omstandighede wyer of nouer kan word. Kleiner etniese groepe kan met ander 

saamsmelt of deur hulle geabsorbeer word om groter, oorkoepelende groepe te 

vorm. Aan die ander kant kan groter groepe weer in kleiner eenhede opbreek. 

Horowitz beklemtoon egter dat in gedagte gehou moet word dat groepgrense nie 

van yster gemaak is nie, maar ook nie van klei nie. Alhoewel groepgrense binne 

sekere perke gemodifieer kan word, kan hulle nie bloot strategies daargestel word 

wanneer dit gerieflik is of wanneer ekonomiese of politieke belange dit vereis nie: 

"Group boundaries must be underpinned by a suitable apparatus of myth and 

legend, which cannot be generated spontaneously" (Horowitz, 1985, p. 70). 

Grense speel 'n belangrike rol in multikulturele en multi-etniese samelewings waar 

hulle dien om die uitsonderlikheid van groepe te handhaaf ten spyte van sosiale en 

omgewingsveranderings en 'n groot mate van tussengroepkontak en sosiale 

mobiliteit (Barth, 1969). Wanneer lede van 'n groep hulle identiteit behou ten spyte 

van interaksie met ander groepe, is dit 'n bewys dat daar kriteria bestaan 

36 



waarvolgens sekere mense ingesluit en ander uitgesluit word. In heterogene 

samelewings soos die van die VSA en Kanada gebeur dit dikwels dat mense 

hulleself as lid van 'n groep identifiseer o1 deur ander as lid van 'n sekere groep 

beskou word sonder dat hulle noodwendig die kulturele patrone handhaaf wat 

tradisioneel met die groep geassosieer word (Glazer & Moynihan, 1970; lsajiw, 

1974). Dit impliseer dat mense in 'n nuwe land en andersoortige omstandighede 

'n nuwe inhoud aan hulle kultuur van oorsprong gee, maar dat die ou l<ategoriee 

tog behoue bly. So verskil die lewenswyse van moderne ltalianers in New York 

radikaal van die van hulle voorsate wat uit Italia ge'immigreer het. Hulle handhaaf 

nogtans sekere lewenspatrone wat hulle as 'n groep van ander onderskei. 

Die hantering van etnisiteit as relatief, situasioneel en kontekstueel het belangrike 

implikasies vir navorsing (De Vos, 1975; Olzak, 1992). Vrae rondom die redes vir 

die hand hawing of verandering van grense en die omstandighede waaronder grense 

verander, word belangriker as beskrywings van die kulturele patrone van etniese 

groepe. Die klem val eerder op die sosiale en sielkundige prosesse wat by etnisiteit 

betrokke is. 

2.3.4 Etniese identiteit as die sielkundige dimensie van etnisiteit 

Die term etniese identiteit word dikwels as sinoniem vir etnisiteit gebruik en word 

geassosieer met 'n wye verskeidenheid konsepte soos etniese kultuur, etniese 

mobilisasie, sosio-kulturele verandering en etniese konflik. Teoretici soos Epstein 

( 1978), Keefe ( 1992) en Weinrich ( 1991) is egter van mening dat die term eerder 

uitsluitlik gebruik moet word vir die sielkundige dimensie van etnisiteit. Die 

sielkundige dimensie moet verder onderskei word van kulturele, sosiale en politieke 

dimensies. 

Verskeie outeurs gee erkenning aan die feit dat etnisiteit ook 'n sielkundige 

komponent het en dat die komponent sosiale en politieke gedrag be'invloed. Die 

verskynsel dat etniese groepe so suksesvol gemobiliseer kan word, word deur Van 

den Berghe ( 1981) toegeskryf aan die feit dat etnisiteit die affektiewe dimensie van 

familie- en verwantskapverhoudinge verbind met ekonomiese en politieke belange 

(kyk Afdeling 2.3.6). Epstein ( 1978) is van mening dat daar kragtige emosies 

betrokke is by die handhawing van grense. Hierdie affektiewe kragte raak die kern 
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van die individu se menswees. Die feit dat etniese lojaliteit sulke sterk emosionele 

bande behels, is 'n belangrike faktor wat daartoe lei dat mense waarneem dat hulle 

ekonomiese en politieke belange deel. Die waarnem;;1g van 'n gemeenskaplike 

lotsbestemming kan weer tot mobilisasie aanleiding gee. Van Soest en Verdonk 

(1988) beklemtoon dat gebondenheid aan 'n etniese groep sekuriteit en 'n gevoel 

van geborgenheid aan die individu verleen, terwyl die verloening van die groep 

meestal met heftige skuldgevoelens gepaardgaan. Die etniese groep kan ook 'n 

belangrike rol speel in die individu se soeke na sin en betekenis in 'n moderne 

wetenskaplik-tegnologiese wereld (Rothschild, 1981). 

Volgens Keefe (1992) hou etniese identiteit verband met identifisering met 'n 

spesifieke groep versus ander groepe asook die aard en kwaliteit van emosies en 

sentimente wat met identifisering gepaardgaan. Die domein van etniese identiteit 

is die volgende: die waarneming van verskille tussen die onsgroep en hullegroepe; 

identifisering met die onsgroep; 'n gevoel van gebondenheid aan, trots op en 

lojaliteit teenoor die onsgroep; trots op die kulturele erfenis en simbole van die 

onsgroep as dit met die van ander groepe vergelyk word asook 'n sensitiwiteit ten 

opsigte van diskriminasie teen en vooroordele ten opsigte van die onsgroep. Etniese 

identiteit ontwikkel enersyds uit die individu se interaksie met sy of haar gesin, 

familie en die sosiale netwerke van die onsgroep. Andersyds is dit 'n produk van 

die interaksie met lede van ander groepe en gebaseer op lewenslange ervarings van 

die verhouding tussen groepe. Sonder interaksie met ander groepe is daar dikwels 

slegs 'n beperkte bewustheid van etniese identiteit. Etniese identiteit is d.erhalwe 

gebaseer op die betekenis van 'n etniese groep in vergelyking met ander groepe 

soos wat dit deur die individu ge"interpreteer word. Die aard en intensiteit van die 

lede van 'n groep se belewing van hulle etniese identiteit kan gevolglik grootliks 

verskil, alhoewel hulle tog met dieselfde groep identifiseer en dieselfde groepnaam· 

gebruik. 

De Vos ( 1975) en Glazer en Moynihan ( 1970) illustreer die subjektiewe waarde van 

etnisiteit met die wyse waarop Amerikaanse Jode steeds hulle identiteit handhaaf 

ten spyte van die feit dat hulle glad nie meer konformeer aan die beginsels van 

Juda"isme nie; dat hulle nie langer die tradisies van die Joodse kultuur handhaaf nie; 

geen kennis van Hebreeus of Jiddisj het nie en nie glo dat die Jode 'n spesiale of 

uitverkore volk is nie. Tog is hulle Joodse identiteit steeds vir hulle belangrik en het 
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hulle 'n sterk gevoel van verbondenheid aan hulle etniese groep. Glazer en 

Moynihan kom tot die gevolgtrekking dat lidmaatskap van 'n etniese groep in 'n 

emosionele behoefte van die individu vervul. 

Keefe ( 1992) het in haar navorsing onder immigrantegroepe in die VSA gevind dat 

etniese identiteit wel as 'n meetbare faktor funksioneer en van ander faktore soos 

kulturele bewustheid onderskei kan word. Etniese identiteit is ge"identifiseer as 'n 

sielkundige konstruk met kognitiewe, affektiewe en simboliese komponente wat 

individue ten opsigte van hulle eie etnisiteit geskep het. Anders as wat die geval 

met kulturele bewustheid was, het etniese identifisering en lojaliteit min verband 

gehou met generasie. Die algemene vlak van etniese identifisering het effens 

afgeneem tussen die eerste en tweede generasies wat in die VSA woonagtig was, 

maar daarna tot selfs by die vierde generasie konstant gebly. Net soos in die geval 

van kulturele bewustheid was etniese lojaliteit hoer vir respondente wat in 'n 

etniese woonbuurt woonagtig was. Dit was egter nie duidelik of etniese identiteit 

in die etniese woonbuurtes versterk is en of mense met 'n sterk etniese lojaliteit 

verkies het om saam met ander lede van hulle groep te bly nie. Keefe is egter van 

mening dat aanvaar kan word dat groter blootstelling aan etniese sosiale netwerke 

identifisering met die groep versterk. Sy kom tot die slotsom dat mense baie in 

hulle etniese groep bele en dat baie emosies rondom etnisiteit opgewek kan word. 

Volgens Epstein ( 1978) word etnisiteit dikwels beskou as die terrein van antropoloe 

en sosioloe, terwyl die onderliggende kognitiewe en affektiewe komponente 

ge"ignoreer word. Aangesien die sielkundige dimensie 'n belangrike rol kan speel in 

mense se belewing van hulle etnisiteit en 'n kragtige invloed kan he op gedrag, is 

die bestudering van makro-sosiale en politieke kragte onvoldoende om 'n volledige 

begrip van etnisiteit te verkry. Die eksterne waarneming van gedrag en prosesse 

wat met etnisiteit verband hou, behoort gevolglik aangevul te word met 'n 

ondersoek na gepaardgaande psigo-sosiale prosesse. 

2.3.5 Die willekeurige dimensie van etnisiteit 

Teoretici verskil grootliks oor die kwessie of en in watter mate individue 'n keuse 

kan uitoefen ten opsigte van hulle etnisiteit. Die tradisionele siening aanvaar dat 

elke individu binne 'n etniese groep gebore word, van kleins af in die sosiale 
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netwerke van die groep gesosialiseer word en feitlik geen keuse het ten opsigte van 

hulle etnisiteit nie (lsajiw, 1974). Teoretici soos Heisler (1991) en Van den Berghe 

( 1981) is egter van mening dat dit nie langer die geval is nie, in elk geval ni~ in 

moderne Westerse demokrasiee nie. Hulle glo dat al kan mense nie kies aan watter 

etniese groep hulle wil behoort nie, hulle ten minste 'n keuse het ten opsigte van 

die mate waarin hulle met hulle etniese groep identifiseer en die waarde wat hulle 

aan die lidmaatskap heg. 

Groter individuele vryheid ten opsigte van etnisiteit is hoofsaaklik die gevolg van 

sielkundige, sosiale, politieke en ekonomiese moderniteit wat kenmerkend is van 

die huidige Westerse samelewing (Heisler, 1991). In liberale Westerse demokrasiee 

is die individu - eerder as die groep - die draer van reg en status in die oe van die 

staat. Mense is gevolglik vryer om hulle eie affiliasies te kies. Keuses ten opsigte 

van identifisering met 'n groep word nie op kollektiewe vlak gemaak nie. Dit is die 

individu wat 'n besluit neem op grond van sy of haar persepsies van dit wat vir 

horn of haar persoonlik die beste is. 

Van den Berghe (1981) noem dat groter individuele vryheid dikwels aanleiding gee 

tot die bewustelike manipulering van etnisiteit vir ekonomiese of ander gewin. 

Etnisiteit is selfs in tradisionele samelewings nie die enigste relevante oorweging 

vir die individu nie. Daar is omstandighede waaronder die voordele wat met etniese 

groeplidmaatskap verband hou, oorskry word deur die verbonde aan ander vorms 

van sosiale gedrag. Aangesien die individu 'n aansienlike vermoe het om bewustelik 

berekenings te maak, kan etnisiteit rasioneel gemanipuleer word of deur ander 

oorwegings oorheers word. Sommige mense reis byvoorbeeld tussen twee 

groepidentiteite. So weerspieel swartmense in Afrika dikwels by die werk 'n tipi_es 

Westerse kultuur in hulle optrede en kleredrag ten einde deel te he aan die 

ekonomiese voordele van 'n Westerse ekonomie. By die huis handhaaf hulle egter 

in meerdere of mindere mate steeds die tradisies en lewenstyl van hulle eie etniese 

groep. Van den Berghe gee ook voorbeelde van hoe die toepassing van regstellende 

aksie ("affirmative action") in die VSA aanleiding gee tot die manipulering van 

etnisiteit. Aangesien lidmaatskap van 'n etniese minderheidsgroep deur regstellende 

aksie beloon word, het talle mense etniese wortels ontdek of poog hulle om 'n 

beeld van armoede en onderdrukking te reflekteer deur byvoorbeeld met die aksent 

van ghettobewoners te praat. Uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis is daar die 
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welbekende voorbeeld van hoe baie Afrikaners verkies het om te verengels na die 

Britse oorname van die Kaap. Louw-Potgieter (1986) noem dat 'n individu ook kan 

verkies om nie met 'n groep te assosieer nie as gevolg van morele oorwegings. In 

haar navorsing het sy gevind dat sommige Afrikaanssprekende respondente nie 

meer met Afrikaanssprekende witmense wou assosieer nie weens hulle afkeer van 

die apartheidsbeleid. 

Ten spyte van die hoe sosiale mobiliteit wat in moderne Westerse demokrasiee 

bestaan, is dit nie altyd vir individue moontlik om goedsmoeds van een groep na 

'n ander te beweeg nie (Epstein, 1978). Die samelewing of spesifieke groepe kan 

beperkings op etniese mobiliteit stel. Die onsgroep kan ook etniese mobiliteit 

sanksioneer deur lede wat hulle met 'n ander groep vereenselwig, as verraaiers te 

brandmerk. Epstein noem verder dat, in samelewings waar 'n groot mate van 

vryheid bestaan om van een groep na 'n ander te beweeg, 'n tweede stel 

beperkings belangrik word. Dit is die beperkings wat in die onbewuste van die 

individu ingebou word gedurende die vorming van sy of haar etniese identiteit. 

Hierdie beperkings behels onder meer die emosionele bande wat die individu met 

sy of haar etniese groep verbind. 

Van den Berghe (1981) waarsku dat etnisiteit nie bloot as 'n siniese spel vir 

persoonlike gewin beskou moet word nie. Die feit dat etnisiteit gemanipuleer kan 

word, beteken geensins dat mense nie diep emosionele verbintenisse met die 

onsgroep het nie. Net soos ander sosiale verskynsels is etnisiteit- en meer spesifiek 

etniese identiteit - onderworpe aan die invloed van die sosiale, ekonomiese en 

politieke omgewing. Dit is gevolglik vir sosiaal-wetenskaplikes belangrik om te 

verstaan waarom en onder watter omstandighede die aard van etniese affiliasies 

gekies of verander word deur mense vir wie daar wel alternatiewe bestaan. 

2.3.6 Die politieke dimensie van etnisiteit 

In teenstelling met die beskouing dat etniese groepe archa"iese oorblyfsels van 

primitiewe kulture is, word die voortbestaan van etnisiteit in die moderne 

samelewing dikwels toegeskryf aan die feit dat etniese groepe as belangegroepe 

funksioneer in kompetisie met ander groepe (Olzak, 1992). Etnisiteit is inderdaad 

een van die belangrikste beginsels vir kollektiewe organisasie in heterogene 
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samelewings (Rhoodie, 1992; Van den Berghe, 1981). Volgens Rhoodie word 

mense dikwels eers bewus van die verskynsel van etnisiteit wanneer 'n groep as 

'n belangegroep mobiliseer. In hierdie verband word dikwels gepraat van 

gepolitiseerde etnisiteit. Die potensiaal van etniese groepe om as belangegroepe te 

mobiliseer word dan ook as een van die belangrikste dimensies van etnisiteit 

beskou. 

'n Voorwaarde vir die politisering van etnisiteit is dat die lede van 'n groep van 

hulleself bewus moet word as 'n afsonderlike entiteit wat op grond van een of meer 

eienskappe van ander groepe onderskei kan word (Hanf, 1989). Hu lie optrede binne 

die konteks van tussengroepverhoudinge moet ook deur hierdie bewustheid gerig 

word. Die politisering van etnisiteit is derhalwe die produk van 'n groepbewustheid. 

Dit impliseer verder dat 'n etniese groep street na outonomiteit, mag of groter 

toegang tot die hulpbronne in 'n samelewing (Rhoodie, 1992). Wanneer 'n etniese 

groep as belangegroep mo bi Ii seer, gebeur dit gewoonlik dat een of meer van die 

kenmerke van die groep soos taal of godsdiens gepolitiseer word (Olzak, 1992). 

Etniese grense word op sigself 'n belangrike bron van bedingingsmag. Dit 

funksioneer as 'n stel lojaliteite wat geredelik beskikbaar is en waarop die leiers en 

instellings van die groep kan staatmaak. Die suksesvolle mobilisering van die groep 

kan 'n beslissende rol speel in die strewe na meer geleenthede om die groep se 

fundamentele oorlewingsbelange te bevorder. 'n Goeie voorbeeld van hoe die 

mobilisasie van etnisiteit tot die verkryging van outonomiteit en mag kan lei, is die 

mobilisering van die Afrikaner tussen die twee wereldoorloe. Dit het uiteindelik 

daartoe gelei dat hulle die politieke toneel in Suid·Afrika vir meer as 40 jaar 

oorheers het. 

In die mobilisering van etnisiteit speel die etniese elite (ook bekend as etniese 

entrepreneurs of manipuleerders) 'n belangrike rol (Bekker, 1993). Die opvatting 

bestaan dat die elite of entrepreneurs etnisiteit gebruik (of misbruik) om hulle eie 

politieke doelwitte en sug na mag te bevredig. Volgens Bekker bestaan daar egter 

'n noue interaksie tussen die lede van 'n etniese groep en hulle elite. Die lede van 

die groep bepaal gewoonlik die bree riglyne vir die redes vir en program van 

mobilisasie. Die fyner besonderhede word deur die elite uitgewerk, terwyl hulle 

politieke eise spesifiseer en vertolk. Etniese groepe dwing die elite op hulle beurt 

om as 't ware te bele in die belange van die groep ten einde toegang tot 
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magsposisies te verkry. Die elite is ook afhanklik van die ondersteuning van die 

groep. Aan die ander kant is die elite in staat om stereotipes te skep en mense op 

te sweep sodat etnisiteit uiteindelik 'n pseudo-religieuse karakter verkry. Daar 

bestaan gevolglik 'n voortdurende wisselwerking tussen die identifikasie en 

selektering van die elite aan die een kant en manipulasie en mobilisering deur die 

elite aan die ander kant. 

Die politisering van etnisiteit en die gepaardgaande mobilisering as belangegroepe 

word beskou as een van die belangrikste oorsake van etniese konflik dwarsoor die 

wereld (Olzak, 1992; Rhoodie, 1985). Daar bestaan bree eenstemmigheid onder 

kenners dat 'n latente of sigbare element van tussengroepkompetisie in die meeste 

heterogene samelewings teenwoordig is en dat dit onvermydelik 'n meerdere of 

mindere mate van tussengroepkonflik genereer. Hierdie konflikpotensiaal is in feitlik 

alle multi-etniese samelewings teenwoordig. Die politisering van etnisiteit, en die 

gepaardgaande mobilisering van hulpbronne met die oog op 'n toename in 

bedingingsmag, skep dan ook wereldwyd konfliksituasies wat die stabiliteit en 

legitimiteit van talle state bedreig. 

Horowitz ( 1985) waarsku egter teen die neiging om die mobilisering van etnisiteit 

en etniese konflik slegs in terme van materiele hulpbronne te verklaar. Hy noem 

voorbeelde van groepe wat bereid was om ekonomiese voordele op te offer ten 

einde ander doelstellings na te street. So was die Tamil-minderheid in Sri Lanka 

bereid om die ekonomiese voordele wat deelname aan die groter samelewing 

ingehou het, te versaak ter wille van groter outonomiteit in die noordelike en 

oostelike dele van die eiland. Nie-materialistiese doelstellings wat by etniese konflik 

ter sprake kan wees, is outonomie, selfbeskikking of dominansie; die prestige of eer 

van die groep en die groep se taal, kultuur of simbole; die handhawing van die 

identiteit van 'n groep of die reg op verblyf in 'n spesifieke territoriale gebied. 

Rothschild ( 1981) bestempel eise om outonomiteit en selfbeskikking as een van die 

belangrikste oorsake van etniese konflik in die periode na die Tweede Wereldoorlog. 

Verskeie outeurs opponeer ook die standpunt dat etnisiteit bloot as 'n instrument 

in die hand van sosiale, ekonomiese of politieke kragte dien (Epstein, 1978; 

Horowitz, 1985; Schoeman, 1993). Alhoewel die funksie van etniese groepe om 

as belangegroepe te dien, 'n belangrike dimensie van etnisiteit is waarmee altyd 
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rekening gehou moet word, is dit op sigself nie voldoende om die kompleksiteit van~ 

tussengroepverhoudinge en etniese konflik te verklaar nie. Nog minder kan dit 'n 

verklaring bied vir die handhawing van etniese grense waar geen belangekonflik ter 

sprake is nie. Epstein noem die voorbeeld van groepe op die Amerikaanse platteland 

wat al lank in vrede saamleef en nog steeds klem le op die grense tussen hulle. 

Selfs waar botsende belange en konflik wel teenwoordig is, bly dit 'n vraag waarom 

etniese belange dikwels voorkeur geniet bo klassebelange. Dit kom ook dikwels 

voor dat 'n bewustheid van etniese identiteit en etniese lojaliteit bly voortbestaan 

lank nadat die belangekonflik opgelos is. Dit impliseer dat een of meer van die 

ander dimensies van etnisiteit die voortbestaan van die groep regverdig. Etniese 

verskille en verdelings behoort gevolglik in eie reg as belangrik beskou te word. 

Epstein ( 1978) kom tot die gevolgtrekking dat 'n etniese groep nie in die eerste plek 

as 'n belangegroep beskou kan word nie. Die feit dat etniese groepe so suksesvol 

gemobiliseer en gepolitiseer kan word, is eerder 'n aanduiding van die mate van 

affek wat by etnisiteit betrokke is. Hierdie affek is in die eerste plek 'n produk van 

die onbewuste en nie van 'n bewustelike kompetisie om hulpbronne nie. 'n 

Belangrike rede waarom etnisiteit dikwels 'n groter rol as klas speel in die 

kompetisie om hulpbronne, is dat etnisiteit politieke en ekonomiese belange 

kombineer met affektiewe verbintenisse. Deur etnisiteit slegs met politieke belange 

te assosieer, word dieselfde metodologiese tout gemaak as wanneer dit met 'n 

vaste en onveranderlike kulturele inhoud in verband gebring word. Sodoende word 

nie alleen 'n gebrekkige begrip van die verskynsel in die hand gewerk nie, maar baie 

van die boeiende aspekte rondom etniese problematiek en gedrag misgekyk. 

2.3. 7 Die historiese kontinuiteit van etnisiteit 

Feitlik alle hedendaagse teoretici beklemtoon die feit dat die meeste etniese groepe 

daarin slaag om voort te bestaan ten spyte van ongunstige omstandighede soos 

verstedeliking, industrialisasie, modernisme en die naasbestaan van groepe in 

oorkoepelende multi-etniese state (Epstein, 1978; Glazer & Moynihan, 1970; 

Rhoodie, 1985; Van den Berghe, 1981). Volgens Rhoodie kan die afleiding gemaak 

word dat etnisiteit 'n relatief duursame sosiale verskynsel is met 'n permanente 

kern wat, ten spyte van aanpassingsresponse op 'n veranderende leefwereld, 

voortgaan om 'n fundamentele bron van sosiale differensiasie te wees. Die tipiese 
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etniese groep het 'n lang wordingsgeskiedenis en verskil in die opsig fundamenteel 

van ander belangegroepe soos klas, beroep, inkomste en onderwyspeil. Die 

kontinue aard van 'n etniese groep hou verder verband met die geskiedenis van die 

groep en kulturele patrone, simbole en norms wat van geslag tot geslag oorgedra 

word. 

Soos reeds genoem, kon die historiese kragte van modernisering en universalisme 

nie daarin slaag om etnisiteit in so 'n mate af te takel dat dit nie meer as 'n primere 

bron van groepdifferensiasie en identiteit funksioneer nie (Rhoodie, 1985). Nog 

minder is die langdurige voortbestaan van groepe beperk tot ontwikkelende 

gemeenskappe en lande van die Derde Wereld. Sosiaal-wetenskaplikes moet 

byvoorbeeld met verbasing toekyk hoe miljoene Amerikaners - ten spyte van 

gelykstellingsdruk, verstedeliking en universalisme wat deur die massamedia 

gepropageer word - verseg om hulle etnisiteit te versaak. Dit betaken egter nie dat 

etnisiteit in moderne samelewings struktureel-funksioneel presies dieselfde is as in 

tradisionele gemeenskappe nie. lnteendeel, etnisiteit toon 'n plooibaarheid en 

aanpasbaarheid wat meebring dat dit progressief moderne vorms aanneem sender 

verlies van die primordiale kern. Volgens Rothschild (1981) is dit veral die 

mobilisering van die groep as belangegroep wat modernisering bevorder. Gedurende 

die mobiliseringsproses word die groep verander in 'n konflikgroep wat meeding in 

die moderne politieke arena waar kosmopolitaanse vaardighede en hulpbronne 

verlang word. Die Vlaminge, Katalone, lerse Republikeine, Kroate, Israeli's, Sikhs 

en Afrikaners is voorbeelde van moderne etniese groepe wat moontlik sterk 

primordiale sentimente openbaar, maar 'n moderne sosiaal-politieke idioom 

handhaaf in die wyse waarop hulle in mededingende interaksie met ander groepe 

mobiliseer. 

Die kontinu"iteit van etnisiteit weerle bewerings dat etnisiteit bloot 'n ideologie is om 

mense te mobiliseer ten einde politieke doelwitte te bereik (Weber, 1 968). Dit is juis 

die langdurige en duursame aard van etniese groepe wat sosiaal-wetenskaplikes 

noop om te erken dat etniese groepe werklik sosiale groepe is (Epstein, 1978; 

Glazer & Moynihan, 1970; Keefe, 1992; Van den Berghe, 1981). 
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2.3.8 Die kontekstualiteit van etnisiteit 

In teenstdling met die beklemtoning van die kontinu"iteit van etnisiteit, definieer 

sommige teoretici etnisiteit bloot in terme van 'n reaksie op kontekstuele faktore. 

So beskryf Adam (1994) etnisiteit as 'n reaksie op en 'n vorm van verset teen 

indringing en diskriminasie. Filatova (1994) gaan verder en beskryf etnisi.teit as 'n 

respons op enige vorm van inmenging; persepsies van 'n bedreiging of 'n werklike 

bedreiging teen die belange van 'n groep of frustrasie as gevolg van die verlies aan 

eertydse glorie. Berlin (1991) gebruik die beeld van 'n takkie wat te ver gebuig 

word en dan geniepsig terugswaai om etniese verskynsels in die moderne wereld 

te verklaar. Die kontinue aard van etnisiteit word gevolglik in groot mate ontken, 

terwyl persepsies van verwantskap en kulturele verskille as onbelangrik beskou 

word. Die affektiewe bande wat 'n persoon aan sy of haar etniese groep bind en 

identiteitsvorming word ook slegs in terme van kontekstuele faktore verklaar. 

Verskeie outeurs is egter gekant teen die neiging om kontekstualiteit ten koste van 

die ander dimensies van etnisiteit te beklemtoon (Epstein, 1978; Horowitz, 1985; 

Smith, 1981). Die kontekstuele perspektief laat na om 'n verklaring te bied vir die 

feit dat indringing, inmenging, persepsies van bedreiging of die verlies aan eertydse 

glorie juis 'n groepgebaseerde respons tot gevolg het; dat groepmobilisering op die 

basis van kulturele verskille en persepsies van verwantskap geskied en dat etniese 

konflik dikwels meer verreikend as ander vorms van konflik is. Die waarskuwing 

van Epstein dat die ander dimensies van etnisiteit in eie reg as belangrik beskou 

moet word, is gevolglik ook van toepassing op die eensydige beklemtoning van 

kontekstuele faktore. 

Daar kan egter geen twyfel bestaan dat kontekstualiteit 'n belangrike invloed op die 

meeste dimensies van etnisiteit het nie (Barth, 1969; Deaux, 1993; Kawakami & 

Dion, 1993; Olzak, 1992). So speel kontekstuele faktore 'n rol in die bepaling van 

etniese grense; die aard van etniese identiteit; die keuses wat individue maak ten 

opsigte van hulle verbondenheid aan 'n etniese groep; die politisering van etnisiteit 

en die voorkoms van etniese konflik. Kontekstuele faktore behoort gevolglik naas 

die ander dimensies in ag geneem te word om 'n omvattende begrip van etniese 

verskynsels te verkry. 
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2.3.9 Samevatting 

Uit die voorgaande oespreking kan die afleiding gemaak word dat etnisiteit 'n 

meerdimensionele en komplekse verskynsel is. Daar is veral twee komponente wat 

na vore tree. In die eerste plek is daar die langdurige en kontinue aard van etnisiteit 

wat verband hou met persepsies van verwantskap, die geskiedenis van die groep 

en 'n kulturele erfenis wat van geslag tot geslag oorgedra word. Teoretici soos 

Horowitz ( 1985) en Van den Berghe ( 1981) wat hierdie aspekte beklemtoon, word 

dikwels primordialiste genoem. Aan die ander kant kan etnisiteit in interaksie met 

kontekstuele faktore gemanipuleer word; die kulturele inhoud van etniese grense 

kan verander; etniese grense kan grater of kleiner word en etnisiteit kan 

gemobiliseer en gepolitiseer word ten einde sekere ekonomiese of politieke 

doelwitte te dien. Hierdie eienskappe gee aanleiding tot instrumentalistiese of 

sosiaal-konstruktivistiese sienings dat etnisiteit niks meer is as 'n ideologie nie; 'n 

teenreaksie op sekere samelewingsgebeure verteenwoordig of 'n instrument is in 

die hande van ekonomiese, sosiale en politieke kragte (Adam, 1994; Filatova, 

1994; Olzak, 1992; Weber, 1968). Volgens Bekker ( 1993) gee die oorbeklemtoning 

van enige een van hierdie perspektiewe aanleiding tot 'n gebrekkige begrip van 

etnisiteit. 

Ten einde grater integrasie van die primordialistiese, instrumentalistiese en sosiaal

konstruktivistiese perspektiewe te bevorder, stel Bekker (1993) voor dat etnisiteit 

op twee vlakke bestudeer word. Die eerste vlak het betrekking op die individu. 

Volgens Bekker is die volgende kwessies hier ter sprake: etniese identifisering; die 

ontwikkeling van etniese identiteit op individuele vlak; sosialisering; onderwys en 

ander sielkundige vraagstukke. Stereotipes word gewoonlik ook op hierdie vlak 

bestudeer. Etnisiteit is op individuele vlak hoogs veranderlik, aangesien individue 

'n keuse kan uitoefen of, in watter mate en op watter wyse hulle met 'n groep wil 

identifiseer in verskillende sosio-ekonomiese en politieke kontekste. Etnisiteit kan 

ook vir persoonlike gewin gemanipuleer word, terwyl die individu in die moderne 

were Id 'n keuse het tussen verskillende rol- en groepidentiteite. 

Alhoewel 'n begrip van die betekenis van etnisiteit vir die individu belangrik is, is 

dit nie genoegsaam nie. Etniese identiteit beteken min sander die bestaan van die 

etniese groep, omdat die konstruk op sigself 'n verhouding met 'n groep aandui. 
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Die tweede vlak verwys derhalwe na etniese gemeenskappe of groepe. Ses 

dimensies of eienskappe van etniese groepe word deur Bekker (1993) onderskei: 

'n kollektiewe naam; 'n mite v?.11 gemeenskaplike herkoms; 'n gemeenskaplike 

geskiedenis; 'n onderskeidende gemeenskaplike kultuur en simbole; 'n assosiasie 

met 'n spesifieke territoriale gebied en 'n mate van onderlinge solidariteit. Die 

verhouding tussen etniese groepe binne 'n sekere sosiale konteks is ook ter sprake. 

'n Groter mate van kontinu"iteit en permanensie kan op groepvlak onderskei word. 

Alhoewel die inhoud van grense kan verander om aan te pas by veranderende 

omstandighede en kontekste, bly die groep meestal 'n onderskeibare entiteit. Die 

feit dat daar soms sprake is van mobilisering en andersins weer nie, verander min 

aan die bestaan en voortbestaan van die groep en die feit dat die groep op sigself 

belangrike funksies vir die lede vervul. 

Volgens Bekker ( 1993) is albei vlakke van ontleding - asook die verhouding tussen 

hulle - belangrik vir 'n begrip van etnisiteit in die moderne wereld. Wanneer 

akademici die manipuleerbaarheid van etnisiteit op individuele vlak bestudeer, 

behoort hulle terselfdertyd die kontinu"iteit van die groep in gedagte te hou. Aan die 

ander kant kan maklik vasgekyk word teen die rol van groepe in grootskaalse 

sosiale, politieke en ekonomiese prosesse, terwyl die betekenis van etnisiteit vir die 

individu buite rekening gelaat word. Die kompleksiteit van etnisiteit kan alleenlik 

begryp word deur 'n ontleding van sosio-ekonomiese, politieke en kulturele aspekte 

op sowel individuele as groepvlak. Terselfdertyd moet in gedagte gehou word dat 

daar 'n voortdurende spanning bestaan tussen kontinu"iteit aan die een kant en die 

aanpassing, herkonstruksie en verandering van etnisiteit aan die ander kant. 

Die onderskeiding tussen die individuele vlak en groepvlak bring wel groter 

integrasie van oenskynlik teenstellende perspektiewe mee. Bekker ( 1993) gee egter 

nie 'n aanduiding hoe die gaping tussen die individu en die groep oorbrug word nie. 

Alhoewel hy etniese identiteit as 'n individuele veranderlike klassifiseer, dien 

etniese identifisering in werklikheid om die individu aan sy of haar etniese groep te 

verbind. 'n Sterk en goed gedefinieerde etniese identiteit en groepbewustheid kan 

insgelyks 'n eienskap van 'n individu of die eienskap van 'n groep as geheel wees. 

Persepsies van verwantskap en die kulturele erfenis van 'n groep speel waarskynlik 

'n belangrike rol in die vorming van etniese identiteit, terwyl groepgrense deur die 

aard en inhoud van etniese identiteit bepaal word. Hoe sterker individue met hulle 
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etniese groep identifiseer, hoe waarskynliker is dit dat hulle groot waarde sal heg 

aan die geskiedenis en kulturele erfenis van die groep en betrokke sal wees by 

groep- en kulturele aktiwiteite; hoe makliker sal dit wees om die groep te 

mobiliseer; hoe sterker en minder deurdringbaar sal die grense van die groep wees 

en hoe minder sal mense geneig wees om hulle identiteit te manipuleer of te poog 

om eerder in ander groepe opgeneem te word. Terwyl etniese identiteit 'n invloed 

op houdings en gedrag op individuele vlak kan he, sal die houdings en gedrag van 

die rndividu weer 'n invloed op die groep he. Die omringende sosiale, ekonomiese 

en politieke konteks kan weer etniese identifisering be"invloed. Etniese identiteit 

verbind gevolglik die individu met die groep en vice versa: "Social identity involves 

the process whereby the individual becomes part of a social group and the group 

becomes part of the individual's self-concept" (De la Rey, 1991, p. 44). 

2.4 'N OORKOEPELENDE OMSKRYWING VAN ETNISITEIT 

Op grond van die voorgaande bespreking van die dimensies en vlakke van etnisiteit 

kan 'n oorkoepelende omskrywing vir die verskynsel van etnisiteit afgelei word: 

Etnisiteit is 'n primere en langdurige bron van sosiale differensiasie wat deur 

individue en groepe vir identifikasie gebruik word. Etnisiteit impliseer 'n sielkundige 

komponent - etniese identiteit - wat op individuele en groepvlak waargeneem kan 

word en gebaseer word op persepsies van verwantskap en 'n gemeenskaplike 

kultuur wat aanleiding gee tot aanpasbare territoriale, kulturele of sosiale grense 

waardeur sekere mense in die groep ingesluit en ander uitgesluit word. Etniese 

identiteit verbind die individu met die groep en het 'n invloed op die houdings en 

gedrag van die individu en die groep. Op die individuele vlak kan etnisiteit in 

meerdere of mindere mate as willekeurig beskou word. Op groepvlak kan etnisiteit 

geredelik gemobiliseer en gepolitiseer word om te dien as belangegroep in die 

kompeterende interaksie met ander groepe in die groter samelewing. Op sowel 

individuele as groepvlak is etnisiteit onderhewig aan die invloed van die situasie of 

konteks. 

Hierdie omskrywing dien as die basis vir die verdere bespreking van die individuele, 

sosiale en politieke implikasies van etnisiteit en die empiriese navorsing wat deel 

vorm van die onderhawige studie. Dit dien ook as vertrekpunt vir die verskille wat 
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in die res van hierdie hoofstuk met ras en klas getrek word. 

2.5 ETNISITEIT EN RAS 

'n Vergelykende ontleding van verskillende kategoriee vir sosiale differensiasie soos 

etnisiteit, ras, klas, stand en minderheid/meerderheidstatus het aangetoon dat die 

meeste konseptuele verwarring rondom ras en etnisiteit voorkom (Rhoodie, 1992). 

Hierdie verwarring vorm dikwels die grootste struikelblok vir 'n rasionele debat oor 

etnisiteit, omdat die assosiasie met rassisme meebring dat baie sosiaal

wetenskaplikes niks met etnisiteit te doen wil he nie. 

Teoretici onderskei verskillende kontekste waarbinne die term ras gebruik word, 

naamlik 'n biologiese, sielkundige, sosiale, kulturele en politieke konteks (Korf, 

1993; Sekhute, 1994). Binne die biologiese konteks word ras algemeen gebruik as 

'n vorm van biologiese klassifikasie wat 'n groep mense met 'n spesifieke · 

kombinasie van fenotipiese kenmerke van genetiese oorsprong onderskei van ander 

subgroepe van die menslike spesie (Gouws, Louw, Meyer & Plug, 1979; Helms, 

1990; Korf, 1993). In die onderskeiding van rassegroepe val die klem gevolglik op 

fenotipiese eienskappe, terwyl kulturele patrone en 'n groepbewustheid groter 

gewig dra wanneer oor etnisiteit gepraat word. 

Daar word egter aanvaar dat, net soos wat 'n mens sielkundig met 'n etniese groep 

kan identifiseer, daar ook sprake kan wees van 'n rasidentiteit wat selfs onder 

sekere omstandighede belangriker kan wees as etniese identiteit (Helms, 1990; 

Korf, 1993). Rasidentiteit word gedefinieer as 'n kollektiewe identiteit wat 

gebaseer is op persepsies van gemeenskaplike rasselidmaatskap en -herkoms. 

lndividuele rasidentiteit hou gevolglik verband met die kwaliteit van 'n individu se· 

identifisering met die rassegroep waaraan hy of sy behoort. 

Die meeste probleme ontstaan egter met die sosiale gebruik van ras. Ras word 

dikwels gebruik om te verwys na stereotipiese eienskappe en sosiale opvattings 

wat min of geen verband hou met fenotipiese eienskappe nie. As sodanig word dit 

dikwels met 'n bepaalde rangorde of hierargie in verband gebring en dien as 

regverdiging vir diskriminasie {Rhoodie, 1992; Yee, Fairchild, Weizmann & Wyatt, 

1993). Die konsep ras word gevolglik sterk geassosieer met 'n vorm van sosiale 
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gedrag wat as rassisme bestempel word. Rassisme impliseer onder meer dat 

verskille wat tussen groepe bestaan ten opsigte van lewenspeil en sosiale 

gedragspatrone, oordryf, beklemtoon en in 'n negatiewe lig beskou word. Daar 

word verder aanvaar dat hierdie verskille op aangebore genetiese kenmerke berus. 

In teenstelling daarmee word etnisiteit nie gewoonlik per definisie met 'n rangorde 

of hierargie geassosieer nie. In lande soos Switserland en Belgie woon etniese 

groepe langs mekaar sonder dat 'n eksplisiete rangorde bestaan. Waar etnisiteit wel 

met rangorde verband hou, word na die ondergeskikte groep as 'n etniese 

minderheid verwys. 

Binne die kulturele konteks kom ook verwarring voor, omdat ras dikwels in verband 

gebring word met kulturele kenmerke. Volgens Rhoodie (1985) is die meeste 

rassegroepe egter etnies en kultureel kompleks gedifferensieer. In Suid-Afrika 

bestaan daar byvoorbeeld diepgaande verskille tussen Afrikaans- .en 

Engelssprekende witmense en word hulle op grond van kulturele en historiese redes 

as twee afsonderlike etniese grciepe onderskei (Raad vir Geesteswetenskaplike 

Navorsing, 1985). Dosyne grootskaalse oorloe tussen wit groepe in Europa 

gedurende die afgelope 300 jaar is getuienis dat kultureel-historiese identiteite en 

ideologiese verskille rasse-ooreenkomste totaal kan oorskadu. Rhoodie noem verder 

dat die wit ras, soos wat dit deur die man op straat gekonseptualiseer word, wel 

teoreties 'n enkele verwantskapgroep mag vorm, maar nie in die werklike lewe nie. 

Geen ingeligte persoon sal byvoorbeeld die argument ondersteun dat 

Afrikaanssprekende witmense, Finne, Russe, Tsjegge en Macedoniers 'n enkele, 

effektiewe verwantskap- of kultuurgroep vorm nie. Net so vorm alle swartmense 

of Asiers nie noodwendig 'n etniese groep nie. Die etniese konflikte in Za'ire, 

Angola, die Soedan en Rwanda is maar enkele bewyse dat daar ook skerp verskille 

tussen swart etniese groepe bestaan (Rhoodie, 1985). 

Binne die politieke konteks word die term ras gebruik om te verwys na 'n 

gemeenskaplike historiese agtergrond van bevoorregting of onderdrukking (Adam, 

1994; Bekker, 1993; Sekhute, 1994). Hierdie gebruik is veral in Suid-Afrika van 

toepassing waar dit gebruiklik is dat mense wat voel dat hulle deur die 

apartheidstelsel verontreg is, hulleself as swartmense beskou al sou hulle 

fenotipiese eienskappe nie met die swart ras ooreenstem nie. So is daar baie 

bruinmense en lndiers wat hulleself as swartmense bestempel. Mense wat deur die 
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stelsel bevoordeel is, word weer as wit geklassifiseer. Die gebruik van ras binne die 

politieke konteks impliseer gewoonlik dat die bestaan van etniese verdelings binne 

die swart of wit groep ontken word. Juis die ontkenning van etnisiteit bring me0 

dat etniese kwessies soos kultuur nie van ras onderskei of losgemaak kan word nie 

en dat die afkeuring van rassisme ook 'n afkeer aan etnisiteit impliseer. So word die 

aandrang op kultuurgebonde onderwys dikwels as rassisties bestempel en nie binne 

die konteks van die oorlewingsbelange van 'n etniese groep geevalueer nie. 

Volgens Rhoodie ( 1985) verteenwoordig ras en etnisiteit egter twee modusse vir 

sosiale kategorisering wat heeltemal onafhanklik kan varieer. Die sosiale gedrag van 

'n Afrikaner wat nie wil he dat sy dogter met 'n Griek trou nie, hou byvoorbeeld 

geen verband met ras nie, maar wel met etnisiteit. 'n Afrikaner wat egter nie 

beswaar het dat 'n tradisionele Jood of Portugees langs horn woon nie, maar kapsie 

maak as gekultiveerde swartes in sy woonbuurt intrek, toon 'n vorm van sosiale 

gedrag wat weinig met etnisiteit, maar baie met ras te make het. 

Dit is egter moontlik dat ras en etnisiteit in meerdere of mindere mate kan 

oorvleuel. So kan prominente uiterlike fenotipiese kenmerke belangrike kenmerke 

van gemeenskaplike afkoms word vir 'n etniese groep. Dit kan ook 'n belangrike rol 

speel in die wyse waarop daardie groep of groepe hulle sosiaal identifiseer. Die 

fisiese beeld word dan 'n onlosmaaklike deel van 'n etniese groep se identiteit. As 

sodanig kan dit belangrik wees in die differensiering van onsgroep- en 

hullegroeplede. Gedurende die Tweede Wereldoorlog is blonde hare en blou oe 

byvoorbeeld voorgehou as die ideale eienskappe van Duitsers. In die geval van 

swartmense in die VSA val etnisiteit en ras feitlik geheel en al saam. Hierdie groep 

word nie alleen op grond van fenotipiese eienskappe van die res van die bevolking 

van die VSA onderskei nie. Hulle ervarings binne die VSA het ook gelei tot die 

vorming van persepsies van 'n gemeenskaplike Afrika-herkoms en gesamentlike 

lotsbestemming (slawerny en onderdrukking), terwyl eiesoortige kulturele patrone 

mettertyd ontwikkel het (Hecht et al., 1993). Dit het meegebring dat hulle tans 

verkies om hulleself as 'n etniese eerder as 'n rassegroep te identifiseer (Van den 

Berghe, 1981 }. 

Aangesien fenotipiese kenmerke baie duideliker is as kulturele kenmerke en 

geneties oorgeerf word, neig samelewings waar groepdifferensiasie hoofsaaklik op 
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fenotipiese kenmerke berus, om meer rigied te wees as gemeenskappe waar 

kulturele kenmerke voorrang geniet (Van den Berghe, 1981). Wanneer persepsies 

van verwantskap hoofsaaklik op fenotipiese kenmerke berus, is dit moontlik dat 

rassisme kan funksioneer as 'n spesiale geval van etnosentrisme. Van den Berghe 

beklemtoon egter dat mense geneig is om hulle verwantskapgroep te bevoordeel 

en nie mense wat dieselfde as hulle lyk nie. Fenotipiese kenmerke is gevolglik slegs 

belangrik in soverre as wat hulle funksioneer as 'n aanduiding van gemeenskaplike 

verwantskap. 

Ten slotte kan onomwonde gestel word dat ras nie 'n voorwaarde vir etnisiteit is 

nie (Rhoodie, 1992). Ras is derhalwe ook nie 'n onlosmaaklike deel van etnisiteit 

nie. Nog minder is dit 'n voldoende kriterium vir etnisiteit. Wat etnisiteit betref, is 

ras belangrik wanneer 'n groep mense verkies om fenotipiese kenmerke as 'n 

relevante kriterium van hulle etniese affiliasie te beskou. In sulke gevalle dien 

fenotipiese verskille om gemeenskaplike verwantskap meer sigbaar te maak. Dit kan 

egter nie op sy eie aanleiding gee tot die vorms van sosiale differensiasie wat 

gewoonlik met etnisiteit geassosieer word nie. In die bestudering van etnisiteit moet 

die verband tussen ras en etnisiteit in perspektief beskou word en daarteen gewaak 

word om die negatiewe konnotasies wat met ras en rassisme geassosieer word, 

ook aan etnisiteit te koppel. 

2. 6 ETNISITEIT EN KLAS 

Etnisiteit en klas kan beskou word as twee van die belangrikste beginsels van 

sosiale differensiasie - en as sodanig van sosiale mobilisering - in moderne, 

komplekse samelewings (Horowitz, 1985; Rhoodie, 1985, 1992; Van den Berghe, 

1 981). Hulle is egter fundamenteel verskillend en kan, net soos etnisiteit en ras, 

onafhanklik varieer. Albei is belangrik en pogings om die een tot die ander te 

reduseer, kan 'n struikelblok word om 'n volledige begrip van sosiale prosesse te 

verkry. 

Terwyl sielkundige identifisering met 'n etniese groep berus op persepsies van 

verwantskap en 'n gemeenskaplike kulturele fokus, hou Karel Marx se teorie oor 

klasse-affiliasies ook verband met afkoms (Horowitz, 1985). Die Marxistiese 

ideologie beweer dat 'n mens se klasseposisie oorgeerf word en bepaal word deur 
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jou ouers se posisie in die samelewing. Sosiale klas is gevolglik 'n onontwykbare 

lot waarvan die individu nie kan ontsnap nie. Sosiale klasse word beskou as geslote 

konflikgroepe wat permanent saamgestel word en alle ander belange oorskry. 

Klassebelange word derhalwe as belangriker beskou as die belange van die individu. 

Daar word ook geglo dat 'n utopiese samelewing sal aanbreek as klasseverskille 

eers uitgewis is. 

Horowitz ( 1985) is egter van mening dat Marx se profesiee oor klasseverskille 

ondermyn word deur die onakkuraatheid van sy konseptualisering van klasse

affiliasies. Marx se opvatting dat klasselidmaatskap oorgeerf word en 'n 

onontwykbare lot verteenwoordig, word genegeer deur die hoe sosiale mobiliteit 

in moderne Westerse samelewings. Daar bestaan ook navorsingsgetuienis dat 'n 

hoe persentasie van armes in die stedelike gebiede van ontwikkelende lande daarin 

slaag om hulle materiele posisie aansienlik te verbeter (Nelson, 1979). Oor 

generasies heen slaag 'n meerderheid van die kinders van ongeskoolde werkers om 

semi-geskoolde en witboordjiewerkers te word, terwyl sommige uiteindelik 

professionele beroepe beklee. Hierdie tendens is te danke aan die kragtige invloed 

van die skoolstelsel in die regulering van die toegang tot elite posisies in die 

samelewing en die neiging dat sekondere skole gewoonlik mense uit 'n bree 

spektrum van die samelewing trek. Suid-Afrikaanse en buitelandse opnames het 

dan ook aangetoon dat mense nie juis vyandig teenoor ander klasse is nie, maar 

eerder begeer om na 'n hoer klas te beweeg (Mayer, 1975; Nelson, 1979). 

Horowitz kom tot die gevolgtrekking dat geen bevestiging gevind kan word vir Marx 

se deterministiese siening van klasselidmaatskap nie. 

Volgens Van den Berg he ( 1981) word klasse-affiliasies in werklikheid gebaseer op 

individuele belange. Klassesolidariteit behels niks meer as die oorvleueling van die 

selfsugtige aspirasies van een individu met die van ander lede van dieselfde klas 

nie. Werkers sal byvoorbeeld slegs by 'n vakbond aansluit as hulle individueel 

daarby kan baat. Horowitz (1985) noem verder dat lidmaatskap van 'n klas dikwels 

vloeibaar is, aangesien sosiale mobiliteit dit vir die individu moontlik maak om van 

een klas na 'n ander te beweeg om sodoende sy of haar individuele aspirasies te 

bevredig. Daar bestaan gevolglik 'n omgekeerde verhouding tussen die intensiteit 

van klassekonflik en die openheid van sosiale klasse in 'n samelewing. Hoe makliker 

dit vir mense is om die konflikgroep te verlaat, hoe skraler is die moontlikheid dat 
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hulle hele wese by die klassekonflik betrokke sal wees. 

Vol gens Horowitz ( 1985) is Marx se idees veel eerder van toepassing op etniese 

groepe. Etniese groeplidmaatskap word wel by geboorte vasgele. Marx se 

bewerings dat klasselidmaatskap alle aspekte van die sosiale lewe omvat, is ook 

eerder op etnisiteit van toepassing. Aangesien etnisiteit op persepsies van 

verwantskap gebaseer is, neig lidmaatskap van 'n etniese groep ·om meer 

permanent te wees as klasselidmaatskap. Alhoewel etniese grense kan verander of 

verskuif, word hierdie veranderings beperk deur persepsies van verwantskap: 

Ethnicity after all refers to a community linked by blood, actual in terms of 

relatedness, or mythical in terms of beliefs. Class comrades may be addressed as 

"brothers" but fellow ethnics are brothers in a sense closer to actual brothers 

(Glazer in Rhoodie, 1985, p. 36). 

Al berus persepsies van verwantskap dikwels op mites, kan mites van verwantskap 

nie oornag geskep word nie. Lidmaatskap van 'n etniese groep gaan gevolglik 

dieper en is meer fundamenteel as klasselidmaatskap of, soos Van den Berghe 

(1981, p. 243) dit stel: "Blood runs thicker than money."· 

Die gevolg is dat etnisiteit 'n meer afdwingbare en meeslepende groepaffiliasie is 

as klas (Horowitz, 1985; Rhoodie, 1985). Daar is ook 'n groter konflikpotensiaal 

verbonde aan etnisiteit, terwyl etniese konflikte neig om meer venynig en 

hardnekkig te wees as klassekonflikte. Die Noord-Suid konflik in die Soedan het 

byvoorbeeld 17 jaar geduur. Hierteenoor is vakbondstakings van minder as 24 uur 

geensins uitsonderlik nie. Dit is ook makliker om 'n etniese groep te mobiliseer, 

omdat etniese sentimente dikwels irrasioneel is en logiese argumente nie 'n 

voorwaarde is vir mobilisering nie (Van den Berghe, 1981 ). Dit is dikwels 

genoegsaam om die illusie te skep of die realiteit van 'n eksterne bedreiging te 

benut. Etniese konflikte kan ook opvlam as gevolg van gerugte dat iemand 

doodgemaak of beseer is of dat die lid van die onsgroep deur die hullegroep beledig 

is. 

Dit beteken egter nie dat etnisiteit onder alle omstandighede belangriker is as klas 

nie of dat etniese solidariteit altyd makliker opgewek word as klassesolidariteit nie. 
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Dit is moontlik dat 'n klasse-identiteit soortgelyk aan etniese identiteit kan 

ontwikkel wanneer die lede van 'n klas bewus word van hulleself as 'n afsonderlike 

groep wat op grond van een of meer eienskappe van ander groepe onderskei word 

(Hanf, 1989). Klassesolidariteit, anders as etniese lojaliteit, is egter afhanklik van 

gemeenskaplike belange wat eers oortuigend gedemonstreer moet word voordat 'n 

klassegroep effektief gemobiliseer kan word. Selfs dan is klassebelange onderworpe 

aan die selfsugtige begeertes van lede. Die suksesvolle klasse-organiseerder moet 

altyd sy of haar lede oortuig dat hulle persoonlike belang het by kollektiewe 

aktiwiteite: 

Class is therefore an alliance of convenience, based on selfish opportunism. It is 

vulnerable to changes in circumstances and can quickly disintegrate, because a 

class is not a preexisting solidary community, but class formation is not constrained 

by preexisting groups. Class groups can be formed out of coalitions of disparate 

groups sharing only a common interest in taking collective action (Van den Berghe, 

1981, p. 244). 

Ten spyte van die feit dat klas en etnisiteit twee onafhanklike beginsels van sosiale 

differensiasie verteenwoordig, is hulle dikwels nou verweef op 'n komplekse wyse 

(Van den Berghe, 1981). Die interaksie tussen klas en etnisiteit is inderdaad een 

van die moeilikste probleme in die ontleding van heterogene samelewings. Daar 

bestaan 'n wye verskeidenheid van moontlikhede ten opsigte van die verhouding 

tussen ras en klas. In Switserland is daar byvoorbeeld amper geen verband tussen 

klas en etnisiteit nie; in Quebec en Noord-lerland bestaan daar 'n mate van 

verband, terwyl die twee verskynsels in Peru feitlik saamval. Van den Berghe maak 

enkele veralgemenings uit die groot verskeidenheid van moontlikhede: 

* 

* 

Klas en etnisiteit is skynbaar antitetiese beginsels van sosiale organisasie. As· 

die een sterker word, neem die belang van die ander af. As 'n samelewing 

hoofsaaklik op grond van etniese verskille gedifferensieer word, sal 

klasselidmaatskap waarskynlik van minder belang wees. As klassekonflikte 

egter belangriker word as etniese verdelings, sal etniese belange waarskynlik 

oorheers word deur die definiering van probleme in terme van klassebelange. 

Waar etniese verskille saamval met klasseverskille, neig etniese konflikte om 

meer venynig en intens te wees. Die rede vir hierdie tendens is dat die 
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oorsake van die konflik verskuif vanaf die regte van 'n etniese groep tot 

outonomie, selfbeskikking en kulturele identiteit na meer radikale eise vir die 

gelyke verdeling van hulpbronne en die verandering van die klassesisteem. 

Die uitkoms van sodanige konflikte is egter oor die algemeen minder radikaal. 

Die resultaat is dikwels dat die klasseverskille wat aanvanklik tussen die 

twee groepe voorgekom het, na die konflik binne die voorheen ondergeskikte 

groep voorkom. Klasseverskille is egter nie irrelevant nie en kan etniese 

konflikte in groot mate oorskadu of vererger. 

Sowel etniese as klassegroepe varieer aansienlik ten opsigte van openheid 

en rigiditeit. Variasies wat onder etniese groepe voorkom, hou weer 

belangrike implikasies in vir klasse en andersom. Waar klasseverskille 

byvoorbeeld rigied is en sosiale mobiliteit beperk word, neig klasse om die 

eienskappe van etniese groepe aan te neem. Andersom, waar etniese grense 

vloeibaar en deurdringbaar is, is etniese groepe geneig om soos klasse te 

funksioneer. 'n Voorbeeld van rigiede klasseverskille is die 

beroepstratifisering wat in Europa van krag was voor die 19de eeu. 

Voorregte soos rang, status, rykdom en beroep is hoofsaaklik oorgeerf. 

Sosiale klasse het gevolglik die eienskappe van etniese groepe begin 

aanneem en 'n eie kultuur, drag, dialek en sosiale instellings ontwikkel. Die 

teenoorgestelde is ook waar. Waar die dominante groep in 'n etnies 

heterogene samelewing nie die akkulturasie en assimilasie van die lede van 

minderheidsgroepe teenstaan nie, sal lede van minderheidsgroepe neig om 

met die dominante groep te assimileer ten einde sosiaal opwaarts te beweeg. 

'n Goeie voorbeeld is die mate waarin Europese immigrante in die VSA met 

die dominante Engelssprekende groep assimileer. Die neiging van etniese 

groepe om die eienskappe van klasse aan te neem en vice versa, bring mee 

dat sommige teoretici die term etniese klasse gebruik of praat van 'n 

kulturele verdeling van arbeid. Sodoende word net weer geillustreer hoe 

ingewikkeld die verhouding tussen etnisiteit en klas is ten spyte van die feit 

dat hulle beskou word as twee onafhanklike beginsels van sosiale 

differensiasie. 

Samevattend kan die gevolgtrekking gemaak word dat, aangesien etnisiteit meer 

fundamenteel van aard is en die totale sosiale lewe van die individu oorspan, 
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etniese verdelings 'n groter gevaar vir die stabiliteit van 'n samelewing inhou as 

klasseverdelings. Dit is nie alleenlik makliker om etniese lojaliteite te mobiliseer nie, 

maar etniese konflik is gewoonlik ook meer intens en langdurig as klassekonflik. 

Konflik wat met etnisiteit verband hou, kan egter vererger word as etniese 

verdelings en klasseverskille saamval. Die konflikpotensiaal verbonde aan etnisiteit 

kan derhalwe verminder word deur die moontlikheid tot sosiale mobiliteit te 

verhoog. Sosiale mobiliteit is veral belangrik in besonder rigiede samelewings waar 

etniese verdelings gebaseer word op duidelik onderskeibare fenotipiese eienskappe 

soos velkleur. 

2. 7 SAMEVA TTING 

Die afleiding kan gemaak word dat etnisiteit 'n multidimensionele sosiale verskynsel 

is wat 'n meer komplekse en fundamentele modus van sosiale differensiasie 

verteenwoordig as ras of klas. Etnisiteit het nie slegs implikasies vir die volle 

spektrum van die sosiale, ekonomiese en politieke terreine nie. Dit raak ook elke 

individu ten nouste en hou verband met van die intiemste verhoudinge in die gesin

en familiekring tot by die individu se verhouding met sy eie groep, ander groepe in 

die bree samelewing en die staat waarbinne hy of sy woonagtig is. As sodanig is 

etnisiteit onderliggend aan baie vorms van politieke en sosiale gedrag. Die 

bestudering van etnisiteit is gevolglik nie slegs belangrik om 'n beter begrip van 

grootskaalse sosiale en politieke prosesse in veral heterogene samelewings te 

verkry nie. Dit is ook noodsaaklik om die aanpassing van die individu binne grater 

of kleiner samelewingsisteme te verstaan. In die volgende hoofstukke sal aandag 

gegee word aan die implikasies van etnisiteit vir die individu, die samelewing en die 

staat. 
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HOOFSTUKS 
ITNmrBT OP MDMDUB.E VLAk 

3. 1 INLEIDING 

In Hoofstuk 2 is onderskei tussen twee vlakke van etnisiteit, naamlik die individuele 

vlak en die vlak wat verband hou met die groep en die verhouding tussen groepe 

(Bekker, 1993). Volgens Bekker het die individuele vlak betrekking op etniese 

identiteit, die ontwikkeling van etniese identiteit, sosialisering en ander sielkundige 

prosesse. lndien etnisiteit in der waarheid in verband gebring kan word met die 

sielkunde van die individu, word die stelling weerle dat etnisiteit bloot 'n ideologie 

is of dien as instrument in die hande van die elite om 'n magsposisie te verkry. Aan 

die ander kant bied dit 'n verklaring vir die feit dat etniese en ander groepidentiteite 

soms gemanipuleer word ter wille van persoonlike gewin en dat mense verskil in 

die mate waarin hulle met hul etniese groep identifiseer en die betekenis wat hulle 

heg aan hulle lidmaatskap van 'n etniese groep. 

Etniese identiteit is egter nie slegs in die bestudering van die individu belangrik nie. 

Dit vorm ook 'n brug tussen die individu en die groep (De la Rey, 1991 ). So kan 

sterk of swak etniese identifisering sowel 'n individuele as 'n groepeienskap wees. 

Die bestudering van identiteit - en spesifiek etniese identiteit - is gevolglik ook van 

belang om die optrede van 'n groep en die verhouding tussen groepe in 'n 

samelewing te verstaan. 

In hierdie hoofstuk val die fokus op teoriee wat verband hou met identiteit en met 

etniese identiteit as komponent van identiteit. Daar word verder gekyk na die lig 

wat empiriese navorsing kan werp op die implikasies wat etniese identiteit kan 

inhou vir die sielkundige welsyn van die individu, individuele gedrag asook die 
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verhouding tussen die individu en sy of haar etniese groep. 

3.2 IDENTITEIT AS SIELKUNDIGE KONSTRUK 

3.2.1 Omskrywing van identiteit 

Die term identiteit het in die moderne Westerse samelewing een van die gewildste 

sielkundige terme in die volksmond geword. 'n Duitse resensent van 'n boek van 

Erikson ( 1968a) bestempel dit as die troetelkonsep van die Amerikaanse populere 

sielkunde. ldentiteit word dan ook in verband gebring met 'n wye verskeidenheid 

verskynsels soos soeke na identiteit, selfaktualisering en belewing van 'n 

identiteitskrisis sender dat mense werklik weet wat dit betaken. Erikson beskou dit 

gevolglik as noodsaaklik dat sosiaal-wetenskaplikes eers duidelik omskryf wat hulle 

met die term identiteit bedoel alvorens hulle dit gebruik of bespreek. 

De aux ( 1993) beskryf identiteit eenvoudig as die antwoord op die vraag: "Wie is 

ek?" Ook Baumeister (1986) omskryf identiteit as 'n definisie of interpretasie van 

die self. Hierdie definisie en/of interpretasie van die self gaan egter veel verder as 

'n naam of die toekenning van sekere etikette (byvoorbeeld mooi, slim, man, vrou, 

Engels of onderwyser) aan 'n persoon. Mense wat 'n identiteitskrisis beleef, kan 

nie die probleem oplos deur slegs hulle identiteitsdokumente te raadpleeg nie. 

Marcia ( 1980) gee daarom 'n omvattender beskrywing van identiteit en bestempel 

dit as 'n selfstruktuur - 'n interne, selfgekonstrueerde, dinamiese organisasie van 

drifte, vermoens, opvattings, opinies en individuele geskiedenis. As hierdie 

struktuur nie goed ontwikkel het nie, is mense geneig om onseker te wees oor hulle 

eie uitsonderlikheid. Hulle is verder geneig om afhanklik te wees van eksterne 

bronne vir selfevaluering. Daarenteen is mense met 'n goed ontwikkelde identiteit 

sterk bewus van hulle uitsonderlikheid van en ooreenkomste met ander mense. 

Hulle het ook 'n goeie begrip van hulle eie swakhede en sterkpunte. Die 

identiteitstruktuur is ook nie staties nie, maar dinamies. Nuwe elemente word 

voortdurend met die bestaande struktuur ge'integreer, terwyl ander in belangrikheid 

afneem en selfs verdwyn. Die totale struktuur kan ook verskuif. 

Twee definierende kriteria van identiteit word uitgelig, naamlik kontinu'iteit en 

uitsonderlikheid (Baumeister, 1986; Epstein, 1978; Erikson, 1968a, 1968b; Gouws 
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et al., 1979; Hoare, 1991; Murguia, Padilla & Pavel, 1991 ). Kontinui"teit verwys na 

die vermoe van die individu om as 'n samehangende geheel voort te bestaan en 

dieselfde te bly ten spyt& van die verloop van tyd, sosiale veranderings en die 

vereistes van 'n verskeidenheid rolle. Kontinu"iteit beteken nie dat daar geen 

verandering plaasvind ten opsigte van sekere aspekte van identiteit nie. Dit 

impliseer egter wel dat 'n sekere ge"integreerde kern behoue bly, dit wil se die idee 

van permanensie wat die individu anker in 'n onstabiele en veranderende wereld. 

Uitsonderlikheid beteken om anders as ander mense te wees. ldentiteit moet 

gevolglik sekere komponente bevat wat die individu onderskei van die totale 

mensdom of van sekere ander mense of groepe mense. Epstein beskryf identiteit· 

as 'n bewustheid van die self as 'n afsonderlike, maar georganiseerde entiteit wat 

verskillend is van die omgewing; 'n entiteit wat oor kontinu"iteit en rigting beskik en 

waarvan die kern dieselfde bly te midde van veranderings in die omgewing. 

Erikson ( 1968a, 1968b) le klem op die verhouding tussen die individu en die 

omgewing - in die besonder die sosiale omgewing - in die definiering van identiteit. 

Hy gebruik die term psigososiale identiteit in hierdie verband. Psigososia/e identiteit 

word omskryf as 'n deels bewuste, maar grotendeels onbewuste wete van wie 'n 

mens is, beide as individu en as lid van 'n samelewing. Die sosiale komponent 

impliseer meer as die vervulling van sekere rolle. Die ontwikkeling van 'n volwasse 

psigososiale identiteit is afhanklik van die bestaan van 'n betekenisvolle groep of 

groepe wie se waardes deur die individu gei"nternaliseer word en by wie hy of sy 

suksesvol ge"integreer word: "Psychosocial identity thus depends on a 

complementarity of an inner (ego) synthesis in the individual and of role integration 

in his group" (Erikson, 1968b, p. 61 ). 

Net soos Erikson (1968a, 1968b) onderskei Tajfel (1978, 1981) - 'n sosiaal

sielkundige - tussen individueel sielkundige en sosiale komponente van identiteit 

(kyk Afdeling 3.3). Die gevolgtrekking kan gemaak word dat identiteit nie 'n 

eenvoudige en unitere konstruk is nie (Baumeister, 1986; Deaux, 1993; Epstein, 

1978; Hecht et al., 1993). ldentiteit bestaan uit 'n verskeidenheid komponente of 

subidentiteite wat op 'n komplekse wyse tot 'n samehangende en buigsame geheel 

ge"integreer word. Volgens Baumeister kan die identiteit van 'n individu as goed 

gedefinieerd bestempel word as elke komponent iets bydra om die twee 

definierende kriteria - kontinu"iteit en uitsonderlikheid - te bevredig. 
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Heetwat konseptuele verwarring bestaan ten opsigte van die gebruik van die terme 

identiteit en se/fkonsep. Alhoewel sommige outeurs dit as twee verskillende 

konstrukte beskou, kom Breakwell ~ 1992) tot die gevolgtrekking dat dit feitlik 

onmoonttik is om konsensus te bereik oor wat die verskille of ooreenkomste in 

werklikheid is. Ook Sherif ( 1968) gebruik die twee terme as sinonieme in sy 

omskrywing van die term selfkonsep in die International encyclopedia of the social 

sciences. Vir die doeleindes van hierdie tesis word daar nie 'n onderskeid tussen 

identiteit en selfkonsep gemaak nie. Die term identiteit word meestal gebruik en 

verwys na psigososiate identiteit soos deur Erikson (1968a, 1968b) en Tajfel 

(1978, 1981) gekonseptualiseer. As 'n bespreking betrekking het op subidentiteite, 

word die betrokke komponent of subidentiteit spesifiek van die groter geheel 

onderskei. 

3. 2. 2 Die funksies van identiteit 

Baumeister (1986) onderskei drie funksies wat identiteit vir die individu vervul. In 

die eerste plek help identiteit die individu om keuses te maak. Selfdefiniering 

impliseer die internalisering van sekere waardes, norms en beginsels. Hierdie 

waardestruktuur stel die individu in staat om op 'n bestendige en doelgerigte wyse 

keuses te maak ten opsigte van gewenste vorms van gedrag, prioriteite daar te stet 

en doelstellings te selekteer wat rigting en betekenis aan sy of haar lewe gee. 

tdentiteit speet verder 'n belangrike rol in interpersoonlike en 

tussengroepverhoudinge. Volgens Marcia (1980) hou identiteit sterk verband met 

die vermoe om diepgaande en intieme verhoudinge aan te knoop. tndividue wie se 

identiteit nie goed gedefinieerd is nie, vind selfonthulling in persoonlike verhoudinge 

moeilik en bedreigend. tntimiteit gaan noodwendig gepaard met kwesbaarheid en. 

mense sat slegs waag om hulleself bloot te stel as hulle oor die innerlike sekuriteit 

van 'n goed gedefinieerde identiteit beskik. Die invloed van identiteit op 

tussengroepverhoudinge word in Hoofstuk 4 bespreek. 

'n Goed gedefinieerde identiteit is ook 'n bron van innerlike krag en verleen aan die 

individu die vermoe om uit te hou en deur te druk ten spyte van ongunstige 

omstandighede, struikelblokke en teleurstellings. Hierdie eienskappe is enersyds 

gebaseer op reatistiese persepsies van die eie potensiaat wat weer lei tot die stet 
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van haalbare doelstellings. Dit berus op 'n positiewe selfbeeld wat gewortel is in 

die geloof dat dit wel moontlik is om die doelstellings wat gestel is, te gebruik (kyk 

Afdeling 3.2.5). 'n Goed gedefinieerde identiteit !;npliseer gevolglik meer as om 'n 

goeie idee van jou persoonlike potensiaal te he. Dit behels ook die geloof dat 'n 

mens wel in staat is om dit te bereik wat jy jouself ten doel stel op grond van jou 

waargenome potensiaal asook die werklike aksie wat met die nastrewing van ideale 

gepaardgaan. 

3.2.3 Die ontwikkeling van identiteit 

Geen individu word met 'n goed gedefinieerde identiteit gebore nie. Die verwerwing 

van identiteit is 'n proses wat in die vroegste baba- en kinderjare begin en 

dwarsdeur die lewe van die individu voortduur (Epstein, 1978; Erikson, 1968a; 

Freeman, 1993; Marcia, 1980). Erikson se teorie oor die ontwikkeling van identiteit 

dien vandag nog as die basis vir die meeste navorsing wat oor die ontwikkeling van 

identiteit gedoen word. 

Volgens Erikson (1968a) behels identiteitsontwikkeling 'n proses van gelyktydige 

waarneming, refleksie en eksplorasie; 'n proses wat op alle vlakke van psigiese 

funksionering plaasvind. Dit is 'n proses waartydens die individu homself of 

haarself evalueer in die lig van hoe hy of sy waarneem dat betekenisvolle ander 

mense hom/haar beoordeel. Tegelykertyd word ander mense geevalueer in die lig 

van hoe die individu homself of haarself in vergelyking met die self en in 

vergelyking met ander waarneem. Hierdie proses vind meestal in die onbewuste 

plaas, terwyl innerlike prosesse en uiterlike omstandighede dien om bepaalde 

fasette van identiteit in die fokus te plaas. 

Die proses van identiteitsontwikkeling verander en ontwikkel voortdurend. Dit word 

byvoorbeeld meer inklusief soos wat die individu bewus word van 'n steeds wyer 

wordende sirkel van betekenisvolle ander. In die begin is die baba byvoorbeeld 

slegs bewus van die moeder- en vaderfigure, maar later sluit die kring gesins- en 

familielede, kultuurgenote en uiteindelik die ganse mensdom in. Adolessensie word 

as 'n kritieke fase beskou, omdat die meeste eksplorasie gedurende hierdie tydperk 

plaasvind. 
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Gedurende die ontwikkelingsproses kan dit gebeur dat 'n individu 'n identiteitskrisis 

beleef. So 'n krisis kan weer daartoe lei dat 'n persoon besluit om sekere waardes 

of identiteitskomponente wat aan horn of haar oorgedrn word, te verwerp. 

Sodanige verwerping impliseer nie dat die proses van identiteitsontwikkeling skeef 

geloop het nie. Dit is eerder die resultaat van refleksie op die sosiale en fisiese 

omwereld. Verwerping van die status quo mag deel vorm van die vorming van 'n 

meer betekenisvolle en gedifferensieerde identiteit. 

Alhoewel Erikson (1968a) 'n persoonlikheidsielkundige binne die psigoanalitiese 

tradisie was, het hy van die individualistiese tradisie weggebreek deur erkenning te 

gee aan die rel van die samelewing en kultuur in die ontwikkeling van identiteit. 

Hy kritiseer die tradisionele sielkunde van sy tyd - en in die besonder die 

psigoanalise - omdat daar nie ruimte geskep word vir die invloed van die sosiale en 

fisiese omgewing nie. Hy gebruik in hierdie verband die Duitse woord Umwelt wat 

dui op sowel die eksterne as die interne omgewing. Hy beskou die innerlike 

omgewing as belangrik, omdat die uiterlike omgewing uiteindelik as herinneringe 

en geskiedenis in die innerlike omgewing opgeneem word. Die verlede wat 

sodoende deel word van die innerlike omgewing, bly by die mens en be"invloed horn 

of haar voortdurend. 

Vir Erikson ( 1968a) is identiteit nie bloat 'n persoonlike saak nie, maar sentraal tot 

historiese en sosiologiese evolusie. Dit beteken dat die ontwikkeling van identiteit 

voortdurend be"invloed word deur die interaksie tussen sielkundige, sosiale en 

historiese prosesse. ldentiteitsontwikkeling kan gevolglik as 'n psigososiale 

relatiwiteit gekonseptualiseer word. Wat die bestudering van identiteit betref, 

beskou hy dit as noodsaaklik dat persoonlikheidsielkundiges die omgewing insluit, 

terwyl sosiaal-sielkundiges vir die individu ruimte skep. Gesamentlik moet 'n nuwe 

veld met nu we konsepte geskep word. 

Erikson ( 1968a) beskou die sosiale omgewing as 'n integrate deel van die individu 

se lewe van geboorte af. Soos reeds genoem, vind die eerste sosialisering plaas 

tydens die vroegste interaksie tussen moeder en kind. Stap-vir-stap word die 

individu blootgestel aan die groter samelewing en uiteindelik ingelyf by die tradisies 

van sy of haar etniese, kultuur- of rassegroep. Persoonlikheids- en 

identiteitsontwikkeling is afhanklik van die individu se gereedheid om te streef na, 
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bewus te wees van en interaksie te he met 'n steeds wyer wordende radius van 

betekenisvolle individue, groepe en sosiale instellings. Elke individu word 

voortdurend be"invloed deur sy of haar konteks, maar bemeester die omgewing ook 

aktief en werk mee om 'n nuwe konteks te skep. Sodoende word groepe se 

ervarings en die betekenis en inhoud van die bepaalde groepidentiteite aan horn of 

haar oorgedra. 

ldentiteitsontwikkeling kan ten slotte beskou word as 'n proses wat enersyds in die 

kern van die individu gelee is, maar andersyds ook tot die sosiale omgewing - en 

in die besonder tot die kern van betekenisvolle groepe - behoort. Die konsep 

verteenwoordig gevolglik die raakpunt tussen die individu en die samelewing. 

3.2.4 Fases in die ontwikkeling van identiteit 

Ten einde empiriese navorsing oor die teorie van Erikson (1968a) moontlik te maak, 

gebruik Marcia ( 1980) 'n model vir die ontwikkeling van identiteit. Hierdie model 

vorm vandag 'n integrale deel van die teorie van identiteitsontwikkeling. Dit is 

gebaseer op die uitgangspunt van Erikson dat die verwerwing van 'n goed 

gedefinieerde identiteit die resultaat is van periodes van eksplorasie, refleksie en 

eksperimentering ten opsigte van bepaalde identiteitskomponente. Vier fases word 

onderskei: 

* 

* 

Die diffuse fase 

Die identiteit van 'n persoon wat nog geen eksplorasie gedoen het nie, word 

as diffuus bestempel. Mense wat in hierdie fase verkeer, besit geen 

vastigheid of koers ten opsigte van 'n bepaalde identiteit of komponent nie. 

Alhoewel dit nie onmoontlik is dat tekens van 'n identiteitskrisis waargeneem 

kan word nie, is 'n sterk verbondenheid aan die bepaalde 

identiteitskomponent feitlik totaal afwesig. 

Voorafbeslissing 

Die fase van voorafbeslissing impliseer dat identifikasie gebaseer word op die 

waardes van ouers, ander rolmodelle en outoriteitsfigure sender dat enige 
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* 

* 

selfstandige eksplorasie of refleksie gedoen is. Daar is weinig tekens van die 

belewing van 'n identiteitskrisis. Tog kan mense wat in die fase verkeer, 'n 

groot mate van verbondenheid met die bepaalde identiteitskomponent toon. 

Moratorium 

Die moratoriumfase verteenwoordig 'n tydperk van eksplorasie en 

eksperimentering sonder dat 'n beslissing ten opsigte van 'n bepaalde 

identiteitskomponent geneem is. By hierdie persone is daar wel in meerdere 

of mindere mate sprake van 'n identiteitskrisis. Wanneer 'n gevoel van 

verbondenheid met die bepaalde komponent teenwoordig is, is-dit gewoonlik 

vaag en onseker. 

ldentiteitsverwerwing 

ldentiteitsverwerwing behels die internalisering van 'n bepaalde 

identiteitskomponent en 'n besluit tot verbondenheid nadat 'n mate van 

selfstandige en persoonlike eksplorasie plaasgevind het. 

ldentiteitsverwerwing het gewoonlik ook 'n gedragskomponent wat die 

aktiewe nastrewing behels van waardes en ideate wat met die bepaalde 

komponent verband hou. Die proses van identiteitsverwerwing eindig egter 

nie met besluitneming en internalisering nie. Die meeste mense beleef 

siklusse van verdere eksplorasie en herevaluering van die rol en betekenis 

van 'n bepaalde identiteitskomponent. 'n Terugkeer na enige een van die 

vorige fases is ook moontlik. ldentiteitsverwerwing beteken ook nie dat 'n 

persoon nie weer 'n identiteitskrisis kan beleef nie. 

Marcia ( 1980) waarsku dat identiteitsverwerwing nie sonder meer as die absolute 

ideaal gestel kan word nie. Ware identiteitsverwerwing kan immers nie sonder 

eksplorasie plaasvind nie. Dit is ook waar dat gesonde en patologiese aspekte 

verbonde is aan al vier fases. Die fase van voorafbeslissing kan byvoorbeeld 

kenmerkend wees van sekere ontwikkelingsfases en kan 6f deur standvastigheid 

6f deur rigiditeit gekenmerk word. Mense in die moratoriumfase kan weer 6f as 

sensitief 6f as angstig en onseker waargeneem word. Diffuse identiteit kan 

kenmerkend wees van 'n sorgelose persoonlikheid, maar ook 'n aanduiding wees 
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van skisofreniese neigings. Die verwerwing van 'n goed gedefinieerde identiteit 

word meestal geassosieer met 'n sterk, buigsame en selfgemotiveerde 

persoonlikheid. Wanneer identiteitsverwerwing egter te vroeg plaasvind of 'n 

persoon nie bereid is om hernieude eksplorasie te doen nie, kan hy of sy dit moeilik 

vind om in veranderende omstandighede aan te pas. ldentiteitsverwerwing is ook 

nie beperk tot aspekte van persoonlike identiteit nie. Erikson (1974) bring dit ook 

in verband met kollektiewe identiteite wat onder meer na lidmaatskap van etniese 

groepe verwys. 

Volgens Marcia (1980) is die meeste navorsing wat oor identiteitsontwikkeling

gedoen is, gebaseer op die vierfasemodel. Die bevindings van verskeie studies wat 

in hierdie verband onderneem is, het implikasies vir die verhouding tussen die 

individu, lidmaatskapgroepe en ander groepe in die samelewing. Daar is 

byvoorbeeld bevind dat die fase van voorafbeslissing beduidend verband gehou het 

met die kenmerke van die outoritere persoonlikheid wat deur Adorno et al. ( 1950) 

beskryf is en met tussengroepverhoudinge in verband gebring kan word (Breuer, 

1973; Marcia, 1966, 1967; Marcia & Friedman, 1970; Matteson, 1974; Schenkel 

& Marcia, 1972). Van besondere belang is die bevinding van Podd ( 1972) dat 

mense in die fase van voorafbeslissing beduidend meer gewillig was om elektriese 

skokke aan 'n slagoffer toe te dien in 'n eksperiment geskoei op die lees van die 

van Milgram ( 1965). Tzuriel en Klein ( 1977) het bevind dat die verwerwing van 'n 

goed gedefinieerde identiteit 'n negatiewe verband met etnosentrisme getoon het. 

Streitmatter en Pate ( 1 989) het spesifiek die verb and tussen rassevooroordeel en 

identiteitsontwikkeling ondersoek. Die resultate het aangedui dat die diffuse fase 

en die fase van voorafbeslissing gepaardgegaan het met 'n groter geneigdheid om 

stereotipiese opvattings en houdings ten opsigte van ander etniese en rassegroepe 

te huldig. Dit wil gevolglik voorkom of die verwerwing van 'n goed gedefinieerde 

identiteit korreleer met positiewer houdings teenoor hullegroepe, terwyl die 

teenoorgestelde waar is van die ander fases. Volgens Hoare (1991) kan hierdie 

bevindings beskou word as 'n bevestiging van die standpunt van Erikson (1974) 

dat 'n volwasse identiteit verband hou met 'n gewilligheid om ruimte te skep vir 

ander wat van die self verskil. 
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3.2.5 Die verband tussen selfbeeld en identiteit 

'n Konsep wat deur die meeste sielkundiges met identiteitsontwikkeling in verband 

gebring word, is die selfbeeld (Deaux, 1993; Epstein, 1978; Marcia, 1980; 

Phinney, 1990; Phinney & Alipuria, 1990; Phinney & Chavira, 1992; Verkuyten, 

1990). Alhoewel Gouws et al. ( 1979) selfkonsep en selfbeeld as sinonieme beskou, 

verbind die meeste teoretici die term selfbeeld baie spesifiek met die evaluatiewe 

of houdingsaspek van identiteit of die selfkonsep (Rosenberg, 1965; Sekhute, 

1994). 

Volgens Rosenberg (1965) impliseer die selfbeeld 'n houding teenoor 'n baie 

spesifieke objek, naamlik die self. Daar bestaan belangrike verskille tussen houdings 

teenoor die self en houdings teenoor ander objekte. Die belangrikste verskil is gelee 

in die motiveringsaspek wat dikwels deel van houdings vorm. So kan die begeerte 

om 'n lojale lid van die Nasionale Party te wees, 'n persoon motiveer om negatiewe 

houdings teenoor kommuniste te handhaaf. In die geval van houdings teenoor die 

self, is alle mense egter gemotiveer om 'n positiewe houding teenoor die self te 

handhaaf. Die behoefte aan 'n positiewe selfbeeld word algemeen beskou as 'n 

universele motiverende proses (Tajfel, 1978, 1981). 'n Ander verskil is in die 

dimensie van belangrikheid gelee. Die belangrikheid wat aan enige ander objek 

gekoppel word, kan van mens tot mens verskil. Die self daarenteen is belangrik vir 

alle mense - vir baie selfs die belangrikste. Die self vorm die sentrum van 

menswees; 'n ankerpunt; 'n standaard vir vergelyking; die fundamentele 

werklikheid. Alhoewel die relevansie van die self van situasie tot situasie kan 

verskil, is dit waarskynlik vir alle mense ten alle tye belangrik. Dit is egter moontlik 

dat die relevansie van die self in sekere situasies deur ander belange soos die van 

'n groep oorskry kan word (kyk Afdeling 3.3). 

Rosenberg (1965) definieer 'n positiewe selfbeeld as die gevoel dat 'n mens goed 

genoeg is. Die individu voel dat hy of sy 'n persoon van waarde is en het respek 

vir homself/haarself. 'n Goeie selfbeeld impliseer egter nie dat 'n persoon 

noodwendig dink dat hy of sy beter is as ander mense nie. Dit impliseer wel 

selfaanvaarding. 'n Persoon ken sy eie sterkpunte en tekortkominge en aanvaar dit 

so. Hy of sy verwag ook om te groei en te verbeter. 'n Negatiewe selfbeeld 

daarenteen dui op selfverwerping, ontevredenheid met en selfs veragting vir die 
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self. Die individu het geen respek vir die self wat hy of sy waarneem nie. Die beeld 

wat die p_ersoon van homself of haarself het, is onaanvaarbaar en hy of sy wens 

dat dit anders was. 

Die beginsel van outonomie word deur Epstein ( 1978) met die selfbeeld en 

identiteitsverwerwing in verband gebring. Outonomie impliseer die vermoe om jou 

omgewing te bemeester en uitdrukking te gee aan jou eie identiteit op 'n manier 

wat die goedkeuring van relevante ander wegdra. Die moontlikhede tot outonome 

uitdrukking is belangrik vir die eerste fases van identiteitsontwikkeling en bly 'n 

basiese behoefte dwarsdeur die lewe. 

Die feit dat selfhoudings in groot mate deur die response van ander bepaal word, 

impliseer dat sosiale faktore 'n belangrike rol speel in die vorming van 'n positiewe 

of negatiewe selfbeeld. Sosiale faktore kan in die eerste plek meebring dat response 

teenoor sekere individue voorgeskryf word. Wanneer 'n groep 'n lae status in 'n 

bepaalde samelewing het, kan lede van die groep hierdie evaluering internaliseer 

wat weer kan lei tot sosiaal ge"induseerde gevoelens van minderwaardigheid. 

lidmaatskap van 'n minderheidsgroep kan verder daartoe lei dat 'n individu verwerp 

en uitgesluit word wat weer 'n negatiewe invloed op die selfbeeld kan he. Sosiale 

groepe verskil ook ten opsigte van hulle gesinstruktuur, kinderopvoedingspraktyke 

en -waardes. Hierdie faktore kan weer 'n invloed op die selfbeeld van 'n lid van die 

groep he. Persoonlike interaksie met gesinslede en lede van die portuurgroep kan 

eweneens 'n belangrike invloed op die vorming van die selfbeeld he. Die individu 

se prestige in die portuurgroep, die volwassene se plek in die beroepswereld, sosio

ekonomiese status - al hierdie faktore het waarskynlik 'n invloed op die vorming 

van die selfbeeld van die individu. 

Verskeie navorsingstudies bevestig dat daar wel 'n verbandtussen identiteit, fases 

in die ontwikkeling van identiteit en die selfbeeld bestaan (Marcia, 1980). Cabin 

(1966) het byvoorbeeld bevind dat 'n goed gedefinieerde identiteit gepaardgegaan 

het met 'n beter self bee Id. Breuer ( 1973) het weer bevind dat identiteitsverwerwing 

en die moratoriumfase met 'n beter selfbeeld gekorreleer het. Die bevindings van 

Marcia ( 1967) dui daarop dat die fase van voorafbeslissing en 'n diffuse identiteit 

gepaardgegaan het met 'n groter geneigdheid om selfevaluerings te verander -

sowel in 'n positiewe as in 'n negatiewe rigting - op grond van eksterne terugvoer. 
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Voorafbeslissing is ook geassosieer met 'n neiging om die selfbeeld te verander as 

die respondente gevoel het dat ander persona of die situasie dit van hulle vereis. 

Op grond van hierdie bevindings kan die afleiding gemaak word dat 'n swak 

gedefinieerde identiteit gepaardgaan met 'n groter bereidwilligheid om die menings 

en opinies van ander omtrent die self te internaliseer, terwyl 'n goed gedefinieerde 

identiteit verband hou met 'n meer stabiele en positiewer selfbeeld. 

3.3 SOSIALE IDENTITEIT AS KOMPONENT VAN IDENTITEIT 

In Afdeling 3.2 is genoem dat identiteit nie 'n eenvoudige konstruk is nie, maar uit 

verskeie komponente saamgestel word (Baumeister, 1986; Deaux, 1993; Epstein, 

1978; Hecht et al., 1993; Tajfel, 1978, 1981). Erikson (1968a) beklemtoon verder 

dat die ontwikkeling van identiteit 'n psigososiale proses is waarin die interaksie 

met die omgewing 'n belangrike rol speel. In hierdie verband word veral verwys na 

die invloed van die kultuurgroep en ander sosiale groepe. Die navorsing van 'n 

groep Europese sielkundiges het vir die eerste keer 'n empiriese basis gebied vir die 

siening dat die individu se bewustheid en kennis van sy of haar lidmaatskap van 

sosiale groepe inderdaad implikasies vir die verwerwing van identiteit het (Brown 

& Turner, 1981; Doise & Sinclair, 1973; Tajfel, 1978, 1981; Turner, 1982). 

3.3. 1 Die minimalegroep-eksperiment 

Sosiaal-sielkundige navorsing oor die rol van groeplidmaatskap in identiteitsvorming 

het beslag gekry met die klassieke minimalegroep-eksperiment van Tajfel et al. 

( 1971). In hierdie eksperiment is die proefpersone - Britse skoolseuns - in twee 

groepe ingedeel. Die indruk is geskep dat die indeling gedoen is op grond van die 

seuns se voorkeur vir die werk van twee skilders. In werklikheid is hulle bloot 

willekeurig ingedeel. Die groepe het gevolglik geen geskiedenis van funksionele 

verhoudinge of konflik gehad nie. Elke seun is oor sy eie groeplidmaatskap ingelig, 

maar het glad nie geweet wie die ander onsgroep- of hullegroeplede was nie. 

Die seuns is opdrag gegee om 'n matrikstaak te voltooi waarin geld tussen twee 

denkbeeldige persona, 'n lid van die onsgroep en 'n lid van die hullegroep, verdeel 

moes word. Daar is slegs met behulp van kodes tussen die twee persona onderskei. 

Die deelnemers het gevolglik nie geweet wie die twee persona was nie, terwyl hulle 
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geen persoonlike voordeel uit die verdeling kon trek nie. Die taak is individueel in 

afsonderlike hokkies voltooi sodat daar geen sprake was van kontak, interaksie of 

be'inv:oeding nie. Die keusematrikse het verskillende vergelykingsreels 

verteenwoordig. Die volgende alternatiewe waster sprake: 'n verdeling wat sou 

neerkom op die grootste moontlike verskil tussen die bedrae wat aan die twee 

persona toegeken word; die toekenning van die hoogste moontlike bedrag aan 'n 

spesifieke persoon of die maksimering van gesamentlike verdienste, dit wil se 'n 

keuse wat die grootste gemeenskaplike voordeel sou meebring vir albei persona op 

wie die keuse betrekking gehad het. 

Die resultaat was dat die proefpersone gediskrimineer het ten gunste van 

onsgroeplede. Daar is voorkeur gegee aan die alternatiewe waarin die grootste 

moontlike verskil bewerkstellig kon word tussen die bedrag wat aan die onsgroeplid 

en die wat aan 'n hullegroeplid toegeken is. Dit impliseer dat die proefpersone nie 

slegs ten gunste van die onsgroeplid gediskrimineer het nie. Hulle was ook gewillig 

om aan die onsgroep minder as wat moontlik was toe te ken ten einde die verskil 

tussen die bedrag wat aan die onsgroep en die wat aan die hullegroep toegeken is, 

so groot as moontlik te maak. 'n Wenmotief wat rondom die onsgroep gesentreer 

het - eerder as 'n winsmotief - het totaal oorheers. 

Die resultate van die eksperiment van Tajfel et al. (1971) is uiteindelik wereldwyd 

vir verskillende nasionaliteite, ouderdomme en responsmaatstawwe geverifieer 

(Branthwaite & Jones, 1975; Brewer & Silver, 1978; Dann & Doise, 1974; Howard 

& Rothbart, 1980; Kahn & Ryen, 1972; Vaughan, 1978). Daar is ook gevind dat 

onsgroepsydigheid voorgekom het al was die proefpersone volkome daarvan bewus 

dat die groepindeling willekeurig gedoen is (Billig & Tajfel, 1973). 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat wanneer mense in 'n groep, enige groep, 

op grond van enige kriterium - belangrik of onbelangrik - ingedeel word, hulle neig 

om feitlik onmiddellik, outomaties en amper refleksief aan daardie groep as die 

onsgroep te begin dink (Brown, 1986; Horowitz, 1985). Daarmee gaan sosiale 

kompetisie gepaard waarin gepoog word om die onsgroep in 'n gunstiger posisie 

as relevante hullegroepe te plaas. Die afleiding kan verder gemaak word dat sosiale 

kategorisering, selfs al geskied dit op grond van die onbenulligste verskille, tot 

etnosentrisme aanleiding kan gee. 
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3. 3. 2 Die teorie van sosiale identiteit 

In 'n poging om 'n verklaring te bied vir die resultate van die minimalegroep

eksperiment en die ander studies wat daarop gevolg het, het Europese sielkundiges 

die teorie van sosiale identiteit geformuleer (Tajfel, 1978, 1981 ). Volgens hierdie 

teorie bestaan die oorkoepelende selfkonsep of identiteit van die individu uit twee 

komponente, 'n persoonlike en 'n sosiale komponent. Persoonlike identiteit hou 

verband met selfdefinisies in terme van unieke persoonlikheidseienskappe asook 

fisiese en intellektuele eienskappe. Naas persoonlike identiteit word sosiale identiteit 

as 'n integrale deel van die selfkonsep of identiteit beskou. Sosiale identiteit word 

gedefinieer as daardie deel van die oorkoepelende identiteit wat spruit uit 'n 

individu se kennis van sy of haar lidmaatskap van sosiale groepe, tesame met die 

waarde en emosionele betekenis wat aan hierdie lidmaatskap geheg word. 'n 

Persoon se oorkoepelende sosiale identiteit kan uit verskillende spesifieke sosiale 

identiteite bestaan. 

ldentifisering met 'n sosiale groep of groepe kan beskou word as een van die 

belangrikste prosesse in die vorming van 'n spesifieke sosiale identiteit (Abrams, 

1992). Sosiale kategorisering vorm die raamwerk vir die soeke na identiteit en word 

as sodanig as 'n belangrike voorwaarde vir identifisering beskou (Billig & Tajfel, 

1973; Louw-Potgieter, 1991; Wagner, 1985). Sosiale kategorisering is die resultaat 

van 'n poging om inligting en prikkels uit die sosiale omgewing te verwerk deur 

prikkels te integreer en te differensieer. Prikkels wat ooreenkomste toon, word 

saamgevoeg in 'n kategorie of ge'integreer, terwyl die wat verskil, in verskillende 

kategoriee geplaas word. In 'n sosiale omgewing kom dit daarop neer dat die 

verskille tussen groepe geaksentueer word, terwyl ooreenkomste tussen lede van 

dieselfde groep beklemtoon word. Sosiale kategorisering kan gevolglik beskou word 

as 'n poging om orde in 'n persoon se sosiale wereld te bring. Andersyds dien dit 

as 'n sisteem van orientasie wat die individu help om sy of haar plek in die 

samelewing te skep en te definieer. 

Sosiale kategorisering is egter nie op sigself genoegsaam nie. Tussen kategorisering 

en die kompetisiegedrag wat in die minimalegroep-eksperiment waargeneem is, vind 

die proses van identifisering plaas (Louw-Potgieter, 1991; Turner, 1978). Louw

Potgieter beskryf identifisering as 'n komplekse sosiale, dialektiese en 

72 



verbindingsproses. Dit is 'n sosiale proses, omdat dit tot die sosiale omgewing 

behoort en binne 'n historiese konteks plaasvind. ldentifisering is gevolglik nie 'n 

ge'isoleerde proses wat berark is tot die psige van die individu nie. Dit is 'n 

verbindingsproses, omdat die individu nie slegs identifiseer nie, maar met 'n groep 

identifiseer. Dit is ook 'n dialektiese proses, omdat groepe van hulle kant af aktief 

kan poog om identifisering te bewerkstellig. ldentifisering het weer 'n invloed op 

gedrag. Dit gaan feitlik altyd gepaard met lojaliteit teenoor die groep en 

onsgroepsydigheid wat aanleiding kan gee tot diskriminasie ten gunste van die 

onsgroep. Dit word ook geassosieer met kompetisiegedrag waarin gepoog word om 

die onsgroep in 'n beter posisie as ander groepe te stel (Luhtanen & Crocker, 1991; · 

Tajfel et al., 1971; Turner, 1978). 

Daar is egter min bekend oor die omstandighede waaronder identifisering plaasvind 

en die faktore wat identifisering kan bevorder of verhinder. Uit die resultate van die 

minimalegroep-eksperiment kan afgelei word dat die kategorisering van die sosiale 

wereld in twee of meer groepe - en nie soseer ooreenkomste met ander 

onsgroeplede nie - tot identifisering lei. Turner ( 1 978) het egter bevind dat 

kategorisering op sigself nie altyd genoegsaam is om tot identifisering aanleiding 

te gee nie. In sy eksperiment het Turner afgewyk van die paradigma van Tajfel et 

al. (1971) in die sin dat proefpersone ook geld aan hulleself kon toeken. Daar is 

bevind dat die bevoordeling van die self die dominante strategie was in die 

eksperimentele situasies waar die klem nie op groeplidmaatskap geval het nie. 

ldentifisering het eers plaasgevind toe groeplidmaatskap beklemtoon is deur die 

inkomste van die individu met die van die groep te verbind. Dit is gedoen deur voor 

te gee dat die bedrag wat aan die groep toegeken is, onder al die lede verdeel sou 

word. Dit wil voorkom of situasionele faktore 'n belangrike rel in die 

identifiseringsproses speel, veral waar verskillende opsies deur die individu gevolg 

kan word. In die minimalegroep-eksperiment is identifisering waarskynlik bevorder 

deur die feit dat die kategorisering in groepe die enigste riglyn was vir gedrag in die 

vreemde eksperimentele omgewing. Dit bewys nietemin hoe 'n sterk invloed selfs 

skynbaar onbenullige kategoriee op die individu kan uitoefen. 

Brewer ( 1 991) en Louw-Potgieter ( 1991) waarsku dat sosiale identifisering nie met 

lidmaatskap van 'n groep verwar moet word nie. Groeplidmaatskap kan vrywillig 

wees, maar kan ook op 'n individu afgedwing word. Terwyl 'n individu daarvan 
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bewus kan wees dat hy of sy as lid van 'n sekere groep of groepe beskou word, 

hoef lidmaatskap nie noodwendig as deel van identiteit ge"internaliseer te word nie. 

'n Spesifieke sosiale identiteit of ·su~1dentiteit word gekies uit verskillende 

beskikbare kategoriee vir selfbeskrywing en deur die individu ge'internaliseer. Dit is 

gevolglik belangrik om vas te stel of en in watter mate mense met spesifieke 

groepe identifiseer. 

3.3.3 Die funksies van sosiale identiteit 

Die formulering van die teorie van sosiale identiteit (Tajfel, 1978, 1981) lei tot die 

belangrike vraag waarom individue lidmaatskap van groepe as deel van hulle 

identiteit of selfkonsep internaliseer. Tajfel probeer hierdie vraag beantwoord deur 

sosiale identifisering te koppel aan die behoefte aan 'n positiewe selfbeeld. Sy 

standpunt is dat 'n positiewe selfbeeld verkry word deur tussengroepvergelykings 

waarin die onsgroep gunstig vergelyk word met relevante hullegroepe in die sosiale 

omgewing (kyk Afdeling 4.3. 1 ). 

Volgens Tajfel ( 1978, 1981) kan onsgroepsydigheid en diskriminasie teen ander 

groepe beskou word as 'n poging om die onsgroep in 'n gunstiger posisie as 

hullegroepe te stel om sodoende gunstige tussengroepvergelykings en die 

verkryging van 'n positiewe selfbeeld moontlik te maak. 'n Mens sou gevolglik kon 

verwag dat mense met 'n negatiewe selfbeeld meer onsgroepsydigheid sou toon. 

'n Oorsig van navorsing wat gedoen is oor die verband tussen selfbeeld en 

onsgroepsydigheid, bring Luhtanen en Crocker ( 1991) egter tot die gevolgtrekking 

dat dit juis mense met 'n positiewe selfbeeld is wat onsgroepsydigheid openbaar 

wanneer die onsgroep bedreig word. 

Abrams (1992) is van mening dat Tajfel (1978, 1981) die strewe na 'n positiewe 

selfbeeld oorbeklemtoon ten koste van 'n wesenskenmerk van identiteit, naamlik 

die van selfkonstruksie~ Vir Abrams is die vraag "Wie is ek?" belangriker as die 

vraag "Hoe goed is ek?" Die identifisering met 'n spesifieke groep kan min bydra 

tot die vorming van 'n positiewe selfbeeld, maar 'n belangrike eksistensiele stelling 

impliseer oor waar 'n spesifieke individu behoort binne 'n universum van 

moontlikhede. Dit is gevolglik moontlik dat 'n individu positief met 'n groep kan 

identifiseer sonder dat hy of sy noodwendig sosiale vergelykings met ander groepe 
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tref: "The fundamental sense of 'who am I' may be resolved by claiming certain 

identities! not simply for their prestige but for their certainty and definition" 

(Abrams, 1992, p. 26). 

Ook Wagner ( 1985) is van mening dat die prosesse van sosiale kategorisering en 

identifisering dien om 'n individu se plek in die samelewing te bepaal en te 

definieer. Tajfel (1978, 1981) het inderdaad eers later begin om sosiale identiteit 

aan tussengroepvergelykings en 'n positiewe selfbeeld te koppel. In sy vroegste 

ontledings van die resultate van die minimalegroep-eksperiment het hy ook 

gespekuleer dat sosiale kategorisering die individu help om sin te maak uit sy 

sosiale wereld (Tajfel et al., 1971 ). 

Brewer (1991, 1993) beklemtoon weer 'n definierende kriterium van identiteit, 

uitsonderlikheid, en die funksie wat verband hou metsosiale verhoudinge. Sosiale 

identifisering word beskou as 'n gevolg van die interne spanning tussen die individu 

se behoefte om aan die een kant net soos ander mense te wees (assimilasie) en om 

andersyds as 'n unieke individu erken te word (differensiasie). Sosiale identifisering 

kan beskou word as 'n kompromis tussen die behoeftes aan assimilasie en 

differensiasie. Die behoefte aan assimilasie word vervul deur die ooreenkoms met 

en 'n gevoel van solidariteit tussen lede van die onsgroep. Verskille met hullegroepe 

wat deur tussengroepvergelykings beklemtoon word, dien weer om die behoefte 

aan uitsonderlikheid te bevredig. ldentifisering vind gewoonlik plaas met groepe 

waar 'n ekwilibrium bereik word tussen 'n spesifieke individu se behoefte aan 

uitsonderlikheid en assimilasie. 

'n Belangrike implikasie van Brewer (1991, 1993) se siening is dat persoonlike 

identiteit op sigself nooit as 'n optimale vlak van selfdefiniering beskou kan word 

nie. Die individu moet altyd gesien word in die lig van een of meer sosiale 

identiteite wat enersyds assimilasie met ander impliseer en andersyds dui op 

differensiasie van spesifieke hullegroepe in die sosiale omgewing. Volgens Brewer 

kan individue en gemeenskappe ook verskil ten opsigte van hulle voorkeure vir 

kollektivistiese of individualistiese definierings van die self. 

Die standpunt dat sosiale identiteit 'n rol speel in die bevrediging van 'n individu se 

behoefte aan differensiasie, impliseer dat uitsonderlikheid per se as 'n belangrike 
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eienskap van groepe beskou moet word (Brewer, 1991, 1993). Uitsonderlikheid kan 

onafhanklik funksioneer van die positiewe of negatiewe evaluasies wat aan 

groeplidmaatskap geheg word. Ten einde die lojaliteit van led(:: te behou, is dit 

belangrik dat 'n groep duidelike grense met ander groepe handhaaf. Groepe kan met 

ander woorde slegs voortbestaan as hulle voldoende van ander groepe onderskei 

kan word. Effektiewe groepe sal gevolglik nie te groot of te heterogeen wees nie. 

As die grense van 'n groep te vaag of te deurdringbaar word, kan die lojaliteit van 

lede verminder, omdat die groep nie meer voldoende differensiasie aan sy lede bied 

nie. Dit kan uiteindelik daartoe lei dat die groep in kleiner dele verdeel. 

Sosiale identiteit word ook in verband gebring met die funksie wat verband hou met 

riglyne vir gedrag. Die beklemtoning van sosiale identiteit het nie slegs tot gevolg 

dat die belange van die groep voorkeur geniet bo individuele belange nie (Brewer 

& Kramer, 1 986). In empiriese navorsing het Reicher ( 1 984) bevind dat 

identifisering met en beklemtoning van 'n bepaalde groeplidmaatskap meebring dat 

gedrag ender die kontrole van die norms en waardes van die groep kom. Die 

waardes van die groep dien in so 'n situasie as die basis vir die selektering van 

doelstellings en gedragsresponse. 

Sosiale identiteit het verder 'n rigtende invloed op die aard en kwaliteit van 

tussengroepverhoudinge. Dit is veral die onderskeid tussen onsgroep- en 

hullegroeplede wat 'n belangrike rol speel. Die minimalegroep-eksperiment het 

byvoorbeeld aangetoon dat mense neig om teen lede van hullegroepe te 

diskrimineer ten gunste van lede van die onsgroep (Tajfel et al., 1971 ). Ander 

soortgelyke eksperimente het aangetoon dat goeie eienskappe aan lede van die 

onsgroep en swakker eienskappe aan hullegroeplede toegedig word (Brewer & 

Silver, 1978; Kahn & Ryen, 1972). Die afleiding kan gemaak word dat mense 

geneig is om vriendeliker en warmer teenoor onsgroeplede as teenoor 

hullegroeplede op te tree. Optrede teenoor hullegroeplede sal waarskynlik ook 

be"invloed word deur die aard van identiteitsverwerwing en die verhouding tussen 

die onsgroep en die hullegroep. 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat sosiale identiteit inderdaad 'n bydrae tot 

selfkonstruksie en die vorming van identiteit maak en derhalwe as 'n integrate deel 

van identiteit beskou kan word. Die individu staan nie los van die prosesse wat met 
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sosiale groeperinge verband hou nie, maar word in die diepste van sy of haar 

menswees daardeur geraak. Dit beteken dat dit belangrik is om aan die een kant 

rekening te hou met die implikasies wat sosiale gebeure vir die individu inhou. Aan 

die ander kant is die individu nie 'n passiewe toeskouer van sy sosiale omgewing 

nie. Die teorie van identiteitsontwikkeling impliseer juis dat die mens sy omgewing 

aktief bemeester, terwyl die teorie van sosiale identiteit dit duidelik stel dat 

individuele gedragsresponse deur lidmaatskap van sosiale groepe be"invloed word. 

lndividuele gedrag het weer 'n impak op die verloop van sosiale prosesse. Hierdie 

wisselwerking tussen individu en groep is waarskynlik een van die belangrikste 

kragte wat gebeure en prosesse in 'n samelewing be"invloed. 

3.3.4 Die verhouding tussen persoonlike en sosiale identiteit 

Volgens die teorie van sosiale identiteit beskou Tajfel (1978, 1981) persoonlike en 

sosiale identiteit as twee afsonderlike komponente van die selfkonsep. Hierdie 

siening word vandag gekritiseer en as 'n oorvereenvoudiging beskou. Verskeie 

outeurs is van mening dat die verhouding tussen die twee komponente in 

werklikheid baie meer kompleks is (Breakwell, 1992; Brewer, 1991; Deaux, 1992, 

1993). 

Brewer (1991) waarsku daarteen dat die teorie van sosiale identiteit nog steeds 'n 

individualistiese perspektief op groepe nahou, aangesien sosiale identiteit beskou 

word as 'n komponent van die individuele selfkonsep. Dit word derhalwe bloot 

gesien as 'n deel van individuele, interne differensiasie. Volgens haar moet sosiale 

identiteit eerder beskou word as 'n uitbreiding van die self oor individuele grense 

heen. Ook Turner, Hogg, Oakes, Reicher en Wetherell (1987) beklemtoon die 

gedagte van sosiale identiteit as 'n uitbreiding van die self. Sosiale identiteit word 

beskryf as "... a shift towards the perception of self as an interchangeable 

exemplar of some social category and away from the perception of self as a unique 

person" (p. 50). 

Brewer ( 1991) is van mening dat persoonlike en sosiale identiteit eerder as 

konsentriese sirkels voorgestel moet word. Persoonlike identiteit word as die heel 

binneste sirkel voorgehou en verteenwoordig die ge"individualiseerde self, dit wil se 

die eienskappe wat een individu onderskei van 'n ander individu binne 'n bepaalde 
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sosiale konteks. Die buitenste sirkels stel verskillende sosiale identiteite voor en 

verteenwoordig kategoriee waar die self in meer inklusiewe sosiale eenhede 

opgeneem word. ldentifisering met 'n groep impliseer gevolglik depersonalisasie, 

dit wil se die ek word ons. Brewer gebruik die voorbeeld van 'n dosent in die 

sosiale sielkunde aan 'n universiteit. Op persoonlike vlak sal die individu homself 

of haarself onderskei van ander dosente in dieselfde departement op grond van 

unieke persoonlike eienskappe soos spesifieke belangstellings, vaardighede, kennis 

en vermoens. Wanneer die groep dosente in die sosiale sielkunde egter vergelyk 

word met ander sielkundedosente, val die klem nie meer op unieke individuele 

eienskappe nie, maar op dit wat die sosiale sielkunde onderskei van ander 

dissiplines binne die sielkunde. Wanneer die sielkundedepartement weer met die 

sosiologiedepartement vergelyk word, word gefokus op die metodologie en fokus 

van elke vakgebied. Die individuele eienskappe van spesifieke dosente is glad nie 

meer belangrik nie. Die selfkonsep kan gevolglik uitgebrei of ingekrimp word 

afhangende van verskillende vlakke van identiteit. Die verskillende vlakke word 

weer geassosieer met veranderings in die definisie van die self en die basis vir 

selfevaluering en sosiale vergelykings. Veranderings in die definisie van die self 

gaan gepaard met veranderings in belange asook die motivering vir gedrag en aard 

van gedrag. 

Deaux (1993) huldig die standpunt dat dit nie altyd moontlik is om 'n skerp 

onderskeid te tref tussen eienskappe wat met persoonlike of sosiale identiteit 

verband hou nie. lsajiw (1974) wys byvoorbeeld daarop dat fisiese kenmerke soos 

vel-, oog- en haarkleur - wat enersyds as individuele kenmerke beskou word - ook 

kenmerkend van 'n etniese of rassegroep kan wees. As sodanig vorm hierdie 

kenmerke dan 'n integrale deel van 'n bepaalde sosiale identiteit. Aan die ander 

kant gee elke individu weer 'n persoonlike betekenis aan 'n bepaalde sosiale 

identiteit. So kan twee individue hulleself as Afrikaners beskou. Die een assosieer 

Afrikanerskap egter met sekere karaktertrekke, terwyl die ander Afrikaners slegs 

as 'n taalgroep beskou. 

Deaux ( 1993) stel voor dat spesifieke persoonlike en sosiale subidentiteite - tesame 

met die eienskappe en betekenisse wat met hulle geassosieer word - trosse vorm. 

Hierdie trosse is weer in 'n hierargiese struktuur ingebed. Sosiale subidentiteite 

verwys na daardie identiteite - tesame met die betekenis, trekke en ervarings wat 
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daarmee geassosieer word - wat as verteenwoordigend van 'n bepaalde groep 

beskou word. Persoonlike identiteit, daarenteen, verwys na die eienskappe of 

karaktertrekke waarmee 'n individu homself of haarself beskryf. Hierdie eienskappe 

of trekke kan egter 6f uniek en individueel van aard wees 6f met 'n bepaalde 

sosiale identiteit verband hou. So kan 'n vrou haarself as moederlik beskou en 

beskryf. As sodanig kan die kenmerk moederlikheid as 'n element van persoonlike 

identiteit ge'internaliseer word. Die kenmerk moederlikheid kan egter ook deel vorm 

van die betekenis wat sy koppel aan die sosiale identiteit wat met die vroulike 

geslag verband hou. Die eienskap moederlikheid vorm gevolglik deel van 'n tros wat 

sekere sosiale subidentiteite insluit, maar ook met persoonlike identiteit verband 

hou. 

Deaux ( 1992, 1993) kom tot die gevolgtrekking dat hierdie benadering die 

onderskeid tussen persoonlike en sosiale identiteit erken, terwyl hulle onderlinge 

verbondenheid eksplisiet beklemtoon word. Sonder die persoonlike betekenis wat 

aan sosiale subidentiteite geheg word, word hulle slegs onpersoonlike kategoriee 

vir klassifikasie. Die feit dat sekere persoonlikheidseienskappe weer met sosiale 

identiteit in verband gebring kan word, beklemtoon dat sosiale groeperinge 'n 

integrale deel van die lewe van die individu vorm en nie van die individuele 

sielkunde uitgesluit kan word nie. 

3.3.5 Die verhouding tussen verskillende sosiale subidentiteite 

Die idee van Deaux ( 1993) dat identiteit 'n hierargiese struktuur vorm, word ook 

deur Hecht et al. ( 1 993) ondersteun en spesifiek met die verhouding tussen 

verskillende sosiale identiteite in verband gebring. ldentiteite aan die bopunt van die 

hierargie is gewoonlik meer algemeen en oorkoepelend van aard en hou verband 

met primere groepe soos die gesin, geslag, die vriendekring, portuurgroep of 

etniese groep. Daar bestaan 'n groter waarskynlikheid dat sodanige identiteite in 

'n groter aantal en verskeidenheid situasies relevant sal wees. Hulle het waarskynlik 

ook 'n meer konstante invloed op affek, motivering en gedrag. ldentiteite wat met 

baie spesifieke belangstellings en/of situasies verband hou, is in die meeste gevalle 

aan die onderpunt van die hierargie gelee. Hierdie identiteite het meestal 'n 

beperkte invloed op gedrag. 
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Daar bestaan byvoorbeeld 'n groot waarskynlikheid dat mense se gedrag by die 

werk en in hulle persoonlike lewe deur die kultuur van hulle etniese groep be"invloed 

word. Dit is veral die geval as hulle etniese groeplidmaatskap vir hulle belangrik is 

en die etniese groep aan die bopunt van die hierargie ingebed is. Aan die ander kant 

het spesifieke belangstellings soos die ondersteuning van die rugbyspan van 'n 

sekere provinsie gewoonlik 'n beperkte invloed op gedrag. 'n Rugbyondersteuner 

sal moontlik by 'n rugbywedstryd en in gesprek met vriende gedrag openbaar wat 

verband hou met sy identifisering met 'n bepaalde provinsie. Dit is egter 

onwaarskynlik dat dit 'n belangrike invloed uitoefen op sy gedrag op ander 

lewensterreine soos sy werk of gesinslewe. 

Dit is gevolglik nie genoegsaam om te weet uit watter spesifieke sosiale identiteite 

die selfkonsep of oorkoepelende identiteit van 'n individu saamgestel is nie. Dit is 

net so belangrik om te weet watter posisie 'n bepaalde identiteit in die hierargiese 

struktuur inneem, aangesien die posisie 'n belangrike voorspeller kan wees van 

affektiewe gevoelens, die keuse van gedragsvorms en response op 

omgewingstimuli. 

Hecht et al. ( 1993) noem verder dat sosiale identiteite dikwels oorvleuel. Dit is ook 

nie slegs moontlik nie, maar gebeur vry algemeen dat mense meer as een sosiale 

identiteit in 'n spesifieke situasie uitleef. So kan identiteite wat met geslag, 

etnisiteit en beroep verband hou, gelyktydig en sonder probleme in die werksituasie 

beleef en uitgeleef word. Probleme kan egter ontstaan wanneer die belange van 

verskillende identiteite onversoenbaar is. So kan dit gebeur dat mense se 

godsdienstige waardes bots met die vereistes wat in hulle beroep aan hulle gestel 

word. Die oplossing van so 'n identiteitskonflik sat waarskynlik afhang van 'n 

komplekse proses waarin individuele belange opgeweeg word teen die waarde en 

betekenis wat aan verskillende identiteite geheg word en die prioriteit wat aan elk 

gegee word. 'n Ander faktor wat 'n rot kan speel, is die situasie of konteks. 

3.3.6 Sosiale identiteit en konteks 

Alhoewel sosiale identiteit en/of subidentiteite as relatief stabiele en duursame 

strukture beskou word, beklemtoon verskeie outeurs die invloed van die situasie of 

konteks in die belewing of uitlewing van bepaalde identiteite (Oeaux, 1993; 
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Kawakami & Dion, 1993; Van den Berghe, 1981 ). Alhoewel dit ook in 'n mate van 

persoonlike identiteit waar is, impliseer die sosiaal van sosiale identiteit dat die 

identiteite besonder sensitief is vir die invloed van die fisiese, sosiale, kulturele, 

ekonomiese en politieke omgewing. 

Die situasie bepaal in die eerste plek of persoonlike of sosiale identiteit beklemtoon 

word om as die onmiddellike stimulus vir affek, persepsie, motivering en gedrag te 

dien (Brewer & Miller, 1984; Brown & Turner, 1981; Kawakami & Dion, 1993; 

Olzak, 1992). Wanneer persoonlike identiteit bo 'n spesifieke groepidentiteit 

beklemtoon word, sal gedrag grootliks bepaal word deur persoonlike voorkeure en 

belange. Die beklemtoning van een of ander groepidentiteit het, daarenteen, tot 

gevolg dat gevoelens, die interpretasie van sosiale stimuli, persepsies en gedrag 

deur die bepaalde identiteit be"invloed word. Die konteks bepaal verder watter 

sosiale identiteite, indien wel, as riglyne vir gedrag dien. Alhoewel die hierargiese 

struktuur van identiteit as 'n relatiewe stabiele struktuur beskou kan word, kan die 

situasie meebring dat identiteite aan die onderpunt van die hierargie uitgelig word 

en totaal oorheers (Deaux, 1993). 

Verskeie kontekstuele faktore wat kan dien om groeplidmaatskap te beklemtoon, 

is reeds ge"identifiseer: die graad en intensiteit van individue se bewustheid van 

hulle lidmaatskap van 'n betrokke groep en die positiewe of negatiewe konnotasies 

wat aan sodanige lidmaatskap gekoppel word (Tajfel, 1981 ); die blote 

teenwoordigheid van lede van verskillende groepe en/of interaksie met lede van 

ander groepe (Dann & Doise, 1974; Wilder, 1984); die koppeling van doelstellings 

of take aan 'n spesifieke groep of die belange van 'n groep (Brewer & Kramer, 

1986; Reicher, 1984; Turner, 1978); konvergerende groepgrense, dit wil se die 

basering van groeplidmaatskap op 'n verskeidenheid kenmerke (Brewer & Miller, 

1984); die beklemtoning van groepverskille deur outoriteitsfigure (Kawakami & 

Dion, 1993; Mynhardt, 1982; Rabbie & Horwitz, 1969); statusverskille en ander 

ongelykhede tussen groepe (Caddick, 1982; Turner & Brown, 1978); persepsies 

en/of vrese dat die status of identiteit van 'n groep bedreig word (Brown & Ross, 

1982; Dube-Simard, 1983); die relatiewe proporsionele verteenwoordiging van 

groepe (Brewer & Miller, 1984; Simon & Brown, 1987; Simon & Pettigrew, 1990) 

asook tussengroepkompetisie en -konflik (Horowitz, 1985; Kawakami & Dion, 

1993; Olzak, 1992). 
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Die manier waarop 'n bepaalde identiteit uitgeleef word, kan ook beskou word as 

'n funksie van die interaksie tussen die individu, die onsgroep, relevante 

hullegroepe en situasionele faktore (Tajfel, 1978; 1981 ). So is die uitlewing van 'n 

bepaalde identiteit meestal die resultaat van 'n onderhandelingsproses tussen 

verskillende belanghebbendes in 'n sosial~ konteks. Die gedragsmanifestering van 

geslag as sosiale identiteit sal byvoorbe~ld verskil in die interaksie tussen twee 

verliefdes, die gesinsituasie en die werksituasie. 

JDeaux ( 1 993) beklemtoon verder dat mense binne elke konteks aktief daarna moet 

street om gestalte te gee aan identiteitskomponente wat vir hulle belangrik is. 

lndien nie, kan dit gebeur dat die betekenis van 'n identiteit in 'n bepaalde konteks 

verlore gaan. As illustrasie vir haar standpunt beskryt sy 'n studie wat onder 

eerstejaarstudente van Meksikaanse herkoms in die VSA gedoen is. Kort na hulle 

aankoms by 'n bepaalde universiteit het die aard van hulle identitisering met hulle 

etniese groep beduidend verband gehou met die mate waarin hulle kulturele 

agtergrond in hulle ouerhuis en in hulle skool beklemtoon is. Anders as wat 

aanvanklik verwag is, het 'n opname aan die einde van hulle eerste jaar aangedui 

dat hulle nog steeds dieselfde prioriteit aan hulle etniese groep gegee het. 

Veranderings is egter wel waargeneem ten opsigte van die strukture wat hulle 

etniese identiteit ondersteun het. Etniese identifisering het nie !anger verband gehou 

met studente se kulturele agtergrond nie, maar wel met kulturele betrokkenheid 

binne die universiteitsomgewing, byvoorbeeld lidmaatskap van Spaanse 

organisasies en die aantal Spaanssprekende vriende wat hulle gehad het. Hulle 

etniese identiteit het derhalwe wortel geskiet in 'n nuwe omgewing. Dit was egter 

nodig dat hulle in die vreemde konteks aktiet daarna moes street om die bande met 

hulle etniese groep op te neem en te behou. Die studente wat dit nie gedoen het 

nie, het beduidend minder met hulle etniese groep gei'dentifiseer. 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die aard, belewing, uitlewing en 

ondersteuningstrukture van bepaalde identiteite van konteks tot konteks kan 

verskil. Die waar en wanneer van 'n bepaalde identiteit behoort gevolglik beskou 

te word as belangrike elemente van betekenis en interpretasie en nie as 'n passiewe 

agtergrond vir kognitiewe, attektiewe en gedragskomponente nie. 
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3.3. 7 Sosiale identiteit en gedrag 

In die vodge afdeling is daarop gewys dat die beklemtoning van sosiale identiteit 

'n daadwerklike invloed op gedrag uitoefen. Sowel Brown en Turner (1981) as 

Tajfel ( 1981) is van mening dat 'n onderskeid gemaak kan word tussen gedrag wat 

deur persoonlike identiteit en die wat deur sosiale identiteit gerig word. Brown en 

Turner ( 1981) noem verskillende kenmerke van gedrag wanneer sosiale identiteit 

in 'n spesifieke situasie beklemtoon word: 

* 

* 

* 

* 

Mense neig om hulleself in terme van hulle lidmaatskap van 'n spesifieke 

groep of die gemeenskaplike eienskappe van die groep te identifiseer en nie 

in terme van persoonlike identiteit of individuele eienskappe nie. 

Eenvormigheid ontwikkel tussen die lede van 'n spesifieke groep. Dit beteken 

dat die lede van die groep neig om op 'n homogene wyse op te tree 

(vergelyk in hierdie verband die optrede van 'n skare by 'n rugbywedstryd 

wat hulle span toejuig). Gedrag word verder gerig deur die norms en 

waardes van die groep eerder as deur individuele waardes. 

Gedrag teenoor ander groepe word gekenmerk deur depersonalisasie en 

stereotipering. Hullegroeplede word as 't ware waargeneem as 

ongedifferensieerde eenhede in 'n eenvormige kategorie. Die individuele 

eienskappe van afsonderlike lede word feitlik heeltemal ge'ignoreer, terwyl 

slegs gefokus word op die algemene kenmerke van die groep. Hierdie 

gemeenskaplike groepeienskappe kan karaktertrekke, prestige, behoeftes, 

motiewe en doelstellings, sosiale norme en emosionele ingesteldhede insluit. 

As 'n spesifieke groep byvoorbeeld deur suinigheid gekenmerk word, is die 

kans goed dat 'n individuele lid slegs ten opsigte van hierdie eienskap 

geevalueer word, terwyl ander persoonlike eienskappe glad nie in ag geneem 

word nie. 

Optrede teenoor hullegroeplede word ook gekenmerk deur depersonalisasie. 

Daar word gevolglik nie teenoor hullegroeplede opgetree in terme van die 

persoonlike· verhouding tussen individue nie, maar op grond van die 

verhouding tussen die onsgroep en die hullegroep. Gedrag teenoor 
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hullegroeplede word gewoonlik ook sterk be'invloed deur stereotipiese 

waarnemings. As 'n persoon byvoorbeeld glad nie van Skotte hou nie, sal hy 

of sy geneig wees om teenoor alle Skotte op 'n negatiewe wyse op te tree 

sonder om in ag te neem dat sommige van hulle dalk oor eienskappe en 

belangstellings beskik waarvan hy of sy mag hou. As daar vyandigheid 

tussen Engelse en Skotte bestaan, sal hierdie vyandigheid waarskynlik ook 

in groot mate die aard van die persoonlike interaksie tussen 'n Engelsman 

en 'n Skot bepaal. 

Gedrag wat deur sosiale identiteit gereguleer word, is gevolglik gedepersonaliseerd 

en gebaseer op die vorming van gemeenskaplike houdings en toegekende 

eienskappe in die konteks van groeplidmaatskap. Groepgedrag hou ook min verband 

met die gedifferensieerde eienskappe van individuele persone en is in groot mate 

onafhanklik van die persoonlike verhoudinge tussen individuele lede van die twee 

groepe. Dit word min be'invloed deur die motivering van individue net voor 'n 

ontmoeting, gedurende 'n ontmoeting en tydens 'n reeks ontmoetings. Die 

belangrikste kenmerk van sosiale gedrag is 'n gemeenskaplike affiliasie met die 

onsgroep en 'n gemeenskaplike interpretasie van die verhouding tussen die 

onsgroep en die hullegroep. Tussengroepgedrag kan beskou word as 'n 

gesamentlike funksie van hierdie affiliasies en interpretasies. 

3.4 ETNIESE IDENTITEIT AS 'N KOMPONENT VAN SOSIALE IDENTITEIT 

Deaux ( 1993) wys daarop dat, alhoewel die minimalegroep-eksperiment arbitrere 

identiteite in 'n laboratoriumsituasie opgewek het, die doel was om 'n analoog met 

groepe in die werklike lewe te skep. Vir Tajfel et al. (1971) het dit nie gegaan om 

die bewonderaars van twee denkbeeldige skilders nie, maar oor Jode en Nazi's, 

nasionale en etniese lojaliteite en konflik. Ook Horowitz ( 1985) beklemtoon dat as 

die groepe wat kunsmatig in 'n laboratorium deur Tajfel et al. geskep is, so maklik 

as 'n komponent van identiteit ge'internaliseer kon word, dit des te meer waar kan 

wees van lidmaatskap van etniese groepe waarmee mense 'n langdurige en 

diepgaande verbintenis het. 

Die resultate van die minimalegroep-eksperiment en die teorie van sosiale identiteit 

het gevolglik ook belangrike implikasies vir sienings van etnisiteit en interetniese 
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verhoudinge. Die navorsing van Tzuriel en Klein ( 1977) het byvoorbeeld aangedui 

dat etniese identiteit 'n betekenisvolle komponent van identiteit vorm. Die 

bevindings het verder aangetoo,., dat daar 'n beduidend positiewe verband bestaan 

tussen 'n goed gedefinieerde identiteit en identifisering met 'n etniese groep. Ook 

Murguia et al. (1991) het in 'n kwalitatiewe studie onder Spaanssprekende en 

Anglo-Amerikaanse studente bevind dat etnisiteit 'n belangrike rol in 

selfidentifisering gespeel het. Vir hierdie studente was dit belangrik dat hulle 

etnisiteit 'n aanduiding gegee het van wie hulle is. Keefe (1992) het weer bevind 

dat etniese identiteit 'n dimensie van etnisiteit vorm (kyk Hoofstuk 2). Daar kan 

gevolglik aanvaar word dat etniese identiteit 'n belangrike subidentiteit van sosiale 

identiteit kan vorm. 

Die rot van etnisiteit in die konstruksie van die self hou nou verband met die twee 

definierende kriteria van identiteit - uitsonderlikheid en kontinu'iteit. Die feit dat 

etnisiteit 'n aanduiding gee van wie 'n persoon is, impliseer dat dit dien om die · 

individu te differensieer van die res van die groter en ongedifferensieerde menslike 

ras. Die navorsing van Murguia et al. ( 1991) het dan ook aangetoon dat die 

respondente hulle etnisiteit geassosieer het met uniekheid. Dit het aan hulle 'n plek 

in die wereld, dit wit se konteks en doel, verskaf. Hulle was gevolglik meer as 

gewone generiese menslike wesens. Tzuriel en Klein ( 1977) het weer bevind dat 

etniese identiteit 'n belangriker voorspeller van identiteit was vir Oosterse as vir 

Westerse immigrante in Israel. Hulle etniese identiteit het waarskynlik aan die 

Oosterse immigrante groter uitsonderlikheid verleen in die oorwegend Wasters 

georienteerde samelewing. Etniese identiteit was weer vir die Westerse immigrante 

minder belangrik, omdat die Westerse kultuurgroep te groot en te heterogeen was 

en gevolglik min uitsonderlikheid verleen het. Hulle het waarskynlik meer met ander 

kleiner en meer eksklusiewe groepe ge'identifiseer. 

Etniese identiteit word ook in verband gebring met die kriteria van kontinu'iteit. 

Volgens Ruiz (1990) verskaf etniese identiteit aan die individu 'n bewustheid van 

historiese kontinu'iteit oor geslagte heen. Hierdie bewustheid is gebaseer op 'n 

voorbewuste erkenning van tradisionele denk-, gevoels-en gedragspatrone wat die 

hoeksteen vorm van die samehorigheidsgevoel met ander lede van dieselfde etniese 

groep. Weinrich (1991, p. 76) gaan so ver om etniese identiteit te definieer as" ... 

that part of the totality of one's self-construal made up of those dimensions that 
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express the continuity between one's construal of past ancestry and future 

aspirations in relation to ethnicity". 

Die verband tussen etniese identiteit en 'n gevoel van kontinu'iteit is deur die 

navorsing van Murguia et al. (1991) bevestig. Die respondente het aangedui dat die 

feit dat etnisiteit 'n aanduiding gee van wie 'n mens is, dien om hulle te anker in 

die wereld. Etniese identiteit is gevolglik 'n bron van stabiliteit in 'n snel 

veranderende en onstabiele omgewing. 

Etniese identiteit word ook geassosieer met ander funksies van identiteit (Murguia 

et al., 1991). Etnisiteit gee nie alleen doel en betekenis aan die individu se lewe nie, 

maar ook 'n gevoel van trots en sekuriteit. Die affiliasie met onsgroeplede dien as 

'n bron van emosionele ondersteuning wat 'n skans teen die buitewereld vorm. Die 

kultuur van die groep verskaf 'n gemeenskaplike verwysingsraamwerk waarbinne 

mense mekaar makliker verstaan. Dit is gevolglik nie vir die lede van 'n groep nodig 

om voortdurend hulle emosies en optrede aan mekaar te verduidelik nie. 

Die belangrike funksies wat etniese identiteit vir die individu vervul, dui daarop dat 

etniese identiteit 'n belangrike of selfs een van die belangrikste subidentiteite van 

sosiale identiteit kan vorm en 'n relatief hoe posisie in die hierargiese struktuur kan 

inneem. Te meer so omdat etniese identiteit - anders as byvoorbeeld 'n identiteit 

soos beroep - biologies gefundeer is; baie nou met persoonlike identiteit verweef 

is en van die vroegste kinderjare af vasgele word deur die interaksie met ouers, 

familielede en ander belangrike bindingsfigure. Alhoewel die relevansie van etniese 

identiteit deur kontekstuele faktore be'invloed kan word, kan voorspel word dat dit 

in 'n wye verskeidenheid situasies relevant kan wees en 'n kragtige invloed op 

gevoelens, persepsies, houdings en gedrag kan uitoefen. 

3.4. 1 Die ontwikkeling van etniese identiteit 

Soos uit die bespreking van Erikson ( 1968a) se teorie van identiteitsverwerwing 

geblyk het, begin die ontwikkeling van etniese identiteit in die vroegste kinderjare 

met die eerste interaksie tussen ouer en kind (Epstein, 1978; Erikson, 1968a; Van 

den Berghe, 1981 ). Dit is gevolglik nou verweef met die onbewuste identifikasies 

wat met prime re bindingsfigure gevorm word. Soos wat 'n kind groter word, speel 
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die groter gesins- en familiekring ook 'n belangrike rol. Epstein (1978) beklemtoon 

veral interaksie met grootouers. Grootouers dien as simbool van die waardes van 

'n groep en funksioneer as anker vir die kontinu'iteit wac met etnisiteit geassosieer 

word. Volgens Phinney en Chavira ( 1992) fasiliteer die warm ondersteuning van die 

gesin ook eksplorasie en die verwerwing van 'n goed gedefinieerde etniese 

identiteit. 

Die navorsing van Murguia et al. (1991) het 'n nuwe element aan die lig gebring, 

naamlik die rol van intra-etniese vriendskappe. Vir die studente wat aan hierdie 

ondersoek deelgeneem het, was hulle etniese identiteit gewortel in intieme 

verhoudinge met vriende van die onsgroep. Hierdie bevinding hou waarskynlik 

verband met die resultate van die ondersoeke van Keefe ( 1 992) wat aangetoon het 

dat respondente wat in 'n etniese woonbuurt gebly het, sterker met hulle etniese 

groep ge'identifiseer het. Daar kan aanvaar word dat verblyf in 'n etniese woonbuurt 

gepaardgaan met die vestiging van sterk en blywende vriendskappe met lede van 

die onsgroep. Ook Thompson (1990) het in 'n kwantitatiewe en kwalitatiewe studie 

onder swartmense in die VSA bevind dat positiewe ervarings met lede van die 

onsgroep sielkundige identifisering met die groep aanhelp. Daar was ook 'n 

beduidende verband tussen identifisering met die onsgroep en formele en informele 

deelname aan swart sosio-kulturele en politieke organisasies gedurende 

adolessensie en volwassenheid. 'n Ander belangrike faktor was die blootstelling aan 

'n ideologie wat negatiewe opvattings van en houdings teenoor die onsgroep 

verwerp ten gunste van positiewer houdings en die aanvaarding van die eie 

identiteit. Die respondente het ook krediet gegee aan plaaslike leiers en individue 

soos Martin L. King en Malcolm X wat hulle bewus gemaak het van hulle 

eiesoortige identiteit. 

In ooreenstemming met die teorie van Erikson (1968a), wys Epstein (1978) daarop 

dat die ontwikkeling van etniese identiteit ook verband hou met die sosiale konteks 

waarbinne 'n persoon opgroei. Dit is veral die teenwoordigheid van en interaksie 

met lede van ander etniese groepe wat 'n belangrike rol speel. Multi-etniese 

situasies waar die individu voortdurend met ander kulture gekonfronteer word, kan 

verwarrend wees en 'n groot mate van onsekerheid meebring. Binne die geledere 

van die eie etniese groep geniet die individu egter sekuriteit. Die emosionele warmte 

en die wedersydse aanvaarding help mense om hulle selfbeeld en gevoel van 
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eiewaarde weer op te bou. lndien 'n etniese groep daarin slaag om 'n effektiewe 

skans teen 'n verwarrende omgewing te skep, is die kans goed dat lede sterk met 

die groep sal identifiseer en dat die onsgroep uiteindelik.as 'n uitbr;::iding van die 

self beskou sal word (Brewer, 1991 ). Die ervarings van ander lede van die 

onsgroep word gevolglik deel van die eie ervaringswereld, terwyl enige bedreiging 

teen die onsgroep as 'n bedreiging vir die self beskou word. 

Kontak met ander etniese groepe kan ook etniese grense versterk en identifisering 

met die onsgroep bevorder (Barth, 1969). Thompson ( 1990) het byvoorbeeld 

bevind dat blootstelling aan die oorwegend wit gemeenskap gedurende 

adolessensie daartoe gelei het dat swartmense betekenisvol meer met die onsgroep 

ge"identifiseer het. Thompson maak die gevolgtrekking dat substansiele interaksie 

met lede van hullegroepe lei tot 'n verhoogde bewustheid van, verbondenheid aan 

en belangstelling in die onsgroep en die groep se kultuur. Dit het in die besonder 

gegeld vir respondente wat in hulle interaksie met hullegroeplede gekonfronteer is 

met diskriminasie en negatiewe houdings teenoor die onsgroep. Persepsies dat 

rassisme 'n negatiewe invloed op hulle lewe gehad het, het identifisering met die 

onsgroep verder bevorder. Sodanige persepsies is nie noodwendig deur persoonlike 

ervarings gevorm nie, maar ook deur lede van die onsgroep se interpretasie van die 

verhouding tussen die onsgroep en ander groepe. So het een van die respondente 

verhaal dat hy sterk be"invloed is deur sy pa se vertellings van hoe hy gedurende 

die Tweede Wereldoorlog deur 'n oorwegend wit eenheid verneder is. 

'n Ander faktor wat met die sosiale konteks verband hou, is die mate van 

outonomiteit wat 'n groep geniet. Epstein (1978) is van mening dat die strewe na 

outonomiteit ook 'n sosiale dimensie het wat meebring dat individue strewe na 

outonomiteit vir hulle etniese groep. Waar 'n groep min outonomiteit geniet, kan 

dit daartoe lei dat afhanklikheid van die dominante groep gekweek word. Die 

dominante groep word dan as 't ware 'n surrogaat vaderfiguur wat nagevolg, 

gerespekteer en gehoorsaam moet word, maar ook die verantwoordelikheid dra om 

ondergeskiktes te beskerm en in hulle behoeftes te voorsien. In so 'n geval kan dit 

gebeur dat individue verkies om eerder met die dominante groep as met die 

onsgroep te identifiseer (De Groot, 1978; Goodman, 1964; Gregor & McPherson, 

1966; Morland, 1958). 
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Wanneer 'n etniese groep onder die beheer van 'n vreemde groep kom, kan die 

moontlikhede tot outonomiteit radikaal verander. 'n Nuwe stel verhoudinge van 

afhanklikheid en outonomiteit word gevestig. Dit is byna onmiddellik sigbaar in d;e 

arena van magsverhoudinge, naamlik die politiek. Hierdie veranderings bly egter nie 

beperk tot politieke verhoudinge nie, maar dring deur tot elke vlak van die 

maatskaplike en sosiale lewe en raak uiteindelik ook die individu. Die verlies van 'n 

groep se outonomiteit impliseer dikwels 'n breuk met die verlede, omdat 

tradisionele doelstellings nie meer nagevolg kan word nie. Dit kan aanleiding gee 

tot gevoelens van magteloosheid en persepsies dat die waardigheid van die groep 

aangetas word. Die mate van outonomiteit wat 'n groep geniet, kan egter van 

situasie tot situasie verskil. Al is daar sprake van 'n vreemde oorheerser, kan die 

individu en sy of haar etniese groep nog 'n groot mate van outonomiteit geniet in 

'n verskeidenheid van kontekste met die gevolg dat kontinu"iteit met die verlede 

steeds ervaar word. Die mate van aanpassing van 'n groep en sy lede by 

veranderende omstandighede sal waarskynlik afhang van die geleenthede wat nog 

bestaan om outonomiteit uit te oefen en die vermoe van die betrokkenes om hulle 

situasie te herdefinieer in terme van gevestigde waardes. 

In 'n kwalitatiewe, longitudinale ondersoek het Phinney en Chavira ( 1992) bevind 

dat etniese identiteit stapsgewys ontwikkel volgens die model van Marcia ( 1980). 

Alhoewel die bevindings slegs as tentatief beskou kan word, omdat die steekproef 

klein was, het die meeste respondente vanaf die eerste fases van 

identiteitsontwikkeling na 'n volgende fase beweeg. Die meerderheid van die 

respondente wat reeds die fase van identiteitsverwerwing bereik het, het ook nie 

teruggegaan na een van die vorige fases nie. Die navorsers maak die gevolgtrekking 

dat identiteitsverwerwing redelik stabiel oor tyd is. Uit die bevindings kan afgelei 

word dat die meeste mense gedwing word om te besin oor hulle etniese en 

kulturele agtergrond wanneer hulle die skool verlaat en gekonfronteer word met die 

groter wereld daarbuite. Hierdie besinning gee weer aanleiding tot eksplorasie wat 

uiteindelik tot identiteitsverwerwing kan lei. Enkele van die respondente het egter 

wel geregresseer na 'n vorige fase. Phinney en Chavira spekuleer dat die 

respondente die konfrontasie met teenstellende standpunte as te bedreigend ervaar 

het en daarom na 'n laer vlak teruggegaan het. 

Phinney en Chavira (1992) noem dat individuele veranderlikes oak 'n rol in 
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identiteitsontwikkeling kan speel. Respondente wat in hulle ondersoek wel die fase 

van identiteitsverwerwing bereik het, het byvoorbeeld hoer tellings gehad op skale 

wat selfbeeld en verhoudinge met die gesin en portuurgroep gemeet het. Thompson 

(1990) het weer bevind dat swartmense met 'n hoer onderwyspeil beduidend meer 

met die onsgroep ge"identifiseer het. Aan die ander kant bestaan daar 

navorsingsgetuienis dat lede van hoestatusgroepe wat 'n lae sosio-ekonomiese 

status geniet, geneig is om groter klem op hulle etniese identiteit te le en meer teen 

hullegroepe te diskrimineer (Minard, 1952; Wagner & Schonbach, 1984). 

Epstein ( 1 978) beskou etniese identiteit uiteindelik as die produk van die interaksie 

tussen innerlike en uiterlike kragte. lnnerlike kragte verwys na intrapersoonlike 

persepsies van uitsonderlikheid en die affektiewe kragte wat daarmee verband hou. 

Uiterlike kragte het weer betrekking op kragte wat van buite at op die individu 

inwerk. Etniese identiteit is gevolglik gelee op 'n kontinuum met 'n positiewe en 

negatiewe pool. Op die een pool van die kontinuum is identifisering met die groep 

feitlik uitsluitlik gebaseer op 'n positiewe selfbeeld; 'n bewustheid van die waarde 

van die onsgroep se gebruike, tradisies en waardes en gevoel van gebondenheid 

aan die groep. So 'n identiteit word deur Epstein as 'n positiewe etniese identiteit 

beskryf. 'n Negatiewe identiteit bestaan waar identifisering met die groep 

hoofsaaklik berus op die ge"internaliseerde evaluerings van ander en gedrag daarop 

gerig is om die verwagtings van and er te bevredig en straf te vermy. 

Alhoewel etnisiteit met verwantskap en biologiese herkoms geassosieer word, 

beklemtoon Epstein (1978) dat die affektiewe kragte wat 'n individu aan 'n groep 

bind, nie saam met gene oorgedra word nie. Dit moet opnuut vir elke opkomende 

generasie geskep word. In sy latere lewe sal die individu ontdek dat daar ook 'n 

keuse bestaan ten opsigte van etniese identiteit. Die vryheid om so 'n keuse te· 

maak, wissel egter van samelewing tot samelewing. Hoe grater die moontlikheid 

tot 'n keuse, hoe belangriker word die rol van 'n tweede stel beperkings, naamlik 

die interne affektiewe bande wat 'n individu aan sy of haar etniese groep bind. 

3.4.2 Die verband tussen etniese identifisering en die selfbeeld 

Die verband tussen die selfbeeld en etniese groeplidmaatskap vorm 'n belangrike 

belangstellingsterrein binne die sielkunde. Die meeste navorsing wat op hierdie 
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gebied gedoen is, het gefokus op die implikasies wat lidmaatskap van 

onderges_kikte of minderheidsgroepe vir die selfbeeld het. Aspekte soos die graad 

en kwaliteit van betrokkenheid by die eie etniese groep, die effek van diskriminasie 

en aanpassing binne multi-kulturele gemeenskappe is ook bestudeer. 

Die bekendste navorsing wat op hierdie gebied onderneem is, is die wat in verskeie 

lande onder swart kleuters gedoen is (Clark & Clark, 1947; De Groot, 1978; 

Goodman, 1964; Gregor & McPherson, 1966; Morland, 1958). Hierdie studies het 

oor die algemeen aangetoon dat jong swart en bruin kinders wit poppe bo swart 

poppe verkies - 'n voorkeur wat aan 'n negatiewe etniese of rasidentiteit en/of 

selfbeeld toegeskryf is. Volgens Phinney ( 1990) het die meeste van hierdie 

navorsers egter nagelaat om selfbeeld te meet en die verband tussen selfbeeld, 

groeplidmaatskap en groepidentiteit te ondersoek. 

Teenstrydige resultate is verkry in studies wat wel gekonsentreer het op die 

verband tussen etniese identiteit en selfbeeld. 'n Aantal studies het wel 'n 

positiewe verband gevind tussen selfbeeld aan die een kant en aanvaarding van 

etniese identiteit en/of 'n positiewe beeld van die onsgroep (Grossman, Wirt & 

Davids, 1985; Paul & Fisher, 1980; Tzuriel & Klein, 1977). In ander studies is egter 

geen verband gevind tussen etniese identiteit, selfbeeld en/of maatstawwe wat 

sielkundige aanpassing gemeet het nie (Houston, 1984; Rosenthal & Cichello, 

1986; White & Burke, 1987). Teoretici het ook dikwels aanvaar dat lede van 

ondergeskikte of minderheidsgroepe 'n negatiewer selfbeeld sou he as gevolg van 

die laer status van die onsgroep, sosio-ekonomiese ongelykhede en die ervaring van 

vooroordele en diskriminasie. So 'n aanname stem ooreen met Tajfel (1978, 1981) 

se standpunt dat individue streef na 'n positiewe selfbeeld en poog om die 

onsgroep positief van relevante hullegroepe te onderskei. Hierdie aanname is egter 

ook nie deur navorsing bevestig nie. lnteendeel, verskeie navorsers het bevind dat 

lede van ondergeskikte groepe selfs 'n beter selfbeeld as lede van die dominante 

groep het (Richman, Clark & Brown, 1985; Rosenberg & Simmons, 1972; 

Simmons, Brown, Bush & Blyth, 1978; Verkuyten, 1990). Meer nog: 

navorsingsbevindings dui daarop dat lede van ondergeskikte groepe dikwels sterk 

en positief met die onsgroep identifiseer (Garza & Herringer, 1987; Simon & Brown, 

1987; Simon & Pettigrew, 1990). Lede van minderheidsgroepe het ook aangedui 

dat hulle hul etniese identiteit as 'n primere identiteit beskou. Dit was selfs 
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belangriker as politiek en is aan godsdiens gelyk gestel (Aries & Moorehead, 1989; 

Phinney & Alipuria, 1 990). 

Verskeie verklarings word aangevoer vir die teenstrydige resultate van navorsing. '8' 
f 

Verkuyten ( 1990) noem dat etniese identiteit slegs een van die komponente van die 

globale identiteit van die individu is. Teenstrydige resultate kan derhalwe die gevolg 

wees van 'n foutiewe aanname dat etniese identiteit een van die belangrikste 

determinante van die selfbeeld is. In haar navorsing onder Hollandse en Turkse 

adolessente in Nederland het sy aangetoon dat etniese identiteit wel 'n beduidende 

rol in die vorming van die selfbeeld speel. Die bydrae van etniese identiteit word 

egter oorskadu deur ander aspekte soos liggaamsbeeld. Sy is gevolglik van mening 

dat dit nie moontlik is om 'n eenvoudige, lineere verband tussen etniese identiteit 

en die selfbeeld te trek nie. Hierdie verklaring bied egter nie 'n verduideliking vir 

bevindings dat lede van minderhede of ondergeskikte groepe etniese identiteit 

dikwels as besonder belangrik beskou en sterk en positief met die onsgroep 

identifiseer nie. 

Navorsing wat oor die ontwikkeling van etniese identiteit gedoen is, het aangedui 

dat die verband tussen etniese identifisering, die selfbeeld en sielkundige 

funksionering meer kompleks is as wat oor die algemeen aanvaar word. Studies 

wat gebaseer is op die vierfasemodel van Marcia (1980), het aangetoon dat 'n 

positiewe selfbeeld eerder verband hou met die fase van identiteitsverwerwing. 

Navorsing wat onder adolessente en jong volwassenes onderneem is, het 

byvoorbeeld aangetoon dat 'n positiewe selfbeeld verband gehou het met 'n begrip 

vir en aanvaarding van die eie etniese identiteit (Marcia, 1980; Parham & Helms, 

1985; Phinney, 1989; Phinney & Alipuria, 1990). Die bestudering van beskikbare 

navorsingsresultate bring Phinney en Chavira ( 1992) tot die gevolgtrekking dat 

sterk etniese identifisering oor die algemeen met 'n positiewe selfbeeld verband 

hou. Die rigting van kousaliteit is egter nie duidelik nie. Hulle opper die moontlikheid 

dat die gevoel van geborgenheid en verbondenheid wat met identiteitsverwerwing 

gepaardgaan, bydra tot 'n positiewe selfbeeld. Verbondenheid aan die eie etniese 

groep dien ook as buffer teen negatiewe ervarings soos diskriminasie. Aan die 

ander kant kan 'n positiewe selfbeeld die proses van identiteitsverwerwing 

bevorder. Eksplorasie en eksperimentering verg waarskynlik selfvertroue, omdat 

risiko's geneem moet word. Die proses kan byvoorbeeld botsings met ouers en 
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ander outoriteitsfigure meebring; lei tot die ontdekking van pynlike informasie ten 

opsigte van die onsgroep en die moed verg om 'n standpunt in te neem te midde 

van botsende belange. Op grond van 'n beperkte kwalitatiewe studie kom hulle tot 

die gevolgtrekking dat daar 'n wedersydse be'lnvloeding tussen 'n positiewe 

self bee Id en identiteitsverwerwing plaasvind. 

'n Ander moontlike verklaring vir die hoe waarde wat etniese identiteit vir die lede 

van ondergeskikte groepe het, kan gevind word in die klem wat Brewer (1991, 

1993) op die uitsonderlikheid van groepe plaas. Die feit dat 'n sosiale of 

getalleminderheid ooglopend van die meerderheidsgroep verskil, lei waarskynlik 

daartoe dat die groep in groter mate bydra tot die vervulling van lede se behoefte 

aan differensiasie en assimilasie. 'n Positiewe selfbeeld is die resultaat van 'n 

duidelik gedefinieerde identiteit asook die geborgenheid en sekuriteit wat in 'n 

kleiner groep ervaar word. Aan die ander kant bied groot, heterogene groepe min 

uitsonderlikheid en geborgenheid aan hulle lede. Etniese identiteit is gevolglik vir die 

lede van meerderheidsgroepe minder belangrik en hulle assosieer eerder met ander 

(kleiner) groeperinge wat beter aan hulle behoeftes voldoen. Die feit dat 'n groep 

'n getalleminderheid in 'n samelewing vorm, is op sigself 'n faktor wat kan dien om 

sosiale identiteit te beklemtoon. 

Luhtanen en Crocker ( 1991) voer aan dat teenstrydige navorsingsresultate moontlik 

die gevolg is van die feit dat gepoog word om 'n verband te vind tussen 

lidmaatskap van 'n etniese groep en persoonlike selfbeeld. Hulle onderskei tussen 

persoonlike en kollektiewe selfbeeld. Kollektiewe selfbeeld hou verband met mense 

se evaluasie van en die bevrediging wat hulle put uit die lidmaatskap van spesifieke 

groepe. Die volgende dimensies word onderskei: persoonlike aanvaarding van 

groeplidmaatskap; die mate waarin 'n groep deur die samelewing aanvaar word; die 

rol wat lidmaatskap van 'n groep in die definiering van 'n persoon se identiteit speel 

en 'n persoon se evaluering van sy of haar eie bydrae tot 'n groep. Eksperimentele 

en veldnavorsing het aangetoon dat persoonlike en kollektiewe selfbeeld - en in die 

besonder die dimensie wat verband hou met persoonlike aanvaarding van 

groeplidmaatskap - konseptueel verskillend is, maar dat daar ook 'n verwantskap 

bestaan. Beduidende korrelasies is byvoorbeeld tussen die twee skale gevind, maar 

die korrelasies was relatief laag (0,30 < r < 0,40). Luhtanen en Crocker maak die 

gevolgtrekking dat 'n kernelement van die selfbeeld gemeenskaplik is aan 
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persoonlike en kollektiewe selfbeeld. Hulle het verder bevind dat die rol van 

kollektiewe selfbeeld in geestesgesondheid soortgelyk is aan die van persoonlike 

:;elfbeeld. Die positiewe verband wat tussen lidmaatskap van ondergeskikte groepe 

en selfbeeld gevind is, kan moontlik toegeskryf word aan die effek val') kollektiewe 

selfbeeld. 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat lidmaatskap van etniese groepe wel 'n rol 

in die vorming van die selfbeeld - hetsy persoonlike of kollektiewe selfbeeld of 

albei - kan speel. As sulks kan etniese identiteit 'n belangrike invloed op die 

sielkundige welsyn en gedrag van die individu he. 

3.5 SAMEVATTING 

Die teorie en navorsing wat in hierdie afdeling bespreek is, dui daarop dat etnisiteit 

nie 'n verskynsel is wat alleenlik verband hou met grootskaalse sosiale prosesse en 

magsverhoudinge nie. As 'n komponent van sosiale identiteit kan etniese identiteit 

ook 'n integrale deel van die selfkonstruk of identiteit van die individu vorm. Dit 

betaken dat dit wat met etniese groepe gebeur, die individu ten diepste raak. Aan 

die ander kant het etnisiteit ook 'n invloed op individuele persepsies, houdings en 

gedrag. Hierdie invloed word in groot mate bepaal deur die beklemtoning van 

bepaalde komponente van identiteit in 'n spesifieke konteks of situasie. Daar 

bestaan gevolglik 'n noue interaksie tussen die identiteit van 'n individu, sy of haar 

gedrag en die sosiale, ekonomiese en politieke konteks. In die volgende hoofstuk 

word gekyk na die aard en moontlike gevolge van hierdie interaksie. 

/ 
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MOOFSTUK4 
DE ETMESE GROEP EN TUSSENGROEPVERHOUl>tNGE 

4. 1 INLEIDING 

Die tweede vlak wat Bekker (1993) met betrekking tot etnisiteit onderskei, is die 

groep. Sender die bestaan van die groep het etniese identiteit geen betekenis nie, 

omdat identifisering juis 'n proses is waardeur die individu met 'n groep verbind 

word (De la Rey, 1991). Terwyl etnisiteit op individuele vlak hoogs veranderlik en 

manipuleerbaar is, word die groep gekenmerk deur kontinu'iteit en groter stabiliteit. 

Dit is ook die etniese groep - en nie die individu nie - wat as belangegroep 

gemobiliseer kan word en die stabiliteit van 'n samelewing kan bedreig. Aan die 

ander kant word die groep en die optrede van 'n groep in 'n samelewing be'invloed 

deur die persepsies, houdings en gedrag van die individu. Daar bestaan gevolglik 

'n voortdurende wisselwerking tussen die individu en sy of haar lidmaatskapgroep. 

Die etniese groep het egter min betekenis sender die bestaan van ander groepe in 

die sosiale omgewing. In die minimalegroep-eksperiment was dit juis die verdeling 

van deelnemers in twee groepe wat 'n bewustheid van groeplidmaatskap, 

identifisering met die onsgroep, onsgroepsydigheid en diskriminasie tot gevolg 

gehad het (Tajfel et al., 1971 ). In 'n soortgelyke eksperiment van St. Claire en 

Turner ( 1982) was daar in een van die eksperimentele situasies nie sprake van 'n 

verdeling in groepe nie, maar in die ander wel. Geen diskriminasie het voorgekom 

in die situasie waar proefpersone nie in groepe verdeel is nie. Die proefpersone wat 

wel in groepe ingedeel is, het egter soos in die eksperiment van Tajfel et al. ten 

gunste van die onsgroep gediskrimineer. Farsides ( 1993) kom tot die 

gevolgtrekking dat sosiale kategorisering, dit wil se 'n bewustheid van een of ander 

groepverdeling, 'n voorwaarde is vir die voorkoms van verskynsels soos 
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groepidentifisering, sydigheid ten gunste van die onsgroep, tussengroepkompetisie 

en diskriminasie teen ander groepe. In haar bespreking van die ontwikkeling van 

etniese identiteit bekJemtoon Ep~tein ( 1978) ook dat daar sender die 

teenwoordigheid van ander groepe slegs 'n beperkte bewustheid van etniese 

identiteit kan wees. Barth ( 1 969) voer aan dat etniese grense eers relevant word 

waar twee of meer groepe met mekaar in kontak kom. As geen tussengroepkontak 

plaasvind nie, is grense - en daarmee ook die verskille tussen groepe - irrelevant. 

'n Omvattende begrip van etnisiteit - en gevolglik ook van etniese identiteit - is 

derhalwe nie moontlik as die verhouding tussen die individu en sy of haar 

lidmaatskapgroep en die verhouding tussen groepe nie in ag geneem word nie. In 

hierdie hoofstuk word gekyk na teoriee en navorsing wat op hierdie problematiek 

betrekking het. 

4.2 FUNKSIONALISTIESE TEORIEe OOR TUSSENGROEPVERHOUDINGE 

Die funksionalistiese paradigma wat in sowel die sielkunde as die sosiologie 

aanhang geniet, is een van die teoretiese raamwerke wat die grootste invloed 

gehad het op akademiese denke oor tussengroepverhoudinge. Binne hierdie 

paradigma word die aard van tussengroepverhoudinge beskou as die produk van 

'n kompetisie om skaars hulpbronne. Dit is veral materiele hulpbronne wat as 

belangrik beskou word. Hierdie kompetisie het solidariteit tussen lede van die 

onsgroep tot gevolg en dien as regverdiging vir diskriminasie teen hullegroepe. 

Tussengroepkompetisie word dan ook beskou as een van die belangrikste oorsake 

van konflik. 

4.2. 1 Die realistiese-groepkonflikteorie 

Die realistiese-groepkonflikteorie van Sherif ( 1966) is een van die beste voorbeelde 

van die funksionalistiese benadering in die sielkunde. Die formulering van die teorie 

het gevolg op 'n veldeksperiment onder seuns wat 'n somerkamp bygewoon het 

(Sherif, Harvey, White, Hood & Sherif, 1961). Die seuns is in twee groepe verdeel 

en aanvanklik gehuisves in aparte kampe buite sigafstand van mekaar. Gedurende 

die eerste fase van die eksperiment is gekonsentreer op die ontwikkeling van 

onsgroepsolidariteit en groepnorme onder die lede van elke groep. In die tweede 
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fase is die twee groepe bymekaargebring en in dieselfde kamp gehuisves. Direkte 

kompetisie tussen die twee groepe in verskillende sportsoorte het aanleiding gegee 

tot etnosentrisme, stereotipP. ing, waargenome onregverdigheid en 

tussengroepvyandigheid. Gedurende die laaste fase is die twee groepe gedwing om 

saam te werk ten einde sekere kooperatiewe doelstellings te bereik. Dit het 'n 

vermindering in tussengroepvyandigheid en die ontwikkeling van 

tussengroepvriendskappe tot gevolg gehad. 

Sherif ( 1 966) het die resultate van die somerkampeksperiment beskou as 'n bewys 

dat kompetisie om skaars hulpbronne die direkte oorsaak is van 

tussengroepvyandigheid en -konflik. Kooperatiewe doelstellings en samewerking 

gee daarenteen aanleiding tot 'n vermindering in diskriminasie en vyandigheid en 

bevorder harmonieuse verhoudinge. 

4.2.2 Sosiologiese kompetisieteoriee 

Prominente sosioloe beklemtoon ook kompetisie as een van die belangrikste 

oorsake van etniese mobilisasie (Hannan, 1979; Nagel & Olzak, 1982; Olzak, 

1 992). Olzak definieer kompetisie as wedywering wat veral op ekonomiese gebied 

plaasvind ten opsigte van werksgeleenthede, markte, kliente of klante. Kompetisie 

word beskou as 'n proses eerder as enkele, ge"isoleerde gebeurtenisse. 

Volgens Olzak ( 1992) is die kans uiters gering dat etniese of rassekonflik sal 

voorkom waar daar geen oorvleueling tussen die habitatte of nisse van groepe 

bestaan nie. Sy maak in hierdie verband 'n onderskeid tussen die fundamentele nis 

van 'n groep wat verwys na die omgewing waarbinne die groep kan oorleef in die 

afwesigheid van kompetisie. 'n Groep se gerealiseerde nis het betrekking op daardie 

deel van die fundamentele nis wat die groep in werklikheid beset of benut in die 

teenwoordigheid van ander groepe. Die gerealiseerde nis impliseer ook strategiee 

wat die groep gebruik om hulleself te handhaaf binne dieselfde omgewing as ander 

groepe. Hierdie strategiee is nie slegs gerig op die verkryging van ekonomiese 

hulpbronne soos voedsel, skuiling en behuising nie, maar ook op die handhawing 

van grense tussen groepe (Barth, 1969). 

Die oorvleueling van nisse het direkte implikasies vir die stabiliteit van 
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tussengroepverhoudinge. Kompeterende kragte word losgelaat waar twee of meer 

groepe dieselfde nis benut. Die loslating van kompeterende kragte lei gewoonlik 

daartoe dat groepgrense beklemtoon w.ird, wat weer as vonk vir 

tussengroepkonflik kan dien. Konflik is egter nie die enigste moontlike gevolg van 

tussengroepkompetisie nie. Kompetisie kan daartoe lei dat een groep 'n ander groep 

verdryf of dat die een groep in 'n ander opgeneem word. Die twee groepe kan ook 

hulle komplementariteit en interafhanklikheid erken en besluit om mekaar te 

akkommodeer. 

Olzak ( 1992) gebruik die voorbeeld van twee groepe in Swat, Noord-Pakistan. Die 

een groep het gemengde boerdery (landbou en veeteelt) beoefen, terwyl die ander 

groep slegs veeboere was. Aanvanklik het die twee groepe in dieselfde streek 

gebly. Hulle het derhalwe dieselfde nis benut en direk met mekaar gekompeteer. 

Omdat die groep wat gemengde boerdery beoefen het, die sterkste was, het hulle 

die veeboere uitgedruk na die hooglande wat ongeskik was vir landbou. Die 

kompetisieproses het uiteindelik daartoe gelei dat die gerealiseerde nis van die 

veeboere beperk is. 

Die verdrywing of uitsluiting van ander kompeteerders word beskou as een van die 

belangrikste strategiee wat in kompetisie gevolg word. Wanneer daar geen 

oorvleueling tlissen die nisse van twee groepe voorkom nie, beteken dit nie 

noodwendig dat daar geen kompetisie bestaan nie. Dit kan ook 'n aanduiding wees 

dat kompeterende uitsluiting suksesvol toegepas is. Die ruimtelike verplasing of 

isolasie van 'n groep kan beskou word as 'n kenmerk van 'n ondergeskikte status. 

Die verbreking van isolasie, die hervatting van deelname aan die kompeterende 

proses en die herverspreiding van die groep kan weer gesien word as 'n belangrike 

eerste stap om die statusposisie van die groep te verbeter. Olzak ( 1992) noem die 

apartheidsisteem as voorbeeld van die strategie om ander groepe uit te sluit of te 

beperk ten einde kompetisie te verminder. Volgens haar is hulpbronne verdeel sodat 

minderwaardige hulpbronne toegeken is aan die swakker groepe. Omdat hierdie 

asimmetriese magsbalans egter geen legitimiteit geniet het nie, kon die 

strukturering van verhoudinge nie op die lang termyn stabiel bly nie. 

Kompetisieteorie impliseer dat sosiale, ekonomiese en politieke prosesse wat 

verandering meebring in die verhouding tussen groepe, die nisse wat hulle benut 
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en die grense tussen hulle, daartoe kan lei dat tussengroepkompetisie en die 

potensiaal tot konflik verhoog. Ten einde etnisiteit beter te verstaan, is dit belangrik 

om ondersoek in te stel na prosesse wat etniese kompetisii:: oevorder op nasionale 

en plaaslike vlak. Die wydverspreide oplewing van etniese mobilisasie sedert die 

sestigerjare in sowel ontwikkelende as moderne, industriele state bring Nagel en 

Olzak (1982) tot die gevolgtrekking dat 'n gemeenskaplike oorsaaklike proses -

modernisering en ontwikkeling - onderliggend aan al die manifestasies van etnisiteit 

onderskei kan word. In Hoofstuk 5 word meer spesifiek gekyk na die invloed wat 

ekonomiese ontwikkeling op interetniese verhoudinge kan he, terwyl faktore binne 

die staatkundige konteks wat tussengroepkompetisie kan be"invloed, in Hoofstuk 6 

bespreek word. 

4.2.3 Kritiek op die funksionalistiese siening van etnisiteit 

Smith (1981) kritiseer die neiging van die aanhangers van kompetisieteoriee om die 

herlewing van etnisiteit uitsluitlik toe te skryf aan modernisering en ekonomiese 

ontwikkeling. Kompetisieteoriee dig nou wel meer duursaamheid toe aan etnisiteit 

as die liberalisme, maar neig steeds om dit as 'n tydelike en konteksgebonde 

verskynsel te beskou. Die beheptheid met ekonomiese faktore lei daartoe dat 'n 

eensydige prentjie van etnisiteit en etniese herlewing geskilder word. Kulturele, 

sielkundige en politieke faktore wat ook belangrik mag wees, kry nie die aandag 

wat hulle verdien nie. Ook Horowitz (1985) maak beswaar teen die tendens om 

ekonomiese kompetisie as die enigste of belangrikste rede vir etniese mobilisasie 

of konflik te beskou. Hy noem voorbeelde van groepe wat bereid was om 

ekonomiese voordele op te offer ter wille van ideale soos selfbeskikking. 

Vanuit die geledere van sosiaal-sielkundiges kritiseer Brewer ( 1979) die neiging om 

kompetisie te beskou as 'n noodsaaklike voorwaarde vir die voorkoms van 

etnosentriese gedrag. So maak Sherif et al. (1961) die afleiding dat 

tussengroepkompetisie die direkte oorsaak was van die tussengroepspanning wat 

in hulle eksperiment waargeneem is sender dat enige sistematiese bepaling gedoen 

is van die seuns se houdings v66r die aanvang van die kompetisiefase. Daar was 

egter tekens dat negatiewe houdings reeds teenwoordig was toe die seuns in een 

kamp bymekaar gebring is. Aan die einde van die eerste fase is die twee groepe 

van mekaar se bestaan bewus gemaak (die seuns van een groep het byvoorbeeld 
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papierkoppies agtergelaat). Die seuns het onmiddellik van ons en hulle begin praat, 

terwyl afbrekende kommentaar oor die ander groep aan die orde van die dag was. 

Die afleiding kan gemaak word dat die blote bewustheid van die a~1der groep 

aanleiding gegee het tot stereotipering en negatiewe houdings. In die 

minimalegroep·eksperiment het die responsmaatstaf ook geen ekonomiese voordele 

vir die proefpersone ingehou nie, terwyl daar geen sprake was van funksionele 

interafhanklikheid of kompetisie tussen die groepe nie (Tajfel et al., 1971 ). 

Kompetisieteoriee bied geen verklaring vir die resultate van hierdie eksperimente 

nie. 

Smith (1981) is van mening dat as navorsers 'n beter begrip wil kry van die 

langtermynbetekenis van etnisiteit, hulle verder moet kyk as die huidige oplewing 

in die Westerse wereld. 'n Breer perspektief meet verkry word waarin die aandag 

verskuif vanaf onmiddellike tegnologiese en ekonomiese kwessies na die stadiger 

ritme van politieke en kulturele veranderings. Sielkundige, sosiale, kulturele en 

politieke faktore meet in ag geneem word. In so 'n perspektief meet kompetisie om 

hulpbronne en ander kontekstuele faktore nie as die primere oorsaak van 

manifestasies van etnisiteit beskou word nie, maar eerder gesien word as 

bevorderende of remmende faktore. 

4.3 DIE IMPLIKASIES VAN DIE TEORIE VAN SOSIALE IDENTITEIT VIR 

TUSSENGROEPVERHOUDINGE 

In teenstelling met kompetisieteoriee konsentreer die teorie van sosiale identiteit op 

die sielkundige faktore wat nie alleen die verhouding tussen die individu en sy of 

haar etniese groep be'invloed nie, maar ook 'n effek kan he op die verhouding 

tussen groepe (Tajfel, 1978, 1981 ). Met behulp van die drie kernelemente in die 

teorie • sosiale kategorisering, sosiale identiteit en sosiale vergelyking • word 

gepoog om individuele identiteit en behoeftes te verbind met sosiale prosesse. Die 

fokus val verder op die effek van sosiale, ekonomiese en politieke faktore op die 

psige en gevolglik ook op die gedrag van die individu. Daar word aanvaar dat die 

oorsaak van groepmobilisering en sosiale verset gelee is in die wisselwerking tussen 

individu, die onsgroep, hullegroepe in die sosiale omgewing en die ekonomiese, 

politieke en staatkundige konteks. In Hoofstuk 3 is reeds aandag gegee aan sosiale 

kategorisering en sosiale identiteit. Vervolgens word gekyk na die redes vir en 
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implikasies van sosiale vergelykingsprosesse. 

4.3.1 Die motivering vir en gevolge van sosiale vergelykingsprosesse 

Volgens Tajfel ( 1978, 1981) word die evaluatiewe betekenis van lidmaatskap van 

'n groep bepaal binne die konteks van die verhouding met ander relevante groepe 

in die sosiale omgewing. Die feit dat sosiale identiteit - en meer spesifiek etniese 

identiteit - as 'n integrale deel van die selfkonsep beskou word, impliseer dat die 

eienskappe van die onsgroep (byvoorbeeld status, rykdom of velkleur) implikasies 

het vir die selfbeeld. Die waarde van hierdie eienskappe sal in groot mate bepaal 

word deur die uitkoms van vergelykings van die onsgroep met relevante 

hullegroepe. Die individu se behoefte aan 'n positiewe selfbeeld lei tot die strewe 

om die onsgroep positief te onderskei van hullegroepe op belangrike 

vergelykingsdimensies. Die gevolg is sosiale vergelykingsprosesse waardeur die self 

van ander en die onsgroep van hullegroepe onderskei word. 

Sosiale vergelykingsprosesse speel 'n belangrike rol in tussengroepgedrag. As 

gevolg van die behoefte aan 'n positiewe sosiale identiteit lei sosiale vergelykings 

tot sosiale kompetisie, omdat mense daarna streef om die onsgroep in 'n beter 

posisie as hullegroepe te stel. Kompetisie is gevolglik ook 'n belangrike komponent 

van die teorie van sosiale identiteit. Kompetisie volg egter op identifisering met 'n 

groep. Kompetisie word ook nie eensydig verbind met ekonomiese behoeftes of 

politieke mag nie, maar sielkundige behoeftes soos die behoefte aan 'n positiewe 

selfbeeld en statusverhoudinge word in berekening gebring. 

Tajfel (1978, 1981) is egter nie die eerste sielkundige om erkenning te gee aan die 

rol van sosiale vergelykingsprosesse nie. Leon Festinger ( 1954) word allerwee as 

die vader van die teorie van sosiale vergelyking beskou. Volgens Festinger bestaan 

daar by mense 'n drang om hulle opinies en vermoens te evalueer. Waar 

objektiewe, nie-sosiale maatstawwe vir evaluering ontbreek, vergelyk mense hul 

opinies, eienskappe en vermoens met die van ander mense. Terwyl Festinger 

sosiale vergelykings veral met die evaluering van houdings, opinies en vermoens 

in verband bring, beklemtoon ander navorsers aspekte soos emosies, 

persoonlikheidstrekke en kenmerke soos status, sosiale belonings en lewenstyl 

(Uys, 1990). 
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Die oorspronklike teorie van Festinger ( 1 954) het hoofsaaklik op interindividuele 

vergelykings gekonsentreer en maak nie voorsiening vir vergelykings tussen groepe 

nie. Alhoewel hy tussengroepvergelykings nie heeltemal uitsluit nie, is Festinger van 

mening dat tussengroepvergelykings meer op fantasie- as op realiteitsvlak gebeur, 

omdat daar eenvoudig nie genoegsame soortgelykheid tussen lede van verskillende 

groepe bestaan om sinvolle vergelykings moontlik te maak nie. 

Tajfel (1981) definieer egter twee normatiewe beginsels - waargenome 

regverdigheid en waargenome stabiliteit - wat dien as brug tussen dit wat Festinger 

( 1954) as vergelykbaar en onvergelykbaar beskou. Waargenome regverdigheid hou 

verband met persepsies van die regverdigheid of onregverdigheid van die 

stratifikasie in 'n samelewing. Die waarneming van 'n situasie as regverdig of 

onregverdig is afhanklik van die beginsels waarvolgens stratifikasie geskied en die 

aanvaarbaarheid of onaanvaarbaarheid van hierdie beginsels. Persepsies dat die 

dimensies waarop die bestaande statusdifferensiasie gebaseer word, in konflik is 

met 'n bepaalde opvatting van regverdigheid en gelykheid, kan aanleiding gee tot 

waargenome onregverdigheid. Waargenome stabiliteit het betrekking op persepsies 

dat 'n verandering in die waargenome patroon van statusverhoudinge moontlik is. 

Waar die situasie as stabiel waargeneem word, kan geen verandering voorsien 

word nie. Wanneer dit as onstabiel ervaar word, bestaan daar kognitiewe 

alternatiewe vir die bestaande statusverhouding sodat 'n volle omkeer van die 

situasie voorsien kan word. 

Die normatiewe beginsels bied volgens Tajfel (1981) 'n oplossing vir die teoretiese 

probleme wat Festinger ( 1954) met tussengroepvergelykings het. Waar 'n 

bestaande stratifikasie as onregverdig waargeneem word, ontstaan daar 

vergelykbaarheid waar daar nie vroeer was nie. Die basis vir vergelykbaarheid is· 

dikwels niks meer as die gedagte dat alle mense gelyk is of gelyke regte het nie. 

Dit lei tot die ontdekking van nuwe ooreenkomste - aktueel of potensieel - tussen 

groepe. Waargenome onregverdigheid kan gevolglik 'n kragtige bepaler word van 

verandering en sosiale kompetisie, aangesien dit 'n basis bied vir die opwekking van 

ontevredenheid en frustrasie. Aan die ander kant sal 'n onstabiele sisteem van 

sosiale verhoudinge makliker as onregverdig waargeneem word as 'n stabiele een. 

'n Sisteem wat as onregverdig waargeneem word, bevat ook reeds die kiem van 

onstabiliteit. 
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De la Rey (1986) identifiseer drie voorwaardes vir die voorkoms van 

tussengroepvergelykings: individue moet sielkundig met 'n groep identifiseer; die 

hullegroep(e) moet as relevante vergelykingsgroepe waargeneem word en die 

kenmerke op grond waarvan vergelykings gemaak word, moet vir al die 

betrokkenes belangrik wees. 

'n Belangrike gevolg van tussengroepvergelykings en die gepaardgaande sosiale 

kompetisie is die bestaan van 'n statushierargie. Die basis van 'n groep se status 

in 'n gemeenskap is sy posisie in die sosiale, ekonomiese en/of politieke struktuur 

(Turner & Brown, 1978). 'n Hoe posisie in die statushierargie impliseer dat 

lidmaatskap van die groep positief geevalueer word, wat weer tevredenheid met die 

sosiale sisteem tot gevolg het (Uys, 1990). Positiewe vergelykings kan weer 'n 

positiewe selfbeeld en 'n gunstige ingesteldheid teenoor lede van die onsgroep tot 

gevolg he. Die superieure posisie van die onsgroep, wat dikwels met groot moeite 

verwerf is, moet egter gehandhaaf en uitgebou word ten einde 'n positiewe sosiale 

identiteit te beskerm: " ... a social group can fulfil its function of protecting the 

social identity of its members only if it manages to keep its positively valued 

distinctiveness from other groups" (Tajfel, 1975, p. 115). 

In omstandighede waar die uitkoms van sosiale vergelykings nie gunstig is vir die 

onsgroep nie, moet positiewe uitsonderlikheid geskep of deur sosiale kompetisie 

nagestreef word. Volgens Tajfel (1978, 1981) is die strewe na 'n positiewe sosiale 

identiteit onderliggend aan die meeste vorms van druk vir sosiale, ekonomiese en 

politieke veranderings. Daar is hoofsaaklik drie strategiee wat gevolg kan word om 

'n positiewe sosiale identiteit te verwerf: individuele mobiliteit, sosiale kreatiwiteit 

en sosiale kompetisie (Brown & Turner, 1981; Taylor & McKirnan, 1984). 

Aangesien groot klem in moderne, industriele samelewings gele word op 

individualisme, kan individuele lede van 'n ondergeskikte groep poog om tot 'n 

dominante groep toegelaat te word (Taylor & McKirnan, 1984). Dit is egter slegs 

'n klein groepie hoogs gekwalifiseerde persona, en nie die meerderheid van 'n groep 

nie, wat hierdie strategie volg. Opwaartse sosiale mobiliteit kan twee vorms 

aanneem. Lede van ondergeskikte groepe kan in die eerste plek poog om werklik 

in die dominante groep opgeneem te word deur sekere van hul kenmerke te 

verander. 'n Goeie voorbeeld is die pogings van baie Afrikaners om te verengels na 
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die Britse oorname van die Kaap. Dieselfde tendens kan in die VSA waargeneem 

word waar die meeste wit immigrante uit Westerse lande verkies om met die grater 

Engelssprekende groep te assimileer. In die tweede plek kan mense poog om 

genoeg kenmerke van die dominante groep aan te neem ten einde as lid van die 

groep aanvaar te word al is hulle nog herkenbaar as lede van 'n ondergeskikte 

groep. Hierdie strategie word gewoonlik gevolg waar groepgrense gekenmerk word 

deur fenotipiese verskille soos velkleur. Die Westerse lewenswyse wat deur hoogs 

gekwalifiseerde swartmense en bruinmense gevolg word, is 'n voorbeeld van 

hierdie strategie. Die suksesvolle inskakeling by 'n dominante groep is egter 

afhanklik van die buigbaarheid van groepgrense en die goedkeuring van die 

dominante groep. Soos reeds genoem, is pogings van hierdie aard meestal 

individueel van aard. 

Die strewe na 'n positiewe sosiale identiteit kan ook aanleiding gee tot sosiale 

kreatiwiteit. Sosiale kreatiwiteit verwys na pogings om die elemente van 'n 

statusvergelyking (byvoorbeeld die geassosieerde waardes of kenmerke) te 

herdefinieer en te herinterpreteer. 'n Goeie voorbeeld is die pogings van die swart 

bewussynsbeweging om die waarde van die swart kultuur te beklemtoon en 'n 

spreekwoord soos "Black is beautiful" te gebruik. In gevalle waar mense beheer het 

oor die spesifieke omstandighede, kan sosiale kreatiwiteit aanleiding gee tot 

pogings om die eie posisie of die van die onsgroep te verbeter. 

'n Derde moontlikheid is dat die idee kan begin posvat dat die bestaande sosiale 

stratifikasie onregverdig is. Die posisie van 'n ondergeskikte groep word derhalwe 

nie langer toegeskryf aan sekere kenmerke van die individu of groep nie, maar aan 

diskriminasie en uitbuiting deur die dominante groep. So 'n situasie gee gewoonlik 

aanleiding tot bewusmaking, groepmobilisering en kollektiewe aksie ten einde die 

status quo omver te werp. Groepe kompeteer nou direk ten einde hulle posisie te 

verander of te handhaaf en tussengroepkonflik is dikwels die onvermydelike gevolg. 

Gedurende so 'n fase word vergelykings op groepvlak beklemtoon ten koste van 

interindividuele vergelykings. 
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4.3.2 Die teorie van relatiewe deorivasie 

Die teorie van relatiewe deprivasie word beskou as 'n variant van die teorie van 

sosiale vergelyking (Tajfel, 1981), terwyl gevoelens van relatiewe deprivasie as die 

gevolg van sosiale vergelykingsprosesse getipeer word (Appelgryn, 1991 ). 'n 

Persoon kan relatiewe deprivasie ervaar as die resultaat van 'n sosiale vergelyking 

negatief is. Die ervaring van deprivasie kan weer aanleiding gee tot negatiewe 

houdings en sekere gedragsresponse. Die konsep formaliseer gevolglik die 

verhouding tussen ongunstige sosiale vergelykings en bepaalde houdings- en 

gedragspatrone. 

Die term relatief dui daarop dat 'n persoon se gevoel van gedepriveerdheid nie 

afhang van absolute maatstawwe nie, maar dat dit die resultaat is van sosiale 

vergelykings (Appelgryn, 1991 ). Gevoelens van deprivasie is derhalwe nie die 

resultaat van absolute vlakke van deprivasie nie, maar hang at van persepsies van 

die uitsette van spesifieke and er persona met wie vergelykings getref word. Mense 

wat in 'n objektiewe sin die meeste gedepriveerd is, is nie noodwendig die wat die 

meeste deprivasie ervaar nie. Die ervaring van deprivasie kan ook die resultaat 

wees van 'n persoon se onvervulde verwagtings selfs al sou 'n objektiewe 

waarnemer nie die persoon as gedepriveerd bestempel nie. Volgens Crosby ( 1976) 

sal mense deprivasie ervaar as hulle 'n besondere waardevolle objek nie besit nie; 

dit graag wil besit; waarneem dat ander persona dit wel besit; van mening is dat 

hulle geregtig is op die objek; van mening is dat die objek bereikbaar is en nie 

hulleself blameer dat hulle nie oor die objek beskik nie. 

Verskeie outeurs beklemtoon dat daar 'n kognitiewe en affektiewe komponent by 

relatiewe deprivasie betrokke is (Crosby, 1976; Davis, 1959; Guimond & Dube

Simard, 1983; Runciman, 1966; Uys, 1990; Walker & Pettigrew, 1984). So gaan 

die ervaring van deprivasie gepaard met die oortuiging of persepsies dat 

ongelykhede bestaan (die kognitiewe komponent) asook met gevoelens van 

ontevredenheid en gegriefdheid (die affektiewe komponent). Die kognitiewe 

komponent word dikwels bestempel as die omvang van deprivasie, terwyl die 

affektiewe komponent beskou word as 'n aanduiding van die graad of intensiteit 

van ervarings van deprivasie. 
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Wat interpersoonlike vergelykings betref, onderskei Appelgryn en Bornman ( 1995) 

twee dimensies van relatiewe deprivasie. Relatiewe persoonlike deprivasie verwys 

na ,., situasie waar individue hulle posisie vergelyk met die posisie van die onsgroep 

oor die algemeen of die van relevante hullegroepe. 'n Swart onderwyser vergelyk 

sy persoonlike posisie byvoorbeeld met die van swart of wit onderwysers. 

Relatiewe deprivasie op groepvlak verwys na vergelykings tussen die posisie van 

die onsgroep en die van relevante hullegroepe in die sosiale omgewing. So kan 'n 

swart onderwyser die posisie van swart onderwysers vergelyk met die van wit 

onderwysers. 

Relatiewe deprivasie word dikwels geassosieer met sekere houdings- en 

gedragspatrone, byvoorbeeld nasionalisme, negatiewe houdings teenoor ander 

etniese groepe, militantheid, gewelddadige optrede en sosiale verset (Abeles, 1976; 

Appelgryn, 1985; Bornman, 1988; Davies, 1962; Gurr, 1970; Uys, 1990; Van 

Dyk, 1 988). Appelgryn beskou gevoelens van relatiewe deprivasie egter nie as die 

direkte oorsaak van sosiale verset of militante gedrag nie. Dit is slegs 'n 

veranderlike wat die individu voorberei vir sekere optrede waardeur uiting gegee 

word aan gevoelens van gegriefdheid, gepoog word om 'n spesifieke waardevolle 

objek te bekom of omstandighede te verander. Volgens Klandermans ( 1994) sal die 

ervaring van relatiewe deprivasie slegs tot sosiale verset aanleiding gee as die 

verwagting bestaan dat kollektiewe verset suksesvol kan wees om die situasie van 

die groep te verander. 

Alhoewel navorsers aanvanklik gekonsentreer het op die gevolge van relatiewe 

persoonlike deprivasie {Dube-Simard, 1983; Mark & Folger, 1984), het die resultate 

van navorsingstudies aangetoon dat relatiewe groepdeprivasie en die 

gepaardgaande gevoelen~ van sosiale ongeregtigheid 'n belangriker oorsaak is van 

ontevredenheid, negatiewe houdings teenoor ander groepe, militantheid, 

tussengroepkonflik en kollektiewe verset {Appelgryn, 1985; Bornman, 1988; 

Guimond & Dube-Simard, 1983; Pettigrew, 1964; Vannaman & Pettigrew, 1972). 

'n Moontlike verklaring is die feit dat onsgroep-hullegroepdeprivasie deur 'n groot 

persentasie van die groep - en nie deur 'n enkele individu nie - ervaar word. Die 

waarneming dat die meeste lede van die onsgroep dieselfde lot ervaar, verhoog die 

moontlikheid dat die individu nie die probleem as sy eie sal beskou nie, maar dit aan 

groepfaktore en sosiale ongeregtigheid sal toeskryf. Die gevolg is dat groepaksie 
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as die enigste moontlikheid beskou word om die situasie te verbeter (Appelgryn, 

1985, 1991). 

Die belangrike invloed wat relatiewe groepdeprivasie op houdings en gedrag kan he, 

is 'n aanduiding dat daar waarskynlik 'n verband bestaan tussen identifisering met 

'n groep en die ervaring van deprivasie. In 'n studie onder Skotse jeugdiges het 

Abrams (in Petta & Walker, 1992) voorspel dat identifisering met Skotse 

groeplidmaatskap verband sou hou met relatiewe groepdeprivasie; dat sowel 

etniese identiteit as relatiewe groepdeprivasie met nasionalisme sou korreleer en dat 

nasionalisme weer 'n invloed op stemgedrag sou he. Die feit dat hierdie model 

empiries bevestig is, kan beskou word as 'n aanduiding dat identifisering met 'n 

groep die ervaring van deprivasie voorafgaan. Die navorsing van Petta en Walker 

(1992) het bevestig dat daar 'n beduidende verband bestaan tussen die ervaring 

van groepdeprivasie en etniese identifisering. Hanf (1989) beklemtoon in hierdie 

verband dat relatiewe deprivasie nie slegs met sosio-ekonomiese verskille verband 

hou nie, maar dat daar ook sprake kan wees van simboliese deprivasie. Wanneer 

mense - ongeag hulle sosio-ekonomiese agtergrond - gedepriveerd voel ten opsigte 

van hulle etnisiteit, taal of godsdiens, kan dit tot bitterheid lei en uiteindelik 'n 

klimaat vir konflik skep. 

Navorsing wat in Suid-Afrika onderneem is, het die belang van veral relatiewe 

groepdeprivasie in 'n heterogene samelewing onderstreep. Tajfel (1981) noem die 

Su id-A frikaanse studies van Danziger ( 1 963) en Geber ( 1 97 2) as voorbeeld. Hu lie 

het swart skoliere gevra om biografiee oor hulle eie toekoms te skryf. Daar is 

bevind dat swart skoliere se toekomsaspirasies in groot mate gerig is deur hulle 

identifisering met die lotsbestemming van hulle etniese of rassegroep. Hulle 

aspirasies was derhalwe nie op individuele doelstellings gerig nie, maar is bepaal 

deur politieke ideologiee wat met hulle groep se aspirasies verband gehou het. 

Danziger (1963) en Geber ( 1972) se bevindings is bevestig deur ander Suid

Afrikaanse studies waarin deprivasie direk gemeet is. Appelgryn ( 1985, 1991) en 

Bornman ( 1 988) het bevind dat die ervaring van deprivasie direk verband gehou het 

met 'n groep se status in die Suid-Afrikaanse samelewing. Engels- en 

Afrikaanssprekende witmense wat die hoogste posisie in die statushierargie beklee 

het, het geen onsgroep-hullegroepdeprivasie ervaar nie. Swartmense en 

107 



bruinmense, wat as laestatusgroepe bestempel kan word, het wel deprivasie met 

betrekking tot hoestatusgroepe ervaar. Soortgelyke resultate is verkry deur Raju 

(1991) wat sowel die k~gnitiewe. as affektiewe komponente van relatiewe 

onsgroep-hullegroep deprivasie onder lndier-volwassenes ondersoek het. Die 

bevindings dui daarop dat die lndier-respondente ervaar het dat hulle in 'n beter 

posisie was as swartmense, maar in 'n swakker posisie as witmense. 

Die ervaring van deprivasie was ook 'n betekenisvolle voorspeller van houdings en 

gedrag. So het Appelgryn (1985) bevind dat die ervaring van groepdeprivasie 

beduidend met militanter houdings onder swartmense en bruinmense verband 

gehou het. In die studie van Raju ( 1 991) het sowel kognitiewe as affektiewe 

deprivasie beduidend gekorreleer met die ondersteuning van vreedsame en 

gewelddadige protesaksies. Die meeste variansie is egter ten opsigte van die 

affektiewe komponent verklaar - 'n aanduiding dat emosies rondom deprivasie 

belangriker kan wees wanneer kollektiewe aksie ter sprake is. Bornman { 1988) het 

weer bevind dat deprivasieveranderlikes by witmense en bruinmense verband 

gehou het met negatiewer houdings teenoor die hullegroep. Deprivasieveranderlikes 

het egter meer van die variansie in houdings by bruinmense - 'n laestatusgroep -

as by witmense verklaar. 

Die afleiding kan gemaak word dat sosiale vergelykings en relatiewe deprivasie 

inderdaad 'n belangrike invloed kan he op houdings teenoor ander groepe en op 

sosiale gedrag. 

4. 3. 3 Die bedreiging van die identiteit, status of hulobronne van 'n groep 

In 'n oorsig van eksperimentele navorsing oor tussengroepverhoudinge kom Grant 

( 1992) tot die gevolgtrekking dat daar nog nie genoegsaam aandag gegee is aan 

die kragte wat aanleiding gee tot etnosentriese gedrag soos negatiewe houdings 

en overte diskriminasie teenoor lede van hullegroepe nie. Die bestudering van 

dokumentere getuienis oor konflik tussen werklike groepe bring horn tot die 

oortuiging dat etnosentrisme dikwels die gevolg is van 'n eksterne bedreiging soos 

natuurlike rampe of ekonomiese inkrimping. 

Volgens Grant (1992, 1993) word persepsies van bedreiging meegebring deur 'n 
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handeling of kommunikasie wat direk of indirek gerig is op die ondermyning van die 

waarde v_an 'n groep en/of lidmaatskap van 'n groep. Dit kan in die eerste plek 'n 

aanval impliseer op noodsaaklike of dewaardeerde hulpbronne, maar kan ook 

verband hou met die bedreiging van die identiteit, waardes, norms, simbole, 

praktyke, taal of godsdiens van 'n groep. Sowel die realistiese-groepkonflikteorie 

(die bedreiging van belangrike hulpbronne) as die teorie van sosiale identiteit (die 

bedreiging van die identiteit van 'n groep) is derhalwe ter sprake. Die aard en 

omvang van persepsies van bedreiging is enersyds 'n funksie van 

tussengroepfaktore soos die relatiewe status en mag van groepe; hulle geskiedenis 

en die manier waarop hulle tradisioneel met lede van ander groepe handel. · 

Andersyds kan intragroepfaktore soos groepsolidariteit en individuele faktore soos 

die mate waarin die individu met die groep identifiseer, 'n rol speel. Etnosentriese 

gedrag kan beskou word as 'n gevolg van die begeerte om die hulpbronne of 

identiteit van die groep te beskerm. 

In 'n reeks eksperimentele studies het Grant ( 1992, 1993) bevind dat persepsies 

van bedreiging daartoe gelei het dat mense minder van die lede van ander groepe 

gehou het, negatiewe houdings teenoor 'n hullegroep geopenbaar het en 'n skerper 

onderskeid tussen die onsgroep en die hullegroep gemaak het. Kovariansie

ontledings het aangetoon dat persepsies van 'n bedreiging direk met etnosentriese 

reaksies verband gehou het. Daar is verder aangetoon dat die bedreiging van die 

identiteit of waardes van 'n groep - in die afwesigheid van 'n eksplisiete 

belangekonflik - genoegsaam was om aanleiding te gee tot etnosentriese gedrag. 

Die relatiewe mag waaroor 'n groep beskik het, het egter geen verband met 

persepsies van en houdings teenoor hullegroepe getoon nie. Volgens Grant ( 1992) 

is dit moontlik dat mag nie die aard van persepsies en houdings be"invloed nie, maar 

wel die manier waarop uiting gegee word aan etnosentrisme. Groepe wat oor meer 

mag beskik, sal makliker teen hullegroepe diskrimineer, omdat dit moeiliker is om 

hulle tot verantwoording te roep. 

Die studie van Grant ( 1993) het verder aangetoon dat solidariteit tussen die lede 

van 'n groep toegeneem het wanneer hulle bedreig is. Branscombe, Wann, Noel en 

Coleman ( 1 993) het verder bevind dat lede van die onsgroep positiewer geevalueer 

is wanneer daar sprake van 'n bedreiging was. Daar was besondere waardering vir 

onsgroeplede wat lojaal gebly het gedurende moeilike tye. Aan die ander kant is 
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skerp en negatief gereageer teenoor onsgroeplede wat hulle van die groep 

losgemaak het - selfs negatiewer as teenoor hullegroeplede. Sodoende is die 

volgehoue waarde van die groep en lidmaatskap ':dn die groep bevestig. Phinney, 

Chavira en Tate (1993) noem dat die effek van 'n bedreiging be'invloed word deur 

die mate waarin individue met die groep identifiseer. Mense wat sterk met die 

onsgroep identifiseer, bied byvoorbeeld aktief weerstand wanneer teen die groep 

gediskrimineer word. So het Chavira en Phinney (1991) bevind dat 

Spaanssprekende adolessente met 'n sterk etniese identiteit met 'n onderwyser of 

ander gesagspersoon gaan praat het wanneer daar teen hulle gediskrimineer is. 

Grant (1992) maak die gevolgtrekking dat etnosentrisme 'n struikelblok vir die 

oplossing van tussengroepkonflik sal vorm solank as wat daar persepsies van 

bedreiging bestaan. Dit is gevolglik besonder moeilik om bevredigende oplossings 

vir konfliksituasies te vind, omdat 'n skikkingsooreenkoms wat 'n objektiewe 

oplossing vir 'n konfliksituasie bied, nie noodwendig persepsies laat verdwyn dat 

die identiteit of hulpbronne van 'n groep bedreig word nie. Persepsies van 

bedreiging · kan ook deur 'n skikkingsooreenkoms vererger word. Alhoewel 

etnosentrisme klaarblyklik nie deur magsverskille per se be'invloed word nie, kan die 

manier waarop mag deur 'n dominante groep uitgeoefen word, as onregverdig 

waargeneem word en 'n etnosentriese reaksie by ondergeskikte groepe uitlok. 

4.3.4 Kritiek op die teorie van sosiale identiteit 

Abrams ( 1992) voer aan dat die teorie van sosiale identiteit baie gedoen het om 

sielkundiges - en in die besonder sosiaal-sielkundiges - bewus te maak van die 

invloed wat lidmaatskap van sosiale groepe op houdings en gedrag het. Tog bly die 

teorie in wese 'n individualistiese teorie, omdat gepoog word om grootskaalse 

sosiale prosesse slegs in terme van individuele dinamiek te verklaar. Slegs 'n 

individu kan byvoorbeeld street na 'n positiewe selfbeeld en sosiale vergelykings 

tref. 

Navorsingsresultate het ook sekere tekortkominge in die teorie uitgewys. Volgens 

die teorie van sosiale identiteit behoort die individu homself of haarself van die 

groep los te maak as die groep 'n lae status geniet, omdat die groep nie tot 'n 

positiewe selfbeeld bydra nie. Tog het navorsing aangetoon dat lede van 
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laestatusgroepe dikwels sterker met die groep identifiseer en weerstand teen 

diskriminasie bied (Branscombe et al., 1993; Grant, 1993; Phinney et al., 1993). 

Uit die feit dat onsgroepsydigheid in die teorie van sosiale identiteit met die 

behoefte aan 'n positiewe selfbeeld in verband gebring word, kan die afleiding 

gemaak word dat mense met 'n lae persoonlike of kollektiewe selfbeeld meer teen 

ander groepe sou diskrimineer. Na 'n reeks eksperimentele en veldstudies kom 

Luhtanen en Crocker (1991) egter tot die gevolgtrekking dat dit juis mense met 'n 

positiewe persoonlike of kollektiewe selfbeeld is wat met etnosentriese gedrag 

reageer wanneer die onsgroep bedreig word. 

Die tekortkominge van die teorie van sosiale identiteit kan moontlik toegeskryf word 

aan die feit dat die teorie hoofsaaklik op die resultate van eksperimentele studies 

gebaseer is (Campbell, 1992). Die meeste eksperimente het gefokus op 

omgewingsveranderlikes wat 'n korttermyneffek het op die verhouding tussen die 

individu en die onsgroep en die verhouding tussen groepe binne die geslote 

eksperimentele omgewing. Min aandag is gegee aan kontekstuele faktore wat 'n 

invloed kan he op die langtermynverhoudinge tussen werklike groepe. Abrams 

( 1 992) is van mening dat die verhouding tussen groepe in die werklike lewe veel 

meer kompleks is as wat die teorie van sosiale identiteit aanvoer. Konsepte soos 

mag, status, kontrole, dominansie, ondergeskiktheid, outonomie, solidariteit, 

grondgebied of territorium, struktuur en langdurigheid behoort meer aandag te 

geniet, omdat hulle vir sowel die individu as werklike groepe van belang is. 

Volgens Campbell ( 1992) maak die teorie van sosiale identiteit ook nie werklik 

voorsiening vir die bestudering van die invloed van sosiale verandering op identiteit 

en die ontwikkeling van identiteit nie. Alhoewel Tajfel (1982) groeplidmaatskap as 

'n proses eerder as 'n vaste gegewe bestempel en gestreef het na 'n dinamiese 

teorie wat die prosesse van identiteitsontwikkeling sou integreer met veranderende 

sosiale verhoudinge, het in die praktyk min van hierdie ideale tereg gekom. Die 

bestudering van identiteit gedurende periodes van sosiale verandering in die 

werklike lewe is belangrik om 'n begrip te verkry van die prosesse waarvolgens 

individue hulle aanpas by die eise van die veranderende omgewing. Dit kan gedoen 

word deur aandag te gee aan die prosesse waarvolgens individue hulle bestaande 

groepidentiteite heroorweeg en teen ander opweeg ten einde te bepaal of 'n 

bepaalde identiteit nog relevant is in die nuwe omgewing; die betekenis of waarde 
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van groepidentiteite verander of aanpas; sekere identiteite verwerp of nuwe 

groepidentiteite aanvaar. 'n Begrip van hierdie prosesse is onontbeerlik om insig te 

verkry in die komplekse verhouding tussen die individu, die onsgroep en die .;osiale, 

ekonomiese, politieke en staatkundige konteks. 

4.4 TUSSENGROEPKONTAK 

In die bespreking van kompetisieteoriee in Afdeling 4.2 is genoem dat kontak 

tussen groepe waar hulle dieselfde nis benut, beskou word as 'n belangrike oorsaak 

van tussengroepkompetisie en groepmobilisasie (Nagel & Olzak, 1982; Olzak, 

1992). Barth (1969) noem verder dat etniese grense eers werklik relevant word 

waar lede van verskillende groepe met mekaar in kontak kom. Daar is dan ook in 

verskillende dissiplines aandag gegee aan die prosesse onderliggend aan situasies 

waar lede van verskillende etniese en rassegroepe op 'n daaglikse basis met mekaar 

kontak het. 

4.4. 1 Die rol van etniese grense in kontaksituasies 

Volgens Barth (1969) is etniese grense besonder relevant in heterogene 

samelewings waar verskillende etniese groepe daagliks in noue interaksie verkeer. 

In die eerste plek is die voortbestaan van 'n groep afhanklik van die handhawing 

van grense tussen groepe. As 'n groep daarin slaag om hulle identiteit te behou 

binne 'n heterogene samelewing, is dit 'n bewys dat daar kriteria bestaan wat 

tidmaatskap bepaal asook maniere om sekere mense in te sluit en ander uit te sluit. 

Etniese grense het ook 'n rigtende invloed op interaksiegedrag en sosiale 

verhoudinge oor groepgrense heen. Die identifikasie van 'n persoon as 'n 

onsgroeplid impliseer gemeenskaplike kriteria vir evaluering en beoordeling. Dit is 

'n aanduiding dat twee of meer persone as 't ware dieselfde spel speel en dat die 

moontlikheid bestaan vir die uitbreiding van sosiale verhoudinge oor 'n wye 

spektrum terreine. As 'n persoon egter as lid van 'n hullegroep ge'identifiseer word, 

dui dit op die erkenning van beperkings op die vergemeenskapliking van betekenis; 

verskillende kriteria vir die beoordeling van waarde en prestasie en 'n beperking van 

interaksie tot terreine waar daar wel 'n mate van gemeenskaplike belange en 

wedersydse beg rip bestaan. 

112 



Volgens Barth ( 1969) is baie sosiaal-wetenskaplikes van mening dat 

tussengroepkontak lei tot die vermindering van verskille en die verdwyning van 

grense, aangesien 'n gemeenskaplike stel kodes en waardes benodig word om 

effektiewe samewerking te bewerkstellig. Die beskerming van die identiteit van 'n 

groep vereis egter dat kriteria bestaan waarvolgens lede van verskillende groepe 

ge"identifiseer kan word en dat die interaksie op so 'n manier gestruktureer word om 

die voortbestaan van grense te verseker. Daar bestaan gevolglik 'n stel reels vir 

gedrag in sosiale situasies en voorskrifte wat kontak in sekere situasies toelaat en 

in ander verbied. Sodoende word gepoog om ten minste 'n deel van 'n groep se 

kultuur te beskerm teen konfrontasie en verandering. 

Etniese grense verdwyn gevolglik nie sender meer nie. lnteraksie met ander groepe 

vind plaas ten spyte van die volgehoue voortbestaan van grense. 'n Drastiese 

vermindering in kulturele verskille - socs wat in die VSA aangetref word - dui ook 

nie noodwendig daarop dat groepgrense minder relevant geword het nie. Grense 

kan nog steeds gehandhaaf word al bestaan daar nie langer wesenlike kulturele 

verskille tussen groepe nie. So maak baie Joodse Amerikaners nog steeds 'n 

onderskeid tussen Jode en nie-Jode al handhaaf hulle lank nie meer hulle 

tradisionele kultuur nie. 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat etniese grense juis van belang word in 

situasies waar lede van verskillende groepe met mekaar kontak het. Tog word die 

bevordering van tussengroepkontak wereldwyd as 'n belangrike strategie beskou 

om begrip tussen volkere en kultuurgroepe te bevorder. Die vraag ontstaan of dit 

wel moontlik is dattussengroepkontak betertussengroepverhoudinge kan bevorder 

en, indien wel, watter omstandighede sodanige houdingsverandering bevorder. 

4.4.2 Die kontakhipotese in die sosiale sielkunde 

Binne die sosiale sielkunde is die bestudering van tussengroepkontak nog altyd 'n 

belangrike studieterrein. Navorsing op hierdie gebied sentreer hoofsaaklik rondom 

die kontakhipotese wat - in teenstelling met kompetisieteoriee (Nagel & Olzak, 

1982; Olzak, 1992) - berus op die aanvaarding dat juis die gebrek aan 

tussengroepkontak tot etnosentrisme aanleiding gee (Jackman & Crane, 1986). 

Daar word geglo dat segregasie en die gebrek aan kontak grootskaalse onkunde tot 

113 



gevolg het wat weer lei tot irrasionele, stereotipiese en negatiewe opvattings van 

ander groepe. Die resultaat is negatiewe houdings, diskriminerende gedrag en 

bekrompe sosiale en politieke oortuigings. Daar word verder van die 

veronderstelling uitgegaan dat onkunde uitgewis, irrasionele opvattings reggestel 

en vyandige houdings en gedrag verminder kan word deur mense in persoonlike 

kontak met die lede van ander groepe te bring. 

Die opvatting dat kontak tussen lede van verskillende etniese of rassegroepe 

verhoudinge kan verbeter, is aanvanklik met groot entoesiasme begroet. Dit het dan 

ook gedien as motivering vir die desegregasie van woonbuurtes, skole en 

werknemersorganisasies in verskeie werelddele. Daar is egter mettertyd beset dat 

die prosesse wat by tussengroepkontak betrokke is, veel ingewikkelder is as wat 

aanvanklik vermoed is (Miller & Brewer, 1984). So het die akkumulering van 

navorsingsresultate aangetoon dat tussengroepkontak soms geen verandering in 

houdings tot gevolg het nie (Amir, Bizman & Rivner, 1973) en selfs tot 'n 

verslegting in verhoudinge kan lei (Mynhardt, 1982; Nieuwoudt, 1973; Salter & 

Teger, 1975). 

In 'n poging om voorsiening te maak vir die kompleksiteit van kontaksituasies is 'n 

aantal stipulasies by die oorspronklike hipotese ge'inkorporeer. In hierdie stipulasies 

word veral aandag gegee aan die aard, eerder as die frekwensie, van kontak (Miller 

& Brewer, 1 984): lede van verskillende groepe moet gelyke status geniet; 

samewerking ten einde kooperatiewe doelwitte te bereik, moet bevorder word; die 

eienskappe van die deelnemers meet heersende stereotipes ontmasker; die 

geleentheid moet geskep word sodat mense mekaar as individue kan leer ken en 

die norme in die kontaksituasie moet gelykheid tussen groepe bevorder. Alhoewel 

baie navorsing deur die uitgebreide kontakhipotese gestimuleer is, het die· 

bykomende stipulasies ook nie daarin geslaag om verklarings te bied vir die 

komplekse gevolge van tussengroepkontak nie. 

Jackman en Crane ( 1 986) skryf die gebreke van die kontakhipotese toe aan die feit 

dat houdings teenoor ander groepe primer aan die eienskappe van die individu en 

individuele prosesse toegeskryf word. So word die standpunt gehuldig dat, 

aangesien negatiewe houdings en stereotipes op onkunde berus, die korrekte 

inligting positiewer houdings teenoor ander groepe tot gevolg het. Daar word verder 
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van die veronderstelling uitgegaan dat daar geen wesenlike verskille tussen groepe 

bestaan ~ie en dat die blootstelling aan ander groepe die valsheid van irrasionele 

opvattings aan die lig sou bring. Derdens word aanvaar dat diskriminasie die 

gedragsmanifestasie van vyandige houdings is en dat onsgroepsydigheid uit die 

weg geruim kan word deur positiewe houdings teenoor ander groepe te bevorder. 

Kortliks kom dit daarop neer dat die kontakhipotese gebaseer is op 'n suiwer 

individualistiese beskouing van tussengroepinteraksie, terwyl die wisselwerking 

tussen die individu, die onsgroep en hullegroepe totaal ge'ignoreer word. 

4.4.3 Die implikasies van die teorie van sosiale identiteit vir tussengroepkontak 

Die ontwikkeling van die teorie van sosiale identiteit het egter daartoe gelei dat 

sosiaal-sielkundiges bewus geword het van die potensiele invloed van 

groepprosesse in kontaksituasies. Ten einde die probleem van die oorbeklemtoning 

van individualisme te ondervang, stel Brewer en Miller (1984) 'n model vir 

tussengroepkontak voor wat voorsiening maak vir die invloed van prosesse wat met 

groeplidmaatskap verband hou. Hierdie model berus op die standpunt van Tajfel 

( 1978, 1981) dat die beklemtoning van sosiale identiteit daartoe lei dat sosiale 

gedrag deur groeplidmaatskap bepaal word. Gedrag wat met groeplidmaatskap 

verband hou, word weer gekenmerk deur depersonalisasie en stereotipering. 

Aangesien differensiasie en die handhawing van grense deur depersonalisasie 

versterk word, is Brewer en Miller van mening dat kontak slegs positiewer houdings 

jeens hullegroepe tot gevolg kan he as die beklemtoning van groeplidmaatskap 

teengewerk word. Dit is veral nodig in situasies waar dit belangrik is dat die lede 

van verskillende groepe in harmonie saamwerk en saamleef, byvoorbeeld in 

werksituasies en gedesegregeerde woongebiede en skole. Die ware doelstellings 

van integrasie en die bevordering van tussengroepkontak is gevolglik nie die 

herverspreiding van lede van verskillende groepe nie. Daar behoort eerder 

gekonsentreer te word op die bevordering van tussengroepaanvaarding. 

Brewer en Miller ( 1984) onderskei twee prosesse wat belangrik is wanneer gepoog 

word om 'n bewustheid van groeplidmaatskap teen te werk. Hierdie prosesse is 

differensiasie en personalisasie. Differensiasie vind plaas as mense persoonlike 

inligting oor lede van ander groepe bekom wat hulle in staat stel om verskille waar 

te neem en hulle as unieke individue eerder as lede van 'n groep te beskou. 
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Personalisasie het weer betrekking op response in terme van 'n spesifieke 

verhouding tussen individue. Dit behels 'n hoogs persoonlike en direkte verhouding 

wat groepgrensF oorbrug. Differensiasie kan sonder personalisasie plaasvind, omdat 

die erkenning van 'n persoon as 'n individu nog nie 'n persoonlike verhouding 

impliseer nie. So kan die hoogs taakgeorienteerde interaksie in 'n werksituasie 

daartoe lei dat mense nie meer op grond van hulle groeplidmaatskap beoordeel 

word nie, maar op grond van hulle bydrae tot die taak. Dit het egter nie persoonlike 

implikasies nie en lei nie noodwendig tot beter verhoudinge wat verder as die 

werksituasie strek nie. Brewer en Miller is van mening dat sowel gedifferensieerde 

as gepersonaliseerde interaksies nodig is voordat tussengroepkontak kan lei tot 

tussengroepaanvaarding. 

In Suid-Afrika is tussengroepkontak lank beperk deur die beleid van apartheid 

(Foster & Finchilescu, 1986). Die apartheidsbeleid was gebaseer op 'n negatiewe 

weergawe van die kontakhipotese, naamlik die aanname dat konflik en wrywing · 

verminder kan word deur kontak tussen etniese en rassegroepe te beperk. 

Navorsing wat onderneem is in situasies waar daar wel kontak plaasgevind het, het 

egter - nes in ander werelddele - gemengde resultate opgelewer. Nieuwoudt ( 1973) 

het byvoorbeeld bevind dat kontak tussen Afrikaans- en Engelssprekende lede van 

die weermag negatiewer houdings tot gevolg gehad het. Soortgelyke resultate is 

verkry deur Mynhardt ( 1982) in 'n studie oor die effek van kontak tussen swart en 

wit leerlinge van privaat skole. Bornman (1988) het weer bevind dat 

tussengroepkontak in 'n verskeidenheid situasies geen invloed gehad het op die 

houdings van bruinmense nie. Wat die houdings van Afrikaanssprekende witmense 

betref, het slegs huiskontak 'n beduidende effek gehad. Dit wil inderdaad voorkom 

of tussengroepkontak dikwels nie daarin kon slaag om groepgrense te oorbrug nie 

en selfs aanleiding gegee het tot die verskerping van grense. 

Sekere bevindings van Bornman ( 1988) bied ondersteuning vir die model van 

Brewer en Miller ( 1984). Bornman het byvoorbeeld bevind dat slegs huiskontak met 

vriende 'n betekenisvolle impak op die houdings van wit respondente gehad het. 

Daar kan aanvaar word dat kontak in die relatiewe intimiteit van 'n woonhuis met 

'n hoe mate van differensiasie en personalisasie gepaardgegaan het, wat weer 

tussengroepaanvaarding in die hand gewerk het. 'n Ander belangrike bevinding was 

dat aangename kontakervarings by sowel die witmense as die bruinmense verband 
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gehou het met positiewer houdings teenoor die hullegroep. Soortgelyke resultate 

word deur Van Dyk (1988) gerapporteer. Positiewe en konstruktiewe 

tussengroepinteraksie het \.'1aarskynlik groter differensiasie en personalisasie tot 

gevolg gehad, wat groepgrense minder relevant gemaak het. 

Mynhardt ( 1982) is van mening dat die aard van die kontaksituasie op sigself 

belangrik is. Hy onderskei tussen kontensieuse en nie-kontensieuse kontaksituasies. 

Kontak in kontensieuse situasies impliseer noodwendig die afbreek van sosiale 

grense en sosiale verandering wat weerstand kan uitlok. Mynhardt ressorteer 

kontak in die gewapende magte, skole, woonareas en kampe vir kinders as 

kontensieus. Kontak in nie-kontensieuse situasies soos die werksituasie of sosiale 

funksies is meer aanvaarbaar, omdat dit nie strydig is met strategiee om die grense 

tussen groepe te handhaaf nie. 

Die onderskeiding tussen kontensieuse en nie-kontensieuse areas word bevestig 

deur Van Staden ( 1985). Hy het navorsing gedoen onder wit sielkundestudente aan 

die Universiteit van Suid-Afrika en ondersoek ingestel na houdings teenoor die 

gebruik van gedesegregeerde openbare fasiliteite. Daar is bevind dat die 

respondente meer weerstand geopenbaar het teen tussengroepkontak in situasies 

waar hulle meer persoonlike en intieme interaksie te wagte kon wees. Hulle het 

byvoorbeeld minder probleme gehad met kontak by opvoedkundige fasiliteite en 

biblioteke as by swembaddens, publieke toilette, strande, plesieroorde en 

kleuterskole. 

Die studie van Foster en Finchilescu ( 1 986) is een van die min waar 

kontakveranderlikes direk met etniese identifisering in verband gebring is. Hierdie 

studie is gedoen onder leerlingverpleegsters by vier opleidingshospitale in Natal. By 

twee van die hospitale is ge'integreerde opleiding aangebied, terwyl een slegs swart 

en die ander slegs wit leerlingverpleegsters ingeneem het. Kontak in die 

werksituasie - 'n relatief nie-kontensieuse situasie - het by die wit studente gelei 

tot 'n vermindering in onsgroepsydigheid. Die kontakgroep het sowel die onsgroep 

as hullegroepe gunstiger geevalueer as die geenkontakgroep. 'n lnteressante 

tendens is egter by die swart studente waargeneem. Swartmense in die 

kontaksituasie was beduidend meer bewus van hulle etniese identiteit as die 

geenkontakgroep. Binne die kontaksituasie was etniese identiteit ook vir die swart 
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verpleegsters belangriker as vir hulle lndiar-kollegas. Hierdie resultate kan beskou 

word as 'n bevestiging van die standpunt van Barth (1969) dat tussengroepkontak 

kan lei tot die versterking van etniese grense. Dit bly egter 'n vraag waarom etniese 

grense onder die swart verpleegsters versterk is, terwyl dit nie die geval was vir 

hulle wit en lndiar-kollegas nie. 

Die afleiding kan gemaak word dat die effek van tussengroepkontak in groot mate 

bepaal word deur prosesse wat met groeplidmaatskap verband hou. Ten einde beter 

tussengroepverhoudinge te bevorder, moet 'n kontaksituasie van so 'n aard wees 

dat die identiteit van 'n bepaalde groep of die grense tussen groepe nie bedreig 

word nie. Verder moet daar voldoende geleentheid wees vir individualisering en 

personalisering ten einde groepgebaseerde response effektief teen te werk. lndien 

dit nie gebeur nie, kan aanvaar word dat tussengroepkontak 6f geen effek sal he 

nie 6f 'n negatiewe uitwerking op tussengroepverhoudinge kan he. 

4.5 AKKULTURASIE, ASSIMILASIE EN DIE VOORTBESTAAN VAN GROEPE 

Die teoriea wat in die vorige afdelings bespreek is, aanvaar deurgaans dat al die 

groepe in 'n samelewing bly voortbestaan. Volgens Van den Berghe (1981) is dit 

egter nie noodwendig die geval nie. Onder sekere omstandighede kan etniese 

verhoudinge die "melting pot"-model volg waar assimilasie die laaste fase vorm. Die 

· volgende fases word onderskei: kontak word gevolg deur kompetisie wat weer lei 

tot akkommodasie wat uiteindelik tot algehele of gedeeltelike assimilasie aanleiding 

gee. Die assimilasiemodel word veral gebruik om die aanpassing van Europese 

immigrante in die VSA te beskryf. Ook Kanada, Australia, Nieu-Seeland, Brasilia, 

Argentinie en Israel het groot groepe immigrante ontvang wat uiteindelik by die 

grater en relatief homogene groep ingeskakel het. Wat Suid-Afrika betref, het die 

assimilasie van Nederlandse, Duitse, Franse en ander immigrante gelei tot die 

vorming van die groep wat vandag as Afrikaners bekend staan. 'Sommige sosiaal

wetenskaplikes voer aan dat die assimilasiemodel ook van toepassing is op die 

verhoudinge tussen swart etniese groepe en in die besonder op swart inwoners van 

stedelike gebiede in Suid-Afrika (Foster, 1991 b; Mayer, 1975). State waar die 

assimilasiemodel wel van toepassing is, het gewoonlik veel minder probleme met 

tussengroepverhoudinge as die meeste heterogene state. 
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Die begrippe akkulturasie en assimilasie moet egter nie met mekaar verwar word 

nie (Van den Berg he, 1981). Die beg rip akkulturasie is deur antropoloe ontwikkel 

en dui op die neiging om kulturele items (byvoorbeel:i woorde, tegnieke, waardes, 

kleredrag en voedsel) uit te ruil in samelewings waar etniese en/of kulturele groepe 

daagliks in noue interaksie verkeer. Die kulturele uitruilingsproses is baie kompleks 

en vind nie meganies plaas nie. Baie van die kulturele items word herinterpreteer 

as hulle geleen word en kry 'n ander betekenis as in die kultuur van oorsprong. Die 

uitruilingsproses is ook nie noodwendig 'n eenrigtingproses nie. Groepe kan oor en 

weer items ruil. Waar een van die groepe dominant is, kan dit egter gebeur dat 

ondergeskikte groepe meer van die dominante groep leen as vice versa, omdat dit 

vir hulle sekere sosiale voordele inhou. 

Assimilasie verwys ook na 'n graad van kulturele ooreenkoms tussen twee of meer 

groepe. Die groep of groepe wat oorspronklik verskillend was, het egter ook hulle 

subjektiewe identiteit verloor en word feitlik geheel en al geabsorbeer in die sosiale 

struktuur van die dominante groep. Assimilasie en akkulturasie vind nie in isolasie 

plaas nie. Akkulturasie is 'n voorwaarde vir assimilasie, omdat dit uit die aard van 

die saak nie moontlik is om in 'n ander groep opgeneem te word as 'n mens nie 

hulle taal praat en vaardig is in hulle kultuur nie. Akkulturasie is egter nie 'n 

voldoende voorwaarde vir assimilasie nie. Daar bestaan voorbeelde van groepe wat 

die kultuur van 'n dominante groep aangeneem het, maar tog nie geassimileer word 

nie. Van den Berghe (1981) noem die voorbeelde van bruinmense in Suid-Afrika en 

swartmense in die VSA wat kultureel nie veel van die dominante Westerse groep 

verskil nie, maar tog nie geassimileer word nie. Die gevolg is dat hulle parallelle 

instellings soos skole, kerke en politieke partye ontwikkel. Sowel akkulturasie as 

assimilasie kan beskou word as variante van sosiale mobiliteit. Waar sosiale 

mobiliteit egter deur 'n klein groepie hoogs gekwalifiseerde lede van die elite gevolg 

word, het akkulturasie en/of assimilasie betrekking op die grootste persentasie van 

die lede van 'n groep wat in 'n bepaalde streek of staat woonagtig is. 

Van den Berg he ( 1981) wys egter daarop dat etniese sentimente besonder sterk 

is en dat nie hulle handhawing nie, maar wel hulle verdwyning problematies is. As 

mense aan hulleself oorgelaat word, sal etniese groepe onder normale 

omstandighede bly voortbestaan. Een of ander krag is nodig om assimilasie te 

bevorder. Van den Berghe bestempel individuele belange as so 'n krag. Onder 
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sekere omstandighede word die belange van die individu belangriker as die van die 

groep en street die individu daarna om met die dominante groep te assimileer. Soms 

gebeur dit ook dat dominante groepe poog om assimilasie af te jwing. Die beleid 

van verengelsing wat in Suid-Afrika toegepas is na die Tweede Vryheidsoorlog is 

'n goeie voorbeeld. Ander dominante groepe weier weer dat ondergeskikte groepe 

geassimileer word, terwyl ondergeskikte groepe ook kan weier om te akkultureer 

of te assimileer en bewustelik daarna kan street om hulle eie identiteit te behou. 

Volledige assimilasie kan eers plaasvind wanneer sowel die dominante groep as die 

ondergeskikte groepe assimilasie goedkeur. 

Van den Berg he ( 1981) onderskei sekere omstandighede wat assimilasie kan 

bevorder: 

* 

* 

* 

* 

* 

Hoe groter die fenotipiese ooreenkoms tussen twee groepe, hoe makliker sal 

hulle assimileer. Fenotipiese verskille is waarskynlik een van die belangrikste 

redes waarom hoogs geakkultureerde groepe soos die bruinmense in Suid

A frika en die swartmense in die VSA nie volledig by wit groepe geassimileer 

word nie. 

Kulturele ooreenkomste tussen groepe kan assimilasie verder bevorder. Hoe 

meer twee groepe ooreenstem, hoe kleiner is die sosiale koste verbonde aan 

akkulturasie en assimilasie. 

Hoe kleiner 'n groep in vergelyking met die res van die bevolking is, hoe 

makliker sal hulle met die groter groep assimileer. Kleiner groepe beskik oor 

minder hulpbronne en is gevolglik afhanklik van die groter samelewing. As 

'n groep baie klein is, vind min van die lede se interaksie binne die groep· 

plaas en word dit al hoe moeiliker om endogamie te beoefen. 

Laerstatusgroepe sal ook eerder assimileer as hoestatusgroepe, omdat hulle 

lede meer uit assimilasie kan baat. 

Hoe meer 'n groep territoriaal versprei is, hoe makliker sal hulle assimileer. 

Territoriale verspreiding werk intra-etniese interaksie teen. 'n YI verspreide 

groep kan moeilik institusionefe en ander ondersteuning aan sy lede bied met 
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* 

die gevolg dat dit moeilik is om solidariteit te bewerkstellig. 

lmmigrantegroepe assimileer makliker as plaaslike inwoners. lmmigras;~ gaan 

gewoonlik gepaard met groter geografiese verspreiding wat weer intra

etniese netwerke verswak. lmmigrante is ook afhanklik van die groter 

samelewing en word dikwels gedwing om te assimileer ten einde te oorleef. 

Die profiel van 'n groep wat waarskynlik sal assimileer is die volgende: dit is 'n 

immigrantegroep waarvan die fenotipiese en kulturele kenmerke grootliks 

ooreenstem met die groep waarmee hulle assimileer. Die groep is ook klein in 

vergelyking met die res van die bevolking, geniet 'n laer status en is territoriaal wyd 

versprei. 

Terwyl Van den Berghe ( 1981) konsentreer op faktore wat assimilasie bevorder, 

fokus Bourhis, Giles en Rosenthal (1981) op faktore wat daartoe bydra dat 'n groep 

as 'n afsonderlike en aktiewe kollektiewe entiteit bly voortbestaan. Hulle praat in 

hierdie verband van die etno-linguistiese vitaliteit van 'n groep. Orie veranderlikes 

wat met etno-linguistiese vitaliteit verband hou, word onderskei: die status van 'n 

groep; demografiese veranderlikes en die mate van institusionele ondersteuning wat 

die groep geniet. Status impliseer nie slegs ekonomiese welvaart nie, maar ook 

sosiale status, die sosio-historiese prestige van die groep en die status van die 

groep se taal. Demografiese veranderlikes verwys na die proporsionele 

getalleverteenwoordiging en die verspreiding van die groep asook na die kwessie 

of die groep nog steeds in hulle tradisionele territoriale gebied woonagtig is of nie. 

Wat getalleverteenwoordiging betref, is dit nie slegs die totale aantal lede van die 

groep relatief tot ander groepe wat van belang is nie, maar ook geboortesyfers en 

patrone van immigrasie en emigrasie. lnstitusionele ondersteuning het betrekking 

op die formele en informele verteenwoordiging wat 'n groep en/of hulle taal geniet 

in 'n gemeenskap, streek of staat. Etno-linguistiese vitaliteit word ook bepaal deur 

die mate waarin 'n groep hulle taal kan gebruik in instellings behorende tot die 

onderwyssisteem, die regering en die ekonomie. 

Lae etno-linguistiese vitaliteit is nie noodwendig 'n teken dat 'n groep besig is om 

gedeeltelik of ten volle te assimileer nie. Persepsies dat die etno-linguistiese 

vitaliteit van 'n groep laag is of besig is om te verlaag, kan aanleiding gee tot 
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etniese mobilisasie ten einde die posisie van die onsgroep te verbeter. 'n Groep kan 

egter ook so gedemoraliseer word dat mobilisering om die belange van die groep -

hetsy polities, ekonomies, sosiaal, kultureel of sielkundig - te beskerm, as 't ware 

gesmoor word. Dit kan 'n teken wees dat die groep gereed is om met 'n dominante 

groep te akkultureer en/of te assimileer. 

4.6 SAMEVATTING 

Die afleiding kan gemaak word dat die interaksie tussen die individu, sy of haar 

etniese groep en ander groepe in die sosiale omgewing inderdaad 'n belangrike· 

invloed kan he op die voortbestaan van die groep, die belewing van etnisiteit, 

houdings en gedrag teenoor ander groepe en sosiale verset. Hierdie wisselwerking 

tussen individue en sosiale groepe in 'n samelewing is inderdaad een van die 

belangrikste faktore wat tot die mobilisering van groepe aanleiding gee. 

Die wisselwerking tussen individu en groep en tussen groepe onderling vind egter 

nie in 'n vakuum plaas nie. Net soos wat individuele gedrag be"invloed word deur 

die konteks of situasie, speel die ekonomiese, staatkundige en politieke konteks 'n 

rol in tussengroepverhoudinge. In Hoofstuk 5 en Hoofstuk 6 word aandag gegee 

aan die interaksie met die bree konteks. 
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HOOFSTUltl 
DE RONOMIRE KONTRS 

5. 1 INLEIDING 

Konteks of situasie word beskou as een van die belangrikste faktore wat 'n invloed 

uitoefen op intra- en tussengroepverhoudinge (Deaux, 1993; Kawakami & Dion, 

1993; Tajfel, 1978, 1981; Van den Berghe, 1981 ). Konteks bepaal in die eerste 

plek of individuele gedrag deur persoonlike of een of ander sosiale identiteit gerig 

word. Dit bepaal ook watter sosiale identiteit - indien wel - relevant is en as riglyn 

vir gedrag dien. Binne elke konteks gee mense ook gestalte aan spesifieke sosiale 

identiteite wat vir hulle belangrik is. Die manier waarop etniese identiteit of 'n ander 

sosiale identiteit uitgeleef word, word verder bepaal deur 'n onderhandelingsproses 

tussen al die betrokkenes in 'n situasie. 

Faktore wat met die ekonomiese konteks verband hou, word in die meeste 

kontemporere besprekings en teoriee oor etnisiteit genoem. Binne die liberalistiese 

tradisie is lank geglo dat ekonomiese vooruitgang, industriele ontwikkeling en 

onpersoonlike markkragte sou meebring dat etniese verbintenisse minder belangrik 

word (Albion & Lampe, 1994; Smith, 1981; Van den Berghe, 1981). Daar is verder 

geglo dat die uitbreiding van internasionale handel uiteindelik 'n wereldburgerskap 

sou kweek wat gebaseer is op universele waardes en etniese lojaliteite sou 

vervang. Die ekonomiese konteks is egter ook nou verweef met die kompetisie om 

belangrike hulpbronne wat beskou word as een van die belangrikste redes vir 

etnosentriese gedrag en tussengroepkonflik (Sherif et al., 1961). In teenstelling met 

aanhangers van liberalisme is aanhangers van kompetisieteoriee van mening dat 

ekonomiese ontwikkeling een van die belangrikste redes vir die oplewing van 

etnisiteit in die moderne wereld is (Nagel & Olzak, 1982; Olzak, 1992). Alhoewel 

outeurs soos Horowitz ( 1985) en Smith ( 1981) waarsku teen die oorbeklemtoning 
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van die rol van die ekonomie in die verklaring van etniese verskynsels, word 

kompetisie om hulpbronne selfs binne die teorie van sosiale identiteit beskou as 'n 

faktor wat die klem op groeplidmaatskap plaas (Brewer & Miller, 1984). Volgens 

Van den Berghe dien ekonomiese oorwegings ook dikwels as motivering vir die 

manipulering van groeplidmaatskap op individuele vlak. 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat, alhoewel daar meningsverskil bestaan oor 

die aard van die invloed, die meeste teoretici oortuig is dat ekonomiese faktore 'n 

belangrike invloed het op die verhouding tussen die individu en sy of haar etniese 

groep asook op tussengroepverhoudinge. Hierdie oortuiging word waarskynlik 

gebaseer op die feit dat die ekonomie beskou word as een van die belangrikste 

kragte in die moderne wereld. Geen bespreking van etnisiteit soos wat dit in 

ontwikkelende en ontwikkelde lande na vore tree, kan derhalwe volledig wees as 

die potensiele invloed van ekonomiese faktore nie verreken word nie. 

5.2 KOMPETISIE BINNE DIE EKONOMIESE KONTEKS 

In die ekonomiese konteks gaan dit in die eerste plek om die verkryging van 

hulpbronne om in mense se basiese en hoerordebehoeftes te voorsien. Dit volg 

amper vanselfsprekend dat kompetisie 'n belangrike rol speel. Soos reeds genoem, 

is Nagel en Olzak ( 1982) en Olzak ( 1992) oortuig dat die huidige oplewing van 

etnisiteit direk verband hou met verhoogde tussengroepkompetisie wat aan 

ekonomiese ontwikkeling en modernisering toegeskryf kan word. Hulle onderskei 

verskeie prosesse wat met ekonomiese ontwikkeling gepaardgaan en 

tussengroepkompetisie in die hand werk. 

5.2.1 Toenemende verstedeliking 

In die meeste lande gaan ontwikkeling onvermydelik gepaard met die toestroming 

van mense uit landelike gebiede na stedelike gebiede. 'n Belangrike gevolg van die 

verstedelikingsproses is toenemende kontak tussen lede van verskillende etniese 

groepe. Kontak en interaksie met lede van ander groepe kan daartoe lei dat baie 

mense wat vroeer in landelike gebiede gewoon het, vir die eerste keer werklik 

bewus word van hulle etniese identiteit. Dit kan tot gevolg he dat etnisiteit feitlik 

onmiddellik belangrik word binne die nuwe stedelike omgewing. Die aanpassing van 
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landelike emigrante binne stedelike gebiede word ook bevorder deur die 

ondersteuning van etniese gemeenskappe. Die verkryging van behuising, werk 

en/of krediet asook toegang tot sosiale en ontspanningsgeleenthede word 

vergemaklik as mense opgeneem word in gevestigde sosiale, ekonomiese en 

politieke netwerke. Hierdie netwerke word meestal gebaseer op gemeenskaplike 

afkoms of op godsdienstige of taalooreenkomste. 

'n Verdere gevolg van verstedeliking is toenemende kompetisie binne die 

ekonomiese sektor, omdat verskillende groepe dieselfde nis benut. Die kompetisie 

om werksgeleenthede binne heterogene arbeidsmarkte word dikwels op grond van 

etniese of rasseverskille georganiseer. So kan etniese groepe poog om sekere 

segmente van die arbeidsmark vir hulleself toe te eien. lnteretniese kompetisie kan 

verder ge"intensiveer word as werkgewers poog om vergoeding te verlaag of 

werkersorganisasies te verdeel deur lede van ander etniese groepe aan te stel in 

poste wat voorheen vir 'n sekere groep gereserveer is. 

5.2.2 Miqrasie en immiqrasie 

Tydens migrasie en immigrasie neig mense om vanaf gebiede met minder 

ekonomiese en werksgeleenthede na gebiede met meer geleenthede te verskuif. 

lmmigrasie kan plaasvind van een staat na 'n ander staat of van landelike na 

stedelike gebiede. Die invloei van immigrante in gebiede waar daar meer 

geleenthede bestaan, lei tot 'n groter aanbod van werkers wat bereid is om teen 

laer lone te werk. Sodoende word lone afgedruk wat weer 'n gevoel van bedreiging 

skep by mense en groepe wat reeds in die gebied gevestig is. Die kans is goed dat 

die nuwe aankomelinge as sondebokke uitgesonder word en die slagoffers word 

van diskriminasie, geweld en uitsluitende maatreels. Gewelddadige optrede teen 

nuwe aankomelinge het meestal 'n etniese basis, omdat nuwe aankomelinge nog 

nie met die stedelike gemeenskap geassimileer het nie. Dit bring mee dat hulle 

maklik uitgeken kan word op grond van etniese kenmerke soos taal, tradisies, 

velkleur of godsdiens. 

Die intensiteit van 'n reaksie teen nuwe aankomelinge hang af van die aard van die 

invloei van immigrante en persepsies van die omvang van die bedreiging. Een van 

die belangrikste faktore wat persepsies van bedreiging kan be"invloed, is die grootte 
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van 'n immigrantegroep relatief tot die grootte van die gevestigde gemeenskap. Hoe 

groter die groep, hoe groter die gevoel van bedreiging. Persepsies van bedreiging 

vier veral hoogty gedurende die tydperk net na die aankoms van nuwe immigrante. 

'n Kleiner, maar aanhoudende invloei van immigrante kan ook 'n negatiewe reaksie 

by gevestigde inwoners uitlok. 

Diskriminasie, kollektiewe aksie en uitsluitende maatreels word egter nie altyd gerig 

teen die jongste aankomelinge binne 'n gebied of die groep wat die grootste 

kompetisie bied nie. Waar verskeie groepe teenwoordig is, kan optrede gerig word 

teen die groep of groepe wat die minste in staat is om effektief weerstand te bied. 

Hierdie patroon kom veral voor waar 'n spesifieke etniese of rassegroep min 

politieke mag besit. 

5.2.3 Beroepsegregasie en -desegregasie in plaaslike markte 

'n Hoe vlak van etniese of rassesegregasie in plaaslike arbeidsmarkte kan beskou 

word as 'n aanduiding van 'n etniese verdeling van die arbeidsmark. Dit beteken dat 

sekere beroepe of nisse in die arbeidsmark in groot mate deur 'n spesifieke etniese 

groep oorheers word. So 'n stand van sake lei gewoonlik daartoe dat verskillende 

groepe verskillend vergoed word. Volgens Olzak ( 1992) is baie teoretici van mening 

dat beroepsegregasie lei tot die versterking van groepsolidariteit. Aan die ander 

kant word antagonisme opgewek by groepe wat van sekere beroepe uitgesluit 

word. Konflik word beskou as die resultaat van grootskaalse ongelykhede tussen 

groepe. 

Olzak ( 1992) is egter van mening dat etniese kompetisie eerder verhoog word deur 

groter desegregasie in die arbeidsmark. Desegregasie bring mee dat lede van· 

verskillende groepe om dieselfde werksgeleenthede meeding. Etniese mobilisasie 

is die gevolg van pogings om meer effektief te kompeteer, terwyl etniese solidariteit 

beskou kan word as 'n oorlewingsmeganisme in die hoogs kompeterende 

gedesegregeerde ekonomie. Verhoogde toegang tot werksgeleenthede wat volg op 

die afbreek van tradisionele verdelings word die rasionaal vir die versterking van 

etniese lojaliteite. In so 'n situasie word etniese grense 'n belangrike hulpbron - 'n 

stel van gevestigde lojaliteite wat vinnig en. effektief gemobiliseer kan word en 

waarop organisasies kan staatmaak. 
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5.2.4 Etniese enklaves 

Die invfoei van immigrante na stedelike gebiede het dikwels tot gevolg dat 

immigrantegroepe etniese enklaves vorm. Hierdie enklaves word meestal gevind in 

gapings aan die onderpunt van die beroepshierargie wat deur meer gevestigde 

inwoners oopgelaat is soos wat hulle ekonomies gevorder het. Etniese enklaves 

hoer in die beroepshierargie kan 'n aanduiding wees van effektiewe organisasie en 

mobilisasie wat 'n groep gehelp het om as 't ware die betrokke nis te verower. 

Etniese enklaves kom ook voor waar 'n groot persentasie van 'n spesifieke groep 

werk in ondernemings wat deur lede van die groep besit word. En kl aves word 

gewoonlik gekenmerk deur effektiewe informasienetwerke en 'n hoe voorkoms van 

intra-etniese huwelike (endogamie). Sodoende word etniese lojaliteite versterk wat 

weer etniese mobilisasie kan bevorder. 

5.2.5 Die opwaartse mobiliteit van groepe 

Kompetisie kan verhoog wanneer 'n groep daarin slaag om hulle posisie te verbeter 

en opwaarts in die sosio-ekonomiese hierargie beweeg. Opwaartse mobiliteit vind 

gewoonlik plaas waar 'n groep hulle onderwyskwalifikasies verbeter; waar politieke 

veranderings vryer deelname aan die ekonomiese sisteem moontlik maak of waar 

'n meer gelyke verspreiding van hulpbronne gemaak word. Verhoogde kompetisie 

is meestal die gevolg van die oorvleueling van nisse wanneer die groep wat 

opwaarts beweeg, begin om die nis van 'n ander groep binne te dring. Die blote 

opwaartse beweging van 'n eertydse ondergeskikte groep is gewoonlik 

genoegsaam om gevoelens van bedreiging by ander groepe te skep. Wanneer 'n 

groep opwaarts beweeg, beteken dit ook dat hulle meer hulpbronne bekom om 

meer effektief te organiseer en te mobiliseer. 

5.2.6 Ekonomiese inkrimping versus ekonomiese groei 

Volgens Olzak (1992) word kompetisie in die arbeidsmark verhoog tydens periodes 

van ekonomiese inkrimping weens 'n afname in werksgeleenthede. Meer mense 

kompeteer nou om minder poste. Ekonomiese inkrimping kan ook mense in 

middelvlakposte dwing om te kompeteer om laervlakposte. Sodoende word die 

kompetisie verhoog tussen ouer, gevestigde inwoners en nuwe aankomelinge. Dit 
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is gevolglik nie swak ekonomiese toestande per se wat aanleiding gee tot 

kollektiewe aksie en etniese vyandigheid nie, maar wel verhoogde kompetisie om 

werksgeleenthede. Die vlak van etniese kompetisie word verder verhoog as 

ekonomiese inkrimping gepaardgaan met 'n hoe invloei van immigrante. 

Aan die ander kant bestaan die verwagting dat ekonomiese groei en materiele 

welvaart interetniese kompetisie kan verminder en groepmobilisering kan teenwerk 

(Albion & Lampe, 1994). Hierdie verwagting word gebaseer op die aanname dat die 

onpersoonlike aard van markkragte onsgroepsydigheid wat eie is aan etnisiteit, 

teenwerk. Die veronderstelling bestaan dat ekonomiese besluitneming nie op· 

etniese gronde gebaseer kan word nie. Mense wat voorkeur gee aan etniese 

oorwegings, beperk hulle keusemoontlikhede en moet 'n hoe prys vir 

onsgroepsydigheid betaal. Daar word gevolglik verwag dat dieselfde onsigbare hand 

wat markpryse beheer, ook interetniese samewerking in die hand werk ten einde 

ekonomiese ontwikkeling te bevorder. Ekonomiese welvaart stel groepe ook in staat 

om self skole en instellings vir moedertaalonderrig en kulturele aktiwiteite te 

finansier. Hu lie hoef gevolglik nie I anger te kompeteer vir staatsubsidies om die 

identiteit van die groep te beskerm en uit te bou nie. 

Albion en Lampe ( 1994) erken egter dat ekonomiese voorspoed etniese spanning 

kan verlig, maar nie heeltemal uit die weg kan ruim nie. Sosiale kohesie in 'n 

samelewing word bepaal deur 'n komplekse interaksie van 'n verskeidenheid 

faktore waarvan die ekonomie slegs een is. Etniese spanning kom steeds voor in 

van die rykste lande in die wereld. So kompeteer etniese groepe in Kanada en 

Belgie nog steeds om hulle relatiewe posisies en voorregte. Die ervaring in 

ontwikkelende en ontwikkelde lande het verder aangetoon dat etniese lojaliteite 

dikwels langs modernisasie en ekonomiese ontwikkeling floreer (Olzak, 1992; 

Smith, 1981). 

Verskeie redes kan aangevoer word vir die voortbestaan van etniese konflik in 

relatief welvarende state. Gedurende tydperke van ekonomiese groei en materiele 

welvaart is die verdeling van die (groter) ekonomiese koek steeds 'n kwessie. 

Etnisiteit kan die kriterium word waarvolgens hulpbronne verdeel word. Dominante 

groepe kan poog om die staatsmasjinerie te gebruik om hulle eie lede te bevoordeel. 

Ondergeskikte of minderheidsgroepe kan weer voel dat daar teen hulle 
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gediskrimineer word. Aan die ander kant kan persepsies van bedreiging by die lede 

van dominante of meerderheidsgroepe ontstaan as ondergeskikte groepe ekonomies 

opwaarts beweeg en begin om 'iulle nis binne te dring. Dit is verder onwaarskynlik 

dat ekonomiese welvaart die simboliese aansprake van etniese groepe soos die 

handhawing van hulle identiteit en kultuur minder relevant maak. 

'n Ander gevolg van wetenskaplike, tegnologiese en ekonomiese ontwikkeling wat 

tussengroepverhoudinge kan vertroebel, is die feit dat hierdie prosesse geneig is om 

voordele op 'n ongelyke wyse te versprei en die ongelyke verspreiding struktureel 

te konsolideer (Rothschild, 1981 ). Dit beteken dat slegs sekere groepe of streke die 

vrugte van groei en ontwikkeling pluk, terwyl ander gemarginaliseer word. Hierdie 

differensieringsproses vind plaas te midde van die beloftes van gelykheid wat 

opgesluit is in modernisering. Rothschild praat in hierdie verband van twee stelle 

teenstrydighede wat veral in ontwikkelende gemeenskappe teenwoordig is. Aan die 

een kant is daar die kontras tussen streke en groepe wat bevoordeel word en die 

wat nie in die voorregte van ontwikkeling deel nie. Aan die ander kant is daar die 

gaping tussen die normatiewe beloftes van gelykheid en die werklike resultate van 

modernisering. Die spanning tussen die verwagtings wat deur ontwikkeling en die 

normatiewe beginsels van gelykheid geskep word en die werklike resultate van die 

ontwikkelingsproses, kan aanleiding gee tot gevoelens . van deprivasie, 

ontevredenheid en frustrasie wat uiteindelik tot etniese mobilisasie kan lei. 

Ekonomiese vooruitgang is gevolglik nie 'n kitsresep vir die oplossing van etl')iese 

problematiek nie. Dit is egter wel moontlik dat ekonomiese groei 

tussengroepspanning kan verminder as alle groepe voel dat hulle voordeel trek uit 

die welvaart wat geskep word (Olzak, 1992). 

Olzak ( 1 992) het gebruik gemaak van gebeurlikheidsontledings om die effek van 

grootskaalse ekonomiese prosesse op etnies gebaseerde kollektiewe aksie in die 

VSA te ondersoek. Ondersoek is ingestel na voorvalle van kollektiewe aksie 

gedurende die tydperk 1877 tot 1914 wat in koerante soos die New York Times 

gerapporteer is. Een van die belangrikste bevindings is dat die voorkoms van 

etniese protesbewegings besonder hoog was gedurende periodes waartydens 

blouboordjiewerkers relatief hoe lone ontvang het en daar 'n hoe invloei van 

immigrante was. Sy skryf hierdie effek toe aan vrese van die gevestigde inwoners 

dat die groter aanbod van werkers afwaartse druk op lone sou plaas. Kollektiewe 
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· aksie het ook toegeneem gedurende periodes wat gekenmerk is deur 'n hoe 

voorkoms van besigheidsbankrotskappe - 'n aanduiding van ekonomiese inkrimping. 

'n Soortgelyke ontleding van voorvalle van arbeidsonrus en stakings het 

voorspellings oor die effek van immigrasie bevestig. Grootskaalse desegregasie van 

werksgeleenthede het ook gepaardgegaan met 'n verhoging in etniese konflik. 

Olzak kom tot die gevolgtrekking dat 'n toename in kompetisie binne die 

ekonomiese konteks inderdaad 'n belangrike oorsaak van etnies gebaseerde 

mobilisering en kollektiewe optrede is. 

5.3 REGSTELLENDE AKSIE 

Die Westerse beginsel dat alle mense gelyk is, vereis dat stappe geneem word om 

die ongelykhede tussen groepe uit te skakel wat deur kompetisie en ongelyke 

ontwikkeling teweeg gebring is. Regstellende aksie ("affirmative action") is een van 

die strategiee wat vandag in verskeie lande gevolg word om, soos dikwels gese 

word, die speelveld tussen groepe gelyk te maak. 

Regstellende aksie het betrekking op pogings van die openbare en privaat sektor 

om deur middel van wette, reels, regulasies, hofbevele en ander intervensies groter 

gelykheid in 'n samelewing te bewerkstellig (Weiner, 1993). Een van die 

belangrikste kenmerke van regstellende aksie is dat pogings ten behoewe van 

sekere individue geloods word, omdat hulle lede van 'n agtergeblewe etniese of 

rassegroep is of tot 'n laer stand behoort. Volgens Weiner is dit belangrik om 

daarop te let dat regstellende aksie nie 'n poging is om die gaping tussen ryk en 

arm te oorbrug nie, maar gerig is op die gapings tussen groepe. Die meeste van die 

intervensies het direk of indirek op die ekonomiese konteks betrekking en hou 

verband met toegang tot skole en universiteite (opleiding vir 'n toekomstige 

beroep); werks- en bevorderingsgeleenthede; die toekenning van lenings vir 

besighede of die toekenning van grondregte. 

Die belangrikste motivering vir regstellende aksie is die opvatting dat ongelykhede 

die gevolg is van diskriminasie in die verlede; die onderdrukking van een groep deur 

'n ander; die sistematiese bevoordeling van 'n groep deur die staat of historiese 

omstandighede wat een groep 'n voorsprong bo die ander gegee het. Die idee om 

in te gryp spruit gewoonlik uit die opvatting dat ongelykhede wat deur diskriminasie 
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en onderdrukking veroorsaak is, van geslag tot geslag oorgedra word. Alhoewel 

morele oorwegings as motivering dien, is die besluit om regstellende aksie in te stel 

feitlik altyd polities gedrewe. So 'n besluit volg gewoon!;K op grootskaalse politieke 

omwentelinge soos wanneer groepe wat voorheen uitgesluit was, aan die bewind 

kom. Die vraag is gewoonlik nie of daar programme moet wees om ongelykhede 

uit te skakel nie, maar wel watter tipe programme ge"implementeer moet word. 

Weiner ( 1993) onderskei twee benaderings wat in die toepassing van regstellende 

aksie gevolg word. Die eerste staan bekend as die uitbreiding van geleenthede en 

verwys na alle programme wat gerig is op die uitskakeling van intensionele en nie

intensionele diskriminasie asook maatreels om die poel van gekwalifiseerde lede van 

ondergeskikte of laestatusgroepe te vergroot. Opleidingsprogramme, 

oorbruggingsprogramme in sekondere en tersiere onderwys, finansiele bystand aan 

studente en die toekenning van spesiale lenings of kontrakte aan sakelui van 

agtergeblewe gemeenskappe vorm deel van hierdie benadering. 

'n Alternatiewe benadering staan bekend as die kwotastelsel. Dit is 'n 

resultaatgeorienteerde strategie wat daarop gerig is om te verseker dat die 

verspreiding van ekonomiese, opleidings- en werksgeleenthede die proporsionele 

verteenwoordiging van elke etniese of rassegroep weerspieel. Waar hierdie strategie 

gevolg word, word gewoonlik ook teikendatums gestel vir die bereiking van sekere 

doelwitte wat verband hou met die gewenste proporsionele verteenwoordiging. 

lndien nodig, word toelatingsvereistes vir skole en universiteite of die vereistes vir 

sekere poste verlaag om die kwotadoelstellings te bevredig. 

'n Oorsig van ervarings in verskillende werelddele bring Weiner ( 1993) tot die 

gevolgtrekking dat gemengde welslae met regstellende aksie behaal is. In Maleisie 

is wel daarin geslaag om die gaping tussen groepe te verklein. Hier het die 

toepassing van regstellende aksie egter gepaardgegaan met 'n hoe ekonomiese 

groeikoers. Waar regstellende aksie nie met ekonomiese groei gepaardgegaan het 

nie, soos in Sri Lanka, het regstellende aksie gelei tot grootskaalse ontevredenheid 

wat ekonomiese ontwikkeling verder aan bande gele het. Die gevolgtrekking kan 

gemaak word dat regstellende aksie moeilik kan slaag waar 'n lae ekonomiese 

groeikoers gehandhaaf word, omdat groepe in so 'n situasie kompeteer om 'n deel 

van die ekonomiese koek wat dieselfde bly of selfs kleiner word. 
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Een van die belangrikste nadele van regstellende aksie is dat dit dikwels aanleiding 

gee tot ontevredenheid onder groepe wat van spesiale voorregte uitgesluit word. 

Volgens Weiner ( 1993) is dit veral die toepassing van die kwotastel:.;el wat in lndie, 

Sri Lanka en die VSA tot grootskaalse ontevredenheid en selfs tot gewelddadige 

konflik gelei het. Empiriese navorsing wat in die VSA gedoen is, het aangetoon dat 

die publiek programme ondersteun wat gerig is op die uitbreiding van geleenthede. 

Groot teenkanting is egter teen die kwotastelsel uitgespreek (Bobo & Kluegel, 

1993; Kluegel & Smith, 1986). Alhoewel teenstand teen die kwotastelsel soms aan 

overte of subtiele rassisme toegeskryf word (Kinder, 1986), is verskeie outeurs dit 

eens dat ander belangrike redes onderskei kan word (Bobo & Kluegel, 1993; Singer, 

1992; Weiner, 1993). Van die redes wat genoem word, is dat regstellende aksie 

persoonlike belange of die belange van groepe bedreig; strydig is met normatiewe 

beginsels socs gelyke geleenthede, regverdigheid en die beginsel van meriete en 

aanleiding gee tot omgekeerde diskriminasie. Die opvatting bestaan verder dat 

kompensasie vir diskriminasie in die verlede slegs betrekking behoort te he op 

mense teen wie werklik gediskrimineer is en nie op al die lede van 'n groep nie. 

Weiner ( 1 993) waarsku dat rekening gehou meet word met die impak wat 

regstellende aksie op groepidentiteite en tussengroepverhoudinge kan he. 

Empiriese navorsing het aangetoon dat regstellende aksie dien om die fokus op 

groeplidmaatskap te pl a as. Bobo en Kluegel ( 1993) het byvoorbeeld bevind dat 

kommer oor die belange van die groep - eerder as individuele belange - 'n 

belangrike voorspeller was van antagonisme teen die kwotastelsel. In 'n 

eksperimentele studie het Singer ( 1992) bevind dat regstellende aksie aanleiding 

gegee het tot die ervaring van relatiewe groepdeprivasie en dat die omvang van 

hierdie ervarings identies was aan meer konvensionele vorms van relatiewe 

deprivasie. 'n Ander interessante bevinding was dat daar aanduidings was dat lede· 

van die groep wat deur regstellende aksie bevoordeel is, ook gevoel het dat die 

stelsel onregverdig was. 

Singer ( 1 992) spekuleer dat die gevoelens van groepdeprivasie wat deur 

regstellende aksie opgewek word, kan aanleiding gee tot kollektiewe aksie. Hierdie 

voorspelling is inderdaad bevestig in lande soos Sri Lanka, lndie en die VSA. In Sri 

Lanka het regstellende aksie daartoe gelei dat die Tamil-minderheid van die politieke 

stelsel vervreem is. Die gevolg was interetniese vyandigheid, gewelddadige konflik 
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en Tamil-aansprake op afskeiding en selfbeskikking. In lndie het regstellende aksie 

ten gunste van lede van die ondergeskikte stand aanleiding gegee tot grootskaalse 

kollektiewe optrede in die vorm van optogte en betogings, en uiteindelik 

gewelddadige konflik. Weiner ( 1993) is van mening dat die gevaar van groepkonflik 

nog groter word as regstellende aksie deur 'n numeries dominante groep gebruik 

word as 'n instrument om politieke mag uit te oefen. 

Weiner (1993) noem verder dat, wanneer die besluit geneem word om 'n sekere 

groep te bevoordeel, mense verkies om met die spesifieke groep te identifiseer, 

omdat dit vir hulle sekere voordele inhou. Regstellende aksie kan gevolglik dien om 

groepidentiteite gebaseer op ras, etnisiteit, godsdiens of stand te versterk. Dit is 

ook in die belang van politici om op die basis van 'n gemeenskaplike groepidentiteit 

en groepbelange te mobiliseer. Regstellende aksie kan verder aanleiding gee tot die 

manipulering van groeplidmaatskap ten einde te deel in die spesiale voorregte vir 

sekere groepe (Van den Berghe, 1981). Mense kan byvoorbeeld met die aksent van 

ghettobewoners praat ten einde as lid van 'n agtergeblewe groep beskou te word. 

Groepe kan ook meeding om die voordele van regstellende aksie. So was 

regstellende aksie in die VSA aanvanklik gerig op swartmense. lndiane, 

Spaanssprekende Amerikaners, Asier-Amerikaners en vroue het egter ook begin om 

aanspraak te maak op dieselfde voordele, omdat daar na bewering in die verlede 

teen hulle gediskrimineer is. Regstellende aksie kan dan ook beskou word as een 

van die belangrikste oorsake vir konflik tussen swartmense en Asiers in die VSA. 

Weiner ( 1993) kom tot die slotsom dat dit ten beste bitter moeilik is om 'n 

samelewing te bou waar diskriminasie op grond van ras of etnisiteit geheel en al 

uitgeskakel word en lede van alle groepe gelyke geleenthede en voorregte geniet. 

Hierdie taak word egter nog moeiliker wanneer voorregte op die basis van 

groeplidmaatskap toegeken word. Regstellende aksie kan gevolglik net slaag as dit 

berus op konsensus tussen alle betrokkenes oor wat as toepaslike en aanvaarbare 

maatreels beskou word om ongelykhede te verminder. Dit is nodig, omdat die 

sukses van regstellende aksie uiteindelik afhanklik is van die betrokkenheid en 

ondersteuning van alle belanghebbendes. Uiteindelik moet ook daarteen gewaak 

word dat spesiale voorregte vir sekere groepe nie daartoe lei dat gelyke geleenthede 

vir almal verdring word nie. 
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5.4 EKONOMIESE VERANDERLIKES EN DIE INDIVIDU 

Ekonomiese groei kan ook op individuele vlak 'n invloed op etnisiteit he (Albion & 

Lampe, 1994). 'n Hoe persoonlike inkomste gee enersyds aan die individu toegang 

tot beter onderwys- en opleidingsgeleenthede wat weer sy of haar vermoe tot 

komplekse kognitiewe denke bevorder. Dit hou ook ander voordele in soos 'n wyer 

blootstelling aan uiteenlopende menings en moontlikhede. Dit het tot gevolg dat 

mense in die hoer inkomstegroepe oor die algemeen minder bekrompe en meer ruim 

denkend en liberaal is. Groter blootstelling aan 'n wye reeks moontlikhede bring 

verder mee dat eksklusiewe etniese identifisering afgewater word ten gunste van 

meervoudige identifisering met nasionale, beroeps- en ander kategoriee wat met 

persoonlike belange en belangstellings verband hou. In welvarende Europese state 

soos Belgie word individuele ekonomiese welvaart beskou as een van die 

belangrikste faktore wat verhoed dat interetniese spanning die stabiliteit van die 

staat bedreig. Albion en Lampe bestempel 'n toename in die ekonomiese welvaart · 

van individue as 'n informele en effektiewe meganisme wat tussengroepkonflik op 

die lang termyn teenwerk. 

5.5 SAMEVATTING 

Teoriee en navorsing wat in hierdie hoofstuk bespreek is, dui daarop dat die 

ekonomiese konteks 'n belangrike rol kan speel ten opsigte van etniese 

identifisering, etniese mobilisering en tussengroepverhoudinge. In die eerste plek 

kan aanvaar word dat kompetisie binne hierdie konteks elke individu ten nouste 

raak, omdat die vervulling in basiese en hoerordebehoeftes op die spel is. In hierdie 

kompetisie kan lidmaatskap van 'n etniese groep 'n belangrike hulpbron word, 

omdat groepmobilisasie die individu en groepe kan help om meer effektief te 

kompeteer. Pogings om ongelykhede tussen groepe uit te skakel, kan 

groepidentiteite verder versterk en etniese mobilisasie in die hand werk. Op 

individuele vlak kan ekonomiese oorwegings 'n belangrike dryfveer wees vir die 

manipulering van etnisiteit. Lede van hoer inkomstegroepe vervul ook 'n belangrike 

rol in die handhawing van vrede en stabiliteit in 'n samelewing, omdat hulle oor die 

algemeen meer liberaal en ruim denkend is en nie eksklusief met hulle etniese groep 

identifiseer nie. 
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Daar moet egter in gedagte gehou word dat gebeure binne die ekonomiese konteks 

nou verweef is met politieke kompetisie binne die staatkundige konteks. In moderne 

ekonomiee word die staat beskou as die skeidsregter wat die verspreiding van mag, 

hulpbronne en ander voorregte kontroleer ( Olzak, 1 992; Rothschild, 1 981 ) . Besluite 

om strategiee soos regstellende aksie te volg, word byvoorbeeld nie op suiwer 

ekonomiese oorwegings gebaseer nie, maar vorm deel van die oorkoepelende 

politieke beleid van die staat. Die invloed van die ekonomiese konteks moet 

gevolglik geevalueer word teen die agtergrond van die dinamika van die politieke 

en staatkundige konteks. 
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MOOFSTUl8 
D1I POlmEKE IN STAA11tUNDlGE atONTIKS 

6.1 INLEIDING 

Die gesag van state is vandag gebaseer op territoriale inklusiwiteit (Horowitz, 

1985). Dit beteken dat 'n staat gesag voer oor almal wat woonagtig is in die 

territoriale gebied waar die staat gekonstitueer is. Die outoriteit van die staat is ook 

uitgebrei om 'n lang lys funksies in te sluit wat feitlik die volle omvang van die 

sosiale, ekonomiese en politieke sektore dek (Olzak, 1992; Rothschild, 1981). Die 

stryd om die kontrole van die staatsmasjinerie het gevolglik van kritiese belang 

geword vir die voortbestaan en welvaart van sowel individue as groepe. Dit is dan 

ook binne die moderne staat waar een van die belangrikste dimensies van etnisiteit 

- gepolitiseerde etnisiteit - na vore tree. Binne die staatkundige konteks word die 

kulturele, sielkundige en sosiale dimensies van etnisiteit gemobiliseer en 

gepolitiseer. Volgens Rothschild vind die affektiewe dimensies van etnisiteit binne 

'n staat neerslag in gepolitiseerde etnisiteit as 'n groepeis vir respek, selfbeskikking 

of mag. 

Die aspekte wat in hierdie hoofstuk bespreek word, verteenwoordig geensins 'n 

poging om 'n volledige oorsig te gee van die problematiek van etnisiteit binne die 

moderne staat nie. Daar word eerder gefokus op aspekte wat relevant is vir die 

onderhawige studie en die tydperk waartydens die studie gedoen is. 

6.2 OMSKRYWING VAN TERME 

Terme soos etnisiteit, nasie, volk, staat, nasiestaat, staatnasies, nasionalisme en 

patriotisme word vry algemeen deur politieke en ander sosiaal-wetenskaplikes 

gebruik. Ongelukkig het die betekenis van baie van hierdie terme so verstrengeld 
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geraak dat dieselfde term dikwels gebruik word vir teenstellende begrippe (Van den 

Berghe, 1981). In Afdeling 2.2 word byvoorbeeld genoem dat die term nasie 

dikwels as sinoniem vir 'n etniese groep gebruik word. Outeurs soos Degenaar 

( 1990) en Edwards ( 1985) is egter van mening dat die twee terme in sekere 

opsigte verwant is, maar nie heeltemal identies is nie. Tewens, op grond van die 

feit dat die betekenis van 'n term afgelei kan word van die konteks waarbinne dit 

gebruik word, onderskei Degenaar vier betekenisse wat met die term nasie verband 

hou: 

* 

* 

* 

Die term nasie het ontwikkel uit die Griekse woord natio wat verwys na 'n 

groep mense wat almal bloedverwante is. Dit dui gevolglik op 

gemeenskaplike afkoms of verwantskap en in die sin word dit veral in Europa 

as 'n sinoniem vir etnisiteit gebruik. 

'n Tweede betekenis het betrekking op die juridiese gebruik van die term 

waar verwys word na die mense wat in 'n spesifieke gebied onder een 

algemene grondwet woon. Hierdie gebruik van die term hou geen verband 

met gemeenskaplike afkoms of kulturele homogeniteit nie. Dit is hierdie 

betekenis van die woord wat ter sprake is wanneer verwys word na die 

lidlande van die Verenigde Nasies. Volgens Degenaar (1990) is dit egter 

beter om in hierdie verband te praat van state, dit wil se 'n groep mense, 'n 

bepaalde territoriale gebied en 'n enkele regering wat mag oor die gebied en 

die mense uitoefen. 'n Staat kan ook gedefinieer word as 'n politieke 

gemeenskap onder een regering. 

'n Derde betekenis het ontwikkel toe die betekenis wat verwantskap en 

kulturele homogeniteit impliseer, in verband gebring is met politieke mag. Die 

betekenis omsluit die konsep nasie binne die ideologie van nasionalisme, dit 

wil se die kongruensie tussen 'n homogene groep en politieke mag en tussen 

volk en staat. Dit verwys na 'n etniese groep wat bewus geword het van 

hulleself in terme van politieke mag en glo dat soewereiniteit nie berus in 

God of 'n monarg nie, maar in die wil van die mense wat die nasie vorm. 

Daar word dikwels verwys na mense wat bewus geword het van hulleself 

in terme van soewereiniteit as 'n potensiele nasie. 'n Werklike nasie is 'n 

groep wat wel soewereiniteit verkry het en 'n sogenaamde nasiestaat 
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* 

gevorm het. Deur 'n homogene kultuur te verbind met politieke mag, 

illustreer nasionalisme die verbintenis met etnisiteit as die basis vir die 

mobilisasie van politieke.bewu$theid. Volgens Edwards ( 1985) is vryheid en 

selfbeskikking die belangrikste politieke doelwitte wat met nasionalisme 

verband hou, terwyl die kongruensie tussen nasie en staat beskou word as 

'n voorwaarde vir vrede en stabiliteit: "Nationalism can indeed be seen as 

ethnicity writ large, ethnicity with a desire for self-government (total or 

partial) added" (Edwards, 1985, p. 12). 

'n Vierde betekenis kan afgelei word van die gebruik van die woord nasie in 

multikulturele situasies waar 'n staat gekonstitueer is. Die konstituering van 

'n staat berus egter nie op die dominansie van 'n bepaalde etniese groep nie, 

maar op lojaliteit teenoor 'n transendentale faktor, dit wil se 'n faktor wat 

etnisiteit oorskry. Voorbeelde van transendentale faktore waarop lojaliteit 

gebou kan word, is 'n gemeenskaplike kultuur wat deur die dominante groep 

vir politieke doeleindes gebruik word; 'n universele kultuur van modernisasie 

wat die etniese eise van afsonderlike groepe depolitiseer; 'n klaslose 

gemeenskap wat die botsende aard van etnisiteit oorbrug of 'n algemene 

grondwet waaroor die verskillende groepe gesamentlik besluit het. Volgens 

Degenaar ( 1990) is die term staatnasie hier van toepassing, terwyl die term 

patriotisme in die plek van nasionalisme gebruik moet word. Patriotisme kan 

gedefinieer word as 'n ideologie wat lojaliteit propageer teenoor 'n 

gemeenskap wat territoriaal en polities gedefinieer word sender om die 

kulturele agtergrond van die lede in ag te neem. In multi-etniese state is die 

konsep nasiebou ook ter sprake (kyk Afdeling 6.6). 

In die onderhawige studie word die term staat gebruik vir 'n enkele regering oor 'n

bepaalde territoriale gebied. Die term staat dui egter nie aan in watter mate die 

mense waaroor die staat gesag voer, as etnies homogeen of heterogeen beskou 

kan word nie. Wanneer van 'n nasiestaat gepraat word, word verwys na 

kongruensie tussen 'n staat en 'n bepaalde etniese groep. Die meerderheid van die 

bevolking van 'n nasiestaat behoort gevolglik aan dieselfde etniese groep. 

Nasionalisme beskryf die ideologiese strewe van 'n etniese groep na vryheid en 

selfbeskikking in 'n nasiestaat. Die term multi-etniese staat word gebruik wanneer 

'n bepaalde staat jurisdiksie het oor meer as een etniese groep. Patriotisme het 
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betrekking op die ideologie van lojaliteit teenoor 'n multi-etniese staat. 

6.3 DIE VERHOUDING TUSSEN ETNISITEIT EN DIE STAAT 

Ten einde in die moderne samelewing te oorleef, moet die politieke outoriteit van 

enige regering of staat berus in legitimiteit (Rothschild, 1981 ). Vroeer is politieke 

legitimiteit van bo af gedefinieer en het dit berus op faktore soos o.orgeerfde 

koningskap, bloedverwantskap of verowering. Die ideologiese strominge wat die 

weg vir die Franse Rewolusie voorberei het, het daartoe gelei dat politieke 

legitimiteit vandag setel in die wil en belange van die mense wat regeer word. 

Hierdie ontwikkeling het etniese kwessies sentraal in die politieke arena geplaas, 

omdat etniese groepe al meer en meer aanspraak gemaak het op selfbeskikking: 

Though several newer "isms" have arisen in the twentieth century, ethnic 

nationalism, or politicized ethnicity, remains the world's major ideological legitimator 

and delegitimator of states, regimes, and governments. A state's legitimacy 

depends heavily on the population's perception of the political system as reflecting 

its ethnic and cultural identity. Indeed, at the margin of choice today most people 

would rather be governed poorly by their own ethnic brethren than well by aliens, 

occupiers, and colonizers (though they hope, of course, to avoid such a stark 

dilemma and be well governed by their own people) ... (Rothschild, 1981, pp. 14-

16). 

Die vredesamesprekings na die Eerste Wereldoorlog het dan ook gelei tot die 

totstandkoming van verskeie nasiestate. Uiteindelik het etniese nasionalisme ook 

sy weg na lande van die Derde Wereld gevind. Aanvanklik was nasionalisme die 

stukrag agter anti-koloniale bevrydingsbewegings wat daartoe gelei het dat baie 

state in Afrika en Asie aanspraak gemaak het op selfbeskikking. Die meeste van 

hierdie aansprake is in die tydperk na die Tweede Wereldoorlog toegestaan. 

In die jongste tyd word die wereldpolitiek gekenmerk deur 'n herlewing van 

etnisiteit en nasionalistiese aansprake (Ou Toit, 1995). Die omvang van hierdie 

herlewing is van so 'n aard dat etniese politiek beskou word as die grootste krag 

in die hedendaagse internasionale arena. Du Toit onderskei twee strominge wat in 

die herlewing van nasionalisme waargeneem kan word. In die eerste plek word 

state met hegte gesentraliseerde regerings omvorm tot federasies waar etniese 
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groepe groter outonomiteit in die streke geniet (kyk Afdeling 6.6.5). Die Kanadese 

regering moes byvoorbeeld gedurende die afgelope jare al meer magte aan die 

Franssprekende Oueb;;c verleen. Spanje, wat tot in 1975 'n eenheidstaat was, 

word deesdae net aanmekaar gehou deur die betekenisvolle afwenteling van mag 

na etniese groepe soos die Baske en Katalone. Die tweede stroming - selfs meer 

skouspelagtig as die eerste - hou verband met die verdeling van ou en gevestigde 

federasies in nasiestate. Die beste voorbeelde is die eertydse Kommunistiese 

federasies - die Sowjet-Unie, Tsjeggo-Slowakye en Joego-Slawie. Al drie het 

verbrokkel binne twee jaar nadat die Kommunisme sy greep verloor het. Die 

herlewing van etniese nasionalisme is ook besig om te versprei na multi-etniese 

state van die Derde Wereld. Die etniese geweld wat in die jongste tyd in state soos 

Rwanda en Ghana uitgebreek het, dien as aanduiding dat etnisiteit in Afrika selfs 

meer relevant geword het nadat die koloniale magte verdryf is. 

Du Toit ( 1995) noem 'n derde tendens wat in die moderne wereldpolitiek · 

waargeneem kan word, naamlik die vorming van groter ekonomiese eenhede. 

Voorbeelde van sulke ekonomiese eenhede is die Europese Unie, die Noord

Amerikaanse Vryhandel-ooreenkoms en pogings om groter samewerking tussen 

Suider-Afrikaanse state te bewerkstellig. Volgens Du Toit is hierdie tendens nie in 

stryd met die oplewing van etniese nasionalisme nie. Dit is eerder 'n geval van hoe 

groter die ekonomiese eenheid, hoe kleiner die samestellende dele. Ten spyte van 

die begeerte om meer vryelik handel te dryf, wil mense polities en kultureel meer 

onafhanklik wees. 

Ten spyte van die wereldwye neiging om op etniese selfbeskikking aanspraak te 

maak, is die meeste state steeds nie homogeen in die ware sin van die woord nie 

(Rhoodie & Liebenberg, 1994; Rothschild, 1981 ). Trouens, van die 185 lidlande 

van die Verenigde Nasies kan slegs 20 as nasiestate geklassifiseer word. Die 

oorgrote meerderheid kan as heterogeen en gesegmenteerd beskryf word op grond 

van een of meer van die kenmerke van etnisiteit. Menslike demografie is gewoon 

te verwikkeld om dit moontlik te maak om 'n netjiese wereldkaart te teken waar die 

grense van state presies saamval met die territoriale gebied van etniese groepe. 

Verskeie teoretici is dit eens dat daar in multi-etniese state 'n inherente potensiaal 

tot konflik bestaan (Bekker, 1993; Horowitz, 1985; Rhoodie & Liebenberg, 1994). 
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Hiervan getuig die meer as 100 kleiner of grater oorloe wat sedert die Tweede 

Wereldoorlog in multi-etniese state dwarsoor die wereld uitgebreek het. Etniese 

konflik word enersyds gegenereer, omdat verskillende groepe in dieselfde fisiese 

en sosiaal-psigologiese ruimte of nis bymekaar gebring word en moet kompeteer 

om hulpbronne en mag. Die gemeenskaplike ruimte of nis betaken dat hulle 

konseptueel deel vorm van dieselfde universum van onderhandeling, gesprekvoering 

en botsende menings en belange. Multi-etnisiteit maak ook nie nasionalistiese 

aansprake op selfbeskikking minder relevant nie. Spanning ontstaan dikwels tussen 

die realiteit van multi-etnisiteit en die strewe na etniese selfbeskikking. Die 

inherente spanning en potensiaal tot tussengroepkonflik bedreig nie slegs 

harmonieuse tussengroepverhoudinge nie. Dit kan ook die legitimiteit van die 

regering en stabiliteit van die staat in gedrang bring. Etniese konflik is dikwels die 

oorsaak van moorde, roof en plundery, bevolkingsverskuiwings en die 

vlugtelingprobleem wat wereldwyd ervaar word. 

Die aard van konflik in multi-etniese state word gekompliseer deur die feit dat die 

waarde van groeplidmaatskap ontken word in die belangrikste instellings van 

moderne, liberale state (Horowitz, 1985). lnstellings soos demokratiese verkiesings 

is gewortel in die ideologiese erfenis van die liberalisme wat individualisme 

beklemtoon. Die bevolking van 'n staat word gevolglik beskou as 'n versameling 

ongebonde individue. Die individu is ook die effektiewe eenheid vir die toepassing 

van norms van gelykheid en beskerming deur menseregte. Toegeskrewe 

groeplidmaatskap word met agterdog bejeen en beskou as 'n struikelblok vir 

deelname aan die instellings van die burgerlike samelewing wat uitsluitlik berus op 

individuele talent, belangstellings en voorkeur. Alhoewel etniese belange aan die 

wortel van konflik in baie state le, geniet etniese groeperinge nie werklik legitimiteit 

in die instellings van die staat nie. 

Die herlewing van etnisiteit het die wereld egter genoop om opnuut na die situasie 

van veral ondergeskikte of minderheidsgroepe in multi-etniese state te kyk 

(Geldenhuys, 1995). Dit het gelei tot die aanvaarding in 1992 van die Deklarasie 

oor die Regte van Persone wat tot Nasionale of Etniese, Godsdienstige en 

Linguistiese Minderhede behoort. In hierdie deklarasie word verklaar dat state die 

identiteit van minderhede op hulle grondgebied sal beskerm en bevorder en gepaste 

wetgewing te dien effekte sal aanvaar. Die regte van minderhede om hulle eie 

141 



kultuur te geniet en hul eie taal en godsdiens in die openbaar en privaat vryelik te 

gebruik, word voorts erken. State onderneem verder om minderheidsgroepe 

voldoende geleentheid te gee om hul moedertaa! te leer en daarin onderrig te word. 

Die deklarasie maak dit duidelik dat die beskerming van minderheidsregte 

versoenbaar is met demokratiese regeringsinstellings. Ten einde die belange en 

aansprake van etniese groepe in multi-etniese state te erken, is dit dikwels nodig 

om die instellings van liberale demokrasiee aan te pas. Enkele strategiee wat in 

hierdie verband gevolg kan word, word in Afdeling 6.6 bespreek. 

6.4 KOMPETISIE BINNE MUL Tl-ETNIESE STATE 

lnteretniese kompetisie is feitlik onvermydelik in multi-etniese state en waarskynlik 

een van die belangrikste oorsake van konflik. Die resultate van die minimalegroep

eksperiment het byvoorbeeld aangetoon dat slegs die bewustheid van die 

teenwoordigheid van 'n ander groep genoegsaam is om kompeterende gedrag uit 

te lok (Tajfel et al., 1971 ). Kompetisie word verder verhoog deur die feit dat twee 

of meer groepe dieselfde nis benut (Nagel & Olzak, 1982; Olzak, 1992). 'n Groep 

kan eintlik ook nie anders as om te kompeteer om seggenskap oor die 

staatsmasjinerie nie, omdat die staat so 'n belangrike rol in die verspreiding van 

hulpbronne speel (Rothschild, 1981 ). Dit is egter nie slegs ekonomiese hulpbronne 

wat op die spel is nie. Ander sake wat na vore kan tree, is die aard van 'n nasionale 

identiteit; die keuse van 'n amptelike taal of tale; die samestelling van die 

uitgebreide regering en die aard en inhoud van die onderwys (Olzak, 1992; 

Rothschild, 1981). Die relevansie van etnisiteit kan verder verhoog word as die 

staat in die uitvoering van amptelike beleid sekere groepe bevoordeel. So kan 

etniese mobilisasie uitgelok word wanneer bepaal word dat sekere groepe spesiale 

behandeling of voorregte kry soos wat in die toepassing van regstellende aksie die 

geval is. 

Omstandighede binne die meeste multi-etniese state is gevolglik besonder gunstig 

vir die mobilisering en politisering van etnisiteit (Rothschild, 1981). Die 

teenwoordigheid van meer as een etniese groep bring noodwendig 'n etniese kleur 

aan die politieke en staatkundige konteks. Etniese mobilisering bly ook een van die 

effektiefste wyses om die belange van groepe en individue te bevorder. Soos in 

Hoofstuk 2 genoem, verteenwoordig etniese grense 'n stel lojaliteite waarop politici 
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kan staatmaak. Kulturele, godsdienstige of taalverskille vorm 'n gerieflike basis vir 

organisasie en mobilisasie. Etniese organisasie word meestal gebaseer op 

bestaande etniese netwerke, gemeenskaplike sosiale instel':ngs of die konsentrasie 

van groepe in sekere beroepe of territoriale gebiede. 

'n Ander faktor wat etniese mobilisering be"invloed, is die verhoogde vlakke van 

organisasie wat uit ekonomiese groei, industriele ontwikkeling en modernisering 

voortvloei (Nagel & Olzak, 1982; Olzak, 1992). Verhoogde interaksie en 

interafhanklikheid bring mee dat 'n toename in die omvang van organisasie in een 

sektor of installing lei tot parallelle toenames in ander sektore of instellings. Beter 

organisasie in die ekonomiese sektor noodsaak byvoorbeeld ook beter organisasie 

in die politieke sektor. Dieselfde komplementariteit kan binne die politieke arena 

waargeneem word. 'n Toename in die skaal van organisasie van een party bring 

mee dat hulle opponente noodwendig ook op 'n groter skaal meet organiseer. 

Grootskaalse organisasie kan gevolglik beskou word as 'n strategiese respons op 

die behoefte om in staat te wees om doeltreffend te kompeteer binne die 

staatkundige sisteem. 

Etniese groeperinge word ook deur die toename in organisasie be'invloed. Hulle kan 

hulle grense uitbrei of inkrimp na gelang van die aard van geskilpunte en die arena 

(plaaslik of nasionaal) waar gekompeteer word. Terwyl kleinskaalse identiteite op 

plaaslike vlak belangrik kan bly, kry gepolitiseerde etnisiteit veral op nasionale vlak 

beslag. Ten einde effektief te kompeteer, meet etniese groepe dikwels 

herorganiseer om maksimale ondersteuning te verwerf. Dit lei dikwels tot die 

uitbreiding van etniese grense om die grootste moontlike aantal subeenhede in te 

sluit. Die ontstaan van groter etniese eenhede verhoog weer die magsbasis van 

groepe en die moontlikheid van etniese mobilisering en kollektiewe aksie. 

As illustrasie van hoe etniese mobilisering deur ekonomiese en politieke kompetisie 

teweeg gebring word, gebruik Nagel en Olzak ( 1982) die voorbeeld van die drie 

grootste etniese groeperinge in Nigeria - die Hausas, die Joroebas en die Ibo's. 

Voor onafhanklikheid was die drie groepe slegs taalgroeperinge wat neg nooit as 

selfbewuste groepe gemobiliseer het nie. Die struktuur van die Nigeriese politieke 

toneel - in die besonder die kompetisie wat tussen groepe ontwikkel het - het egter 

daartoe gelei dat kleiner groeperinge saamgesmelt het, groepsolidariteit toegeneem 
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het en die groepe gemobiliseer het. Die uiteinde was 'n burgeroorlog wat met 

grootskaalse bloedvergieting gepaardgegaan het. Volgens Nagel en Olzak kan 

etniese konflik in Nigerie nie beskou word as 'n produk van tradisione;1e lojaliteite 

of stamgeskille nie. Die verdelings in die Nigeriese samelewing is meegebring deur 

ekonomiese en politieke kompetisie wat gevolg het op die ontwikkeling van Nigerie 

tot 'n moderne staat. 

6.5 DIE HleRARGIESE STRUKTUUR VAN TUSSENGROEPVERHOUDINGE 

Volgens die teorie van sosiale identiteit lei tussengroepkompetisie gewoonlik tot 'n 

statushierargie in 'n samelewing (Tajfel, 1978, 1981). Die statushierargie bepaal 

'n groep se posisie ten opsigte van 'n bepaalde maatstaf van vergelyking, 

byvoorbeeld sosiale status, ekonomiese welvaart of politieke dominansie. Volgens 

Horowitz ( 1985) verskil samelewings in die mate waarin daar kongruensie bestaan 

tussen groepe se posisies op verskillende dimensies van vergelyking. Horowitz 

onderskei in hierdie verband tussen hierargiese en nie-hierargiese samelewings. 

In 'n streng hierargiese samelewing val politieke, ekonomiese en sosiale status 

saam. 'n Groep wat 'n relatief hoe politieke status geniet, het gevolglik ook 'n hoe 

ekonomiese en sosiale status. 'n Groep met min sosiale status het meestal ook 'n 

lae politieke en ekonomiese status. Ondergeskikte groepe kan gewoonlik uitgeken 

word aan die feit dat baie min van hulle lede deel vorm van die sosiale, ekonomiese 

en politieke elite. Die mate van outonomie wat 'n groep in die keuse van leiers 

geniet, is 'n verdere aanduiding van dominante of ondergeskikte status. Leierskap 

van 'n ondergeskikte groep berus nie slegs op die invloed en prestige wat persona 

binne die geledere van die groep geniet nie. Die leiers moet ook deur die dominante 

groep of groepe goedgekeur word. Al die groepe is ook deeglik bewus van watter 

groep of groepe dominant en watter ondergeskikte of minderheidsgroepe is. Sosiale 

mobiliteit is dikwels die enigste uitweg vir individuele lede van ondergeskikte 

groepe om hulle posisie te verbeter, terwyl kollektiewe aksie gevolg word om die 

posisie van die groep as geheel te verbeter. Hierargiese samelewings is gewoonlik 

die resultaat van verowering. Omdat die dominante groep in 'n posisie is om gesag 

oor ondergeskikte groepe uit te oefen, kan die eenheid van die staat meer effektief 

beskerm word. 
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Die term nie-hierargies moet nie beskou word as 'n aanduiding dat daar geen 

statushie~argiee binne 'n samelewing bestaan nie. In 'n nie-hierargiese samelewing 

verskil die statusposisie van 'n groep egter van konteks tot konteks en vir 

verskillende dimensies van vergelyking. So kan 'n groep met 'n hoe politieke status 

'n lae sosiale of ekonomiese status he. Die vraag na watter groep of groepe in 

werklikheid dominant en watter groepe ondergeskik is, bly onbeantwoord. Die lede 

van 'n groep bly gevolglik onseker oor die relatiewe waarde van hulle 

groeplidmaatskap. In nie-hierargiese samelewings is die lede van 'n groep ook intern 

gestratifiseer volgens 'n bepaalde rangorde. Dit beteken dat 'n persentasie van die 

lede aan die sosio-ekonomiese en politieke elite behoort, terwyl ander weer onder 

die laer klasse ressorteer. Daar vind gevolglik min sosiale mobiliteit van een groep 

na 'n ander plaas. Mense probeer eerder om binne hulle eie groep vanaf 'n laer na 

'n hoer statusposisie te beweeg. Groepe geniet ook groter outonomiteit wat die 

keuse van leiers betref. Nie-hierargiese samelewings is gewoonlik die resultaat van 

indringing of vrywillige immigrasie. As gevolg van kolonialisering of ander prosesse 

kan groepe wat vroeer nie eintlik iets met mekaar te doen gehad het nie, in 

dieselfde staat vasgevang word. Omdat die belange en aspirasies van groepe kan 

verskil en daar nie een groep is wat werklik dominant is nie, is dit moeiliker om die 

eenheid van die staat te bevorder en te bewaar. 

Volgens Horowitz (1985) is n6g hierargiese n6g nie-hierargiese sisteme ooit staties. 

Die inherente potensiaal tot konflik is in albei teenwoordig, maar die aard en rigting 

van konflik verskil. Omdat die grense van etniese groepe in hierargiese same le wings 

met klasselidmaatskap konvergeer, neem etniese konflik dieselfde patroon as 

klassekonflik aan. Dit volg gewoonlik die weg van rewolusie. Die meeste hierargiese 

sisteme is dan ook besig om radikaal te verander as gevolg van die verspreiding van 

universele norms van gelykheid waarvolgens etniese of rassestratifikasie ideologies 

onaanvaarbaar is. Gevolglik street ondergeskikte groepe om die onaanvaarbare 

beginsels waarop hierargiee berus, omver te gooi. Aan die voorpunt van hierdie 

stryd is die gefrustreerde aspirerende elite - meestal professionele lede van die 

ondergeskikte groep wie se loopbane beperk word deur hulle groeplidmaatskap. 

Die konflik kan in een van vier rigtings beweeg. Ondergeskikte groepe kan poog om 

die dominante groep geheel en al te verplaas of uit te dryf; huJle kan poog om 

etniese of rasseverdelings geheel en al uit te skakel; hulle kan poog om hulle posisie 
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in die hierargie te verbeter en terselfdertyd die bestaan van 'n hierargie erken of 

hulle kan vanaf 'n hierargiese na 'n nie-hierargiese sisteem beweeg. 'n Nuwe 

hierargiese sisteem - net soos die ou sisteem - kan egter moeilik ideologies 

geregverdig word en slegs met groot moeite afgedwing word. Die tendens is eerder 

om vanaf 'n hierargiese na 'n nie-hierargiese sisteem te beweeg. In die nuwe nie

hierargiese sisteem word die verhouding van die voorheen ondergeskikte groep tot 

ander groepe nie !anger deur 'n vaste, ondergeskikte posisie gekenmerk nie. Daar 

is meer vloeibaarheid in die relatiewe posisies van groepe en lede van die eertydse 

ondergeskikte groep word ook tot die elite toegelaat. 

Die fout moet egter nie gemaak word om te dink dat groeplidmaatskap nie !anger 

relevant is of dat tussengroepkonflik geheel en al afwesig is in nie-hierargiese 

sisteme nie (Horowitz, 1985, 1991 ). Die verloop van sake in die VSA na die 

burgerregtebeweging is 'n sprekende voorbeeld van hoe groepe relevant bly nadat 

die ou sisteem van rassestratifikasie omver gewerp is. Etniese en rassegroepe bly · 

selfbewuste entiteite wat met groter outonomie en meer legitimiteit binne die nie

hierargiese sisteem optree en mobiliseer om bepaalde doelwitte na te streef. Hulle 

vervul ook nog steeds in belangrike emosionele behoeftes van lede. Trouens, in die 

meer gelyke omgewing het mense 'n groter behoefte daaraan om hulleself deur 

kontras te definieer, etniese grense te beklemtoon en hulle kollektiewe waarde te 

bevestig. 

Die aard van tussengroepverhoudinge en -konflik in nie-hierargiese sisteme is 

gevolglik veel meer kompleks en onvoorspelbaar as in hierargiese sisteme. Groepe 

is geneig om soos onafhanklike state binne die internasionale omgewing te 

funksioneer. Diplomasie en onderhandeling vorm 'n belangrike dee I van interetniese 

verhoudinge. Etniese leiers kan ook alliansies vorm en ooreenkomste sluit ten einde 

sekere gemeenskaplike doelwitte te bereik. Die motivering vir konflik is nie langer 

dominansie versus ondergeskiktheid nie, alhoewel groepe altyd op hulle hoede is 

vir enige vorm van bedreiging of onderwerping. Etniese konflik wentel eerder om 

statusverhoudinge, sielkundige aansprake en die politiek van insluiting en 

uitsluiting. Groepe streef nie !anger na sosiale transformasie nie, maar na een of 

ander vorm van soewereiniteit of outonomie; die uitsluiting of insluiting van 

parallelle groepe uit magsdeling of die terugkeer na 'n gei'dealiseerde, etnies 

homogene nasiestaat. 
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Die onderskeiding tussen hierargiese en nie-hierargiese samelewings werp meer lig 

op die verhouding tussen etniese en klasselidmaatskap. In streng hierargiese 

samelewings waar groeplidmaatskap en klasselidmaatskap konvergeer, neem 

tussengroepkonflik dikwels die vorm van klassekonflik aan. In nie-hierargiese 

samelewings is die konflik tussen etniese of rassegroepe egter geneig om klasse

affiliasies te verdoesel. In sulke situasies kan klassebewustheid ook teengewerk 

word, omdat dit negatief kan inwerk op die solidariteit van 'n groep. 

Die afleiding kan gemaak word dat, nieteenstaande die hierargiese struktuur van 'n 

samelewing, die potensiaal tot tussengroepkompetisie en -konflik altyd in multi

etniese state teenwoordig is. Dit is gevolglik belangrik dat metodes gevind word om 

die aspirasies van groepe te akkommodeer; konflik af te skaal of so te bestuur dat 

dit ten minste binne hanteerbare grense bly. 

6.6 STRATEGIEe VIR KONFLIKHANTERING EN DIE AKKOMMODERING VAN 

GROEPE IN MUL Tl-ETNIESE STATE 

Horowitz ( 1985) vertel die staaltjie van die gebeure op Kersfees-eiland suid van 

Java toe die Japannese die eiland in 1 945 vinnig moes ontruim en 'n groot aantal 

handwapens agtergelaat het. Ten einde tussengroepkonflik te voorkom, het die 

Chinese en Maleier-inwoners 'n interessante ooreenkoms bereik. Daar is besluit dat 

die Chinese al die gewere kon hou, maar dat die Maleiers die veiligheidsknippe sou 

bewaar. Die Maleiers het weer al die pistole gekry, maar die magasyne is in die 

hande van die Sjinese gelaat. Sodoende is 'n bloedbad verhoed. 

Volgens Horowitz ( 1985) illustreer hierdie gebeure dat 'n gesindheid van 

welwillendheid nie genoeg is om interetniese konflik te voorkom nie. Etniese konflik 

is gevaarlik en die oorsake le buite die domein van individuele goedgesindheid. Die 

akkommodering van groepe en die bestuur van konflik kan derhalwe nie aan die 

toeval oorgelaat word nie. Spesiale maatreels moet getref word om vrede en 

stabiliteit in multi-etniese state te bewaar. Dit is egter makliker gese as gedaan. In 

die eerste plek moet in gedagte gehou word dat etnisiteit 'n weerspannige krag is 

wat sterk weerstand bied teen regulering en verandering. Aan die ander kant soek 

baie regerings 'n maklike uitweg deur die bestaan van etniese groeperinge en 

kulturele verskille te ignoreer, etniese groepe uit te wis of lede van ongewenste 
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groepe te ekspatrieer. 

Waar die bestaan van verskillende groepe wel erken word, plaas verskeie faktore 

'n beperking op die opsies wat gekies kan word. In die eerste plek is dit moontlik 

dat die leiers van groepe nie ten gunste van akkommodasie kan wees nie en sterk 

negatiewe houdings teenoor ander groepe koester. Afgesien van hulle persoonlike 

opvattings, is leiers ook afhanklik van die goedkeuring van die groepe wat hulle 

verteenwoordig. 'n Ooreenkoms tussen leiers kan misluk as dit nie die goedkeuring 

van hulle volgelinge wegdra nie. Selfs al sou onderhandelings en ooreenkomste die 

aanvaarding van sowel leiers as hulle groepe geniet, kan die uitvoering van besluite 

probleme oplewer. Die aard van twispunte kan ook die moontlikhede vir 

akkommodasie beperk. Sielkundige bronne van konflik soos die prestige van 'n 

groep of 'n groep se taal teen hulle byvoorbeeld nie maklik tot oplossings of 

kompromiee waarby alle groepe kan baat nie. 

In die volgende afdelings word aandag gegee aan enkele strategiee wat gevolg kan 

word in die hantering van etniese problematiek. 

6.6.1 Die ignorering van etniese belange en aansprake 

Dit gebeur dikwels dat regerings ter wille van die stabiliteit van die staat weier om 

erkenning te verleen aan die bestaan van afsonderlike etniese groepe en hulle 

woordvoerders en aansprake heeltemal ignoreer (Cloete, 1981). 'n Goeie voorbeeld 

is Frankryk waar verskeie etniese minderhede soos Korsikane en Baske woonagtig 

is. Ten spyte daarvan is lank geglo die staat 11 
••• cannot recognize the existence of 

ethnic groups, whether minorities or not ... The use of local languages cannot in 

any way constitute a criterion for the identification of a group for other than 

scientific purposes 11 
( Capotorti aangehaal in Cloete, 1 981 , p. 1 01 ). 

Die huidige oplewing van etnisiteit dwarsoor die wereld en die erkenning van die 

regte van minderheidsgroepe deur die Verenigde Nasies maak dit egter moeilik vir 

regerings om etniese aansprake op die tang duur te ignoreer. So is die regering van 

Frankryk uiteindelik gedwing om groepe toe te laat om op 'n streekgrondslag hulle 

eie taal en kultuur te beoefen. Die ignorering van etniese en kulturele verskille kan 

op sigself ook aanleiding gee tot gewelddadige konflik. Na 'n besoek aan Bosnie en 
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Kroasie kom Mc Clung ( 1 994) tot die gevolgtrekking dat die onmenslike vorms van 

geweld wat die interetniese konflik in hierdie state kenmerk, direk toegeskryf kan 

word aan die feit dat verskille tussen groepe en groepidentiteite gedurende die 

Kommunistiese bewind ge"ignoreer is. 

6.6.2 Gewelddadige onderdrukking en/of volksmoord 

Die weiering om die bestaan van etniese groepe te erken, gaan dikwels gepaard 

met geweld om die aansprake van groepe om erkenning of selfbeskikking te 

onderdruk of te smoor (Cloete, 1981). Dit kan weer aanleiding gee tot teengeweld 

om die groep te beskerm of meer gewig te verleen aan die aansprake van die groep. 

As illustrasie noem Cloete die voorbeelde van die geweldpleging in die Baskiese en 

Kataloniese provinsies van Spanje en die in Korsika teen Franse oorheersing. 

In sy uiterste vorm kan die gewelddadige onderdrukking van etniese aansprake lei 

tot die fisiese uitwissing van 'n etniese groep. Dit het by verskeie geleenthede in 

die verlede gebeur. Die bekendste voorbeeld is sekerlik die uitwissing van Jode in 

die Derde Duitse Ryk gedurende die Tweede Wereldoorlog. In Suid-Afrika word die 

konsentrasiekampe van die Anglo-Boereoorlog wat gelei het tot die dood van 

duisende vroue en kinders dikwels as 'n voorbeeld van volksmoord voorgehou. 

Volksmoord word egter as een van die ergste misdade in die volkereg beskou en 

is totaal onaanvaarbaar in moderne Westerse demokrasiee. 

6.6.3 Ekspatriasie 

'n Ander tegniek wat dikwels toegepas word, is die verwerping van die lede van 

etniese minderhede as burgers van die staat deur hulle hul burgerskap te ontneem 

of hulle te verskuif tot buite die grense van die staat (Cloete, 1981 ). Die 

apartheidsregering in Suid-Afrika is byvoorbeeld daarvan beskuldig dat die regte van 

swartmense om burgers van die Suid-Afrikaanse staat te word, ontken is. Die 

eertydse selfregerende swart state is verder gedwing om mense wat buite die 

grense van hulle state woonagtig was, as burgers te aanvaar. Voorbeelde van 

ekspatriasie word egter ook in ander werelddele gevind. Gedurende die Grieks

Turkse konflik na die Eerste Wereldoorlog het dit gebeur dat groot getalle mense 

tussen die twee state uitgeruil is. Meer onlangs het dieselfde gebeur toe die Turkse 
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Cipriote van Turkye afgeskei het. Pole het na die Tweede Wereldoorlog miljoene 

Duitsers wat in verowerde Poolse gebiede woonagtig was, verjaag. In Afrika is 

A~iers uit lande soos Uganda verdryf. 

6.6.4 Jakobinistiese nasiebou 

Waar dit moeilik is om etniese groepe te ignoreer, uit te wis of te ekspatrieer, is 

nasiebou een van die bekendste strategiee wat gevolg word om die probleem van 

multi-etnisiteit aan te spreek (Degenaar, 1990; Rhoodie & Liebenberg, 1994). 

Nasiebou verwys na pogings om etniese groepe of diskrete territoriale eenhede 

binne die institusionele raamwerk van 'n enkele staat te integreer. Die doel is om 

'n algemene en oorkoepelende politieke identiteit te vorm en lojaliteit te bevorder 

teenoor die simboliese gemeenskap soos gedefinieer deur die ideologie van die 

staat. 

Hanf ( 1989) onderskei twee ideologiese strominge wat met nasiebou geassosieer 

word. Die eerste staan bekend as Jakobinisme. Jakobinistiese nasiebou berus op 

die aanname dat daar in die eerste jare na onafhanklikheid 'n behoefte bestaan vir 

'n massiewe verskuiwing van lojaliteit vanaf die etniese groep na die staat. Daar 

word geglo dat etniese lojaliteite op 'n laer vlak as lojaliteit teenoor die staat is en 

dikwels agterstaan by ontwikkelings in die moderne staat. Die belangrikste 

grondbeginsel is dat die ideaal van gelykheid nie slegs in sosiale en ekonomiese 

terme gedefinieer word nie, maar ook betrekking het op kultuur. Net soos wat 

materiele, stand- en klasseverskille uitgewis moet word, moet alle vorms van 

kulturele differensiasie verdwyn. In teenstelling met die nasionalistiese beskouing 

dat 'n nasie bestaan uit mense met 'n gemeenskaplike afkoms of kultuur, word die 

nasie van 'n staat - 'n staatnasie volgens Degenaar (1990) - bewustelik geskep 

deur lojaliteit te bevorder ten opsigte van 'n transendentale faktor wat etniese 

verdelings oorbrug. Binne die tradisionele Jakobinisme word 'n gemeenskaplike 

kultuur waarvan die aard deur die meerderheidstem bepaal word, beskou as die 

belangrikste transendentale faktor wat die nuwe staatnasie saambind. 

Volgens die Jakobinistiese tradisie moet die staat 'n eenheid vorm, sentraal bestuur 

word en vry wees van alle vorms van partikularisme. Jakobinisme impliseer dat 

weggedoen word met alles wat in die weg staan van kulturele en politieke eenheid 
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en dat 'n eenheidstaat met 'n homogene nasie geskep word op grond van 'n 

wilsbeslu.it. Lojaliteit teenoor die eenheidstaat word bevorder deur gemeenskaplike 

belange en k".>operatiewe doelstellings te beklemtoon en deur die instelling van 

nasionale simbole. Die feit dat Jakobinisme gebaseer word op die aanleer van nuwe 

lojaliteite en sentimente, impliseer dat 'n leerteoretiese benadering gevolg word 

(Horowitz, 1985). 

Jakobinisme onder die vaandel van nasiebou het gedurende die 20ste eeu een van 

Europa se belangrikste uitvoerprodukte na die post-koloniale state van die Derde 

Wereld geword (Hanf, 1989). Hoe minder homogeen die inwoners van 'n staat is, 

hoe groter is die versoeking vir regerings om 'n veldtog te veer teen stamlojaliteite, 

etniese groeperinge en separatisme. Jakobinisme was ook besonder gewild in die 

vroeere kommunistiese lande van Sentraal- en Oos-Europa. Volgens Filatova ( 1994) 

is die eertydse Sowjet-Unie gekenmerk deur pogings om 'n superetniese 

gemeenskap - die Sowjet-volk - te skep deur Aussies ten koste van ander tale te 

bevorder; verskille tussen groepe te ignoreer; die trots van etniese groepe te vertrap 

en hulle kultuur te onderdruk. Jakobinisme dien ook dikwels as 'n dekmantel vir die 

verwesenliking van etniese aspirasies. In die naam van 'n verenigde Birma, Sri 

Lanka, lrak of Soedan word die kultuur van die dominante groep afgedwing op 

etniese en godsdienstige minderhede. Nasiebou kan ook as motivering gebruik word 

vir die uitwissing van etniese groeperinge wat vir die dominante groep 'n bedreiging 

vorm. 

Jakobinisme ondervind die grootste teenstand van etniese nasionalisme. Die meeste 

gevalle van gewelddadige konflik in multi-etniese state kan toegeskryf word aan 

botsings tussen aanhangers van Jakobinisme en nasionalisme. In teenstelling met 

Jakobinisme gaan etniese nasionalisme uit van die standpunt dat die vorming van 

'n nasie nie op 'n wilsbesluit berus nie, maar op 'n gemeenskaplike lotsbestemming 

wat deur afkoms, geskiedenis, taal en kultuur bepaal word. Dit is as 't ware 

natuurlike kragte wat die persoon aan sy mense - sy nasie of volk - bind. Hanf 

(1989, p. 97) som die verskil tussen nasionalisme en Jakobinisme soos volg op: 

"Whereas Jacobinism seeks nations for existing States, ethnic nationalism seeks 

States. For communalism, be it ethnic, religious or linguistic, is in the last instance 

nothing but an ethnic nationalism which has not yet attained its goal, its own 

State." 
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Etniese nasionalisme kan in baie gevalle beskou word as 'n vorm van verset teen 

en 'n reaksie op Jakobinistiese nasiebou (Qlzak, 1992; Vasta, 1993). Etnisiteit 

word die wapen waarmee pogings beveg word om etnisiteitte onderdruk. Nasiebou 

dien in so 'n geval juis om etniese lojaliteite te versterk. Daar is talle voorbeelde van 

groepe wat 'n kulturele herlewing beleef het ten einde weerstand te bied teen 

pogings om hulle te dwing om te assimileer. So bestempel Filatova (1994) die 

opstand van etniese en nasionalistiese groepe as een van die belangrikste redes vir 

die val van die Sowjet-Unie. 

Horowitz { 1985) spreek die mening uit dat Jakobinisme in baie state in Asie en 

Afrika misluk. Die rede hiervoor is doodeenvoudig dat te hoog gemik word. Terwyl 

gesoek word na metodes om bestaande lojaliteite te verander, word nie aandag 

gegee aan strategiee om politieke eenheid te bewaar as pogings sou misluk om 

lojaliteite te verander nie. Die gevolg is dat daar nie alternatiewe beskikbaar is 

wanneer dit duidelik word dat etniese sentimente veel hardnekkiger en gevaarliker · 

is as wat aanvanklik vermoed is nie. Horowitz sluit egter nie die moontlikheid uit 

dat lojaliteit teenoor 'n nuwe staat kan ontwikkel nie. Patriotisme teenoor 'n multi

etniese staat sal egter eerder met die verloop van tyd ontwikkel uit prosesse wat 

daarop gerig is om etniese groepe te akkommodeer as uit pogings om hulle te 

negeer. Al sou 'n vorm van Jakobinisme ook nagestreef word, behoort politieke en 

sosiaal-wetenskaplikes gereed te staan met alternatiewe strategiee indien nie daarin 

geslaag word om die aspirasies en sentimente van etniese groeperinge te vervang 

nie. 

6. 6. 5 Alternatiewe vorms van Jakobinistiese nasiebou 

Een van die grootste probleme wat met Jakobinistiese nasiebou ondervind word, 

is die daarstelling van 'n transendentale kultuur in die plek van bestaande etniese 

kulture. Ten einde hierdie probleem te oorkom, is verskeie alternatiewe vir die 

tradisionele Jakobinistiese model binne verskillende ideologiese tradisies ontwikkel. 

In ooreenstemming met die liberalistiese siening, beklemtoon Gellner (1983) 'n 

onpersoonlike kultuur van modernisering en industrialisasie wat uiteindelik etniese 

en ander gemeenskapkulture sal oorbrug. Lojaliteit teenoor die staat is gewortel in 

ekonomiese groei. Daar word gehou by die beginsel van "een staat, een kultuur" 
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wat beteken dat, net soos in die oorspronklike Jakobinistiese model, 'n eenvormige 

kultuur nagestreef word. Hierdie kultuur word egter nie deur die staat afgedwing 

nie, ma::.r deur die gemeenskaplike ekonomiese omgewing wat deur industrialisasie 

geskep is. Gelykheid is 'n belangrike grondbeginsel en die vorming van 'n 

staatnasie berus op die volgende beginsels: die identiteit van 'n industriele kultuur; 

gelyke toegang tot mag en gelyke toegang tot onderwys. 

Adam (1990) verwoord 'n tweede vorm van liberalistiese denke wat die grondwet 

beskou as die basis waarop 'n gemeenskaplike kultuur gebou word. Hy gee in 

hierdie verband voorkeur aan die term burgerlike staat. Patriotisme verwys na die 

ideologie wat lojaliteit bevorder teenoor 'n gemeenskap wat territoriaal en polities 

gedefinieer word ongeag die kulturele en/of etniese agtergrond van die lede. Die 

grondbeginsels van 'n burgerlike staat is die volgende: 'n atgemene grondwet; 

ekonomiese interafhanklikheid; gemeenskaplike godsdienstige opvattings en 'n 

algemene verbruikerskultuur. Hy glo dat die probleem van verskillende etniese 

identiteite en kulture opgelos kan word deur assimilasie aan 'n meerderheidskultuur 

wat berus op die basis van 'n algemene grondwet wat die regte van die individu 

beskerm. 

Daar bestaan ook 'n sosialistiese siening van nasiebou. Volgens hierdie siening 

word 'n staatnasie gevorm deur kapitalistiese magsverhoudinge of herkonstrueer 

deur 'n klassekonflik. Die herkonstruksie van die staatnasie word bewerkstellig deur 

die werkers en behels 'n gemeenskaplike lojaliteit teenoor 'n klaslose gemeenskap 

wat etniese verskille oorbrug. 

Degenaar ( 1990) waarsku egter dat hierdie alternatiewe nie rekening hou met die 

kragtige invloed van etniese identiteite of kulture nie. So het die geskiedenis bewys 

dat etnisiteit en modernisering dikwels langs mekaar floreer en dat ekonomiese 

ontwikkeling juis etniese mobilisering kan stimuleer (Nagel & Olzak, 1982; Olzak, 

1992). Daar bestaan ook min bewyse vir die aanname dat klasse-affiliasies etniese 

affiliasies negeer (Horowitz, 1985; Van den Berghe, 1981). Degenaar bestempel 

die idee van 'n algemene konstitusionele kultuur ook as 'n mite wat geen oplossing 

bied vir die akkommodering van etniese verskille indien hulle nie in die 

konstitusionele kultuur geassimileer word nie. Degenaar kom tot die gevolgtrekking 

dat nie een van hierdie alternatiewe 'n realistiese oplossing bied vir die probleme 
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van multi-etniese state nie. Daar moet eerder gekyk word na alternatiewe waarin 

rekening gehou word met die voortbestaan van etniese lojaliteite en verskillende 

kulture. 

6.6.6 Demokratiese alternatiewe vir 'n multi-etniese staat 

Degenaar (1990) is 'n voorstander van die teorie van demokrasie waarvolgens 

lojaliteit teenoor die staat en die vorming van 'n staatnasie bevorder word deur die 

demokratisering van die gemeenskap. Die term demokrasie is saamgestel uit twee 

begrippe. Die eerste - kratos - beteken mag en die tweede - demos - dui op mense. 

Demokrasie beteken l.etterlik mag aan die mense of regering deur die mense. Die 

term regering verwys na 'n sisteem van regering of organisasie, maar dui nie aan 

watter sisteem bedoel word nie. Die term mense het betrekking op burgers van 'n 

staat, maar verklaar ook nie hoe hulle by die regeringstelsel betrokke is nie. Die 

gevolg is dat daar heelwat verwarring bestaan oor die betekenis van demokrasie en 

dat die term dikwels vir uiteenlopende begrippe gebruik word. Ten spyte van die 

bestaan van uiteenlopende beskouings is dit volgens Degenaar tog moontlik om 'n 

gemeenskaplike faktor in alle demokrasiee te onderskei. Die gemeenskaplike faktor 

is die strewe om 'n konteks te skep waarbinne die volle en vrye ontwikkeling van 

die potensiaal van alle lede van die samelewing verseker word. Die term demokrasie 

verwys gevolglik na die ideaal van 'n vry samelewing en die demokratiese 

prosedures wat gevolg word om so 'n samelewing te skep en in stand te hou. 

Wiechers (1989, p. 59) som die betekenis van die demokratiese ideaal soos volg 

op: "Democracy is government by the people according to well-known 

constitutional rules to ensure representative and responsible government, to 

promote political parties and to protect the right of citizens and their freedom to the 

greatest extent possible." 

Degenaar (1990) onderskei vier belangrike elemente van 'n liberale demokrasie: 

* Burgerskap - Gelyke waarde word geheg aan alle lede van die samelewing. 

'n Politieke ruimte word veronderstel waarbinne mense burgers van die staat 

word en betrokke raak by besluitnemingsprosesse. Hierdie politieke ruimte 

word geskep en gewaarborg deur die grondwet waartoe alle partye ingestem 

het. Die beginsel van verteenwoordiging impliseer dat verteenwoordigers 
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* 

* 

* 

* 

deur die burgers gekies word om namens hulle te regeer. 

Regering deur konsens•.;s - Die primere bron van legitimiteit is die 

goedkeuring van die wat regeer word. Verkiesings moet gevolglik op 'n 

gereelde basis gehou word. 

Die oppergesag van die reg - Die oppergesag van die reg is krities vir 'n 

demokrasie, want dit verhinder arbitrere optrede deur leiers en hulle 

volgelinge. 

'n Verklaring van regte - 'n Verklaring van regte verwys na die 

konstitusionele beskerming van die regte van individue. 

Kontrolemaatreels - Meganismes moet ingestel word om die regering te 

kontroleer; die misbruik van mag te voorkom en burgers te voorsien van 

prosedures om moontlike misbruike aan die kaak te stel en te straf. 

Aanspreeklikheid is gevolglik 'n belangrike grondbeginsel van 'n 

demokratiese bestel. 

'n Liberale demokrasie voldoen egter nie aan die behoeftes van 'n multi-etniese 

staat nie, omdat individuele regte ten koste van die regte van minderheidsgroepe 

beklemtoon word ( Degenaar, 1990). In 'n pluralistiese demokrasie word 

individualisme egter gekomplementeer deur ook die regte van groepe en 

gemeenskappe te beskerm. Alhoewel die beginsel van "een mens, een stem" 

steeds belangrik bly, gee 'n pluralistiese demokrasie erkenning aan die feit dat die 

idee dat alle mag aan die wenner toegeken word, in werklikheid ondemokraties is. 

Gevolglik word 'n stelsel van proporsionele verteenwoordiging voorgestaan en 

erken dat minderhede 'n direkte rot in die regering van die land behoort te speel. 

Sosiale en ekonomiese regverdigheid word verder beklemtoon. 

Degenaar (1990) is van mening dat 'n pluralistiese demokrasie 'n platform skep vir 

die versoening van botsende belange en teenstellende aansprake deur 

onderhandeling en kompromie te beklemtoon. Die term pluralisties verwys ook na 

'n veelpartysisteem en die akkommodering van 'n verskeidenheid groepe en kulture. 

Die akkommodering van groepe en kulture impliseer terselfdertyd verdraagsaamheid 
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ten opsigte van verskille. 'n Pluralistiese demokrasie berus op die erkenning dat 

daar in 'n heterogene staat die behoefte bestaan aan die konstitusionele beskerming 

van die pluraliteit van kulture en groepe. 

Die doel van 'n pluralistiese demokrasie is uiteindelik om groepe op so 'n manier te 

akkommodeer dat hulle uiteindelik gedepolitiseer word en nie op soewereiniteit 

aanspraak maak nie (Degenaar, 1990). In plaas daarvan dat die soewereiniteit van 

die nasie erken word, geniet die soewereiniteit van die reg voorkeur. Dit is ook nie 

die populere wil van die mense wat die taak van die staat definieer nie, maar die 

grondwet wat deur verteenwoordigers van alle groepe geskryf word. 

Konstitusionalisme kom gevolglik in die plek van nasionalisme en die burgerlike 

samelewing vervang die nasie. Die burgerlike samelewing is gebaseer op 

gemeenskaplike burgerskap gebaseer op wedersydse respek vir verskillende 

kulturele tradisies. Die individu se behoefte aan gebondenheid word bevredig deur 

sy lidmaatskap van 'n etniese groep. Die bewustheid van 'n gemeenskaplike 

burgerskap is 'n addisionele bron van sekuriteit wat uiteindelik die plek van 

nasionalisme kan inneem. 

Degenaar (1990) erken dat die doeltreffende funksionering van 'n pluralistiese 

demokrasie afhanklik is van die vestiging van 'n demokratiese kultuur wat 

verdraagsaamheid teenoor verskille impliseer. So 'n kultuur verskyn nie oornag nie, 

maar moet deur harde werk gebou word. Dit bly egter 'n vraag of dit werklik 

moontlik is om die aspirasies van selfbewuste groepe wat reeds gepolitiseer is, op 

die lang duur te depolitiseer of te onderdruk. 

6.6. 7 Partisie of afskeiding 

Partisie of afskeiding van 'n groep of groepe in 'n meer homogene staat is 'n opsie 

wat toenemend oorweeg word in heterogene state wat gekenmerk word deur 

endemiese tussengroepkonflik (Horowitz, 1985). Hierdie opsie word soms gekies 

al betaken dit dat dele van die bevolking verskuif moet word. Dit word veral 

oorweeg waar 'n groep in 'n bepaalde territoriale gebied gekonsentreer is. 

Argumente ten gunste van partisie berus op die aanname dat die vlakke van 

interetniese konflik sal verlaag in 'n meer homogene staat. 
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Horowitz (1985) is egter van mening dat partisie meer probleme kan veroorsaak as 

oplos. In die eerste plek is dit onwaarskynlik dat die bevolking van die gebied wat 

afskei, geheel en al homogeen sal wees. Afskeiding kar. die relevansie van interne 

etniese verdelings of subidentiteite binne die meerderheidsgroep in die staat wat 

afgeskei het, verhoog en tot hernieude konflik aanleiding gee. Dit is verder moontlik 

dat die dominante groep in die nuwe staat 'n veldtog kan voer teen die lede van 

ander groepe wat oorgebly het deur hulle in te perk, uit te dryf of van hulle stemreg 

te ontneem. Die vooruitsig op afskeiding kan gevolglik vir minderheidsgroepe so 

bedreigend wees dat hulle dit met alle mag kan teenstaan. 

Aan die ander kant is dit moontlik dat die bevolking van die deel van die 

oorspronklike staat wat na afskeiding agterbly, nog steeds heterogeen van aard kan 

wees. Die suksesvolle afskeiding van een groep kan aanleiding gee tot soortgelyke 

aansprake deur ander groepe. Lede van 'n minderheidsgroep wat in die 

oorspronklike staat agterbly, bevind hulle ook in 'n swak posisie. Hulle word maklik 

verdink van lojaliteit teenoor die staat wat afgeskei het en word sodoende die 

slagoffers van agterdog en ekstremisme. Ook die verskuiwing van bevolkings het 

dikwels tot gevolg dat 'n nuwe immigrantegroep in 'n vreemde gebied gevestig 

word waar hulle met die oorspronklike inwoners swaarde kan kruis. Verhoudinge 

tussen die oorspronklike staat en die staat wat afgeskei het, kan ook gekenmerk 

word deur spanning en konflik. 

Horowitz ( 1985) kom tot die gevolgtrekking dat partisie in die meeste multi-etniese 

state slegs tot 'n herordening van heterogeniteit aanleiding gee. Voorstelle vir 

partisie hou dikwels nie rekening met die kompleksiteit van etniese konfigurasies 

en die vloeibaarheid van identiteite in verskillende kontekste nie. Partisie kan 

gevolglik nie algemeen aanbeveel word as 'n oplossing vir interetniese konflik nie. 

Daar kan egter wel situasies ontstaan waar partisie die beste oplossing kan wees. 

Dit kan gebeur as 'n groep se aanspraak op selfbeskikking op geen ander manier 

bevredig kan word nie. Die feit dat partisie nie as 'n bevredigende opsie beskou kan 

word nie, beteken ook nie dat alles moontlik gedoen moet word om dit te verhoed 

nie. Die gevolge van burgerlike onrus, konflik en oorlog is veel erger as die van 

partisie. Partisie behoort gevolglik beskou te word as een van die laaste opsies wat 

in 'n desperate situasie oorweeg kan word. 
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6.6.8 Sinkretistiese nasiebou 

Daar bestaan ook 'n alternatiewe vorm van nasiebou wat as sinkretistiese 

nasionalisme bekend staan (Hanf, 1989). Alhoewel ook na 'n vorm van eenheid 

gestreef word, word nie gepoog om 'n nuwe nasie van die grond af op te bou nie. 

Bestaande etniese, kulturele en ander groeperinge word eerder beskou as boustene 

van 'n groter geheel. Hierdie benadering volg gewoonlik uit 'n bewustheid dat dit 

sinloos is om te hoop dat bestaande groepe sal verdwyn, maar dat separatisme of 

partisie nie 'n haalbare alternatief is nie. 'n Vorm van sinkretistiese nasiebou word 

meestal toegepas waar verskillende groepe binne dieselfde grondgebied 

ge'integreerd woon en werk en waar die sosiale en ekonomiese koste te hoog is om 

elke groep in 'n aparte territoriale gebied te vestig. 

Sinkretistiese nasionalisme behels die institusionalisering van groepe om hulle te 

beskerm en hulle vreedsame naasbestaan binne dieselfde staat te verseker (Hanf, 

1989; Horowitz, 1985). Hierdie benadering word gevind in demokrasiee wat op 

konsosiasie gebaseer is. Die navolgers van konsosiasie gaan van die standpunt uit 

dat multi-etniese state moet leer om met die verskeidenheid binne hulle grense 

saam te leef, omdat die afsonderlike groepe nie weggewens kan word nie. 

Onderhandeling kan slegs suksesvol wees as sekere simboliese en ideologiese 

voorwaardes nagekom word, dit wil se as groepe die versekering het dat hulle 

voortbestaan as 'n groep nie bedreig word nie. Pogings om konflik te hanteer moet 

by ooreenkomste tussen die leiers van groepe begin, omdat die gewoontes, 

sentimente en lojaliteite van hulle volgelinge moeilik op die kort termyn verander 

kan word. Ooreenkomste tussen leiers kan bereik word te midde van 

tussengroepvyandigheid, omdat geglo word dat demokrasie wel moontlik is ten 

spyte van die teenwoordigheid van konflik. Kernelemente van 'n konsosiasie is die 

volgende: 'n koalisieregering bestaande uit alle etniese groepe; wedersydse vetoreg 

in besluitneming; proporsionele verteenwoordiging van etniese groepe in die 

toekenning van setels en ander voorregte asook etniese outonomie, meestal binne 

'n federate stelsel. 'n Ander belangrike beginsel is dat maatreels getref word om die 

moontlike nadelige gevolge van meerderheidsregering te temper. 

In die sinkretistiese benadering word gepoog om die nasionalistiese aansprake van 

groepe te depolitiseer en politieke eenheid te bewaar deur die maksimum kulturele 
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diversiteit te bevorder. Dit word gedoen deur kulturele regte te waarborg vir alle 

groepe wat hulleself as verskillend beskou en gelyke ekonomiese geleenthede vir 

almal te verseker. Kanada en Indonesia is voorbeelde van state waar hiert;;1e 

benadering toegepas word. In Kanada word alle etniese en immigrantegroepe wat 

daarom aansoek doen, deur die regering gesubsidieer om hulle taal en kultuur te 

beskerm. 

Seroka ( 1994) waarsku egter dat konsosiasie gebaseer op federalisme sal misluk 

as die regte van minderheidsgroepe nie effektief beskerm word nie. Dit is nie 

voldoende om die regte van die individu binne 'n demokratiese bestel te waarborg 

nie. Volgens die deklarasie oor die regte van minderhede van die Verenigde Nasies 

is dit ook nie genoegsaam dat 'n regering slegs 'n passiewe houding teenoor 

minderhede inneem deur hulle hul regte toe te laat nie (Du Toit, 1995). Die regte 

van minderhede moet aktief bevorder word. Volgens Seroka het federalisme in Oos

Europa misluk, omdat minderheidsgroepe gevoel het dat hulle nie weerstand kan 

bied teen die mag van die dominante groep nie. 'n Federasie kan ook moeilik slaag 

as etniese groepe nie meer selfbeskikking binne die streke geniet nie. Etniese 

outonomiteit binne streke word verhinder as die bevolking van die streke nog 

steeds hoogs heterogeen van aard is of as die sentrale regering voortgaan om sy 

wil op die streke at te dwing. 

6.6.9 Ander strateqiee vir konflikhantering 

Horowitz (1985) is van mening dat daar tussen die na"iewe geloof dat etniese 

verskille bloot afgeskaf kan word, die sinisme van die wat van mening is dat 

etnisiteit onderdruk behoort te word en die pessimisme wat afskeiding as 'n laaste 

uitweg sien, minder dramatiese maar tog realistiese benaderings bestaan om konflik 

te ontlont. Hy noem die volgende: 

* lnteretniese konflik kan verminder word deur dit te versprei en at te lei van 

'n spesifieke fokuspunt. Dit kan gedoen word deur mag te desentraliseer en 

te versprei oor 'n aantal instellings en vlakke. As daar nie 'n enkele instelling 

bestaan wat ten volle mag oor 'n etniese groep uitoefen nie, verloor etniese 

konflik iets van sy dringendheid. Deur mag na streke, state of provinsies te 

desentraliseer soos wat in die VSA die geval is, kan interetniese konflik tot 
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* 

* 

* 

* 

sekere territoriale gebiede beperk word. Konflik in een gebied kan makliker 

hanteer word as konflik in die hele land. 

Maatreels wat intra-etniese verskille beklemtoon, kan die aandag aflei van 

interetniese knelpunte. lntra-etniese konflik is gewoonlik minder gevaarlik en 

verminder die beskikbare energie vir interetniese konflik. lntra-etniese 

kompetisie kan aangemoedig word deur 'n aantal setels aan 'n groep toe te 

ken waarvoor interne belangegroepe moet kompeteer. 

lnteretniese kompetisie kan ontmoedig word deur interetniese samewerking 

te beloon. So kan 'n elektorale stelsel ontwerp word waar dit groepe loon 

om alliansies of koalisies met ander groepe te vorm ten einde 

gemeenskaplike belange te bevorder. Suksesvolle interetniese samewerking 

word verder bevorder deur die teenwoordigheid van groot intra-etniese 

verskille. 

Waar 'n groep in 'n spesifieke territoriale gebied gekonsentreer is en intra

etniese verdelings teenwoordig is, kan 'n sterk saak uitgemaak word vir die 

devolusie van mag na 'n etnies homogene streek binne 'n federale stelsel. 

Dit kan lei tot 'n dramatiese vermindering van konflik in die sentrale regering. 

Horowitz (1985) noem as voorbeeld die Switserse vorm van federalisme met 

homogene kantons wat oor baie uitvoerende mag beskik. 

Waar groepe territoriaal vermeng is, kan konflik in die sentrum nog steeds 

in 'n mate verlig word deur mag af te wentel na etnies heterogene streke. 

Horowitz (1985) stem gevolglik nie saam met outeurs soos Seroka (1994) 

wat meen dat etnies heterogene streke nie veel doen om die problematiek 

van multi-etniese state aan te spreek nie. Volgens Horowitz word 'n tweede 

vlak van interetniese kompetisie binne 'n heterogene streek geskep. 'n Groep 

wat in die sentrale regering 'n minderheid vorm, kan moontlik in een van die 

streke 'n meerderheid he. Frustrasie wat uit 'n minderheidsposisie volg, kan 

sodoende verminder word. Streekregerings skep ook die geleentheid vir die 

vestiging van goeie interetniese verhoudinge wat etniese vyandigheid kan 

verminder. Soos reeds genoem, kan bestaande interetniese konflik ook tot 

'n spesifieke staat beperk word in plaas daarvan dat die hele land geraak 
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word. 

Horowitz (1985) is oor die algemeen ten gunste van 'n federale stelsel. Hy is van 

mening dat die voordele wat selfs heterogene streke of provinsies inhou, die 

opvatting weerle dat 'n federate stelsel slegs kan slaag waar etniese groepe in 

spesifieke territoriale gebiede gekonsentreer is. Hoe meer streke of provinsies daar 

is, hoe groter is die kans dat etniese groeperinge besig gehou word deur 'n 

magstryd op plaaslike vlak. Hoe groter die aantal streke of provinsies, hoe 

onwaarskynliker is dit dat konflik oor die hele land sal versprei. Dit is gevolglik beter 

om eerder meer as minder streke te he. Een van die belangrikste nadele van 

federalisme is die koste verbonde aan die duplisering van funksies en die 

daarstelling van fasiliteite in al die streke. Nogtans moet in gedagte gehou word dat 

die prys van wydverspreide interetniese konflik veel hoer kan wees. 

6. 7 DIE INVLOED VAN ETNISITEIT OP STEMPATRONE 

Afgesien van die manier waarop etniese groepe binne 'n staat geakkommodeer 

word, word die posisie van 'n groep steeds in groot mate bepaal deur kompetisie 

by die stembus. Daar kan gevolglik verwag word dat etnisiteit 'n belangrike invloed 

op stempatrone kan he. Volgens Schoeman (1993) hang die invloed van etnisiteit 

in groot mate af van die mate waarin etniese groepe gepolitiseer of gemobiliseer is. 

'n Oorsig van verkiesings in Afrika bring horn egter tot die gevolgtrekking dat 

interetniese verskille selfs belangrik is waar die toneel oorheers word deur 

rassekonflik. Die invloed van etnisiteit word egter bepaal deur die wisselwerking 

met ander relevante faktore. Enkele van die faktore wat 'n rol kan speel, is die 

volgende: 

* 

* 

* 

Persepsies dat 'n sekere party in staat is om sekere doelwitte soos sosiale, 

ekonomiese en politieke hervormings deur te voer. 

Die sake wat die politieke toneel op 'n bepaalde tydstip oorheers. 

Die politieke gesofistikeerdheid van 'n bevolking en die mate waarin hulle ten 

opsigte van sekere sake gesensitiseer is. 
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* 

* 

* 

* 

Die mate waarin partye op die basis van etnisiteit mobiliseer en oor die 

vermoe beskik om hulle etniese magsbasis effektief te mobiliseer. Die 

effektiwiteit van partystrukture en kommunikasienetwerke is in hierdie 

verband belangrik. 

Die aantal etniese groepe wat in 'n samelewing teenwoordig is - as 'n groot 

aantal groepe teenwoordig is, is dit onwaarskynlik dat elke groep deur 'n eie 

politieke party verteenwoordig sal word. 

Vrese vir oorheersing deur 'n ander groep. 

Die gewildheid of ongewildheid van spesifieke leiers of kandidate. 

Hierdie faktore hang nou saam met ander faktore wat normaalweg in verkiesings 

'n rol speel. Faktore soos die invloed van die massamedia, intimidasie, die aard van 

verkiesingsveldtogte en demografiese faktore bly belangrik. Schoeman { 1993) kom 

egter tot die gevolgtrekking dat politieke leiers in heterogene en multi-etniese state 

nie anders kan as om rekening te hou met die invloed van etnisiteit nie. 

6.8 SAMEVATTING 

Alhoewel gepolitiseerde etnisiteit meestal gerig is op die vestiging van 'n etnies 

homogene nasiestaat waarbinne die groep selfbeskikking geniet, is die realiteit dat 

die meeste etniese groepe hulle binne heterogene en multi-etniese state bevind. 

Omstandighede binne multi-etniese state is waarskynlik een van die belangrikste 

faktore wat etnisiteit op sowel individuele as groepvlak raak. Die status en etno

linguistiese vitaliteit van 'n groep word in groot mate bepaal deur die dinamika van 

die verhoudinge tussen die groepe wat onder die jurisdiksie van dieselfde staat val. 

Die status en etno-linguistiese vitaliteit van 'n groep het weer implikasies vir die 

individu se identifisering met die groep; die uitkoms van sosiale 

vergelykingsprosesse en die ervaring van deprivasie. Die basiese oorlewings- en 

hoerordebehoeftes van individue en groepe is ook op die spel, omdat die moderne 

staat in groot mate die reels vir die verspreiding van hulpbronne neerle. 

Aan die ander kant word die staat ten nouste geraak deur die etniese samestelling 
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van die bevolking. Nie alleen kan etnisiteit en interetniese verhoudinge 'n bedreiging 

vir die stabiliteit van 'n staat inhou nie. Die legitimiteit van regerings is ook 

afhanklik. van die persepsies van etniese groeperinge. Daar word verder van die 

staat verwag om doeltreffende maatreels te tref om etniese groepe te 

akkommodeer; die regte van minderheidsgroepe te beskerm en konflik te voorkom 

of by te le. Die belange van die staat, etniese groeperinge en die individu is 

gevolglik nou verweef en 'n volledige begrip van die een is haas onmoontlik sonder 

om ook van die ander kennis te neem. 

163 



7. 1 INLEIDING 

MOOFSTUKJ 

ETNtSITBT • SUD~FllKA 

Die meeste sosiaal-wetenskaplikes en politieke ontleders - plaaslik en 

internasionaal - is dit eens dat Suid-Afrika bestempel kan word as 'n diep verdeelde 

en heterogene samelewing; dat die samelewingsproblematiek sentreer rondom 

tussengroepverhoudinge en dat die potensiaal tot tussengroepkonflik 'n inherente 

deel van die Suid-Afrikaanse samelewing vorm (De la Rey, 1991; Horowitz, 1991; 

Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1985; Rhoodie & Liebenberg, 1994). 

Dit is egter so ver as wat die eenstemmigheid strek. Daar bestaan terselfdertyd 

diepgaande en ernstige verskille oor die aard van sosiale verdelings en die redes vir 

die bestaande konflik (Horowitz, 1991 ). Van die belangrikste verskilpunte is die 

vraag of ras, klas of etnisiteit die belangrikste bron van sosiale differensiasie 

verteenwoordig; die mate waarin ras dien as 'n dekmantel vir onderdrukking; die 

vraag of konflik veroorsaak word deur die nasionalistiese strewes van groepe; die 

mate waarin nasionalisme rassevooroordele verdoesel; die identifikasie en benaming 

van rassekategoriee en die mate waarin rassekategoriee etniese verdelings insluit. 

Verder ontbreek konsensus oor die vraag of daar in die Suid-Afrikaanse grondwet 

voorsiening gemaak moet word vir die akkommodering van selfgedefinieerde groepe 

en gemeenskappe en, indien wel, hoe verreikend sodanige akkommodasie moet 

wees en watter vorm dit moet aanneem. 

Die ideologiese verskille oor wat die werklike aard van verskille is en hoe die 

samelewing begryp, verstaan en bestuur moet word, neem sulke afmetings aan dat 

Horowitz (1991) praat van die Suid-Afrikaanse metakonflik. Hy onderskei konflik 
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op twee vlakke. In die eerste plek is daar die werklike konflik en tweedens is daar 

die metakonflik, dit wil se die konflik oor die aard van die konflik. Die werklike 

konflik en rlie metakonflik val nie saam nie en die een kan nie tot die ander 

gereduseer word nie. Alhoewel daar in ander heterogene samelewings ook verskille 

bestaan oor die aard van verdelings en strategies vir konflikhantering, is hierdie 

verskille volgens Horowitz nerens so verreikend en diepgaande as in Suid-Afrika 

nie. 

Die bestaan van 'n metakonflik kompliseer nie slegs sosiaal-wetenskaplike 

teoretisering en die interpretasie van navorsingsresultate nie. Dit het ook 'n invloed 

op die soeke na aanvaarbare strategies vir die akkommodasie van groepe en die 

hantering van konflik (Bekker, 1993; Horowitz, 1991). Alvorens gepoog word om 

die problematiek van die Suid-Afrikaanse samelewing te ontleed, is dit nodig om te 

kyk na die aard en invloed van die metakonflik. 

7.2 DIE AARD EN GEVOLGE VAN DIE METAKONFLIK 

7 .2. 1 Die metakonflik op akademiese gebied 

Volgens Bekker (1993) word die akademiese gesprek oor die aard van die Suid

Afrikaanse samelewing by uitstek gekenmerk deur die feit dat vrae oor etnisiteit 

feitlik geheel en al tersyde gestel word. Een van die redes vir hierdie tendens is die 

oorheersing van ideologiese strominge waarin die samelewing gekonstrueer word 

op grond van konstrukte soos ras, klas, nasionalisme en die staat. Die meeste 

ontleders voer aan dat die identiteite van Suid-Afrikaners feitlik geheel en al gevorm 

word deur hulle rasseklassifikasie, hulle klasseposisie, hulle navolging van 

nasionalistiese ideologies en/of hulle verhouding met die Suid-Afrikaanse staat. 

Binne hierdie raamwerk word etnisiteit en etniese groeperinge beskou as oorblyfsels 

van primitiewe samelewings, terwyl geglo word dat die bestudering van etnisiteit 

nie eintlik 'n bydrae kan lewer tot 'n beter begrip van 'n moderne Suid-Afrika nie. 

Bekker ( 1 993) onderskei drie belangrike ideologiese strominge wat die akademiese 

gesprek be"invloed: die liberalistiese, Marxistiese en nasionalistiese voorstellings van 

die Suid-Afrikaanse samelewing. Die belangrikste kenmerke van hierdie strominge 

is die volgende: 
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* Die liberalistiese voorstelling 

Die liberalistiese voorstelling berus op metodologiese individualisme, terwyl 

die fokus van empiriese ontleding val op individuele verskille. Eties is hierdie 

voorstelling gebaseer op die klassieke Westerse beginsel van konstitusionele 

vryheid vir die individu ten opsigte van spraak, beweging, assosiasie en 

gelykheid voor die reg. In die bestudering van moderne, heterogene 

samelewings waar mense van verskillende herkoms met verskillende tale, 

ideologiee, godsdienste en sosiale sisteme ontmoet, word op sekere kernvrae 

gekonsentreer: Onder watter omstandighede word vrye interaksie tussen 

diverse individue moontlik gemaak? Wat is die aard van instellings wat 

sodanige interaksie moontlik maak? Watter faktore kan sodanige interaksie 

inhibeer? 

In navolging van universele liberalistiese ideale word geglo dat modernisering 

ook in Suid-Afrika as die groat gelykmaker sal funksioneer. Etniese en 

rasseverskille sal uitgewis word deur die prosesse van verstedeliking; grater 

toegang tot en die verbetering van die onderwysstelsel; die aanstelling van 

grater getalle swartmense in die geskoolde arbeidsmark; veranderings in die 

verspreiding van inkomste; grater besteding deur swart verbruikers; grater 

huiseienaarskap onder swartmense; die oplewing van die informele sektor; 

die algemene vermeerdering van geleenthede en populere deelname aan die 

regeringsproses. 'n Ander belangrike element in die liberalistiese ideologie is 

die idee van die burgerlike samelewing. Volgens hierdie siening bestaan die 

samelewing uit 'n reeks outonome en semi-outonome instellings soos 

vakbonde, kerke, politieke partye en belangegroepe wat dien as 

tussengangers tussen die individu en die staat. Hierdie instellings waarborg 

die vryheid van die individu en werk verdelings op grand van toegeskrewe 

groeplidmaatskap soos etnisiteit teen. In die ideale liberalistiese samelewing 

bestaan daar nie ruimte vir Marxistiese klasseverdelings of nasionalistiese 

aansprake nie. 

Suid-Afrikaanse aanhangers van die liberalisme het hulle in die besonder 

toegespits op die formulering van strategiee om sosio-ekonomiese verskille 

tussen groepe uit te wis ten einde die ideale van grater gelykheid te 
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* 

verwesenlik. Namate dit geblyk het dat modernisering en ekonomiese 

ontwikkeling nie die gewenste individualisering, sosio-ekonomiese gelykheid 

en die vestiging van 'n demolrrasie tot gevolg gehad het nie, is na moontlike 

verklarings gesoek. Die skuld vir die mislukking van die liberalisme is geplaas 

op die rassestrukture en regeringsbeleid van die tyd. Die oorheersende beeld 

wat in die liberalistiese denke gevorm is, is die van die individu wat 'n 

gevangene geword het van 'n rasseklassifikasie wat op horn of haar 

afgedwing word; grootskaalse ongelykhede tussen rassegroepe; 

nasionalistiese en rassistiese tradisies en die onbeperkte mag van 'n 

nasionalistiese Afrikaner-staat. Twee belangrike elemente kan in hierdie 

voorstelling onderskei word: die statutere rasseverdeling wat 

rassestratifikasie bevorder en die mag van die staat wat daarin geslaag het 

om die sisteem van rassestratifikasie in stand te hou ten spyte van die 

invloed van ekonomiese ontwikkeling en modernisering. 

Die liberalistiese beskouing wentel om twee sleutelbegrippe: ras en staat. 

Ras word struktureel benader en verwys na gedwonge rasseskeiding, eerder 

as na 'n identiteit wat in die denke en emosies van verskillende Suid

Afrikaners leef. Wat die staat betref, is dit die konsentrasie en sentralisering 

van mag wat belangrik is en die ontwikkeling van burgerlike instellings 

beperk. Die siening dat mag deur die staat gemonopoliseer is, lei daartoe dat 

die Suid-Afrikaanse gemeenskap holisties benader word en ontledings slegs 

op makrovlak gedoen word. 

Die Marxistiese voorstelling 

Die Marxistiese voorstelling is gebaseer op metodologiese realisme. Empiries· 

word gefokus op die objektiewe magte van klasse wat as die dryfkrag agter 

die geskiedenis beskou word. Die strukturering van klasse geskied volgens 

die verhouding van lede van die gemeenskap tot die middele van produksie. 

Die beginpunt van ontledings is die prosesse onderliggend aan die 

akkumulasie van kapitaal en die ooreenstemmende verhouding tussen 

kapitaal en die werkers. Die etiese grondslag is die opvatting dat 

klassekonflik lei tot die bevryding van die werkers en die vestiging van 'n 

sosialistiese staat. 
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Die Suid-Afrikaanse samelewing word enersyds geskets in terme van 'n 

opkomende swart werkersklas wat in haglike omstandighede bly, lae lone 

ontvang en voortdurend blootgestel wc.-d aan die brutale optrede van die 

Suid-Afrikaanse staat. Aan die ander kant is daar die kapitalistiese klas wat 

deur die monopolisering van kapitalistiese produksie aanleiding gee tot die 

opkoms van 'n meer verenigde en dominante monopoliegroep. Een van die 

belangrikste navorsingstemas was die stryd van die werkers teen die 

kapitalisme en die staat. Daar is veral gekonsentreer op 'n ontleding van die 

strategiee en aksies van vakbonde en die swart vryheidsbeweging asook van 

die belangrikste politieke opponent, die staat en sy militere mag. Die meeste 

Marxistiese akademici het dan ook nou met swart vakbonde en 

vryheidsbewegings ge"identifiseer en daarna gestreef om die sosialistiese 

elemente in hierdie bewegings te bevorder. 

Die Marxistiese beeld van 'n moderne Suid-Afrika is die van 'n kapitalistiese 

gemeenskap wat gevorm is deur 'n kapitalistiese ekonomie in 'n koloniale 

staat. Die onversoenbare belange van kapitaliste en werkers is 'n bron van 

konflik en stryd. Die Afrikaner-nasionalistiese apartheidstaat was die 

beskermer van die kapitalisme en was gevolglik die vyand van die swart 

werkersklas. Swart gemeenskappe wat afhanklik is van die staat en die 

kapitaliste, word uitgebuit deur die kapitalistiese sisteem. Lede van die wit 

bourgeoisie word voortgedryf deur hulle materiele belange en hulle gierigheid 

om winste te monopoliseer. Dit lei tot voortdurende stryd en konflik wat 

uiteindelik ingrypende veranderings en die vestiging van 'n sosialistiese staat 

teweeg sou bring. Die ontwikkeling van die kapitalisme het alle Suid

Afrikaners omvorm in lede van opponerende klasse in 'n rewolusionere stryd 

om die land van kapitalisme te bevry. 

Die Marxistiese voorstelling berus op drie fundamentele begrippe: klas, ras 

en die staat. Klas word in 'n realistiese sin gebruik; die verhouding van 

individue tot vorms van produksie word as primer beskou. lndien individue 

nie bewus is van hulle klasselidmaatskap nie, bly hulle werklike 

klassebelange verborge. Net soos in die liberalistiese siening word ras 

struktureel beskou, dit wil se 'n klassifikasie wat deur die staat afgedwing 

word. Aan die ander kant dien ras ook om die kapitalistiese belange te 
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* 

beskerm en is gevolglik vyandig teenoor die belange van die werkersklas. In 

hierdie sin word ras gesien as die gevolg van 'n ideologie eerder as 'n 

subjektiewe konstruk of identiteit. Die staat het gediF'.11 as beskermer van die 

kapitalistiese belange van 'n toenemend monopolistiese aard en self daarna 

gestreef om mag te monopoliseer. Marxistiese akademici benader die Suid

A frikaanse samelewing gevolglik ook holisties, terwyl problematiek op 'n 

makrovlak aangespreek word. 

Afrikaner-nasionalisme 

Die benadering van die Afrikaner-nasionalistiese siening is idealisties en 

kultureel-sosiologies, terwyl metodologiese holisme aangehang word. Die 

benadering word ook as primordiaal bestempel, omdat die beskouing 

gehuldig word dat individue slegs in die volk of nasie ware uitdrukking vind. 

lndividue word eers werklik mens deur lojaliteit aan hulle nasie; deur die 

gebruik van die moedertaal; deur konformering aan die volk se tradisies en 

deur toewyding aan die volk se godsdienstige beginsels. 

Binne hierdie tradisie word hoofsaaklik besin oor Afrikaner-kwessies soos 

wie Afrikaners is; waarheen hulle op pad is en wat die doel van hulle bestaan 

is. Die etiese orientasie is gerig op die verkryging van politieke soewereiniteit 

vir die Afrikaner. Die teorie van verandering is gewortel in die organiese 

mobilisering van mense in 'n stryd vir republikeinse onafhanklikheid. Vir 

ander mense wat ook deel vorm van die heterogene Suid-Afrikaanse 

samelewing, is dieselfde geleenthede tot nasievorming voorsien. Die 

aanname is dat individue, en in die besonder Afrikaners, bevry sou word as 

hulle hulself in 'n afsonderlike nasiestaat bevind. 

In teenstelling met die ander twee voorstellings sluit die Afrikaner

nasionalistiese siening nie 'n teorie vir ekonomiese ontwikkeling in nie, 

omdat die invloed van materialistiese kragte op die identiteit van die 

Afrikaner as sekonder beskou is. Alhoewel veronderstel is dat afsonderlike 

ekonomiee sou ontwikkel in die gebiede wat vir verskillende nasies bestem 

is, was daar nie 'n geskikte empiries gebaseerde teorie wat as grondslag vir 

hierdie veronderstelling kon dien nie. 
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Vroeer is die Afrikaner binne hierdie tradisie geskilder as 'n klein bedreigde 

volk wat deur Groot-Brittanje gekolonialiseer is en omring is deur vyandige 

magte en invloede. Hierdie volk kon hulleself slegs verdedig deur middel van 

groepsolidariteit en nasionale lojaliteit wat gekweek is deur deelname aan die 

sosiale, kulturele, morele en ekonomiese lewe van die Afrikaner en die 

vereenselwiging met die Afrikaner-geskiedenis. Die missie van die Afrikaner -

die strewe na 'n Afrikaner-republiek- moes bewerkstellig word deur politieke 

mobilisasie. 

Namate die Afrikaner sy politieke outoriteit gevestig het in 'n apartheidstaat,· 

het nasionalistiese denke en die operatiewe ideologie van apartheid inmekaar 

begin vloei en ontwikkel in 'n ge"integreerde sisteem van idees waarmee die 

apartheidstelsel geregverdig is. Outoritere denke en die institusionalisering 

van rassisme het deel van hierdie sisteem gevorm. Nasionalistiese 

doelstellings het plek gemaak vir apartheidspraktyke. Die regverdiging vir die · 

nasionalistiese strewe is vervang met die regverdiging van apartheid. 

Gedurende die afgelope 1 5 jaar was daar egter geen konsekwente 

voorstelling van die moderne Suid-Afrikaanse samelewing wat na vore getree 

het in die denke van Afrikaner-nasionalistiese akademici nie. 

In 'n artikel in Rapport noem Giliomee (1994) dat die stem van 

Afrikaanssprekende akademici in die 1990's stil geword het. Op akademiese 

byeenkomste waar lede van ander bevolkingsgroepe teenwoordig is, swyg 

hulle en is hulle pynlik versigtig om nie iets te se of te doen wat nie polities 

korrek is nie. Hy skryf hierdie tendens toe aan die feit dat die 

apartheidsbestel Afrikaanssprekende akademici onvoorbereid gelaat het ten 

opsigte van die progressiewe individualisme wat deur die African National 

Congress (ANC) gepredik word en geen voorsiening maak vir 

minderheidsregte nie (kyk Afdeling 7.2.3). Apartheid was oak so 'n 

omvattende ideologie dat daar geen ruimte was om 'n alternatiewe ideologie 

te ontwikkel waarin ras en kleur nie 'n rol speel nie. Boonop ly baie 

Afrikaanssprekende akademici aan 'n skuldbesef en is hulle bang om op te 

staan vir minderheidsregte. Hy is van mening dat die Afrikaanssprekende wit 

gemeenskap dringend 'n nuwe denkraamwerk benodig wat kan kers vashou 

by die aggressiewe manier waarop individualisme deur die ANC gepropageer 
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word. 

Terwyl die Afrikaner-nasionalistiese wetenskaptradisie in die jongste tyd gekenmerk 

is deur agteruitgang, fragmentasie, tweespalt en selfs algehele stilswye, het die 

Marxistiese voorstelling die oorhand oor die liberalisme begin kry (Bekker, 1993; 

Giliomee, 1994). Ekonomiese klasse - en nie rasse-ideologie nie - word as die 

belangrikste dryfkrag agter die geskiedenis beskou. Binne die konteks van die Suid

Afrikaanse geskiedenis word aangevoer dat rassediskriminasie in die diens staan 

van kapitalistiese uitbuiting. Waar ekonomiese vooruitgang en kapitalisme binne die 

liberalistiese tradisie beskou is as 'n voordelige krag wat modernisering in die hand 

werk, bestempel Marxistiese akademici dit as 'n sisteem wat die werkersklas 

uitbuit. Die akademiese gesprek wentel gevolglik om die belange van die 

werkersklas en meer spesifiek om die belange van die swart werkersklas. 

O'Malley (1994) noem verder dat die meeste Suid-Afrikaanse akademici toegegee 

het aan 'n populistiese nie-rassige en nie-etniese perspektief. Hy vergelyk hierdie 

tendens met die manier waarop Afrikaner-akademici die apartheidsparadigma 

kritiekloos aanvaar het gedurende die 1950's en 1960's. Die nie-rassige perspektief 

speel enersyds 'n belangrike rot in die ontkenning van die etniese dimensie in Suid

Afrika. Dit dien andersyds as motivering vir die afwesigheid van maatreels om die 

regte van minderhede te beskerm. 

7.2.2 lmplikasies van die metakonflik binne akademiese kringe 

Die metakonflik in akademiese kringe het 'n belangrike invloed uitgeoefen op die 

bestudering van etnisiteit (Bekker, 1993). Aangesien al drie dominante ideologiese 

raamwerke Suid-Afrika op makrovlak vergestalt, word potensiele etniese prosesse 

van groepvorming en mobilisasie binne subgroepe van die samelewing feitlik geheel 

en al ge'ignoreer. Hierdie stand van sake word vererger deur die feit dat ras, klas, 

nasionalisme en die individu se verhouding tot die staat as die oorheersende en 

selfs enigste bronne van sosiale differensiasie en identifisering beskou word. Die 

gevolg is dat bitter min navorsing oor etnisiteit in Suid-Afrika gedoen word. Dit 

beteken egter nie dat sosiaal-wetenskaplikes nie verskynsels ontleed wat met 

etnisiteit verband hou nie. Die manier waarop hierdie verskynsels hanteer word, lei 

egter tot die vestiging van wydverspreide opvattings dat etnisiteit 6f onbelangrik 
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6f 'n oorblyfsel van primitiewe samelewings 6f ondergeskik is aan meer 

fundamentele en dieper kragte in die moderne samelewing . . 

Terwyl die bestudering van etnisiteit by uitstek as die domein van die sosiologie 

beskou word, het Suid-Afrikaanse sosioloe eerder gekonsentreer op sosio

ekonomiese en sosio-politieke verdelings in die Suid-Afrikaanse samelewing asook 

op verdelings wat die gevolg is van die stelsel van gedwonge rassestratifikasie 

(Bekker, 1993). Die gebruik van die terme swart en wit dui byvoorbeeld op 

bepaalde politieke paradigmas. Swart word gebruik om te verwys na die 

gemeenskaplike identiteit van alle Suid-Afrikaners wat onder apartheid gely het as 

gevolg van die onregverdige stelsel van rasseklassifikasie. Die term wit, daarenteen, 

hou verband met almal wat deur apartheid bevoordeel is. Hierdie gemeenskaplike 

identiteite word aanvaar as die enigste ware en relevante identiteite binne die Suid

A frikaanse samelewing. Dit word verder as onwaarskynlik beskou dat ander 

identiteite binne die swart of wit kategoriee kan bestaan of ontwikkel of dat daar 

identiteite kan bestaan wat hierdie kategoriee oorbrug. Slegs enkele studies het 

gefokus op die identiteit van bruinmense en lndiers en sodanige studies het in die 

afgelope 15 jaar al minder en minder geword. 

Die afwesigheid van 'n belangstelling in etniese kwessies is nerens meer opvallend 

as in die ontleding van konflik nie. Dit is veral in die ontleding van die konflik in 

Natal waar die moontlike etniese basis wat die konflik kan he, netjies omseil word. 

Gedurende 1985 het byvoorbeeld twee belangrike voorvalle van konflik in Natal 

plaasgevind, terwyl 'n proses van geweldd.adige konflik gedurende 1987 en 1988 

in die Natalse Middellande en die Durban-streek voorgekom het. 'n Ontleding van 

enige een van hierdie voorvalle kon ten minste as 'n hipotese die kwessie 

aangeraak het van 'n simboliese en politieke stryd oor wie die legitieme 

verteenwoordigers van die Zoeloes is. Du Tait (in Bekker, 1993) - 'n 

vooraanstaande Suid-Afrikaanse sosioloog - bestempel die verwerping van die staat 

as die kern waarom kwessies van legitimiteit behoort te wentel. Terselfdertyd word 

die konflik in die Natalse Middellande bestempel as 'n burgeroorlog waarin 

tradisionele magte en konserwatisme teenoor die jeug gestel word. Die raamwerk 

vir die ontleding is polities van aard, gerig teen die handeling van die staat in 

ondersteuning van die opposisie, terwyl toegeskrewe rasseverdelings 'n sentrale 

plek inneem. In 'n werk deur 'n ander prominente Suid-Afrikaanse akademikus -
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Kane-Berman (in Bekker, 1993) - word die konflik beskryf as wedywering tussen 

die ANC en lnkatha. Ook in hierdie geval is die raamwerk sosio-polities en sosio

ekonomies en staan rassestratifikasie sentraal. In nie een van hierdie ontledings 

word enigsins verwys na etnisiteit of die feit dat die konflik moontlik 'n etniese 

basis kon he nie. 

Van besondere belang is die manier waarop etnisiteit deur Marxistiese sosioloe 

uitgebeeld word. Etnisiteit word beskou as 'n konstruk wat in die belang van sekere 

klasse aangewend word. Mare en Hamilton { 1987) bestempel stamlojaliteite as pre

kapitalistiese sosiale, ekonomiese en politieke vorms van organisasie wat in Suid

Afrika gepolitiseer en sodoende kunsmatig in stand gehou en herskep is. Hulle 

bestaan egter voort in 'n verwronge vorm sender enige relevansie anders as om 

gebruik te word om antagonisme op te wek en as verwysingsbron te dien wanneer 

konflik opduik. In 1992 voer Mare aan dat daar geen gestruktureerde posisie in die 

samelewing is wat met etnisiteit korreleer nie. Klasselidmaatskap, daarenteen, word 

deur ekonomiese verhoudinge bepaal en kan as 'n fundamentele bron van 

differensiasie beskou word. 

Daar bestaan egter ook enkele uitsonderings. Die liberale sosioloog Schlemmer en 

sy mede-outeurs verwys konsekwent na die potensiaal vir etniese konflik in 'n 

moderne Suid-Afrika. Hulle erken verder dat etniese identifisering wel ender swart 

Suid-Afrikaners voorkom en dat swart etnisiteit sosiale en politieke konsekwensies 

inhou ten spyte van die feit dat swartmense oor etniese grense heen die ANC steun 

{Giliomee & Schlemmer, 1989; Schlemmer, Moller & Stopforth, 1980). Ook Cloete 

(1981) en Rhoodie (1985, 1992) het op die konstitusionele, sosio-kulturele en 

politieke konsekwensies van etnisiteit gefokus. In 1985 het die Raad vir 

Geesteswetenskaplike Navorsing {RGN, 1985) 'n omvattende ondersoek na· 

tussengroepverhoudinge geloods waarin 'n groot aantal akademici uit die liberale 

en nasionalistiese tradisies betrek is. Daar word erkenning gegee aan die bestaan 

van etniese groepe en genoem dat etnisiteit ender Afrikaanssprekende witmense 

geakkommodeer word binne die beleid van formele groepinstellings. Daar word 

egter ook gese dat ander groepe verkies om nie op hierdie wyse geakkommodeer 

te word nie. Die gevolgtrekking word gemaak dat Suid-Afrika nie in die eerste plek 

as 'n multi-etniese staat getipeer kan word nie en dat groepdifferensiasie in Suid

Afrika van 'n meer komplekse aard is. Ten spyte van hierdie menings kom Bekker 
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( 1 993) tot die slotsom dat die sosiologiese gesprek oor etniese en kulturele 

verskynsels ernstig agteruitgegaan het gedurende die afgelope 1 5 jaar. 

Ook in die antropologie - 'n ander dissipline waarbinne etnisiteit gewoonlik 

bestudeer word - word etnisiteit met afkeur bejeen (Bekker, 1993). Die gebruik van 

die term stamverbondenheid ("tribalism") is 'n goeie illustrasie van hierdie 

benadering. Hierdie term is mettertyd slegs in 'n negatiewe sin gebruik om morele 

afkeur te impliseer waar bevind is dat gemeenskappe nog sogenaamde parogiale 

lojaliteite handhaaf. Afkeuring het verder gepaardgegaan met die verwagting dat 

uitgediende stamlojaliteite mettertyd sou verdwyn soos wat die proses van 

modernisering sy verloop neem. 

Alhoewel etnisiteit nie tradisioneel as een van die navorsingsterreine van die 

sielkunde beskou word nie, het die ideologiese strominge wat deur Bekker ( 1993) 

ge'identifiseer word, ook neerslag gevind in die sielkundige benadering tot die Suid

Afrikaanse samelewing. Dit is veral die beklemtoning van individualisme -

kenmerkend van die liberalistiese denke - wat nog steeds deur 'n groot persentasie 

sielkundiges aangehang word. Talle navorsingstudies is dan ook gebaseer op 

individualistiese teoriee soos die van die outoritere persoonlikheid (Duckitt, 1991; 

Mynhardt, 1980; Nieuwoudt & Nel, 1975) en die oorspronklike kontakhipotese 

(Mynhardt, 1982; Nieuwoudt, 1973; Spangenberg, 1983). In al hierdie teoriee 

word aanvaar dat stereotipering en negatiewe houdings teenoor ander groepe in 

groot mate toegeskryf kan word aan individuele onkunde, irrasionale denke of 

rigiede opvoedingspatrone. Die kontakhipotese veronderstel verder dat die vestiging 

van 'n burgerlike samelewing bevorder word deur geleenthede te skep vir vrye 

interaksie tussen individue van verskillende etniese of rassegroepe. Die gedwonge 

rassestratifikasie in Suid-Afrika word beskou as een van die belangrikste 

struikelblokke wat sodanige interaksie verhinder (Foster & Finchilescu, 1986). 

Waar tekens van etniese, kulturele, territoriale of gemeenskapidentifisering wel in 

empiriese data gevind is, word die relevansie van die bevindings dikwels genegeer 

of as 'n negatiewe gevolg van die apartheidsbeleid bestempel. In 'n bespreking van 

die navorsing van Edwards ( 1 987) oor politieke en kulturele identiteite van 

gemeenskappe in die Oos-Kaap, maak Foster (1991 b) die afleiding dat die swart 

respondente van Grahamstad en Zwelitsha identifisering met die Ciskei verwerp het 
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ten gunste van 'n Suid-Afrikaanse identiteit. Geen melding word egter gemaak van 

die feit dat respondente van Grahamstad en van die landelike Ciskei net so sterk 

met die Xhosa-taalgroep ge'identifiseer het as met Suid-Afrika nie. Die neiging van 

inwoners van die Ciskei om die meeste met die Ciskei te identifiseer, word 

toegeskryf aan die feit dat " ... at least some blacks in particular communities may, 

to an extent, be 'interpellated' by apartheid ideology" (Foster, 1991 b, p. 383). 

Daar bestaan ook tekens dat die Marxistiese ideologie in die sielkunde begin posvat 

en dat sosialistiese konsepte soos onderdrukking en magsverskille - eerder as 

gedwonge rassestratifikasie - beskou word as die belangrikste bronne van 

differensiasie. In 'n oorsig van navorsing oor tussengroepverhoudinge in Su id-A frika 

kritiseer Louw en Foster ( 1992) die verslag van die RGN-studie (Raad vir 

Geesteswetenskaplike Navorsing, 1985) oor tussengroepverhoudinge soos volg: 

This report coincided with the P.W. Botha government's programme of political 

reform. But despite the reformist tones, the report retained the dominant perception 

of South African society as consisting of various "ethnic groups". We see again a 

link between the dominant political discourse and the research activities of 

psychologists: jointly defining the problem in South Africa as one of relations 

between differing ethnicities rather than a problem primarily rooted in oppression 

and power differences (Louw & Foster, 1992, p. 654). 

Binne die paradigma van die teorie van sosiale identiteit is egter wel navorsing oor 

etniese identifisering in Suid-Afrika gedoen (Bornman, 1988; De la Rey, 1986; 

Louw-Potgieter, 1986; Van Dyk, 1988). Die resultate het oor die algemeen 

aangetoon dat sommige groepe sterk met hulle etniese groep identifiseer en dat 

etniese identifisering 'n invloed op houdings en gedrag kan he. Ook binne die 

paradigma van die teorie van relatiewe deprivasie is bevind dat die belewing van 

groepgebaseerde _deprivasie 'n belangrike voorspeller van houdings en gedrag is 

(Appelgryn, 1985, 1991; Bornman, 1988; Van Dyk, 1988). 

Die onderbeklemtoning en negering van etnisiteit is egter nie tot akademici beperk 

nie. Dit het ook neerslag gevind in die skemata waarmee staatswetenskaplikes en 

die verteenwoordigers van partye na die onderhandelingstafel gegaan het om te 

besin oor 'n nuwe politieke bestel vir Suid-Afrika. 
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7.2.3 Die invloed van die metakonflik op perspektiewe rondom 'n toekomstige 

politieke bestel vir Suid-Afrika 

Die metakonflik oor die aard van die Suid-Afrikaanse samelewing het aanleiding 

gegee tot 'n reeks uiteenlopende perspektiewe oor watter politieke bestel die beste 

vir 'n toekomstige Suid-Afrika sou wees. Horowitz (1991) onderskei vier bree 

gedagtestrominge wat in die periode voor die aanvang van grondwetlike 

onderhandelings onderskei kon word: 

* 

* 

Die standpunt van die destydse Nasionale Party-regering 

Die Suid-Afrikaanse samelewing bestaan uit vier rassegroepe (witmense, 

swartmense, bruinmense en lndiers). Die meeste van hierdie rassegroepe is 

weer verdeel in verskillende etniese groepe of nasionaliteite. Alie rassegroepe 

moet deelname he aan die politieke proses op sentrale vlak, maar op 'n · 

groepbasis. Om vrede en demokrasie in so 'n verdeelde samelewing te 

handhaaf, moet elke groep die maksimum seggenskap oor sy eie sake he, 

terwyl die sentrale regering slegs mag het oor aspekte wat almal raak. 

Sommige van die nasionaliteite mag ook 'n behoefte he aan selfregering in 

'n eie territoriale gebied binne 'n federale stelsel. 

Die Charteristiese siening 

Volgens die Freedom Charter wat deur die ANC onderskryf is, behoort Suid

Afrika aan almal wat in die land woon - wit en swart. Daar word erkenning 

gegee aan die bestaan van "nasionalistiese" groepe wat, volgens die Charter, 

almal gelyke regte behoort te geniet. Gelyke regte impliseer gelyke status vir 

alle nasionaliteite en rasse binne die staatsbestel, voor die howe en in skole. 

Die idee van aparte politieke instellings vir minderheidsgroepe word egter 

verwerp. Etniese en rasseverdelings word as die gevolge van apartheid 

beskou. Daar word gegto dat hierdie verdelings sat verdwyn wanneer alle 

apartheidsmaatreels finaal van die wetboeke verwyder is. 'n Nie-rassige (en 

by imptikasie ook 'n nie-etniese) demokrasie sat dan bestag kry. Hierdie 

demokrasie hoef egter nie noodwendig 'n klassieke tiberale demokrasie te 

wees nie. 'n Alternatiewe Charteristiese siening gaan uit van die standpunt 
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* 

* 

dat daar meer gemeenskaplikhede tussen individue en groepe in Suid-Afrika 

bestaan as wat die meeste mense besef. Hierdie gemeenskaplikhede is deur 

die apartheidsbeleid verdoesel. As sake egter toegelaat word om hulle 

normale gang te gaan sonder die gedwonge rassestratifikasie van apartheid, 

sal 'n demokrasie ontwikkel in 'n nie-rassige en nie-etniese staat. 

Die Pan-Afrikanistiese siening 

Suid-Afrika word nie as 'n gewone verdeelde samelewing beskou nie, maar 

as 'n koloniale samelewing wat gekenmerk word deur koloniale 

onderdrukking in die vorm van rasgebaseerde kapitalisme. Suid-Afrika se 

probleem kan gevolglik getipeer word as "settler colonialism" (Horowitz, 

1991, p. 5). Afrikane (of swartmense)_ is die oorspronklike inwoners en die 

wettige eienaars van die grond. Suid-Afrika het in die eerste plek 'n anti

koloniale rewolusie nodig alvorens 'n demokratiese en sosialistiese staat 

gevestig kan word. In hierdie staat sal dit nie nodig wees om enige maatreels 

te tref om minderheidsregte te beskerm nie. Verteenwoordiging op 'n 

klassebasis in 'n sosialistiese samelewing is selfs belangriker as parlementere 

demokrasie. In sommige yan die Pan-Afrikanistiese perspektiewe het die 

sogenaamde setlaars geen rol om te speel nie, terwyl daar vir ander wel die 

moontlikheid bestaan dat witmense ook Afrikane kan word. 

Die konsosialistiese siening 

Volgens hierdie siening kan Suid-Afrika bestempel word as 'n diep verdeelde 

samelewing met sowel etniese as rasseverdelings. Dit is gevolglik moeilik om 

'n demokrasie te vestig, maar nie onmoontlik of selfs onwaarskynlik nie mits 

aan sekere voorwaardes voldoen word. Van die belangrikste voorwaardes is 

dat die leiers van die verskillende groepe moet ooreenkom om mag te deel 

en te hou by 'n sisteem van wedersydse veto's, terwyl elke groep binne 

sekere areas outonomie geniet. Oor 'n periode van amper twee dekades is 

baie moeite gedoen om konsosialistiese modelle vir Suid-Afrika te ontwerp. 

In 'n gewysigde konsosialistiese perspektief word gehou by die beginsel dat 

maatreels getref moet word om minderhede - en ook swart minderhede - te 

beskerm. Daar is egter gevoel dat 'n uitgebreide stelsel van wedersydse 
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veto's die regering van die dag ken verhinder om die probleme van 

ongelykheid aan te spreek. Sodoende kon die demokratiese stelsel in gevaar 

gestel word. 

Volgens O'Malley (1994) het verskillende rolspelers hulle sienings oor etnisiteit 

gedurende die onderhandelingsproses en daarna hersien. In die eerste plek het die 

ANC se afkeur aan etnisiteit effens afgeplat. Dit beteken neg glad nie dat hulle tans 

'n standpunt huldig wat 'n mens as etniese realisme kan bestempel nie. Die 

ongekwalifiseerde vyandigheid wat hulle houding teenoor etniese verskynsels 

gekenmerk het, het egter in 'n mate verander. Dit blyk uit hulle bereidheid om tale 

en kulture in Suid-Afrika te beskerm en te bevorder (kyk Afdeling 7.5.1 ). Die 

standpunt van die Nasionale Party (NP) - die ander belangrike rolspeler - het ook 

verskuif. Terwyl die NP in die vroee 1990's neg in 'n multi-rassige en multi-etniese 

idioom gepraat het, praat hulle vandag ook in 'n nie-rassige idioom. Die nie-rassige 

idioom van die NP is egter nie vergelykbaar met die nie-rassige en nie-etniese 

perspektief van die ANC nie. Vir die NP beteken nie-rassigheid die afwesigheid van 

rassediskriminasie. Hulle is gevolglik steeds ten gunste van 'n bedeling waarin die 

politieke mag van selfgedefinieerde groepe gewaarborg word. Volgens O'Malley 

gaan die NP egter mank aan 'n geed omlynde etniese perspektief. Hy skryf dit toe 

aan die party se gebrek aan 'n intellektuele basis en die feit dat die party poog om 

hulle te distansieer van die apartheidsera. Die aanhang wat die liberalistiese en 

sosialistiese perspektiewe ender die Engelssprekende deel van die bevolking geniet, 

het verder bygedra tot die afwesigheid van 'n eerlike, empiries gebaseerde diskoers 

oor etnisiteit en verskillende definisies van nasionalisme en nasieskap in Suid

Afrika. 

7 .2.4 lmplikasies van die metakonflik in politieke en staatkundige denke 

Volgens Horowitz (1991) het die metakonflik ender politici en staatkundiges tot 

gevolg dat minstens drie verwante probleme veel meer kompleks is in Suid-Afrika 

as in ander heterogene samelewings. In die eerste plek word 'n beperking geplaas 

op politieke gesprek. Tweedens word die aantal en verskeidenheid van aanvaarbare 

politieke oplossings beperk. Dit vorm weer 'n struikelblok vir opponerende partye 

om 'n weg van akkommodasie eerder as van separatisme te volg. 
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As voorbeeld van hoe politieke gesprekvoering be perk word, no em Horowitz ( 1 991) 

die gebruik van die term nie-rassig. Die algemene gebruik van die term in Suid

Afrika kan beskou word as 'n re::.i<sie op die manier waarop etniese en 

rasseverdelings deur die apartheidsregering beklemtoon is. Die hele beleid van 

afsonderlike ontwikkeling het berus op die aanname dat daar wel iets afsonderliks 

is om te ontwikkel. Die visie van 'n nie-rassige toekoms verteenwoordig 'n direkte 

teenstelling met die beleid van die vorige regering. As die strewe na nie-rassigheid 

slegs die afwesigheid van diskriminasie sou impliseer, is daar waarskynlik min 

mense wat 'n beswaar daarteen kon he. Daar is egter veel meer op die spel. Nie

rassigheid impliseer terselfdertyd ook die negering van etnisiteit. Uiteindelik kom dit 

daarop neer dat geen amptelike erkenning in die openbare lewe aan ras of etnisiteit 

gegee word nie. By implikasie word gesuggereer dat etniese en rasse-affiliasies nie 

'n basis behoort te wees vir kollektiewe aksie en die vorming van politieke alliansies 

nie. Horowitz vergelyk die ideaal van 'n nie-rassige samelewing met die utopiese, 

maar haas onbereikbare ideaal van 'n klaslose samelewing. In Suid-Afrika neem die 

weerstand teen amptelike groepkategorisering egter sulke afmetings aan dat selfs 

die bestaan van relevante gepolitiseerde etniese groepe ontken word. Die gevolg 

is dat etnisiteit nie slegs in akademiese kringe nie, maar ook in politieke 

gesprekvoering grootliks ge"ignoreer word. 

Net soos wat 'n taboe op navorsing en akademiese gesprek oor etnisiteit geplaas 

word, word openbare gesprekvoering oor die rol wat etnisiteit in die toekoms kan 

speel, ontmoedig. Navorsing wat elders in heterogene samelewings gedoen is, het 

aangedui dat die vlak waarop groepidentiteite opereer en die intensiteit van 

gepaardgaande emosies bei"nvloed word deur die konteks van interaksie. Terwyl 

rasse- en klassekategoriee onder apartheid voorrang geniet het, kan hierdie stand 

van sake in 'n nuwe bedeling drasties verander. Maar die ideologiese reaksie op· 

apartheid is van so 'n aard dat hierdie moontlikheid nie eers oorweeg word in die 

bespreking van oplossings nie. 

ldeologiee oor die aard van die konflik beperk gevolglik 'n volledige begrip van die 

konflik op bykans elke vlak. Sodoende word 'n beperking geplaas op die soeke na 

verbeeldingryke oplossings vir huidige en toekomstige probleme. Horowitz (1991) 

is van mening dat wanneer akademici en politieke ontleders sensitief is vir idees oor 

'n konfliksituasie - selfs al sou dit misplaaste idees wees - gee hulle erkenning aan 
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die mag van idees om weldeurdagte strategiee te laat misluk. Wanneer hulle egter 

begin om self misplaaste idees na te volg, werk hulle saam om die voortbestaan 

van illusies te verseker. Dit kan baie gevaarlik wees. Akademici en ontleders wat 

dit werklik hulle erns maak om konflik op te los of te voorkom, het die moeilike taak 

om die waarheid meedoenloos te soek, ander betrokkenes te oortuig van wat die 

waarheid in werklikheid is, terwyl die aspirasies en idees van ander betrokkenes in 

ag geneem word. 

Die metakonflik plaas ook 'n beperking op verbeeldingryke oplossings om 'n 

bevredigende skikking te bereik. Die aanvaarbaarheid van maatreels word bepaal 

deur die wyse waarop die konflik deur die betrokkenes gedefinieer en verstaan 

word. Beleidsriglyne wat in ander heterogene samelewings aanvaarbaar is, kan in 

Suid-Afrika verwerp word, omdat groepidentiteite met diskriminasie gelyk gestel 

word. Partye is gewoonlik slegs bereid om verskille te akkommodeer as dit nie 

strydig is met hulle eie vooropgestelde idees nie. Dit is ook so dat sekere van die 

partye mettertyd sal verander as hulle met ander standpunte en sekere realiteite 

gekonfronteer word. Leer vind gewoonlik plaas soos wat gebeure ontvou. Dit is 

egter wensdenkery om te verwag dat ideologiee wat oor dekades gevorm is, 

drasties gaan verander binne die relatief kort periode waartydens 'n finale grondwet 

aanvaar moet word. 

Horowitz (1991) is van mening dat dit 'n groot fout kan wees om sekere 

beleidsriglyne op deelnemers af te forseer, omdat dit die prys vir vrede of 

verandering sou wees. Dit is in werklikheid 'n uitnodiging aan ontevrede partye en 

groepe om instellings te delegitimiseer; hulle met teensin te aanvaar; teen die reels 

te speel wanneer die geleentheid opduik en die betrokke instellings omver te gooi 

wanneer hulle enigsins kan. Hy beskou die eerste stel demokratiese instellings van 

besondere belang vir die toekoms van 'n demokratiese bestel. Teensinnige 

aanvaarding aan die begin is nie goed vir 'n demokrasie nie. Om bestendigheid te 

verseker, moet instellings ontwerp word wat van harte deur al die betrokkenes 

aanvaar word. 

Daar rus 'n byna bomenslike taak op die skouers van die manse wat institusionele 

vernuwing in Suid-Afrika moet bring. Hulle moet nie alleen die realiteite van die 

konflik in die oe kyk nie. Daar kan ook nie instellings in die lewe geroep word wat 
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bots met bestaande idees en ideologiee oor die konflik nie. Oorspronklike 

oplossings en vernuwings moet sowel geskik as aanvaarbaar vir almal wees. Om 

sulke oplossings te vind, is in enige heterogene samelewing mrailik. In Suid-Afrika 

is die gaping egter besonder groot tussen dit wat geskik is en dit wat vir almal 

aanvaarbaar is. Die ideologiese verskille plaas gevolglik 'n beperking op die aard 

van bevredigende demokratiese instellings en kreatiewe oplossings vir die Suid

Afrikaanse problematiek. Te meer so omdat kreatiewe oplossings bemoeilik word 

waar een of meer van die partye agterdogtig is, omdat geglo word dat ander partye 

'n onversoenbare standpunt huldig. 

Horowitz (1991) kom tot die gevolgtrekking dat Suid-Afrika nie slegs 'n verdeelde 

samelewing is as gevolg van die verskeidenheid van etniese en rassegroepe nie. 

Suid-Afrika is ook diep verdeeld as gevolg van teenstellende ideologiee wat 

gehuldig word en die feit dat mense die mites glo wat deur hierdie ideologiee 

gepropageer word. Ongelukkig bestaan daar nie kitsoplossings om 'n groter 

bewustheid en erkenning van realiteite te bevorder nie. Volgens Horowitz het die 

geskiedenis van die internasionale gemeenskap geleer dat opponente hulle 

doelstellings slegs ingrypend verander na 'n proses van lang en bitter ervaring. As 

die internasionale ervaring ook op Suid-Afrika van toepassing sou wees, kan dit 'n 

aanduiding wees dat daar moontlik nog 'n lang en moeilike pad vir Suid-Afrika 

voorle voordat werklik bevredigende oplossings gevind word. lntussen is dit egter 

die taak van akademici en navorsers om eerlik en sonder voorbehoud na die 

waarheid rondom die relevansie van groepidentiteite te soek en die feite sonder 'n 

omhaal van woorde bekend te stel. 

7 .3 DIE AARD VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SAMELEWING 

Horowitz (1991) vind dit glad nie moeilik om die Suid-Afrikaanse samelewing te 

beskryf nie. Volgens horn word die Suid-Afrikaanse samelewing by uitstek 

gekenmerk deur toegeskrewe rangorde waar lidmaatskap van sosio-ekonomiese 

statusgroepe in die verlede grootliks deur geboorte bepaal is. Binne elke stratum 

bestaan daar egter ook verdelings. So is daar in 'n mate 'n verdeling tussen 

Afrikaans- en Engelssprekendes en tussen Zoeloes, Xhosas, Tswanas en ander 

swart etniese groepe. Die oorkoepelende samestelling van die samelewing is egter 

gebaseer op rassehierargiee en die belangrikheid van alternatiewe verdelings is 
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tydens die apartheidsbedeling deur die rassestratifikasie oorskadu. 

Verandering in Suid-Afrika is voortgebring deur die wereldwye verspreidin~ van die 

idee van die gelykheid van alle mense wat askriptiewe stratifikasie ideologies 

verwerp. Die ervaring in ander lande het egter geleer dat rasse- en etniese 

identiteite nie verdwyn as eertydse ondergeskikte groepe groter legitimiteit geniet 

in 'n nuwe politieke bestel nie. Etniese en rassegroepe bly gewoonlik afsonderlike 

entiteite wat ondersteuning aan hulle lede bied en geredelik gemobiliseer kan word 

om politieke doelwitte bereik. Die voorspelling kan gemaak word dat etniese en 

rasseverdelings ook in Suid-Afrika relevant sal bly lank nadat apartheid volkome 

afgetakel is. 

Volgens Horowitz (1991) het die apartheidstelsel wel daartoe gelei dat baie 

swartmense hulle distansieer van hulle tuislande, hulle stamverbondenheid en hulle 

etniese groeplidmaatskap. Die ervaring in lande dwarsoor die wereld - en veral in · 

Afrika - het egter aangedui dat etniese lojaliteite tangs modernisering en 

ontwikkeling floreer. Wat waar is van Zimbabwe, Nigeria, Zambia, Kenia en 

Mauritania, kan net sowel ook in Suid-Afrika waar word. Tussengroepkompetisie 

en ander faktore kan daartoe lei dat etniese affiliasies op die lang duur weer 

afgestof en in ere herstel word. 

Die vraag is of die strewe na 'n nie-rassige, nie-etniese samelewing gedoem is. 

Horowitz ( 1991) is van mening dat as hierdie strewe vereis dat etniese en 

rassegroepe van die sosiale landskap verdwyn, die kanse vir sukses maar skraal is. 

Die ideaal dat daar aan die kant van staatsinstellings geen voorkeur aan spesifieke 

etniese of rassegroepe gegee word nie, is egter versoenbaar met omstandighede 

in heterogene samelewings. Daar bestaan wel voorbeelde van sodanige nie-rassige 

en nie-etniese instellings om die Suid-Afrikaanse samelewing te dien. 

7 .4 EMPIRIESE NAVORSING OOR ETNISITEIT IN SUID-AFRIKA 

Bekker ( 1993) wys daarop dat een van die belangrikste gevolge van die metakonflik 

binne akademiese kringe is dat weinig navorsing oor etnisiteit gedurende die 

afgelope 1 5 jaar gedoen is. Derhalwe is min resente navorsingsgegewens oor 

etnisiteit in Suid-Afrika beskikbaar. Die meeste van die studies wat wel onderneem 
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is - meer as 1 5 jaar gelede of baie onlangs - is ook fragmentaries en fokus op 

relatief klein subgroepe van die gemeenskap. Dit is gevolglik moeilik om 'n 

omvattende beeld te verkry van etniese verskynsels in Suid-Afrika. In die volgende 

afdelings word aandag gegee aan die resultate van sosiaal-wetenskaplike navorsing 

wat wel beskikbaar is. Daar word in die besonder aandag gegee aan etnisiteit onder 

swartmense en witmense, omdat daar in die empiriese studie ook op hierdie twee 

groepe gefokus word. 

7 .4. 1 Algemeen 

In die navorsing oor tussengroepverhoudinge wat deur die RGN onderneem is (Raad 

vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1985), is ongeveer 350 navorsers uit die 

nasionalistiese en liberalistiese tradisies en navorsingspanne van 1 5 universiteite 

betrek. In die hoofverslag word aspekte rakende etnisiteit pertinent aangespreek. 

Volgens die RGN (Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1985) is dit belangrik 

om te onderskei tussen die belewing van etniese en rasseverhoudinge en die 

amptelike strukturering van verhoudinge gedurende die apartheidsera. Alhoewel 

selfbewuste groepvorming wel in sekere sfere van die samelewing met die 

amptelike verdelings ooreengestem het, is die bevolkingsklassifikasie as 'n 

grondslag vir identifisering in ander kringe heftig verwerp. Die amptelike 

differensiasie van belangegroepe in terme van geforseerde etnisiteit wat weer as 

basis vir segregasie gedien het, is ook as een van die belangrikste redes vir konflik 

bestempel. 'n Belangrike motivering vir die verwerping van die amptelike ordening 

van tussengroepverhoudinge was dat die stelsel deur witmense ge"inisieer en 

ge"institusionaliseer is. Die gevolg was dat swartmense, bruinmense en lndiers die 

beleid as diskriminerend ervaar het. Witmense is as bevoorregtes en 

anderskleuriges as verontregtes beskou. Die amptelike sisteem van 

groepdifferensiasie is ook aanspreeklik gehou vir klasse- en statusverskille. 

Die stelsel van formele klassifikasie het die potensiele positiewe en kreatiewe 

invloed van etnisiteit aan bande gele. Op grond van 'n ontleding van die 

geskiedenis, houdings, stereotipes, kultuur, kommunikasie, godsdiens en 

taalgebruikspatrone van groepe kom die outeurs tot die gevolgtrekking dat die Suid

Afrikaanse samelewing wel multi-etnies. is. Daar word in die besonder verwys na 
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etnisiteit onder Afrikaanssprekende witmense. Die gevolgtrekking word verder 

gemaak dat swartmense nie 'n homogene groep is nie en dat etnisiteit steeds 'n 

belangrike rol speel in die verhoudinge tussen verskillende swart groepe. Die 

teenwoordigheid van gepolitiseerde etnisiteit onder sekere groepe, terwyl ander 

mense verkies om nie op 'n etniese basis te mobiliseer nie, bring die outeurs tot die 

slotsom dat sowel individuele as groepregte in 'n toekomstige bestel 

geakkommodeer moet word. Die erkenning van individuele regte behoort nie die 

ontkenning van groepregte te impliseer nie. 

Van den Berghe (1990) beskryf sy waarnemings tydens 'n besoek aan Suid-Afrika 

gedurende 1989 - bykans 30 jaar na sy vorige besoek. Hy maak die gevolgtrekking 

dat die Suid-Afrikaanse samelewing steeds verdeeld is op grond van klas, ras en 

etnisiteit. Ten spyte van die aftakeling van sekere apartheidswette en die realiteit 

van ekonomiese interafhanklikheid was daar op daardie stadium geen sigbare 

tekens dat die sosiale grense tussen groepe afgebreek word nie. Van den Berghe 

grond hierdie stalling onder meer op sy ervarings tydens 'n verblyf van ses weke 

in 'n ge'integreerde koshuis van die Universiteit van Kaapstad - 'n liberale, nie

rassige universiteit. Geen formele rassediskriminasie is in die koshuis of op die 

kampus toegelaat nie en die toekenning van kamers het op 'n nie-rassige basis 

geskied. Die meerderheid wit studente het liberale politieke standpunte gehuldig en 

'n nie-rassige demokrasie op die basis van "een mens, een stem" voorgestaan. 

Nogtans was die interaksie tussen wit en swart studente oppervlakkig en 

kunsmatig. In die eetsaal het wit en swart studente aan aparte tafels gesit, terwyl 

duidelike verskille tussen die belangstellings en vryetydsbesteding van etniese en 

rassegroepe waarneembaar was. In werklikheid het die verskillende groepe in 

aparte werelde geleef. Dit het meegebring dat hulle ook min vir mekaar te se gehad 

het. Van den Berghe maak die afleiding dat etniese en rassesentimente gefloreer 

het onder die dekmantel van 'n nie-rassige ideologie en 'n belangrike invloed 

uitgeoefen het op assosiasiepatrone. Hy spreek ten slotte die mening uit dat Suid

Afrika nog niks nader aan 'n burgerlike samelewing beweeg het nie en steeds as 

'n diep verdeelde samelewing beskou meet word. 

'n Landswye meningsopname wat na die verkiesing van April 1994 deur die 

lnstituut vir Demokrasie in Suid-Afrika (IDASA) onderneem is, het aangedui dat ras 

en etnisiteit selfs na die installing van 'n veelrassige demokratiese bestel belangrike 
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bronne van groepidentifisering vir Suid-Afrikaners is (Du Toit, 1994; Mattes, 1994). 

In hierdie ondersoek is 'n landswye steekproef van 2 401 respondente van alle 

rassegroepe ondervra. Die resultate· dui daarop dat die feit dat die meerderheid 

swartmense in die verkiesing vir die ANC gestem het, nie beskou kan word as 'n 

aanduiding dat etnisiteit nie meer vir swartmense belangrik is nie. Nagenoeg 60 % 

van die ondersteuners van die ANC het hulleself beskou as lede van 'n 

onderskeibare gemeenskap op grond van kenmerke van etnisiteit soos kultuur, 

geskiedenis of ta al. Die ooreenstemmende persentasie vir die ondersteuners van die 

NP, lnkatha Vryheidsparty {IVP) en die Vryheidsfront (VF) was onderskeidelik 

76 %, 75 % en 90 %. Soveel as 39 % van die ondersteuners van die ANC het 

gevoel dat hulle in die eerste plek tot 'n etniese groep behoort. Hierdie gevoel is 

gedeel deur 24 % van die ondersteuners van die NP en 80 % van die IVP

ondersteuners. Die oorgrote meerderheid van die ondersteuners van die belangrikste 

partye het hulle taal en kultuur as belangrik of baie belangrik beskou en het 

voorkeur gegee aan moedertaalonderrig. Die meerderheid van die respondente het 

ook ras en etnisiteit as die belangrikste faktore beskou waarop groepverskille in 

Suid-Afrika gebaseer word. 

Professor Hennie Kotze (in Du Toit, 1994) van die Universiteit van Stellenbosch wat 

as konsultant vir die ondersoek opgetree het, kom tot die gevolgtrekking dat die 

erkenning van etniese en rasseverskille belangrik is wanneer toekomstige beleid 

bepaal word. Stabiliteit kan slegs bevorder word as groepe die versekering het dat 

hulle groepidentiteite nie uitgewis gaan word nie. Hy wys verder op die gevaar dat 

groepverskille veral in moeilike ekonomiese tye kan dien as basis vir mobilisering 

wat weer die stabiliteit van die Suid-Afrikaanse staat kan bedreig. 

7 .4.2 Etnisiteit onder witmense 

Wanneer aan etnisiteit in Suid-Afrika gedink word, word meestal aan die 

mobilisering van Afrikaners of Afrikaanssprekende witmense gedink. Verskeie 

prominente akademici en politieke ontleders het hulle dan ook met hierdie 

onderwerp besig gehou (Adam, 1986; Adam & Giliomee, 1979; Bekker, 1993; 

Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1985). Adam bestempel die 

nasionalistiese beweging onder Afrikaanssprekende witmense as 'n klassieke 

voorbeeld van effektiewe etniese mobilisering. Dit het 'n agtergeblewe groep wat 
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hoofsaaklik uit boere bestaan het, in staat gestel om die politieke mag in 1 948 oor 

te neem en hierdie houvas tot in 1994 te konsolideer en te behou. In die Anglo

Boereoorlog (1899-1901) is Afrikaanssprekende witmense oorwin en onderwerp 

aan die gesag van die Britse troon. Hulle getalleverteenwoordiging in die land as 

geheel was slegs 1 tot 10. Hulle moes in die stede kompeteer met die invloei van 

goedkoop swart arbeid, terwyl hulle gemiddelde onderwyspeil nie veel hoer as die 

van swartmense was nie. Hulle het ook oor veel minder ekonomiese hulpbronne 

beskik as die dominante Engelse groep wat in groot mate die handel en nywerheid 

oorheers het. Anders as byvoorbeeld die Quebecse nasionalistiese beweging was 

hulle ten spyte van die talle belemmerende faktore suksesvol om effektiewe 

politieke mag te verkry. 

Volgens Adam (1986) kan die sukses van Afrikaner-nasionalisme toegeskryf word 

aan die effektiewe gebruik van die groep se simboliese hulpbronne. In plaas 

daarvan om op 'n klassebasis te mobiliseer, het politici kulturele kenmerke soos taal 

en godsdiens, asook historiese mites, gebruik om groepsolidariteit te bevorder. 

Hierdie beweging het die basis gevorm vir die vestiging van 'n welvarende etniese 

bourgeoisie gedurende die 1920's en 1930's. Die ekonomiese posisie van 

Afrikaanssprekende witmense het verder verbeter na die magsoorname in 1948 toe 

beroepsgeleenthede in die staatsdiens en ander sektore oopgegaan het. Die 

nasionalistiese beweging het verhoed dat lede van die verarmde 

Afrikaanssprekende gemeenskap hulle tot sosialisme gewend het deur die deur te 

open na beskermde arbeidsgeleenthede in die staatsektor. Die groep het ook 'n 

relatief hoe status geniet in 'n stelsel van toegeskrewe rassestratifikasie. Dit alles 

is bereik deur gebruik te maak van die affektiewe potensiaal van etniese 

identifisering wat aan kulturele simbole gekoppel is. 

Sedert die institusionalisering van apartheid het die fokus van Afrikaner-denke 

verskuif van simboliese hulpbronne na die regverdiging van apartheidsmaatreels. 

In die onlangse verlede het die akademiese gesprek oor Afrikaner-nasionalisme 

feitlik doodgeloop (Bekker, 1993; Giliomee, 1994). Daar was ook 'n groeiende getal 

Afrikaanssprekende witmense wat hulle op morele gronde van die staat en 

apartheid gedistansieer het (Horowitz, 1991; Louw-Potgieter, 1986). Onder hierdie 

groep was daar ongeduld met die onvermoe van die regering om hulleself te verbind 

tot fundamentele verandering. Die navorsing van Louw-Potgieter het egter 
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aangetoon dat selfs Afrikaanssprekende witmense wat skerp krities teenoor die 

Nasionale Party-regering was, hulleself nog steeds as Afrikaners beskou het. 

Sosiaal-sielkundige studies wat laat in die tagtigerjare binne die paradigma van die 

teorie vir sosiale identiteit gedoen is, het aangetoon dat Afrikaanssprekende 

witmense nog steeds sterk en positief met die onsgroep identifiseer (Bornman, 

1988; Van Dyk, 1988). Bornman het ook bevind dat identifisering met die onsgroep 

- in ooreenstemming met die beginsels van die teorie van sosiale identiteit - verband 

gehou het met negatiewer houdings teenoor ander groepe. Alhoewel daar 

oenskynlik min kognitiewe alternatiewe vir die voortbestaan van Afrikaner

nasionalisme binne 'n swart meerderheidsregering bestaan, dui die resultate van 

empiriese studies aan dat etniese identifisering ender Afrikaanssprekende witmense 

min van sy momentum verloor het. In die onlangse verlede het 'n verregse en soms 

ekstremistiese element na vore getree wat voortgesette selfbeskikking en 'n eie 

volkstaat vir die Afrikaner eis (Wentzel, 1994). 

Die vraag wat tereg gevra kan word, is hoe Afrikaner-nasionalisme be"invloed sal 

word deur die nuwe konteks van 'n swart meerderheidsregering; of en hoe 

Afrikaner-nasionalisme geakkommodeer moet word en in watter mate die stabiliteit 

van die nuwe staat deur Afrikaner-nasionalisme bedreig kan word. Willem de Klerk 

(in Bekker, 1993) - akademikus, joernalis en broer van F.W. de Klerk - pleit dat die 

Afrikaner-saak nie !anger in die politieke arena nagestreef word nie, maar wel in die 

kulturele en gemeenskapsdomein. Hierdie idee stem ooreen met die demokratiese 

ideaal van Degenaar ( 1990) dat etniese groepe gedepolitiseer word in die sin dat 

geen groep soewereiniteit eis nie. Die standpunte van De Klerk en Degenaar staan 

in direkte teenstelling met die ideaal van selfbeskikking en 'n volkstaat wat deur 

regse groepe nagestreef word (Van der Westhuizen, 1994). 

Studies oor etnisiteit ender die Engelssprekende deel van die wit gemeenskap is 

skraps. Die RGN ·(1985) rapporteer dat daar by Engelssprekende witmense 'n 

besliste taaltrots bestaan, maar dat die deursnee Engelssprekende eerder 

identifiseer met Suid-Afrikanerskap of Suid-Afrikaanse blankheid. Verskeie ontleders 

is egter van mening dat daar tekens is dat die grense tussen die 

Afrikaanssprekende en Engelssprekende gemeenskappe minder skerp en meer 

deurdringbaar word (Horowitz, 1991; Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 

1985). Horowitz grond sy mening op die feit dat 'n groot aantal Engelssprekendes 
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in die jongste tyd die NP ondersteun, terwyl Afrikaanssprekendes ook lid geword 

het van die Demokratiese Party (OP) wat sterk teen apartheid gekant was. Etnisiteit 

is gevulglik nie langer 'n sekere voorspeller van partylidmaatskap nie. Horowitz 

waarsku e,gter dat die fout nie gemaak moet word om te dink dat die grense tussen 

die twee groepe heeltemal verdwyn het nie. 'n Opname wat in 1989 gedoen is om 

vas te stel wie lede van die DP as hulle leier verkies, het aangetoon dat 

Engelssprekendes die Engelse Denis Worral verkies het, terwyl Afrikaanssprekendes 

voorkeur gegee het aan iemand uit hulle eie geledere (Wynand Malan). Selfs binne 

die DP het etniese verskille 'n betekenisvolle rol gespeel. Horowitz voorsien egter 

die moontlikheid dat die grense tussen Afrikaans- en Engelssprekende witmense 

verder kan verswak indien witmense sou konsolideer in opposisie teen 'n swart 

meerderheidsregering. 

7.4.3 Etnisiteit onder swartmense 

Akademici gebruik dikwels die studie van Mayer (1975) om aan te toon dat 

etnisiteit besig is om onder swartmense - en veral stedelike swartmense - te 

verdwyn. In hierdie studie is kwalitatiewe onderhoude gevoer met 'n toevallige 

kwotasteekproef van 254 inwoners van Soweto. Die bevolking van Soweto word 

deur Mayer bestempel as een van die hoogs ge'lndustrialiseerde swart bevolkings 

van Afrika. Die inwoners verteenwoordig ook 'n heterogene samelewing waar lede 

van verskillende etniese en stamgroeperinge - sommige al vir dekades lank - saam 

woon binne die stedelike milieu. 

Mayer ( 1975) onderskei tussen politieke en kulturele etnisiteit. Sy definisie van 

politieke etnisiteit kom grotendeels ooreen met die omskrywing van etniese 

identiteit wat in Afdeling 2.3.4 gegee word en impliseer 'n sterk verbondenheid aan 

'n spesifieke groep. Dit behels verder 'n ideologiese alternatief vi~ swart 

nasionalisme en 'n nie-rassige Suid-Afrikaanse identiteit. Kulturele etnisiteit het 

betrekking op die vraag of swartmense steeds volhou met etniese kulturele 

praktyke, dit wil se of hulle etniese tradisies, norms, waardes, simbole en taal nog 

'n rol speel in hulle lewe in die stad. Volgens Mayer kan kulturele etnisiteit politieke 

etnisiteit ondersteun, maar ook onafhanklik funksioneer. 

Wat politieke etnisiteit betref, kom Mayer (1975) tot die gevolgtrekking dat 
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eksklusiewe stamverbondenheid besig is om geheel en al te verdwyn. Ideologies 

is dit rasse- en klasseverdelings wat werklik saak maak. Verdelings tussen 

swartmense word as betekenisloos of ongewens beskou - 'n tendens wat as 'n 

reaksie teen die amptelike regeringsbeleid bestempel word. Een van die 

respondente het opgemerk: "The struggle we are all facing for economic reasons 

is the same" (Mayer, 1975, p. 155). 

Afgesien van die groei van 'n Pan-Afrikaanse nasionalisme het die prestigebeginsel 

wat aan materiele welvaart gekoppel is, etniese verdelings amper geheel en al 

vervang. Mayer (1975) kom tot die gevolgtrekking dat dit te laat geword het vir die 

politisering van etniese of stamverbondenheid, omdat die plek daarvan ingeneem 

is deur 'n oorkoepelende swart etnisiteit. 

Ook wat die kulturele komponent betref, het gemeenskaplike waardes en norms 

ontwikkel om interaksie in die heterogene samelewing moontlik te maak. Mense het 

oor die algemeen 'n Europese kultuur en Westerse waardes nagevolg. Dit het egter 

nie veel meer behels as die nastrewing van materiele welvaart en 'n sug na 

ekonomiese goedere nie. Terwyl politieke etnisiteit verwerp is ten gunste van Pan

Afrikanisme, het die verwerping van kulturele etnisiteit ten gunste van 'n Westerse 

kultuur daartoe gelei dat sommige swart leiers, alhoewel hulle stamverbondenheid 

verwerp, die bewaring van swartmense se kulturele erfenis bepleit het. Daar was 

ook tekens dat welvarende swartmense wat geheel en al 'n Westerse lewenswyse 

gehandhaaf het, sosiaal ge'isoleer is. Om deur die gewone mense aanvaar.en met 

respek behandel te word, moes hulle nie slegs 'n spoggerige motor besit en goed 

Engels praat nie. Hulle moes ook volgehou het om "ubuntu" (medemenslikheid) te 

beoefen. 

Die bewustelike verwerping van politieke etnisiteit, en in 'n mate ook kulturele 

etnisiteit, vertel egter nie die voile verhaal nie. Die studie het aangetoon dat etniese 

groeplidmaatskap 'n belangrike rot gespeel het in die daaglikse interaksie tussen 

mense van verskillende groepe. Die volgehoue rot van etnisiteit kan enersyds 

beskou word as 'n gevotg van bewustelike pogings van die destydse regering om 

etniese groepe in aparte gebiede te vestig. Soms het dit egter wel berus op 

vrywillige voorkeur vir mense met dieselfde agtergrond of taal. Mense se beste 

vriende was gewoontik lede van dieselfde stam of afkomstig uit dieselfde tuistand . 
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Mayer (1975) bestempel hierdie tendens as 'n vorm van mini-etnisiteit wat 

hoofsaaklik voorgekom het onder ongeletterde mense wat kort tevore vanuit 

landelike gebiede na die stede verhuis het. Hy erken egter terselfdertyd dat mense 

met 'n hoer onderwyspeil ook in 'n mate voorkeur gegee het aan hulle etniese 

groep. Hulle het hoofsaaklik in sirkels beweeg waar hulle eie taal gepraat word. 

Endogamie is steeds beoefen en selfs hoog gekwalifiseerde mense het verkies dat 

hulle kinders met 'n lid van hulle eie taalgroep trou, alhoewel hulle dit duidelik 

gestel het dat hulle nie druk op hulle kinders sou toepas nie. Dit word egter nie 

bewustelik gedoen nie: "I have never thought about it. Ethnic groupings does not 

in itself mean anything to me" (Mayer, 1975, p. 152). 

Mayer (1975) noem verder dat tekens bespeur kon word dat 'n meer bewustelike 

vorm van kulturele etnisiteit besig was om terug te keer. Terwyl lede van die 

intelligentsia vroeer in die openbaar 'n algehele Westerse lewenstyl gehandhaaf het, 

het hulle tog in hulle privaat lewe volgehou om sekere van hulle etniese tradisies 

te beoefen. So is 'n bok nog gereeld by troues geslag, die sogenaamde tradisionele 

dokters is geraadpleeg en lobola is wyd beoefen. Die tendens ten tyde van die 

ondersoek was om meer openlik oor die beoefening van sulke tradisies te wees. 

Volgens Mayer het hierdie hele kwessie net op die ondersteuning van 'n 

charismatiese leier gewag om 'n modegier te word. 

Mayer ( 1975) kom tot die gevolgtrekking dat die inwoners van Soweto etnisiteit op 

normatiewe gronde verwerp en swart eenheid ideologies ondersteun. Hulle street 

na hulle eie vorm van die "melting pot"-ideaal. Hierdie ideaal behels 'n 

oorkoepelende swart identiteit wat deel vorm van die familie van Westerse kulture. 

Hierdie ideaal laat hulle egter toe om in hulle privaat lewe etniese identifikasie of 

assimilasie na te street as hulle dit sou verkies. Mayer voer aan dat die wit 

apartheidsregering die krag van etniese verdelings onder swartmense oorskat het. 

Hy erken egter dat dit 'n tout sou wees om die moontlikheid buite rekening te laat 

dat residuele etniese lojaliteite soos in ander Afrika-lande kan opvlam as gevolg van 

toenemende interetniese kompetisie en konflik. Die moontlikheid word ook voorsien 

dat die groot aantal Zoeloe-sprekendes in Soweto in die toekoms kan poog om 

etnisiteit te gebruik om politieke mag te verkry. 

Dit wil voorkom of die resultate van Mayer ( 1975) ingrypend verskil van die van die 
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latere IDASA-studie wat in Afdeling 7 .4.1 bespreek word (Du Toit, 1994; Mattes, 

1994). Die studie van Mayer het egter slegs op die inwoners van Soweto gefokus. 

Dit kan wees dat etnisiteit vir swartrnense !n ander dele van die land belangriker is 

as vir die inwoners van Soweto. Die neiging om met Pan-Afrikanisme en 'n 

oorkoepelende swart identiteit te identifiseer, kon ook 'n klasserespons gewees het 

wat gerig is op die bereiking van sekere politieke doelwitte. Dit is moontlik dat 

etniese identifisering naas politieke en klasse-identiteite kan bestaan en dat die een 

nie noodwendig die ander negeer nie. 

Horowitz (1991) beskryf die resultate van 'n aantal studies wat illustreer dat 

tendense wat in Soweto waargeneem word, nie noodwendig vir ander gebiede geld 

nie. Markinor het in 1986 'n studie onderneem onder vroue in die swart 

woonbuurtes van Soweto en dele van die Witwatersrand, Pretoria, Durban en die 

Oos-Kaap. Op 'n vraag oor wat hulle hulself in die eerste plek beskou, kon 

respondente 6f 'n etniese respons (byvoorbeeld Zoeloe of Xhosa) 6f 'n respons wat 

dui op 'n algemene swart identiteit 6f 'n nie-rassige Suid-Afrikaanse respons gee. 

lnteressante verskille is tussen die verskillende gebiede waargeneem. In Soweto het 

die meerderheid 'n Suid-Afrikaanse respons gegee; die respons wat met 'n swart 

identiteit verband hou, het die tweede meeste voorgekom, terwyl slegs ongeveer 

'n vyfde van die respondente 'n etniese respons gegee het. Hierdie rangorde het 

egter verskil vir die ander gebiede aan die Witwatersrand en Pretoria waar die 

meerderheid voorkeur gegee het aan 'n swart identiteit, terwyl Suid-Afrikaanse en 

etniese response gelyke ondersteuning geniet het. In die woongebiede van Durban 

het 'n etniese respons drie keer meer voorgekom as onder die oorwegend Xhosa

respondente van die Oos-Kaap. Onder die Oos-Kaapse respondente het 'n Suid

Afrikaanse respons weer drie keer meer voorgekom as onder die Durbanse 

respondente, terwyl die aantal respondente wat 'n swart identiteit voorop gestel 

het, ook beduidend hoer was. 

'n Min of meer soortgelyke patroon is herhaal in die response op 'n vraag oor die 

groep of streek waaraan 'n respondent verbonde gevoel het. Keuses het gevarieer 

tussen plaaslike woonbuurtes, tuislande, 'n spesifieke stad, Suid-Afrika as 'n geheel 

en Afrika as 'n geheel. Die Pan-Afrikanistiese respons is drie tot vier keer meer in 

die Oos-Kaap gegee as in enige een van die ander streke. In die Durban-streek het 

slegs 'n klein persentasie (4 %) van die respondente Afrika in die geheel genoem 
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in vergelyking met die gemiddeld van 10 % vir die hele steekproef. Meer as 'n 

kwart van die Durbanse respondente het hulle tuisland genoem, terwyl 'n 

tuislandrespons deur slegs 10 % van die res van die steekproef gegee is. Terwyl 

slegs 16 % van die respondente van Durban Suid-Afrika genoem het, is hierdie 

respons deur 43 % van die respondente in Soweto, 48 % van die in Pretoria en 

37 % van die respondente in die Oos-Kaap gegee. 

Volgens Horowitz (1991) moet 'n mens versigtig wees om nie te veel waarde te 

heg aan die resultate van hierdie een ondersoek nie, veral aangesien slegs vroulike 

respondente ondervra is. Verdere tekortkominge is dat slegs op stedelike gebiede 

gefokus is en dat geen inligting verskaf word oor die steekproefnemingsprosedures 

nie. Die afleiding kan egter wel gemaak word dat belangrike verskille waargeneem 

kon word tussen respondente met 'n soortgelyke stedelike ervaring. Veral belangrik 

is die verskille tussen Xhosa-respondente van die Oos-Kaap en Zoeloe-respondente 

van Durban. Die response van die Durban-steekproef was minder op die universele 

gerig, meer plaaslik georienteerd, meer parogiaal en het in grater mate 'n 

aanduiding gegee van etniese lojaliteite. Xhosa-respondente het daarenteen meer 

Suid-Afrikaanse en meer Pan-Afrikanistiese response gegee, terwyl hulle minder aan 

die plaaslike omgewing verbonde was. Dit is byvoorbeeld opvallend dat Xhosa

respondente wat relatief nader aan hulle tuisland woon as respondente in die 

Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging-gebied ( Gauteng), net soveel tuislandresponse 

gegee het as die inwoners van Gauteng. Die response kan beskou word as 'n 

aanduiding van verskillende identifiseringspatrone. Die Oos-Kaap met sy lang 

geskiedenis van oorloe tussen swart en wit kan beskou word as die bakermat van 

swart bevrydingsbewegings soos die ANC wat 'n nie-rassige ideologie voorstaan. 

Die response van Oos-Kaapse respondente is waarskynlik die gevolg van 

identifisering met die ideologie van die swart bevrydingsbewegings. Natal, aan die 

ander kant, het nog altyd in sekere mate buite hierdie bewegings gestaan. Natal is 

ook die sentrum van die Zoeloe-gebaseerde lnkatha-vryheidsbeweging. lnkatha kan 

egter nie sonder meer aanspraak maak op die lojaliteit van die meerderheid Zoeloe

sprekendes in die stedelike gebiede van Gauteng nie. Nietemin spreek die response 

van die Durban-respondente van die beklemtoning van Zoeloe-etnisiteit en Zoeloe

simbole wat kenmerkend van die lnkatha-beweging is. 

Dieselfde polariteit wat tussen die response van Durbanse en Oos-Kaapse 
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respondente gevind is, word ook weerspieel in die resultate van 'n ondersoek deur 

Orkin (1983). In hierdie ondersoek moes 'n steekproef swart studente in Transvaal 

die volgende vraag beantwoord: Wat is jou antwoord wanneer jy aevra word aan 

watter groep jy behoort? Zoeloe-respondente het die grootste persentasie etniese 

response gegee, terwyl die ooreenstemmende persentasie vir Xhosa-respondente 

so laag as 7 % was. 

Volgens Horowitz (1991) is die verskille tussen Zoeloes en Xhosas nie beperk tot 

die kwessie van identiteit nie. Daar is ook kenmerkende verskille ten opsigte van 

hulle houdings teenoor belangrike politieke vraagstukke. Giliomee en Schlemmer 

( 1989) berig oor 'n ondersoek wat gedurende 1987 onder 'n steekproef swart 

steenkoolwerkers gedoen is. Respondente is gevra of hulle 'n ongekwalifiseerde 

swart meerderheidsregering of 'n stelsel van magsdeling tussen swart en wit 

voorstaan. Alhoewel die meerderheid aangedui het dat hulle magsdeling verkies, 

was die gemiddeld vir Zoeloes laer as die gemiddeld van die hele groep en die vir 

Xhosas weer hoer. Hierdie resultate impliseer egter nie dat Zoeloes oor die 

algemeen meer konserwatief as die lede van ander groepe was nie. 'n Ondersoek 

onder swart fabriekswerkers in 17 woongebiede het aangetoon dat Zoeloe

respondente meer as enige ander groep hulle gevoelens oor die politieke situasie 

beskryf het as kwaad en ongeduldig. Etniese groeplidmaatskap was ook 'n 

belangriker voorspeller van response op hierdie vraag as onderwyspeil, ouderdom, 

mate van verstedeliking en ander veranderlikes. Volgens Horowitz (1991) kan die 

gevolgtrekking gemaak word dat Zoeloes, Xhosas en moontlik Sotho's die mees 

gepolitiseerde swart groepe in Suid-Afrika is, maar dat politieke bewustheid op 

verskillende maniere deur hierdie groepe uitgedruk word. Die mate van solidariteit 

wat in die bevrydingstryd bereik is, kan toegeskryf word aan die ems van die stryd 

teen apartheid. 

Die studie van Edwards (1987) onder drie gemeenskappe in die Oos-Kaap werp 

meer lig op die bestaan van meervoudige identiteite onder swartmense en die 

verhouding tussen politieke, etniese en streeksidentiteite. Edwards het bevind dat 

die semi-stedelike gemeenskap van Grahamstad sterk met 'n oorkoepelende Suid

Afrikanerskap ge"identifiseer het - 'n aanduiding van solidariteit met die strewe van 

swart bevrydingsbewegings na 'n verenigde Suid-Afrika en die verwerping van 

tuislande. ldentifisering met die Ciskei is feitlik geheel en al verwerp. Sommige 
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respondente het sterk met Grahamstad ge'identifiseer. ldentifisering met 

Grahamstad is waarskynlik 'n weerspieeling van die behoefte om deel te wees van 

'n ge"integreerde semi-stedelike gemeenskap. Die groep as geheel het egter ..1ok 

sterk met hulle taalgroep (Xhosas) en met die spesifieke stam wat in daardie gebied 

woonagtig was, ge"identifiseer. Gebondenheid aan 'n etniese groep en stam was 

waarskynlik 'n belangrike bron van sosiale ondersteuning binne die stedelike 

gemeenskap. Etniese en stamlojaliteite het ook gefloreer naas identifisering met die 

politieke ideaal van 'n verenigde Suid-Afrika onder 'n swart regering. 

In Zwelitsha, 'n dorp binne die grense van die eertydse Ciskei, is etniese. 

identifisering met die Xhosa-taalgroep egter geassosieer met politieke identifisering 

met die Ciskei as 'n staat. Die feit dat die meerderheid respondente identifisering 

met die Ciskei verwerp het ten gunste van identifisering met die ideaal van 'n 

verenigde Suid-Afrika onder 'n swart regering, het meegebring dat hulle ook min 

met hulle etniese groep ge'identifiseer het. Die inwoners van Zwelitsha wat relatief 

min kontak met witmense gehad het, het ook sterk met Pan-Afrikanisme 

ge"identifiseer. Edwards interpreteer Pan-Afrikanisme as 'n aanduiding van 

vyandigheid teenoor witmense en ondersteuning vir die opvatting dat swartmense 

so ver as moontlik onafhanklik van witmense moet wees. 

In teenstelling met die ander twee gemeenskappe het landelike inwoners van die 

Ciskei in die eerste plek met die Ciskei as 'n staat ge'identifiseer. Alhoewel hulle 

minder in groter nasionale kwessies belang gestel het, is 'n Suid-Afrikaanse 

identiteit nie geheel en al verwerp nie. Naas identifisering met die Ciskei het hulle 

ook sterk met hulle taalgroep (Xhosas) ge'identifiseer. 'n Streeksgebondenheid word 

verder weerspieel in die feit dat die plaaslike stat 'n belangrike bron van identiteit 

was. 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die konteks in groot mate bepaal watter 

identiteite voorkeur geniet. Dit is verder interessant dat etniese identifisering 

verminder het waar etnisiteit met politieke doelwitte vervleg geraak het. Waar dit 

nie gebeur het nie, het etniese en politieke identiteite ongehinderd langs mekaar 

bestaan. ldentifisering met die breer Suid-Afrikaanse konteks het ook nie 

noodwendig identifisering met plaaslike gemeenskappe uitgesluit nie. 
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7 .5 DIE NUWE GRONDWETLIKE BEDELING AS KONTEKS VIR INTERETNIESE EN 

TUSSENGROEPVERHOUDINGE 

Horowitz ( 1 991) wys daarop dat dit belangrik is om te onthou dat etniese en 

rassegroepe in 'n demokratiese politieke bedeling binne 'n heel nuwe konteks sal 

funksioneer. In ander lande in Afrika en Asie is etniese verskille ook verdoesel 

gedurende die stryd om onafhanklikheid te verkry. Kort na onafhanklikheid is baie 

aandag gegee aan 'n proses van nasiebou. In hierdie proses is gefokus op die 

daarstelling van 'n institusionele infrastruktuur; die legitimering van simbole van 

nasionale eenheid; die bevordering van ekonomiese ontwikkeling en die vernouing 

van die gaping tussen die ontwikkelde elite en die groot meerderheid van die 

bevolking. Die probleme van etniese, godsdienstige, taal- en rasseverskille het feitlik 

geen aandag geniet nie. Nadat onafhanklikheid eers verkry is, het die speelveld 

egter radikaal verander. Skielik het die vraag oor wie kontrole oor die nuwe staat 

sou verkry, relevant geword. Dit het meegebring dat etniese verskille relevant 

geword het. 

Horowitz (1991) is van mening dat dieselfde in Suid-Afrika kan gebeur. Die 

konsolidasie van swart mag in die stryd teen apartheid kon 'n illusie geskep het van 

'n homogene swart bevolking. Baie akademici en ontleders maak die tout om in 

lineere terme aan groepidentiteite te dink. Gevolglik word aanvaar dat as die grense 

tussen groepe eenmaal vervaag het, 'n ommekeer van die situasie onwaarskynlik 

of selfs onmoontlik is. Hierdie tipe denke word ge'illustreer deur 'n uitspraak van 

Mayer ( 1975, p. 153): "The evidence suggests that it is too late for (homeland) 

political ethnicity . . . its place is likely to be taken more and more by black 

ethnicity." 

Horowitz ( 1 991) is egter van mening dat daar eerder in die lig van kontekstuele 

faktore na groepidentiteite gekyk meet word. So 'n perspektief impliseer dat 

veranderings in die konteks alternatiewe vorms van groepidentifikasie na vore kan 

bring. Die konteks wat deur 'n nuwe grondwetlike bedeling in Suid-Afrika geskep 

is, verskil radikaal van die ou apartheidskonteks en hou waarskynlik ingrypende 

implikasies in vir tussengroepverhoudinge. Veranderings in die verhoudinge tussen 

groepe het weer 'n invloed op individue se belewing van hulle groeplidmaatskap. 

In hierdie proses van verandering kan groepidentiteite wat in die apartheidsera 
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relatief onbelangrik was, herleef en 'n belangrike basis vir groepmobilisering word. 

Die standpunt dat swart etnisiteit nie langer relevant in Suid-Afrika is nie, word 

hoofsaaklik op drie argumente gegrond: die feit dat 'n gemeenskaplike swart 

identiteit belangriker geword het as etniese of stamlojaliteite; die aanname dat 

voldoende gemeenskaplike kulturele norms in Suid-Afrika ontwikkel het om die 

vestiging van 'n burgerlike samelewing moontlik te maak en die aanhang wat die 

nie-rassige, nie-etniese ideologie van die ANC geniet onder lede van feitlik alle 

swart etniese groeperinge. Horowitz (1991) vind hierdie argumente egter nie 

oortuigend nie. Hy wys daarop dat ras die belangrikste beginsel van 

groepdifferensiasie was in die ou bedeling. 'n Konteks van wit oorheersing bevorder 

swart solidariteit en werk etniese verdelings teen. As rasse-oorheersing egter iets 

van die verlede is, verander die konteks radikaal. Etniese verdelings kan in 

belangrikheid toeneem en selfs belangriker as rasseverdelings word. Die 

ondervinding in ander lande van Afrika en Asie het geleer dat, nadat wit 

oorheersing deur die uitbreiding van stemreg beeindig is, die fokus van konflik 

verskuif het na spanning tussen etniese groeperinge. 

Daar word ook dikwels aangevoer dat die verdelings wat deur die amptelike beleid 

van die apartheidsregering geskep is, nie werklik 'n bron van groepidentifisering kan 

word nie. Volgens Horowitz ( 1991) is dit ook nie die volle waarheid nie. Etniese 

identiteit word nie slegs deur geboorte vasgele nie. 'n Nuwe identiteit kan ook 

gevorm word deur 'n geskiedenis van gemeenskaplike ervarings. 'n Goeie voorbeeld 

is die identiteit van die Afrikaner-groep wat gevorm is deur gemeenskaplike 

ervarings binne die vreemde konteks van die Afrika-kontinent. In baie dele van 

Afrika is daar etniese groepe wie se identiteit teruggevoer kan word na amptelike 

regeringsbeleid, kategoriee wat deur sendelinge geskep is en interaksie met ander 

groepe. Baie van hierdie sogenaamde kunsmatige groepe het op die ou end 

betekenisvolle rolspelers geword. Dieselfde kan in Suid-Afrika gebeur. ldentifisering 

met 'n tuisland wat gedurende die apartheidsera geskep is, kan nuwe betekenis 

verkry in die post-apartheidkonteks. Trouens, die resultate van eksperimente wat 

binne die paradigms van die minimalegroep-eksperiment gedoen is, het aangetoon 

dat selfs die onbenulligste verdelings tussen groepe tot etnosentriese gedrag 

aanleiding kan gee (Branthwaite & Jones, 1975; Brewer & Silver, 1978; Dann & 

Doise, 1974; Howard & Rothbart, 1980; Kahn & Ryen, 1972; Tajfel et al., 1971; 
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Vaughan, 1978). 

Navorsingsresultate dui ook daarop .dat swart Suid-Afrikaners bewus is van die 

moontlikheid dat etniese konflik in 'n nuwe Suid-Afrika Jean opvlam. Schlemmer 

(1980) het gedurende 1978 aan 'n steekproef swart mans in Soweto wat oor 

sekondere onderwyskwalifikasies beskik het, gevra watter probleme hulle voorsien 

as swartmense Suid-Afrika regeer. Die grootste meerderheid het spanning tussen 

swart etniese groepe ge'identifiseer as 'n faktor wat vrede en stabiliteit in die 

toekoms kan bedreig. 

Dit is egter nie slegs swart etniese groepe wat deur die nuwe konteks geraak word 

nie. In 'n tydperk van snelle verandering sal alle groeperinge waarskynlik gedwing 

word om hulle posisie en strategiee vir deelname aan sosiale en politieke prosesse 

te herevalueer. Vrae wat in hierdie tydperk belangrik kan word, is watter groepe in 

dieselfde sosiale sisteem teenwoordig is; watter ooreenkomste en verskille daar 

tussen groepe bestaan en watter belange ooreenkom of verskil. Die beantwoording 

van hierdie vrae kan lei tot die vorming van alliansies en opposisiepartye. Enkele 

aspekte wat 'n invloed op die verhoudinge tussen groepe in die nuwe politieke 

bestel kan he, word in die volgende afdelings bespreek. 

7.5.1 Die bepalings van die Tussentydse Grondwet 

Totdat die finale grondwet geskryf is, is die bepalings van die Tussentydse 

Grondwet sekerlik een van die belangrikste faktore wat die konteks van 

tussengroepverhoudinge definieer. Te meer so omdat die grondwet - en nie die 

parlement nie - die hoogste gesag in die nuwe bedeling verteenwoordig 

(Rautenbach & Malherbe, 1994). Alie wette wat deur die parlement gemaak word,· 

is gevolglik onderworpe aan die bepalings van die grondwet. 

Die Tussentydse Grondwet bepaal dat alle burgers van Suid-Afrika gelyke stemreg 

en gelyke deelname aan die verkiesing van 'n regering het. Die regering word 

saamgestel op grond van 'n stelsel van proporsionele verteenwoordiging wat 

betaken dat 'n aantal setels aan 'n politieke party toegeken word eweredig aan die 

steun wat die party in 'n verkiesing ontvang het. 'n Regering van nasionale eenheid 

word gevorm uit die president wat deur die parlement verkies word en 'n kabinet 
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waarin alle partye verteenwoordig word wat ten minste 20 setels in die parlement 

het. Elke. party met ten minste 80 setels is geregtig op 'n vise-president wat 

geraadpleeg moet word voordat belangrike besluite geneem word. Hierdie stelsel 

betaken dat die party wat die verkiesing gewen het, nie langer die reg het om die 

land alleen te regeer nie. Voorsiening word gemaak vir die installing van nege 

provinsiale regerings wat wetgewende gesag oor 'n verskeidenheid sake het en in 

die sentrale regering verteenwoordig word. Provinsiale wetgewing is egter aan die 

grondwet onderworpe. Die provinsies geniet ook nie outomaties beheer oor die 

sake wat aan hulle toegeken is nie, maar moet daarom aansoek doen. Versoeke sal 

slegs toegestaan word as 'n provinsie oor die nodige administratiewe kapasiteit 

beskik. Voorsiening is gemaak vir die installing van nasionale simbole, naamlik 'n 

nuwe vlag, twee volksliedere (Nkosi sikelel' iAfrika en Die Stem), 'n staatswapen 

en 'n amptelike seel. 

Die verhouding tussen die individu en die regering en die individu en alle ander 

organisasies word gekontroleer deur die Verklaring van Menseregte. In hierdie 

verklaring word gelykheid voor die reg en gelyke beskerming van die reg aan die 

individu gewaarborg. Die individu word ook beskerm teen diskriminasie op grond 

van ras, geslag, etniese of sosiale afkoms, kleur, seksuele orientasie, godsdiens, 

geloof, kultuur of taal. Hierdie reg tot gelykheid kan egter beperk word deur 

regstellende aksie. Regstellende aksie word gedefinieer as maatreels wat daarop 

gerig is om mense teen wie vroeer gediskrimineer is, in staat te stel om volle en 

gelyke gebruik van hulle regte te he. 

Daar is gepoog om die diversiteit van belange in Suid-Afrika te akkommodeer deur 

die stelsel van proporsionele verteenwoordiging; die installing van stelsels van 

provinsiale en plaaslike regering en die feit dat provinsies verteenwoordiging in die 

regering geniet; die Verklaring van Menseregte; die installing van 'n raad van 

tradisionele leiers en die volkstaatsraad; die erkenning van 11 amptelike tale en die 

daarstelling van instellings soos 'n kommissie van menseregte en 'n konstitusionele 

hot. Die raad van tradisionele leiers - 'n poging om tradisionele leiers by die 

amptelike regering te betrek - sal die president oor sekere sake adviseer. Die 

volkstaatsraad is ingestel as 'n meganisme om die konsep van 'n volkstaat en 

selfbeskikking vir die Afrikaner te ondersoek. Hulle is die taak opgele om ondersoek 

in te stel na die lewensvatbaarheid van die konsep van 'n volkstaat; die moontlike 
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grense, magte, funksies en wetgewende strukture van so 'n staat en die 

verhouding tussen die volkstaat en die nasionale en provinsiale regerings. Op grond 

van hulle bevindings meet aanbevelings aan die parlement gemaak word. 

Dit is veral die bepalings rondom taal en kultuur wat belangrike implikasies vir 

etniese groeperinge kan he. Afgesien daarvan dat die individu die reg geniet om in 

sy of haar taal van keuse aangespreek te word in onderhandelings met die regering, 

het individue ook die reg om deel te neem aan die kulturele lewe van hulle eie 

keuse. Daar word verder bepaal dat die erkenning van 11 amptelike tale nie 

bestaande taalregte of die huidige status van tale moet aantas nie. Ander bepalings 

lui dat parlementslede enige amptelike taal in die parlement mag gebruik; dat 

taalgelykheid en respek vir alle tale bevorder moet word en dat taal nie gebruik mag 

word om mense uit te buit, te domineer of te verdeel nie. Daar word ook 

voorsiening gemaak vir 'n onafhanklike taalraad wat respek vir hierdie beginsels 

moet bevorder. 

Ten spyte van die insluiting van taal- en kultuurregte, voer O'Malley (1994) aan dat 

die Tussentydse Grondwet in groot mate gegrond is op die populistiese nie-rassige 

en nie-etniese perspektief van die ANC. Die beskerming en bevordering van taal

en kultuurregte kom neer op die erkenning van privaat etnisiteit. Daar word egter 

geen erkenning op konstitusionele en politieke vlak aan etnisiteit gegee nie. Die 

instelling van provinsies verleen nie groter politieke seggenskap en selfbeskikking 

aan etniese groeperinge nie, omdat die bevolking van die meeste provinsies hoogs 

heterogeen van aard is. Ook David Welsh (in Giliomee, 1994) beskryf die 

Tussentydse Grondwet as 'n unitere stelsel met 'n paar federale vyeblare. Professor 

Giovanni Sartori (in Giliomee, 1994), 'n internasionale demokrasieteoretikus, spreek 

hom weer uit teen die gebrek aan effektiewe beskerming vir minderheidsgroepe. 

Die afleiding kan gemaak word dat die Tussentydse Grondwet wel erkenning gee 

aan die kulturele dimensie van etnisiteit. In die opsig word voldoen aan die 

beginsels van 'n pluralistiese demokrasie. Daar bestaan egter geen effektiewe 

meganismes vir die beskerming van die regte van minderheidsgroepe nie. Nog 

minder word voorsiening gemaak vir die nasionalistiese strewes van etniese groepe. 

Alhoewel die moontlikheid van 'n Afrikaner-volkstaat voorsien word, is dit moeilik 

om in te sien hoe so 'n staat binne die bestaande grondwet en strukture 
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geakkommodeer kan word. 

Baie Suid-Afrikaanse akademici beskou nasiebou as 'n noodsaaklike proses om die 

gaping te vul wat deur die aftakeling van apartheid gelaat is (Alexander, 1 994; 

Rhoodie & Liebenberg, 1994). Nasiebou vorm ook een van die sleutelpilare van die 

amptelike Heropbou- en Ontwikkelingsprogram (HOP) van die nuwe regering. In die 

HOP-witskrif (RDP white paper, 1994) word genoem dat die proses van nasiebou 

sal begin nadat vrede en sekuriteit deur die veiligheidsmagte herstel is. Die sukses 

van die verkiesingsproses en die vorming van die Regering van Nasionale Eenheid 

kan as die eerste stappe beskou word, terwyl die bereidwilligheid van die regering 

om 'n proses van dialoog te begin, as belangrike voorwaardes beskou word. 

Versoening tussen groepe word as 'n integrale deel van heropbou en ontwikkeling 

beskou. Die doelstellings met nasiebou word soos volg saamgevat: 

We are a single country, with a single economy, functioning within a constitutional 

framework that establishes provincial and local powers, respect and protection for 

minorities, and a process to accommodate those wishing to retain their cultural 

identity. It is on the basis of our unity in diversity that we will consolidate our 

national sovereignty (RDP white paper, 1994, p. 7). 

Rhoodie en Liebenberg ( 1994) noem dat die ideaal van nasiebou wel onder sekere 

omstandighede versoen kan word met 'n demokratiese regering en nie noodwendig 

geforseerde integrasie betaken nie. Nasiebou hoef ook nie etniese, kulturele, 

godsdienstige en taalpluralisme op die spel te plaas nie. Goeie bedoelings is egter 

nie genoegsaam om nasiebou op 'n demokratiese fondament te plaas nie. 'n Kultuur 

van versoening in navolging van demokratiese waardes, demokratiese 

besluitneming, sosiale orde, politieke stabiliteit, streekontwikkeling, ekonomiese 

welvaart en histories gebaseerde lojaliteit teenoor die land word as kritiese 

voorwaardes beskou. Dit is verder nodig dat Suid-Afrikaners die nasiebouproses in 

'n gees van kreatiewe realisme aanpak; 'n demokratiese kultuur en gesindheid van 

versoening in hulle gemeenskappe indra en die onrealistiese verwagtings van veral 

swart gemeenskappe getemper word. Demokratiese nasiebou en die waardesisteem 

waarop dit gebaseer word, kan egter nie deur wetgewing geskep word nie, maar 
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slegs deur die samewerking van alle Suid-Afrikaners moontlik gemaak word. 

Rhoodie en Liebenberg beskou nasiebou egter as besonder belangrik om 

rewolusionere konflik teen te werk en te verhoed dat Suid-Afrika weer in apartheid 

of 'n ander outoritere sisteem verval. 

Adam (1994) is van mening dat nasiebou in Suid-Afrika makliker sal wees as 

byvoorbeeld in 'n land soos lerland. In lerland kan 'n mens slegs 6f 'n Katoliek 6f 

'n Protestant wees. Die weerstand teen die amptelike stelsel van rasseklassifikasie 

in Suid-Afrika het egter meegebring dat baie mense verkies om hulleself as Suid

Afrikaners te identifiseer. Meervoudige identiteite is ook nie ongewoon in Suid

Afrika nie. Die proses van nasiebou kan verder bevorder word deur die bestaan van 

gemeenskaplike tale en godsdienste; 'n hoe graad van territoriale vermenging en 

ekonomiese interafhanklikheid. Adam waarsku egter terselfdertyd dat diskriminasie 

op materiele of simboliese gebied tot etniese mobilisering en nasionalistiese 

aansprake kan lei. 

Ander outeurs is minder optimisties. Degenaar ( 1994) is van mening dat die gebruik 

van die term nasiebou op sigself gevaarlik is. Volgens hom moedig die gebruik van 

die term uniformiteit aan waar diversiteit en individualiteit erken en gerespekteer 

moet word. Dit skep ook verkeerde verwagtings en berei mense nie voor vir die 

moeilike pad om 'n demokratiese kultuur in 'n pluralistiese gemeenskap te vestig 

nie. Nasiebou word verder gebaseer op die idee dat die staat verplig is om 'n 

nasionale identiteit uit diverse groepe te vorm. Hierdie idee is enersyds 

deterministies, omdat aanvaar word dat die eindresultaat 'n staatnasie soortgelyk 

aan die van 'n nasiestaat sal wees. Die idee is andersyds gevaarlik Jakobinisties, 

omdat aanvaar word dat mense in magsposisies die reg het om identiteite te 

vernietig en mense saam te dwing. Degenaar spreek hom gevolglik uit teen enige 

diskoers oor nasiebou. Hy bepleit dat, in plaas daarvan dat tyd aan nasiebou bestee 

word, eerder moeite gedoen word om 'n demokratiese kultuur in Suid-Afrika te 

vestig. 

Degenaar (1994) is verder van mening dat etniese konflik beskou moet word as 'n 

voortgaande proses wat beheer en bestuur moet word, maar nie eens en vir altyd 

opgelos kan word sonder dat groepe uitgewis word of geheel en al assimileer nie. 

Hy ontmoedig Suid-Afrikaners om te romantiseer oor nasiebou en maklike 
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versoening tussen groepe. Dit is eerder nodig dat die uitdaging aanvaar word van 

voortdurende spanning tussen groepe wat deel vorm van 'n pluralistiese 

gemeenskap. Die diversiteit van Jie Suid-Afrikaanse samelewing moet aanvaar 

word as 'n proses wat verrykend is, maar ook spanning skep. 'n Diskoers oor 

nasiebou kan versoening eerder verongeluk, omdat dit die nasionalistiese strewes 

van groepe kan loslaat. Ontevredenheid met die manier waarop nasiebou toegepas 

word, kan verder meebring dat die gebrek aan legitimiteit van die apartheidsregering 

in 'n ander vorm voortgesit word. Die primere taak van die staat is nie om 'n 

staatnasie te vorm nie, maar om reg te laat geskied aan die individu binne 'n 

pluralistiese gemeenskap. 

Degenaar (1994) beskou etnisiteit as slegs een van die faktore wat 'n rol speel in 

'n pluralistiese gemeenskap. Alhoewel etniese identifisering betekenis aan die lewe 

van die individu gee, hou dit nie noodwendig verband met hulle status as burgers 

van 'n staat nie. Dit is gevolglik moontlik dat nasionale simbole kan dien om 'n 

vorm van patriotisme teenoor Suid-Afrika te ontwikkel. Suid-Afrikaanse burgers 

moet egter opgevoed word om te onderskei tussen nasionalisme (gepolitiseerde 

etnisiteit) en patriotisme wat lojaliteit impliseer teenoor 'n gemeenskap wat 

territoriaal en polities gedefinieer word sonder dat kulturele agtergrond in ag 

geneem word (kyk Afdeling 6.2). 

Anders as Degenaar ( 1994) is Adam ( 1994) glad nie so seker dat demokratiese 

beginsels, die propaganda van 'n nie-rassige en nie-etniese bestel en 'n proses van 

nasiebou Suid-Afrika kan beskerm teen die herlewing van etniese nasionalisme nie. 

O'Malley (1994) gaan verder en maak die Stelling dat nasiebou, 

gemeenskapsversoening en staatbou onmoontlik is as die nasionalistiese strewes 

van etniese groepe nie op konstitusionele en politieke vlak erkenning geniet en 

geakkommodeer word nie. 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat selfs 'n diskoers oor nasiebou gevaarlik 

kan wees as daar sprake is dat die diversiteit van die Suid-Afrikaanse samelewing 

nie erken en gerespekteer word nie. Daar kan egter wel 'n saak vir nasiebou 

uitgemaak word as gemeenskapsversoening en die kweek van 'n lojaliteit teenoor 

die Suid-Afrikaanse staat ter sprake is. Nasiebou kan egter misluk as diskriminasie 

persepsies van bedreiging skep en tussengroepvyandigheid in die hand werk. Die 
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tyd sal ook moet leer in watter mate die beginsels van demokrasie die 

nasionalistiese strewes van etniese groepe kan teenwerk. 

Die HOP-witskrif gee ongelukkig min inligting oor hoe die nuwe regering beoog om 

nasiebou toe te pas. In 'n vroeere dokument word slegs genoem dat nasiebou 

daarop gerig is om die verdelings en ongelykhede wat deur apartheid teweeg 

gebring is, te oorbrug (African National Congress, 1994). Dit is veral die verdeling 

van die bevolking in Eerste- en Derdewereldkomponente watter sprake is. Die feit 

dat erkenning gegee word aan die diversiteit van die Suid-Afrikaanse bevolking, 

skep die indruk dat 'n meer sinkretistiese eerder as 'n Jakobinistiese benadering 

beoog word. Die effek van nasiebou op die groepidentiteite van Suid-Afrikaners sal 

egter in groot mate afhang van die werklike stappe wat geneem word om hierdie 

ideaal te verwesenlik. 

7 .5.3 Regstellende aksie 

Regstellende aksie vorm ook 'n integrale deel van die beleid van die nuwe regering. 

In die witskrif van die HOP-program word gese dat die regering nie slegs van plan 

is om rassisme uit te wis nie, maar dat 'n omvattende program van regstellende 

aksie gevolg sal word om te verseker dat die staatsdiens verteenwoordigend van 

al die bevolkingsgroepe in Suid-Afrika sal wees (RDP white paper, 1994). Daar 

word voorsien dat so 'n program slegs effektief kan wees as die bestaande reels 

wat die kwalifikasies en vergoeding vir sekere poste vasstel, hersien word. 

Aangesien formele kwalifikasies deur die bestaande reels vereis word, word 

gediskrimineer teen mense wat nie voorheen toegang tot die staatsdiens gehad het 

nie. Daar word beoog om 'n omvattende raamwerk vir regstellende aksie daar te 

stel waarby nie slegs die openbare sektor nie, maar ook die privaat sektor betrek· 

sal word. In Afdeling 7.5.1 is genoem dat daar in die Tussentydse Grondwet 

voorsiening gemaak is dat die reg op gelykheid deur regstellende aksie beperk 

word. O'Malley (1994) beskou die verbondenheid van die ANC-regering tot 

regstellende aksie as die enigste amptelike en konstitusionele erkenning van die 

realiteit van diverse groepe in Suid-Afrika. 

Schlemmer ( 1992) het reeds 'n geruime tyd voor die aanvang van die nuwe 

politieke bedeling vasgestel dat regstellende aksie ten opsigte van 
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werksgeleenthede 'n belangrike bron van konflik kan word. Die navorsing van 

Appelgryn en Bornman ( 1995) wat by die onderhawige studie aansluit en voor die 

verkiesing van April 1994 gedoen is, het bevestig dc.t regstellende aksie 'n 

negatiewe invloed op tussengroepverhoudinge kan he. Daar is bevind dat relatiewe 

deprivasie wat met die werksituasie verband hou en moontlik deur regstellende 

aksie en afdankings veroorsaak is, 'n beduidend negatiewe effek op die houdings 

van sowel Afrikaanssprekende as Engelssprekende witmense gehad het. Relatiewe 

werkdeprivasie was ook die belangrikste voorspeller van die houdings van die 

Afrikaanssprekende witmense. Daar was verder aanduidings dat werkverwante 

deprivasie 'n hoogs emosionele aangeleentheid was. 

Die strategiee wat gevolg gaan word, kan egter bepalend wees vir die effek wat 

regstellende aksie op tussengroepverhoudinge, gemeenskapsversoening, nasiebou 

en groepidentiteite in Suid-Afrika kan he. Dit is egter op hierdie oomblik nog nie 

duidelik watter strategie (die uitbreiding van geleenthede, die kwotastelsel of albei) 

die regering beoog nie (kyk Afdeling 5.3). 

7.6 SAMEVATTING 

Ten spyte van die omstredenheid wat besprekings oor etnisiteit in Suid-Afrika 

kenmerk, bestaan daar voldoende navorsingsresultate wat daarop dui dat die Suid

Afrikaanse samelewing nie slegs deur sosio-ekonomiese, klasse- en rasseverskille 

gekenmerk word nie. Binne die Suid-Afrikaanse samelewing bestaan daar ook 

verskillende etniese groeperinge. Die nuwe politieke bedeling skep 'n heel nuwe 

konteks vir die verhoudinge tussen verskillende groepe wat die aard en kwaliteit 

van groepidentifisering en die verhoudinge tussen groepe ingrypend kan verander. 

Die moontlikheid bestaan dat etnisiteit selfs meer omstrede kan word in die nuwe 

bedeling as die handhawing van etniese kulture, die beskerming van 

minderheidsgroepe, die akkommodering van die nasionalistiese strewes van groepe, 

nasiebou en regstellende aksie ter sprake kom. 

Navorsing oor etnisiteit is enersyds belangrik om die ervarings, houdings en gedrag 

van individue binne die nuwe politieke bestel te begryp en te voorspel. Aan die 

ander kant kan etniese konflik 'n ernstige bedreiging vir die stabiliteit van die Suid

Afrikaanse staat inhou. Navorsing kan gevolglik 'n belangrike bydrae !ewer om 
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besluitnemers in staat te stel om pro-aktief op te tree ten einde gewelddadige en 

vernietigende konflik te voorkom. 
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HOOFSTUKI 
METODI VAN ONDERSOBt 

8. 1 NAVORSINGSONTWERP 

Die ontwerp van sosiaal-wetenskaplike navorsing verwys na die plan of strategie 

wat gevolg word om sekere doelstellings te bereik en die logika waarop die ontwerp 

gebaseer word. Die ontwerp wat in die onderhawige studie gevolg is, is die van die 

vraelysopname ( Kerlinger, 1 969; Oppenheim, 1992). Kerlinger definieer 'n opname 

as 'n kritiese ondersoek met die doel om akkurate inligting oor 'n sekere onderwerp 

te bekom. 

Soos in Hoofstuk 1 genoem, is die doel met die onderhawige studie om insig te 

verkry in Suid-Afrikaners se keuses, houdings en gevoelens ten opsigte van hulle 

etnisiteit en lidmaatskap van ander sosiale groepe; die faktore wat met etniese 

identifisering verband hou en die houdings, gedrag en/of gedragsintensies wat met 

etnisiteit geassosieer kan word. Daar is besluit op 'n vraelysopname, omdat die 

ontwerp by uitstek geskik is om inligting te bekom oor 'n wye verskeidenheid 

veranderlikes (kyk Bylae A). Die studie kan verder beskryf word as 'n verkennende 

veldstudie, omdat daar nie sprake was van sistematiese hipotesestelling nie 

(Kerlinger, 1964). Daar is eerder gepoog om veranderlikes te identifiseer wat 

betrekking het op die problematiek van etnisiteit en die ontdekking van verbande 

tussen sodanige veranderlikes. Dit sou die grondslag kon Ill vir latere navorsing 

waarin sekere hipoteses op 'n meer sistematiese wyse ondersoek kon word. 

Die omvang van die studie moes egter beperk word as gevolg van finansiele en 

praktiese redes. Afgesien daarvan dat vraelysopnames duur is, is dit moeilik om 

vrae oor drie of meer groepe in een vraelys in te sluit. Daar is gevolglik besluit om 
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te fokus op die twee grootste groepe, witmense en swartmense, in die grootste 

metropolitaanse gebied in Suid-Afrika, naamlik die Pretoria-Witwatersrand

Vereeniging-gebied (tans bekend as Gauteng). Die universum was alle witmense en 

swartmense wat in die gebied woonagtig was. In die volgende afdelings word 

verdere stappe in die navorsingsproses beskryf. 

8.2 DIE STEEKPROEF: METODOLOGIE, REALISERING EN EIENSKAPPE 

Daar is vooraf besluit om twee afsonderlike steekproewe van 500 swartmense en 

500 witmense van 18 jaar en ouer uit die universum (inwoners van die PWV

gebied) te trek. Die steekproewe is ontwerp deur statistici van die Sentrum vir 

Statistiek van die RGN. Die metodologie van meerstappige gestratifiseerde 

trossteekproefneming is vir albei steekproewe ge"implementeer. Enke le aanpassings 

is gemaak om voorsiening te maak vir die sosio-ekonomiese omstandighede van 

elke groep. 

8.2.1 Die swart steekproef 

'n Aantal respondente is aan elke landdrosdistrik in die PWV-gebied toegeken 

proporsioneel aan die aantal swart inwoners van 'n distrik. Die toekenning is in 

veelvoude van agt gedoen. Die swart voorstede in elke landdrosdistrik is weer in 

meer homogene strata verdeel met tipe behuising as basis. Daar is onderskei tussen 

formele en informele behuising. Die aantal respondente wat aan 'n distrik toegeken 

is, is proporsioneel in veelvoude van agt aan die strata toegewys. Binne elke 

stratum is trosse gevorm wat uit ongeveer 80 wooneenhede bestaan het. 'n Aantal 

trosse is toe sistematies binne elke stratum getrek. As 16 respondente (twee 

veelvoude van agt) aan 'n stratum toegeken is, is twee trosse getrek. 'n Totaal van 

63 trosse is op hierdie wyse getrek. Binne elke tros is agt wooneenhede op 'n 

sistematiese wyse getrek en op 'n lugfoto vir die onderhoudvoerder gemerk. (Om 

die vereiste getal van 500 respondente moontlik te maak, is in een tros net vier 

wooneenhede gemerk.) Die onderhoudvoerder moes dan by elkeen van die 

gemerkte wooneenhede een respondent selekteer wat aan die vereistes van die 

opname voldoen en 'n onderhoud met die respondent voer (kyk Afdeling 8.2.3). 
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8.2.2 Die wit steekproef 

'n Aantal respondente is aan elke landdrosdistrik in die PWV-gebied toegeken 

proporsioneel aan die aantal wit inwoners van 'n distrik. Die toekenning is in 

veelvoude van 10 gedoen. Binne 'n landdrosdistrik is elke opnemersgebied in wit 

woonbuurtes as 'n tros beskou. 'n Aantal opnemersgebiede is sistematies binne 

elke landdrosdistrik getrek. Hoe meer inwoners 'n opnemersgebied gehad het, hoe 

groter was die kans dat die gebied getrek ken word. As 60 respondente aan 'n 

landdrosdistrik toegeken is, is ses opnemersgebiede getrek. 'n Totaal van· 50 

opnemersubdistrikte is op hierdie wyse getrek. Die onderhoudvoerders het opdrag 

gekry om 10 besoekpunte binne elke opnemersgebied op 'n sistematiese wyse te 

trek. As daar byvoorbeeld 40 eenhede in 'n opnemersgebied was, ken die 

onderhoudvoerders by enige punt begin en van daar af elke vierde wooneenheid 

besoek. By elke wooneenheid wat besoek is, moes 'n geskikte respondent 

geselekteer word volgens die prosedure wat in Afdeling 8.2.3 beskryf word. 

8.2.3 Selektering van 'n geskikte respondent in 'n spesifieke wooneenheid 

By elke wooneenheid wat uiteindelik in een van die twee steekproewe geval het, 

moes die onderhoudvoerder 'n lys maak van die inwoners wat aan die 

steekproefvereistes voldoen, dit wil se volwassenes van 18 jaar of ouer wat ten 

tyde van die ondersoek beskikbaar sou wees. Persone op die lys moes van een af 

genommer word. 'n Ruitenet is gebruik om 'n respondent uit die lys te selekteer op 

grond van die aantal geskikte en beskikbare persone en die nommer van die 

betrokke wooneenheid in die opnemersubdistrik. 'n Voorbeeld van die ruitenet kan 

in Bylae B gevind word. lndien 'n geskikte respondent nie by 'n wooneenheid 

gevind kon word nie, kon die eenheid vervang word met 'n ander een reg langs die 

eenheid (links of regs) wat aanvanklik geselekteer is. 

8.2.4 Probleme wat tydens die opnames ervaar is 

Gedurende die opname is sekere probleme ondervind. Die bevolkingsamestelling 

van sommige van die opnemersubdistrikte in Johannesburg en Germiston wat vir 

die wit steekproef getrek is, het sedert die afskaffing van die groepsgebiedewet in 

so 'n mate verander dat dit nie moontlik was om die vereiste aantal onderhoude 
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met wit respondente te voer nie. Hierdie opnemersubdistrikte is met ander 

soortgelyke distrikte in dieselfde area vervang. Enkele van die hoe-inkomstedistrikte 

moes ook vervang word, omdat die persentasie persona wat geweier het om die 

vraelys te beantwoord, onaanvaarbaar hoog was. Uiteindelik is ses van die 

oorspronklike opnemersubdistrikte in die wit steekproef met ander soortgelyke 

distrikte vervang. 

As gevolg van die hoe vlak van geweld in swart woonbuurtes aan die Oos-Rand 

was vier opnemersubdistrikte (Rooikop, Kathlehong, Tokoza en Vosloorus) nie 

toeganklik vir die veldwerkorganiseerders en onderhoudvoerders nie. Dit was ook 

nie moontlik om hierdie distrikte met soortgelyke distrikte binne die Oos-Rand te 

vervang nie. Die gevolg was dat daar in die Oos-Rand-gebied 32 minder 

onderhoude gevoer is as wat in die steekproefontwerp bepaal word. By die 

interpretasie van die resultate moet in gedagte gehou word dat swart gebiede van 

die Oos-Rand - en in die besonder die geweldgeteisterde gebiede -

onderverteenwoordig was. 

8.2.5 Die gerealiseerde steekproef 

Die gesamentlike gerealiseerde steekproef het bestaan uit 473 witmense, 466 

swartmense, 7 lndiers, 2 kleurlinge en 1 Chinees. Onderhoude is met die lndiers, 

kleurlinge en Chinees gevoer, omdat hulle woonagtig was in van die 

opnemersubdistrikte wat in die steekproef geval het. Hulle is egter in die verdere 

verwerkings van die data weggelaat, omdat gevoel is dat hulle ten opsigte van die 

fokus van die studie - etnisiteit - te veel van die res van die ondersoekgroep kon 

verskil. Daar is ook gevoet dat 13 wit respondente afkomstig van Europese lande 

soos Portugal en Griekeland 'n groep op hulle eie gevorm het. Omdat hulle te min· 

was om aparte statistiese verwerkings te regverdig, is hulle ook uit die 

ondersoekgroep gelaat. Die finale ondersoekgroep het bestaan uit 926 respondente 

waarvan 460 (49,68 %) wit en 466 (50,32 %) swart was. Die wit steekproef is 

verder verdeel in Afrikaanssprekende witmense (N = 347) en Engelssprekende 

witmense (N = 113) wat onderskeidelik 37,4 7 % en 12,20 % van die finale 

ondersoekgroep verteenwoordig het. 
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8.3 UITVOERING VAN DIE VELDWERK 

Die veldwerk is in samewerking met die navorser deur MARKDAT A van die RGN 

onderneem. Daar was vier veldwerkorganiseerders - werknemers van die RGN - by 

die opname onder swartmense betrokke. Hulle het elkeen 'n span van vier 

opgeleide swart onderhoudvoerders gehad wat saam met hulle gewerk het. Die 

onderhoudvoerders is 'n vaste bedrag betaal vir elke vraelysonderhoud wat 

bevredigend voltooi is. Elke organiseerder het saans met sy span vertrek na 'n 

spesifieke opnemersubdistrik wat in die steekproef geval het. Die 

onderhoudvoerders het dan die opname in die spesifieke gebied voltooi volgens die 

prosedure wat in Afdeling 8.2.3 uiteengesit is. Die organiseerders het die veldwerk 

gekontroleer deur 10 % van die huishoudings waar vraelyste voltooi is, persoonlik 

te besoek en vas te stel of die onderhoud wel volgens die voorgeskrewe prosedure 

voltooi is. 

Daar was ook vier wit veldwerkorganiseerders by die opname onder witmense 

betrokke. Hulle het elkeen verantwoordelikheid gedra vir 'n aantal wit 

onderhoudvoerders wat die onderhoude gevoer het. Anders as in die opname onder 

swartmense, het die wit organiseerders nie saam met die onderhoudvoerders na 'n 

spesifieke opnemersubdistrik gegaan nie. Die onderhoudvoerders het die 

onderhoude op hulle eie voltooi volgens die voorgeskrewe prosedure (kyk 

Afdeling 8.2.3). Die respondente is versoek om 'n telefoonnommer te verskaf wat 

vir kontroledoeleindes gebruik kon word. Die veldwerkorganiseerders het ongeveer 

10 % van die respondente geskakel om uit te vind of hulle aan die vereistes van 

die ondersoek voldoen en of die vereiste prosedure wel gevolg is. Om die 

vertroulikheid van response te verseker, het die telefoonnommers nie deel van die 

latere datastel gevorm nie. Net soos in die geval van die opname onder 

swartmense, is wit onderhoudvoerders 'n vaste bedrag betaal vir elke onderhoud 

wat bevredigend voltooi is. 

Al die veldwerkorganiseerders, asook die swart onderhoudvoerders, is deur die 

navorser self opgelei. Die wit onderhoudvoerders is opgelei deur die organiseerder 

aan wie hulle gerapporteer het. Aan die begin van die opname is daagliks 'n 

terugvoersessie met die veldwerkorganiseerders en swart onderhoudvoerders gehou 

ten einde probleme uit te stryk. Die navorser was ook gedurende die verloop van 
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die ondersoek voortdurend met die organiseerders in kontak. Die telefoonnommer 

van die navorser is ook op die vraelyste verskaf en enkele van die wit 

r.;nderhoudvoerders het geskakel om probleme te bespreek. 

Die opleiding van die veldwerkorganiseerders en swart onderhoudvoerders is op 

12 Januarie 1994 gedoen en die opname het onmiddellik daarna 'n aanvang 

geneem. Die grootste deel van die opname was aan die einde van Januarie 1994 

voltooi. Waar probleme in sekere areas voorgekom het, is onderhoude egter nog tot 

aan die einde van die tweede week in Februarie gevoer. 

Die opname is onderneem aan die vooraand van 'n nuwe politieke bedeling in Suid

Afrika. Die_ tydperk waartydens die opname gedoen is, is gekenmerk deur die 

mobilisering van politieke partye vir die verkiesing wat van 27 tot 29 April sou 

plaasvind. Gedurende hierdie tydperk is voortdurend onderhandelings gevoertussen 

die destydse regering, die ANC en die Vryheidsalliansie oor die Vryheidsalliansie se 

weiering om aan die verkiesing deel te neem. Kwessies wat besondere prominensie 

geniet het, was dje eise vir 'n Afrikaner-volkstaat en selfbeskikking vir die Zoeloes. 

In Januarie 1994 het ongeveer 50 000 ondersteuners van die Zoeloe-koning, 

koning Goodwill Zwelitini, deur die strate van Pretoria gemarsjeer en by die Unie

gebou saamgetrek waar die koning samesprekings met die voormalige 

staatspresident, F. W. de Klerk, gevoer het. Gedurende die eerste deel van Februarie 

het koning Goodwill Zwelitini dan ook gedreig om van die Republiek van Suid-Afrika 

af te skei en 'n onafhanklike staat in die KwaZulu/Natal gebied te stig as nie aan 

sy eise voldoen word nie. Die toekoms van Afrikaans is gedurende hierdie tydperk 

onder die loep geneem en daar was selfs sprake van 'n boikot teen maatskappye 

soos Suid-Afrikaanse Brouerye en Coca-Cola oor die feit dat hulle in die toekoms 

nie meer Afrikaans op hulle blikkies, bottels en etikette sou gebruik nie. 

Regstellende aksie was ook in die nuus. Aangesien die meeste van hierdie sake in 

meerdere of mindere mate met etnisiteit en die posisies van groepe in die ou en 

nuwe bedeling verband hou, kan aanvaar word dat hierdie gebeure ten tyde van die 

opname 'n invloed op respondente se menings kon gehad het. By die evaluering en 

interpretering van die resultate van die ondersoek behoort die politieke en sosio

ekonomiese konteks in gedagte gehou te word. 
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8.4 DEMOGRAFIESE EIENSKAPPE VAN DIE ONDERSOEKGROEP 

Die verspreiding van die finale ondersoekgroep volgens sekere demografiese 

eienskappe word in Tabel 8.0lgerapporteer. Terwyl daar by Afrikaanssprekende 

witmense bykans ewe veel manlike en vroulike respondente was, was daar by die 

Engelssprekende witmense en swartmense meer as 1 5 % verskil tussen die 

persentasie manlike en vroulike respondente. Hierdie tendens kan moontlik 

toegeskryf word aan die feit dat die Engelssprekende wit mans en die swart mans 

meer uithuisig was en nie beskikbaar was tydens die duur van die ondersoek nie. 

Wat ouderdom betref, kan die afleiding gemaak word dat die swart groep 'n veel 

jonger groep was as die twee wit groepe. Terwyl 26,61 % van die swart 

respondente 24 jaar oud of jonger was, is die ooreenstemmende persentasies vir 

die Afrikaanssprekende en Engelssprekende witmense onderskeidelik slegs 

14,41 % en 15,93 %. 'n Soortgelyke tendens kan waargeneem word vir die · 

ouderdomsgroep 25 tot 34 jaar. In teenstelling met die 31, 76 % van die 

swartmense wat in hierdie groep geval het, het slegs 25,07 % van die 

Afrikaanssprekende witmense en 21 ,24 % van die Engelssprekende witmense 

ender die groep geressorteer. Minder swartmense het weer in die hoe 

ouderdomsgroepe geval. So was slegs 4, 72 % van die swartmense 65 jaar of ouer, 

terwyl die ooreenstemmende persentasies vir die Afrikaanssprekende en die 

Engelssprekende witmense onderskeidelik 7,49 % en 7 ,08 % was. Die hoe 

persentasies jonger swartmense weerspieel waarskynlik die hoer geboortesyfer 

ender swartmense in die Republiek van Suid-Afrika. 

Die uitspraak van Horowitz (1991) dat rasseverskille in Suid-Afrika met 

klasseverskille ooreenstem, word bevestig deur die verspreiding van die 

ondersoekgroep volgens onderwyskwalifikasies en inkomste. Slegs klein 

persentasies (minder as 5 %) van die twee wit groepe het 'n hoogste kwalifikasie 

van standard sewe of minder gehad. Daarenteen het 24,68 % van die swartmense 

'n hoogste kwalifikasie van standerd vyf of laer en 22, 75 % 'n hoogste kwalifikasie 

van standard ses of sewe gehad. Bykans 'n derde of meer van die twee wit groepe 

het ten minste gematrikuleer, terwyl slegs 18,24 % van die swartmense aangedui 

het dat hulle hoogste kwalifikasie matriek was. Daar was ook 15,27 % van die 

Afrikaanssprekende en 22, 12 % van die Engelssprekende witmense wat 
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TABEL 8.01 
DEMOGRAFIESE VERSPREIDING VAN DIE ONDERSOEKGROEP 

Afr. witmense Eng. witmense Swartmense 
N = 347 N = 113 N = 466 

n % n % n % 

Geslag Manlik 170 48,99 47 41,59 196 42,06 

Vroulik 177 51,01 66 58.41 270 57,94 

TOTAAL 347 100,00 113 100,00 466 100,00 

Ouderdom 18-24 jaar 50 14,41 18 15,93 124 26,61 

25-34 jaar 87 25,07 24 21,24 148 31,76 

35-44 jaar 72 20,75 28 24,78 89 19, 10 

45-54 jaar 78 22,48 22 19.47 49 10,52 

55-64 jaar 34 9,80 13 11,50 34 7,30 

65 jaar en ouer 26 7,49 8 7,08 22 4,72 

TOTAAL 347 100,00 113 100,00 466 100,01 

Hoogste onderwys- St. 5 of laer 0 0,00 2 1,77 115 24,68 
kwalifikasie 

St. 6 of 7 17 4,90 2 1,77 106 22,75 

St. 8 of 9 72 20,75 14 12,39 113 24,25 

St. 10 114 32,85 43 38,05 85 18,24 

St. 10 plus 'n 90 25,94 27 23,89 40 8,58 
naskoolse 
kwalifikasie (nie-
gegradueerd) 

Gegradueerd 53 15,27 25 22, 12 7 1,50 

Ander 1 0,29 0 0,00 0 0,00 

TOTAAL 347 100,00 113 99,99 466 100,00 

lnkomste Weet nie/Weier 33 9,51 15 13,27 192 41,20 

R500 of minder 4 1, 15 4 3,54 68 14,59 

R501-R1 000 8 2,31 6 5,31 81 17,38 

Rl 001-R3 000 63 18, 16 14 12,39 101 21,67 

R3 001-RS 000 78 22,48 17 15,04 19 4,08 

RS 001-R7 000 60 17,29 10 8,85 5 1,07 

R7 001-R9 000 46 13,26 13 11,50 0 0,00 

R9 001 en meer 55 15,85 34 30,09 0 0,00 

TOTAAL 347 100,01 113 99,99 466 99,99 
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TABEL 8.01 {Vervolg) 
DEMOGRAFIESE VERSPREIDING VAN DIE ONDERSOEKGROEP 

Afr. witmense Eng witmense Swartmense 
N = 347 N = 113 N = 466 

n % n % n % 

Huistaal Afrikaans 337 97,12 2 1,77 0 0,00 

Engels 5 1,44 107 94,69 1 0,21 

Ander Europese tale 0 0,00 2 1,77 0 0,00 

Suid-Sotho 0 0,00 0 0,00 97 20,82 

Wes-Sotho 0 0,00 0 0,00 67 14,38 

Noord-Sotho/Pedi 0 0,00 0 0,00 56 12,02 

Swazi 0 0,00 0 0,00 12 2,58 

Ndebele 0 0,00 0 0,00 16 3,43 

Xhosa 0 0,00 0 0,00 35 7,51 

Zoeloe 0 0,00 0 0,00 139 29,83 

Shangaan-Tsonga 0 0,00 0 0,00 29 6,22 

Venda/Lemba 0 0,00 0 0,00 11 2,36 

'n Mengsel van 5 1,44 2 1,77 3 0,64 
verskillende tale 

TOTAAL 347 100,00 113 100,00 466 100,02 
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gegradueer het. Daarenteen het slegs 1 , 50 % van die swartmense gegradueer. 

Die betroubaarheid van die inligting oor die ir~omste van huishoudings word 

be'invloed deur die feit dat relatief hoe persentasies van die respondente geweier 

het om die gevraagde inligting te verskaf. Soveel as 41,20 % van die swartmense 

wou nie se wat die maandelikse inkomste van hulle huishouding was nie. Die 

gegewens vir die respondente wat wel die vraag beantwoord het, kan moontlik 'n 

skewe beeld gee van die werklike stand van sake. Dit is egter opvallend dat groter 

persentasies van die swart respondente aangedui het dat hulle in die laer 

inkomstegroepe geval het. So het 14, 59 % van die swart respondente wat wel die 

vraag beantwoord het, 'n inkomste van R500 of minder en 17,38 % 'n inkomste 

van R501 tot R1 000 gehad. Dit is egter interessant om daarop te let dat 'n totaal 

van 3,46 % van die huishoudings van die Afrikaanssprekende witmense ook 'n 

inkomste van R 1 000 of minder gehad het. Vir die Engelssprekende witmense was 

die ooreenstemmende persentasie 8,85 %. Dit is moontlik dat die vraag nie goed 

aan respondente verduidelik is nie en dat hulle hul persoonlike inkomste in plaas 

van die inkomste van hulle huishouding gegee het. Dit wil egter voorkom of die 

moontlikheid dat armoede ook onder witmense voorkom, nie buite rekening gelaat 

moet word nie. Oat daar wel 'n ooreenkoms tussen rasse- en klasseverskille 

bestaan, word bevestig deur die feit dat 'n totaal van 46,40 % van die 

Afrikaanssprekende en 50,44 % van die Engelssprekende huishoudings 'n 

maandelikse inkomste van R5 000 of meer gehad het, terwyl so min as 1 ,07 % van 

die swart huishoudings in die hoe inkomstekategorie geval het. Die verskille tussen 

die witmense en die swartmense word nog duideliker as 'n mens slegs op die heel 

hoogste inkomstekategoriee ('n inkomste van R7 000 of meer) fokus. In 

teenstelling met 29, 11 % van die Afrikaanssprekende wit en 41,59 % van die 

Engelssprekende wit huishoudings het geen swartmense in die hoe kategoriee geval 

nie. Dit is egter moontlik dat swartmense met 'n relatief hoe inkomste geweier het 

om die vraag te beantwoord, omdat hulle bang was dat die inligting vir 

belastingdoeleindes gebruik kon word. 

Dit wil verder voorkom of daar nog steeds beduidende sosio-ekonomiese verskille 

tussen Afrikaanssprekende en Engelssprekende witmense bestaan. So het 22, 12 % 

van die Engelssprekende witmense teenoor 15,27 % van die Afrikaanssprekende 

witmense oor 'n graadkwalifikasie beskik. Aansienlik groter persentasies van die 
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Engelssprekende witmense het ook in die hoer inkomstekategorlee geval. 

Klasseverskille val gevolglik nie slegs met rasseverskille saam nie, maar konvergeer 

ook in 'n mate met etniese en/of taalverskille onder witmerase. 

lnligting is ook verkry oor die taal wat die meeste in die huise van respondente 

gepraat is. Soos verwag kon word, is Afrikaans die meeste gepraat in die oorgrote 

meerderheid (97, 12 %) van die huishoudings van die Afrikaanssprekende wit 

respondente. In die res van die huishoudings is Engels (1,44 %) en ander tale 

(1,44 %) die meeste gepraat. Engels is weer die meeste gebruik in die meerderheid 

(94,69 %) van die huishoudings van die Engelssprekende respondente, terwyl 

Afrikaans, ander Europese tale en ander tale elk in 1, 77 o/o van hierdie huishoudings 

oorheers het. Onder die swart respondente was daar 'n wye verspreiding van tale 

en al die belangrikste swart taalgroepe in Suid-Afrika is in die ondersoekgroep 

verteenwoordig. Die grootste enkele kategorie was Zoeloe wat die meeste in 

29,83 o/o van die swart huishoudings gepraat is. Die ooreenstemmende 

persentasies vir die ander tale is soos volg: Engels - 0,21 %; Suid-Sotho -

20,82 %; Wes-Sotho - 14,38 %; Noord-Sotho/Pedi - 12,02 %; Swazi - 2,58 %; 

Ndebele - 3,43 %; Xhosa - 7,51 %; Shangaan-Tsonga - 6,22 %; Venda/Lemba -

2,36 o/o en 'n mengsel van verskillende tale - 0,64 %. 

8.5 DIE STANDAARDISERING VAN SKALE 

Alvorens die inhoud van die vraelys bespreek word, word aandag gegee aan die 

prosedure wat gevolg is in die standaardisering van die skale waarmee verskillende 

sosiaal-sielkundige konstrukte gemeet is. Die standaardiseringsprosedure is gevolg 

waar meer as een item gebruik is om 'n sekere konstruk, verwante konstrukte of 

dimensies van 'n konstruk te meet. 

Daar is in die eerste plek gebruik gemaak van die tegnieke van hoofkomponent- en 

hooffaktorontledings. Die SAS-rekenaarprogramme, PROC PRINCOMP en 

PROC FACTOR, is vir hierdie doel gebruik (SAS Institute, 1982). Hoofkomponent

en hooffaktorontledings is uitgevoer om die konstrukgeldigheid van skale te bepaal 

en/of ondersoek in te stel na die aantal onderliggende faktore wat deur 'n sekere 

groep items gemeet word (Diekhoff, 1992; Kerlinger, 1969). Die faktore wat 

uiteindelik onttrek is, is gebruik om faktorveranderlikes saam te stel. Aangesien 
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vergelykbare faktorveranderlikes verkry moes word ten einde dit moontlik te maak 

om die gemiddeldes van groepe te vergelyk, is hoofkomponent- en 

hooffaktorontledings op die ondersoekgroep as geheel uitgevoer. SodoF:11de is 'n 

enkele faktoroplossing verkry waarvolgens faktorveranderlikes bereken is. 

Die navorser het nie belang gestel in die totale aantal faktore wat moontlik onttrek 

kon word nie, maar eerder in die faktore wat duidelik onderskeibare eienskappe of 

konstrukte gemeet het. Hoofkomponentontledings is gebruik om 'n aanduiding te 

kry van die aantal duidelik onderskeibare faktore wat moontlik onttrek kon word. 

Slegs faktore wat in die resultate van hoofkomponentontledings 'n eiewaarde van 

een of hoer gehad het, is as stabiele en duidelik onderskeibare faktore beskou. 

Waar 'n eiewaarde egter net-net kleiner as een was, is die ooreenstemmende 

oplossing ook ondersoek. Nadat 'n hoofkomponentontleding gedoen is, is van 

hooffaktorontledings gebruik gemaak om die faktorstruktuur van 'n stel items bloot 

te le. Waar meer as een faktor onttrek is, is die metode van skuinsrotasie gebruik. 

Dit is gedoen, omdat vermoed is dat die onderliggende dimensies, konstrukte of 

faktore wat deur 'n stel items gemeet is, hoog sou korreleer. 

Twee oorwegings het gegeld in die finale keuse van die aantal faktore wat onttrek 

sou word. In die eerste plek is gepoog om die grootste moontlike persentasie van 

die variansie te verklaar met behulp van die kleinste moontlike aantal faktore. 

Keuses is verder gerig deur die beginsel van interpreteerbaarheid. 'n Faktor is slegs 

onttrek as dit teoreties en prakties sin gemaak het. In die praktyk het dit beteken 

dat verskillende oplossings soms ondersoek is en dat die oplossing gekies is wat 

die beste aan die gestelde vereistes voldoen het. Die variansie wat gerapporteer 

word, is die variansie wat deur 'n spesifieke faktor verklaar is as slegs die faktore 

in die oplossing in ag geneem is. Die effek van alle ander moontlike faktore is 

gevolglik uitgeskakel. 

Nadat 'n faktoroplossing gekies is, is faktorveranderlikes saamgestel deur die som 

te bereken van al die items wat beduidende ladings op 'n spesifieke faktor gehad 

het. Slegs items wat 'n lading met 'n absolute waarde van hoer as 0,25 op 'n 

faktor gehad het, is in berekening gebring. Waar 'n item beduidende ladings op 

meer as een faktor gehad het, is dit gegroepeer onder die faktor waarop dit die 

hoogste lading gehad het. Voor die finale samestelling van faktorveranderlikes is 
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die items van gebalanseerde skale herkodeer sodat 'n ekwivalente betekenis aan 

die tellings vir al die items geheg kon word. 

Na die samestelling van faktorveranderlikes is item-totaalkorrelasies en Kuder 

Richardson-20 betroubaarheidskoeffisiente afsonderlik vir swartmense en witmense 

bereken. Dit is gedoen om die betroubaarheid van 'n faktorveranderlike vir elke 

rassegroep te bepaal asook om 'n aanduiding te verkry van die mate waarin elke 

afsonderlike item met die totaaltelling van 'n spesifieke groep gekorreleer het. Die 

ITEMF-rekenaarprogram is in hierdie verband gebruik. lndien slegs 'n paar items 

gebruik is om 'n spesifieke faktorveranderlike te meet, kon 'n skewe beeld met 

item-totaalkorrelasies verkry word. 'n Formule is egter in die ITEMF-program 

ingebou waarvolgens die item waarvoor die korrelasie bereken word, uit die 

totaaltelling weggelaat word. Sodoende word 'n gekorrigeerde item-totaalkorrelasie 

verkry wat 'n aanduiding gee van die korrelasie van 'n spesifieke item met die 

totaaltelling waar die waarde van die item nie in die totaal in berekening gebring is · 

nie. Al die item-totaalkorrelasies wat in die onderhawige ondersoek gerapporteer 

word, is op hierdie wyse gekorrigeer. 'n Item is slegs behou as dit 'n gekorrigeerde 

item-totaalkorrelasie van hoer as 0,25 vir albei rassegroepe gehad het. Waar een 

of meer items 'n item-totaalkorrelasie van 0,25 of laer gehad het, is die item met 

die laagste item-totaalkorrelasie weggelaat. Betroubaarheidskoeffisiente en item

totaalkorrelasies is daarna weer bereken. lndien daar nog items was wat nie aan die 

gestelde vereiste voldoen het nie, is die prosedure herhaal totdat die item

totaalkorrelasies van al die items vir die swartmense en die witmense hoer as 0,25 

was. Die betroubaarheidskoeffisiente wat gerapporteer word, is die koeffisiente vir 

die finale vorm van die faktorveranderlike. 

8.6 DIE VRAEL VS 

'n Vraelys is saamgestel wat verskeie konstrukte gemeet het wat teoreties met 

etnisiteit verband kon hou gedurende die oorgangsperiode (kyk Bylae A). Die 

vraelys vir swartmense en witmense was feitlik identies en het slegs verskil ten 

opsigte van verwysings na spesifieke groepe. So is swartmense gevra om hulle 

kontak met witmense te evalueer, terwyl witmense op 'n ekwivalente skaal hulle 

kontak met swartmense moes beoordeel. Alie vrae en instruksies is in sowel 

Afrikaans as Engels gestel. Die volgende aspekte wat in die vraelys gedek word, 
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is vir die onderhawige studie van belang: 

8.6.1 Demografiese inligting 

Die meeste van die vrae in die eerste afdeling het betrekking gehad op 

demografiese inligting {Afdeling A van Bylae A): geslag; ouderdom; huistaal; 

hoogste onderwyskwalifikasie; maandelikse inkomste van huishouding asook 

groeplidmaatskap. 

8.6.2 Die selfbeeldskaal van Rosenberg ( 1965) 

Rosenberg { 1965) beskryf sy selfbeeldskaal as 'n Guttman-skaal wat persoonlike, 

globale selfbeeld meet {Afdeling B van Bylae A). Die skaal bestaan uit 10 items met 

vier responsmoontlikhede elk, naamlik stem van harte saam; stem saam; verskil 

en verskil sterk. Een van die belangrikste voordele van die Rosenberg-ska a I is dat 

dit maklik toegepas kan word, omdat daar nie van apparaat gebruik gemaak word 

nie. Dit neem slegs twee of drie minute om te voltooi. Die skaal is gevolglik geskik 

vir gebruik in studies soos die onderhawige waar 'n groot aantal veranderlikes 

gemeet word. Volgens Rosenberg is die skaal ook eendimensioneel, wat dit 

moontlik maak om 'n rangorde saam te stel wat mense se selfbeeld op 'n enkele 

kontinuum voorstel. Die skaal is verder gebalanseerd, aangesien positief en negatief 

bewo?rde items ingesluit word. 

Die gesigsgeldigheid van die skaal is bevredigend, aangesien items geselekteer is 

wat openlik en direk met persoonlike selfbeeld verband hou. Rosenberg (1965) 

rapporteer verder dat lae tellings op die skaal verband gehou het met neigings tot 

depressiwiteit, neuroses en psigosomatiese siektes - toestande wat algemeen met 

'n lae self bee Id geassosieer word. Hoe tellings het weer gekorreleer met positiewe 

beoordelings deur portuurgroeplede. {Dit word aanvaar dat die individu se selfbeeld 

be"invloed word deur die opinies wat ander mense van horn of haar het.) Rosenberg 

rapporteer egter nie betroubaarheidskoeffisiente vir die skaal nie. 

'n Hoofkomponentontleding het aangetoon dat twee eiewaardes groter as een was. 

Daar is gevolglik besluit om twee faktore te onttrek. Die resultate van 'n 

hooffaktorontleding met skuinsrotasie word in Tabet 8.02 gerapporteer. Dit is 
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TABEL 8.02 
GEROTEERDE FAKTORSTRUKTUURMATRIKS VIR DIE SELFBEELDSKAAL 

TWEEFAKTOROPLOSSING 

, 

~ 

Faktor 1 Faktor 2 
Negatiewe Positiewe 
self bee Id self bee Id 

Ladings Ladings 

Item 09 Ek is geneig om te voel ek is 'n mislukking ,. 0,04 
i 

Item 06 Ek voel soms nutteloos 
,., 

-0,00 

.. Item 02 Ek dink soms ek beteken niks ,. 0,03 

Item 08 Ek wens ek kon meer respek vir myself he ,., 0,00 

Item 05 Ek voel nie dat ek veel het om op trots te wees nie ,., -0,05 

Item 07 Ek voel as persoon die moeite werd -0,01 -.n 
Item 04 Ek kan dinge net so goed soos die meeste ander -0,07 ,. 
mense doen 

Item 03 Ek voel dat ek 'n paar goeie eienskappe het 0,02 ,. 
Item 01 Ek is oor die algemeen tevrede met myself 0,18 ''~ 
Item 1 0 Ek het 'n positiewe houding teenoor myself -0,01 '" 

TABEL 8.03 
RESUL TATE VAN ITEMONTLEDINGS VIR POSITIEWE EN 

NEGATIEWE SELFBEELD 

Gekorrigeerde item-
totaalkorrelasies 

Swartmense Witmense 

Voor 
. Na .. Voor 

. Na .. 

Faktor 1 Item 02 0,43 0,44 0,61 0,60 
Negatiewe 

Item 05 0,33 0,33 0,48 0,45 selfbeeld 

Item 06 0,49 0,51 0,62 0,61 

*Item 08 0,13 0,62 

Item 09 0,49 0,50 0,68 0,64 

Faktor 2 Item 01 0,45 0,56 
Positiewe 

0,55 selfbeeld Item 03 0,61 

Item 04 0,59 0,49 

Item 07 0,68 0,47 

Item 10 0,40 0,50 

• Voor weglating van Item 08 van negatiewe selfbeeld 
•• Na die weglating van Item 08 van negatiewe selfbeeld 
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interessant dat alle items met 'n negatiewe bewoording op die eerste faktor, 

negatiewe selfbeeld, gelaai het. Hierdie faktor het 52,05 % van die variansie 

verklaar. Al die items met 'n positiewe betekenis het weer op die tweede faktor, 

positiewe selfbeeld, gelaai, wat 47,95 % van die variansie verklaar het. Die 

korrelasie tussen die twee faktore was r = 0,38. Die resultate van die 

faktorontleding dui daarop dat die selfbeeldskaal nie 'n eendimensionele skaal is 

soos wat Rosenberg ( 1965) beweer nie - in elk geval nie vir die twee groepe wat 

aan die onderhawige studie deelgeneem het nie. Dit kan wees dat persoonlike 

selfbeeld nie op 'n kontinuum met 'n positiewe en negatiewe pool voorgestel kan 

word nie. Positiewe en negatiewe selfbeeld is moontlik afsonderlike dimensies wat 

soms onafhanklik, maar ook in interaksie met mekaar, 'n invloed op houdings en 

gedrag uitoefen. Die sielkundige effek van negatief bewoorde items kan ook verskil 

van die ooreenstemmende effek van positief bewoorde items. 

'n ltemontleding (Tabel 8.03) het aangetoon dat die item-totaalkorrelasies van 

Item 08 ("Ek wens ek kon meer respek vir myself he") van die eerste 

faktorveranderlike (negatiewe selfbeeld) laer as 0,25 vir die swartmense was. 

Nadat hierdie item weggelaat is, was al die item-totaalkorrelasies vir albei groepe 

hoer as 0,25. Die eerste faktorveranderlike - negatiewe selfbeeld - is derhalwe 

saamgestel uit die som van vier items wat meegebring het dat 'n maksimumtelling 

van 16 en 'n minimumtelling van 4 moontlik was. 'n Hoer telling dui op 'n 

negatiewer selfbeeld. Betroubaarheidskoeffisiente van 0,67 en 0, 77 is 

onderskeidelik vir die swartmense en die witmense verkry. Aangesien die item

totaalkorrelasies van al vyf items vir albei rassegroepe aan die vereistes voldoen 

het, het die tweede faktorveranderlike - positiewe selfbeeld - die som van vyf items 

verteenwoordig. Die hoogste moontlike telling was 20 en die kleinste moontlike 

telling 5. In teenstelling met negatiewe selfbeeld, het 'n positiewer evaluering van· 

die self gepaardgegaan met hoer tellings vir positiewe selfbeeld. Die 

betroubaarheidskoeffisient vir die swartmense was 0, 77 en die vir die witmense 

0,75. 

8.6.3 Houdings teenoor spesifieke groepe 

'n Semantiese differensiaalskaal is gebruik om respondente se houding teenoor 

spesifieke groepe te meet (Afdeling C van Bylae A). Die skaal is ontwikkel deur 
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Nieuwoudt ( 1973) en is gebaseer op die werk van Osgood ( 1952) en Osgood, Suci 

en Tann~nbaum ( 1971). Volgens Nieuwoudt meet die skaal die affektiewe of 

evaluatiewe komponent van houding, dit wil se mense se gevoel te,.~noor of 

evaluering van 'n sielkundige objek. Affek word deur Fishbein en Ajzen (1975) 

bestempel as die belangrikste kenmerk wat houding van konsepte soos opinie en 

mening onderskei. 'n Houding kan gevolglik gedefinieer word as 'n persoon se 

posisie op 'n dimensie van affek of evaluering. Alhoewel hierdie definisie nie ten 

voile laat reg geskieq aan die kompleksiteit van houding nie, bestaan daar wye 

steun vir die standpunt dat affek as die belangrikste komponent van houding 

beskou kan word. Die definiering van houding as 'n dimensie van affek bied verder 

'n bruikbare omskrywing vir navorsingsdoeleindes. Die meeste van die houdingskale 

wat algemeen gebruik word, bestaan dan ook uit 'n indeks van die algemene 

positiewe of negatiewe gevoel teenoor 'n sekere objek. 

Die skaal wat in die onderhawige studie gebruik is, is al deur verskeie Suid

Afrikaanse navorsers toegepas (vergelyk Appelgryn, 1985; Bornman, 1988; 

Mynhardt, 1982; Nieuwoudt, 1973; Van Dyk, 1988). Dit is 'n gebalanseerde skaal 

wat bestaan uit 15 bipolere items. In die onderhawige ondersoek het elke item vyf 

responsmoontlikhede gehad. ldentiese weergawes is gebruik om respondente se 

houding teenoor swartmense en witmense te bepaal. Die meeste van die navorsers 

wat die skaal toegepas het, aanvaar die gesigsgeldigheid daarvan. 

Betroubaarheidskoeffisiente wat in vorige navorsing verkry is, wissel tussen 0,98 

en 0,85. In die onderhawige studie is alle respondente gevra om swartmense en 

witmense te beoordeel op identiese weergawes van die skaal. In Tabel 8.04 en 

Tabel 8.05 word die term hullegroep gebruik waar swartmense witmense en 

witmense swartmense geevalueer het. Die term onsgroep het weer betrekking op 

swartmense se evaluering van swartmense en witmense se evaluering van 

witmense. 

In die standaardisering van die houdingskale het die beginsel van vergelykbaarheid 

'n bykomende rol gespeel in besluitneming oor die hoeveelheid faktore wat onttrek 

moes word en die weglating van items op grond van die resultate van 

itemontledings. Die finale vorms van albei skale (die waarmee die hullegroep en die 

onsgroep geevalueer is) moes identies wees sodat direkte vergelykings tussen 

tellings getref kon word. 'n Hoofkomponentontleding het aangetoon dat twee 
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eiewaardes groter was as een vir die weergawe van die skaal waar die hullegroep 

geevalueer moes word. Wat die evaluering van die onsgroep betref, was daar weer 

drie eiewaardes wat groter as een was. Daar is gevolglik besluit om twee faktore 

vir elke skaal te onttrek. Aangesien die tweefaktoroplossings ook nie ooreengekom 

het nie, is uiteindelik slegs een faktor vir albei skale onttrek. 'n Verdere motivering 

vir hierdie besluit was die feit dat daar nie 'n duidelike konseptuele onderskeid 

tussen die faktore in die tweefaktoroplossings gemaak kon word nie. Die data in 

Tabel 8.04 dui aan dat, ten spyte van die feit dat slegs een faktor onttrek is, die 

faktorladings van al die items hoer as 0,25 vir albei skale was. 

ltemontledings het aan die lig gebring dat die item-totaalkorrelasie van Item 13 

("vuil - skoon") nie hoer as 0,25 was vir die weergawe van die skaal waar 

swartmense die onsgroep moes evalueer nie (kyk Tabel 8.05). Die bewoording van 

die item is waarskynlik te kru vir die huidige Suid-Afrikaanse omstandighede. Ten 

einde vergelykbare skale te verkry, is Item 13 by al die skale weggelaat. Tellings 

op albei skale het gevolglik die som van 14 items verteenwoordig sodat 'n 

maksimum van 70 en 'n minimum van 14 moontlik was. 

Betroubaarheidskoeffisiente van 0,89 is vir sowel die swartmense as die witmense 

verkry wat die evaluering van die hullegroep betref. Die betroubaarheidskoeffisiente 

vir die evaluering van die onsgroep was 0,84 vir die swartmense en 0,81 vir die 

witmense. 'n Hoe telling op die skale kan beskou word as 'n aanduiding van 'n 

positiewe evaluering van 6f die onsgroep 6f die hullegroep. 

8.6.4 Die aard en mate van identifisering met verskillende groepe 

Orie vrae is ingesluit om te bepaal met watter groepe en in watter mate 

respondente met verskillende groepe ge"identifiseer het (Vraag 001, Vraag 003 en 

Vraag 006 in Afdeling D van Bylae A). Vooraf is kortliks verduidelik wat met 

groepidentifisering bedoel word. 

In die eerste vraag is respondente gevra om hulleself te beskryf in terme van hulle 

etniese of kulturele groep (Vraag 001 ). Dit was 'n oop vraag waarin hulle nie 'n 

keuse tussen verskillende alternatiewe moes maak nie, maar hulle eie 

selfbeskrywings kon gee. Volgens Oppenheim (1992) is die belangrikste waarde 
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TABEL 8.04 
FAKTORSTRUKTUURMATRIKSE VIR DIE HOUDINGSKALE 

EENFAKTOROPLOSSINGS 

Houding Houding 
teenoor teenoor 

hullegroep onsgroep 

Item 01 Regverdig/Onregverdig 0,57 0,47 

Item 02 Betroubaar/Onbetroubaar 0,64 0,51 

Item 03 Oneerlik/Eerlik 0,63 0,55 

Item 04 Vervelig/lnteressant 0,54 0,42 

Item 05 Wys/Dwaas 0,50 0,47 

Item 06 Waardeloos/Waardevol 0,47 0,41 

Item 07 Wreed/Saggeaard 0,63 0,53 

Item 08 Goed/Sleg 0,68 0,51 

Item 09 Lui/Fluks 0,52 0,47 

Item 1 0 Aangenaam/Onaangenaam 0,67 0,48 

Item 11 OnvriendelikNriendelik 0,62 0,56 

Item 12 Lafhartig/Dapper 0,64 0,48 

Item 1 3 SkoonNuil 0,44 0,32 

Item 14 Ondankbaar/Dankbaar 0,62 0,62 

Item 1 5 Lojaal/Dislojaal 0,67 0,52 
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TABEL 8.05 
RESUL TATE VAN ITEMONTLEDINGS VIR DIE HOUDINGSKALE 

Item 01 

Item 02 

Item 03 

Item 04 

Item 05 

Item 06 

Item 07 

Item 08 

Item 09 

Item 10 

Item 11 

Item 12 

Item 13 

Item 14 

Item 15 

Gekorrigeerde item-totaal-
korrelasies 

Houding teenoor hullegroep Houding teenoor onsgroep 

Swartmense 

Voor 
. Na" 

0,54 0,55 

0,60 0,60 

0,60 0,61 

0,54 0,55 

0,48 0,48 

0,42 0,42 

0,63 0,63 

0,67 0,67 

0,45 0,44 

0,60 0,61 

0,61 0,61 

0,60 0,60 

0,31 

0,59 0,59 

0,65 0,63 

Voor weglating van Item 13 
Na weglating van Item 1 3 

Witmense 

Voor 
. Na" 

0,56 0,56 

0,58 0,57 

0,57 0,58 

0,47 0,47 

0,58 0,57 

0,50 0,50 

0,54 0,54 

0,61 0,60 

0,55 0,56 

0,67 0,65 

0,55 0,56 

0,61 0,61 

0,61 

0,58 0,58 

0,62 0,61 
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Swartmense Witmense 

Voor 
. Na" Voor 

. Na" 

0,41 0,40 0,42 0,43 

0,46 0,45 0,48 0,46 

0,55 0,55 0,43 0,42 

0,41 0,41 0,34 0,34 

0,41 0,41 0,45 0,42 

0,44 0,44 0,31 0,31 

0,51 0,53 0,45 0,45 

0,45 0,44 0,52 0,51 

0,38 0,38 0,46 0,47 

0,46 0,45 0,40 0,39 

0,53 0,54 0,46 0,47 

0,42 0,43 0,41 0,43 

0,25 0,37 

0,61 0,61 0,49 0,50 

0,52 0,52 0,40 0,38 



van oop vrae daarin gelee dat hulle aan respondente die ruimte bied om hulle 

gedagtes vrye teuels te gee, omdat hulle nie gebind word aan vooropgestelde 

kategoriee nie. Hulle kan ook hulle antwoorde in hulle eie woorde weergee. Meer 

spontane response word sodoende verkry, wat navorsers kan help om nu we insigte 

te verwerf en kan lei tot die formulering van nuwe hipoteses. Die gevaar bestaan 

egter dat respondente nie werklik beredeneerde response gee nie, maar slegs dit 

weerspieel wat op die oomblik eerste in hulle gedagtes opkom. Alhoewel aanvaar 

kan word dat dit wat eerste in 'n respondent se gedagtes opkom, werklik belangrik 

is, mag daar ook ander belangrike response wees waaraan 'n persoon nie op 'n 

spesifieke oomblik gedink het nie. 

Phinney (1992) beskou selfidentifisering as lid van 'n etniese groep as 'n belangrike 

voorwaarde vir die ontwikkeling van etniese identiteit. Dit is gevolglik belangrik om 

respondente te vra hoe hulle hulself in terme van groeplidmaatskap beskryf. 

Sodoende kan 'n onderskeid gemaak word tussen groeplidmaatskap wat ekstern · 

toegeskryf word en groeplidmaatskap wat as deel van die selfkonsep 

ge'internaliseer is. Die oopvraagformaat wat in Vraag D01 gebruik is, het die 

geleentheid aan respondente gebied om hulle eie beskrywings ten opsigte van hulle 

groeplidmaatskap te gee. Gedurende die opleiding van die onderhoudvoerders is 

beklemtoon dat respondente toegelaat moes word om enige antwoord te gee en dat 

hulle nie onder druk geplaas moes word om etniese response te gee nie. Hulle was 

vry om byvoorbeeld te se dat hulle glad nie met 'n groep identifiseer nie; dat hulle 

met swartmense of witmense in die bree of met oorkoepelende Suid-Afrikanerskap 

identifiseer. 

'n Kodelys is vir Vraag D01 saamgestel deur die response van ongeveer 100 

respondente neer te skryf. Uit hierdie lys is kategoriee ge'identifiseer. Daarna is aan 

elke kategorie 'n spesifieke kode toegeken. Response is volgens hierdie kodelys 

gekodeer. lndien response voorgekom het wat nie volgens die bestaande lys 

gekodeer kon word nie, is kategoriee bygevoeg. 

In teenstelling met Vraag D01 was Vraag D03 'n geslote vraag waar respondente 

moes aandui met watter groep uit 'n lys alternatiewe hulle die meeste ge'identifiseer 

het. Die onderhoudvoerders het opdrag gekry om die lys alternatiewe eers aan 

respondente voor te lees alvorens hulle die vraag beantwoord. Slegs een groep kon 
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gekies word. Deur 'n besliste keuse van respondente te verwag, is gehoop om 

meer beredeneerde response te verkry. Response op hierdie vraag kan ook 'n 

aanduiding gee van watter groep die hoogste plek in die identiteitshierargie van 

respondente ingeneem het (Deaux, 1993; Hecht et al., 1993). 

Aangesien die meeste teoretici dit eens is dat meervoudige groepidentifisering 

moontlik is (Epstein, 1978; Hecht et al., 1993; Tajfel, 1981), het Vraag 004 aan 

respondente die geleentheid gebied om op Likert-tipe skale aan te dui in watter 

mate hulle met verskillende groepe ge'identifiseer het. Daar was vyf 

responsmoontlikhede, naamlik in groot mate; in redelike mate; kan nie se nie; in 

klein mate en glad nie. Respondente kon by meer as een groep aandui dat hulle in 

groot mate of in redelike mate met die groep ge'identifiseer het. Sodoende is aan 

respondente die geleentheid gegee om hulle identifisering met verskillende groepe 

te evalueer. 

8.6.5 Die grense van etniese groepe 

Vraag 002 en Vraag 007 (Afdeling D van Bylae A) was gerig op die sielkundige, 

kulturele en sosiale grense wat tussen verskillende groepe gehandhaaf word (Barth, 

1969). Vraag 002 was 'n oop vraag waarin respondente die kenmerke moes aandui 

wat die groep waarmee hulle identifiseer, onderskei van ander groepe in die sosiale 

omgewing. Orie alternatiewe kon genoem word. Dieselfde prosedure wat in 

Afdeling 8.6.4 beskryf word, is gevolg om 'n kodelys vir Vraag 002 saam te stel. 

Vraag 007 was 'n geslote vraag bestaande uit verskeie alternatiewe wat met 

fenotipiese kenmerke, kultuur of die status van groepe verband hou. Respondente 

moes op Likert-tipe skale aandui hoe belangrik hulle elke alternatief beskou. Vyf 

responsmoontlikhede is gegee, naamlik besonder belangrik; redelik belangrik; 

neutraal; onbelangrik en heeltemal onbelangrik. 

8.6.6 Sielkundige identifisering met 'n groep 

Vraag 008 van Afdeling D in Bylae A het gefokus op die affektiewe, kognitiewe en 

kulturele dimensies van etniese identifisering asook op die fases van 

identiteitsontwikkeling wat deur Marcia (1980) onderskei word. Alhoewel daar in 
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die vraag verwys word na die groep wat respondente in vraag D01 gekies het, 

word in die bewoording van die items spesifiek melding gemaak van die etniese of 

kulturele groep. Respondente kon egter 'n nasionale of rassegroep in Vraag D01 

gekies het. Dit kon gevolglik gebeur het dat die inhoud van die items die opdrag of 

vraag weerspreek het. Dit kan as 'n tekortkoming van die ondersoek beskou word. 

Aangesien daar herhaaldelik na die etniese of kulturele groep in die items verwys 

word, kan aanvaar word dat die verkree response wel op die etniese groep 

betrekking gehad het. Die items is geselekteer uit twee skale, naamlik die Skaal vir 

Sosiale ldentiteit wat deur Bornman ( 1 988) ontwikkel is en die Multigroup Measure 

of Ethnic Identity van Phinney ( 1992). 

* Die Skaal vir Sosiale ldentiteit van Bornman ( 1988) 

Die eerste agt items van Vraag D08 is geneem uit die Skaal vir Sosiale ) 

ldentiteit wat deur Bornman ( 1 988) ontwikkel is. Die inhoud van die items 1 

I 
is gebaseer op die teorie van sosiale identiteit van Tajfel (1978, 1981) en 1 

het hoofsaaklik betrekking op die affektiewe dimensie van identifisering 

met die onsgroep. Dit is 'n Likert-tipe skaal met vyf responsmoontlikhede 

(stem van harte saam; stem saam; neutraal; verskil en verskil sterk). Die 

items het 'n aanvaarbare gesigsgeldigheid en Bornman het bevind dat die '
1 

item-totaalkorrelasies van al die items hoer as 0,25 was. Kuder

Richardson-20 betroubaarheidskoeffisiente van 0,63 en 0,82 is: 

respektiewelik vir 'n steekproef bruinmense en witmense gevind. Bornman 

bespiegel dat die relatief lae betroubaarheidskoeffisient vir bruinmense 

moontlik toegeskryf kan word aan ambivalensie ten opsigte van 

identifisering met die onsgroep. Alhoewel daar wel 'n mate van 

gebondenheid aan bruinmense as 'n groep kon bestaan het, was daar 

terselfdertyd 'n bewuste ingesteldheid teenwoordig om nie openlik met die 

onsgroep te identifiseer nie - moontlik as gevolg van weerstand teen die 

toegeskrewe groeplidmaatskap van die apartheidstelsel. Dit kan ook wees 

dat die inhoud van die items nie vir al die bruinmense duidelik was nie. 

Bornman beveel aan dat verdere navorsing nodig is om die psigometriese \ 
\ 

eienskappe van die skaal vir verskillende groepe te bepaal. Die feit dat \ 

hoer tellings by die Afrikaanssprekende witmense beduidend verband 

gehou het met negatiewer houdings teenoor bruinmense, kan beskou 
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word as 'n aanduiding dat die skaal wel meet wat dit veronderstel is om 

te meet. Die tendens is in ooreenstemming met die aannames van die 

teorie van sosiale identiteit (Tajfel, 1978, 1981). 

Die Multigroup Measure of Ethnic Identity 

Die meeste skate vir die meting van etniese identiteit fokus op inhoudelike 

aspekte soos taal, godsdiens of politieke affiliasie wat uniek aan 'n 

spesifieke groep is en een groep van 'n ander onderskei. Volgens Phinney 

( 1 992) kan die resultate van sodanige metings egter nie vergelyk word 

met die van ander groepe nie. Daar bestaan gevolglik 'n behoefte aan 

skate wat interkulturele navorsing oor etnisiteit moontlik maak. Om in 

hierdie behoefte te voorsien, het Phinney die Multigroup Measure of1 

! 

Ethnic Identity ontwikkel. Hierdie skaal fokus op aspekte wat spesifiek 1 

met etniese identiteit verband hou, naamlik houding teenoor die eie' 
' 

etniese groep; 'n gevoel van gebondenheid aan die groep; eksplorasie en 1 

verwerwing van etniese identiteit volgens die model van Marcia ( 1980) en 1 

l 
deelname aan kulturele praktyke. Die finale skaal van 14 items is toegepas 

op 'n groep van 417 hoerskoolleerlinge en 136 voorgraadse studente wat 

uit 'n verskeidenheid etniese groepe saamgestel is. Cronbach Alfa

koeffisiente van 0,81 en 0,90 is onderskeidelik vir die groep 

hoerskoolleerlinge en die groep studente verkry. 'n Hooffaktorontleding 

het aangedui dat al die items wat met etniese identiteit verband hou, op 

'n enkele faktor gelaai het. Hierdie faktor het 20 % van die variansie 

verklaar. 

In Vraag D08 van Afdeling D is 12 items (Item 09 - Item 20) van die ' 
I 

oorspronklike skaal van Phinney ( 1992) ingesluit. Dieselfde Likert-formaat I 

wat vir die Skaal vir Sosiale ldentiteit van Bornman ( 1988) gebruik is, was 

van toepassing. Twee items wat verband gehou het met eksplorasie is 

weggelaat. Dit was in die eerste plek nodig om die skaal te verkort. Die 

inhoud van die items wat weggelaat is, het ook in groot mate 

ooreengekom met die van Item 09 wat wel ingesluit is. 'n Belangrike' 
I 

tekortkoming van die skaal is dat dit nie werklik gebalanseerd is nie.1 

Phinney voer aan dat negatief bewoorde items in vorige navorsing baie 
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min variansie verklaar het - moontlik omdat die verwerping van etniese 

identiteit as sosiaal onaanvaarbaar beskou word. Die laaste item (Item 20) 

is egter in die onderhawige studie omgedraai om die skaal meer 

gebalanseerd te maak. 

Ten einde 'n enkele maatstaf vir die meting van etniese identifisering te verkry, is 

die hoofkomponent- en faktorontledings uitgevoer op al 20 items van die skale van 

Bornman ( 1·988) en Phinney ( 1992). Die hoofkomponentontleding het aangetoon 

dat drie eiewaardes groter as een was, terwyl 'n vierde net-net kleiner (0,95) was. 

Daar is besluit om aanvanklik drie en vier faktore te onttrek. Op grond van die 

bestudering van die faktorstruktuurmatrikse is besluit dat die driefaktoroplossing 

meer sinvol en interpreteerbaar was. Die resultate van 'n hooffaktorontleding met 

skuinsrotasie (driefaktoroplossing) word in Tabel 8.06 weergegee. Die feit dat die 

items wat uit die Multigroup Measure of Ethnic Identity geneem is, op drie 

verskillende faktore gelaai het, weerspreek die bevindings van Phinney ( 1992) dat 

al die items op 'n enkele faktor gelaai het. Die korrelasies tussen die verskillende 

faktore was SOOS volg: f(taktor 1, taktor 2) = 0,57; f1taktor 1, faktor 3) = 0,35 en f(taktor 2, 

faktor 3) = 0,29. 

Tien items het die hoogste lading op die eerste faktor, etniese identifisering, gehad.'~ 
Die bewoording van die meeste van die items het betrekking op die affektiewe' 

komponent van etniese identifisering wat deur Keefe ( 1992) en Epstein ( 1978) as 

etniese identiteit bestempel word. Terme en frases soos trou, gebondenheid, 

lojaliteit aan, respek vir en trots op die eie etniese groep is ter sprake. Die inhoud 

van die items kan ook geassosieer word met 'n goed gedefinieerde identiteit 

volgens die teorie van Marcia ( 1980). Een van die items het verband gehou met die 

bereidwilligheid om aktief op te tree as die belange van die groep bedreig word. Dit 

kan beskou word as 'n bevestiging van die standpunt van Marcia dat 'n goed 

gedefinieerde identiteit 'n gedragskomponent impliseer. Dit wil voorkom of 

mobilisering baie nou geassosieer kan word met die aard en intensiteit van 'n 

persoon se identifisering met 'n groep. Die eerste faktor het 41,36 % van die 

variansie verklaar as alle ander faktore uitgeskakel is. 'n ltemontleding het aangedui 

dat die item-totaalkorrelasie van een van die items (Item 04 "Ek wil niks anders as 

'n lid van my eie etniese of kulturele groep wees nie") by die swartmense laer as 

0,25 was (kyk Tabel 8.07). Na die weglating van Item 04 was die item-
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TABEL 8.06 
GEROTEERDE FAKTORSTRUKTUURMATRIKS VIR DIE IDENTITEITSKALE 

VAN BORNMAN ( 1988) EN PHINNEY ( 1992) 
DRIEFAKTOROPLOSSING 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 
Etniese Eksplorasie, Ambivalensie 

identifisering identiteits- versus 
verwerwing en beskerming 
betrokkenheid 

Ladings Ladings Ladings 

Item 01 Trou teenoor my eie etniese of kulturele ,,, -0,05 0,05 
groep is vir my belangrik 

Item 07 Gebondenheid aan die kultuur van my ,,., 0, 19 -0,20 
etniese of kulturele groep is een van die 
belangrikste bronne van sekuriteit in my lewe 

Item 05 Ek sou bereid wees om aktief op te tree ,. 0,04 -0,09 
as die identiteit van my etniese of kulturele groep 
bedreig word 

Item 02 Dit ontstel my wanneer iemand iets '" -0,07 -0,04 
afbrekends van my etniese of kulturele groep se 

Item 1 9 Ek voel 'n sterk verbondenheid aan my '" 0,31 0,07 
eie etniese of kulturele groep 

Item 1 7 Ek voel baie sterk daaroor dat ek tot my ,., 0,26 0,19 
eie etniese of kulturele groep behoort 

Item 13 Ek is gelukkig dat ek 'n lid is van die ••• 0, 16 0,15 
etniese of kulturele groep waaraan ek behoort 

Item 06 Ek het respek vir iemand wat trots is op '" 0,05 0, 11 
die besondere eienskappe van sy etniese of 
kulturele groep 

Item 1 6 Ek is baie trots op my etniese of kulturele ,. 0,23 0,22 
groep en sy prestasies 

Item 04 Ek wit niks anders as 'n lid van my eie '~ -0,01 -0, 10 
etl"liese of kulturele groep wees nie 
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TABEL 8.06 (Vervolg) 
GEROTEERDE FAKTORSTRUKTUURMATRIKS VIR DIE IDENTITEITSKALE 

VAN BORNMAN (1988) EN PHINNEY (1992) 
DRIEFAKTOROPLOSSING 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 
Etniese Eksplorasie, Ambivalensie 

identifisering identiteits- versus 
verwerwing en beskerming 
betrokkenheid 

Ladings Ladings Ladings 

Item 1 0 Ek is aktief betrokke by organisasies of -0,02 ,,l -0, 14 
sosiale groepe wat grootliks bestaan uit lede van 
my etniese of kulturele groep 

Item 18 Ek neem deel aan die kulturele gebruike -0,03 
,,, 0,07 

van my eie groep, bv. spesiale kos, musiek of 
gewoontes 

Item 09 Ek het tyd daaraan bestee om meer 0, 11 '" -0,08 
omtrent my eie etniese of kulturele groep uit te 
vind, bv. sy geskiedenis, tradisies en gebruike 

Item 1 5 Ek begryp heeltemal goed wat 0,04 
,,, 0, 14 

lidmaatskap van my etniese of kulturele groep vir 
my beteken t.o.v. die verhouding tot my eie groep 
en ander groepe 

Item 11 Ek het 'n duidelike begrip van my etniese 0,08 
,,, 0,13 

of kulturele agtergrond en wat dit vir my beteken 

Item 1 2 Ek dink baie oor hoe my lewe deur 0, 13 , .. -0, 14 
lidmaatskap van my etniese of kulturele groep 
be"invloed word 

Item 20 Ek voel soms ongemaklik oor my kulturele 0, 12 -0, 19 '" of etniese agtergrond 

Item 08 Die instandhouding van die tradisies van 0,07 -0,10 '" my eie etniese of kulturele groep is onnodig 

Item 03 Die bewaring van die identiteit van my eie -0,09 0,04 ,. 
etniese of kulturele groep is nie vir my van groot 
belang nie 

Item 14 Ek het nie groot duidelikheid oor die rol -0,25 0,22 '" van etnisiteit of kultuur in my lewe nie 
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TABEL 8.07 
RESULTATE VAN ITEMONTLEDINGS VIR DIE VERANDERLIKES WAT 

MET ETNIESE IDENTITEIT VERBAND HOU 

Etniese 
identifisering 

Eksplorasie, 
identiteits-
verwerwing en 
betrokkenheid 

Ambivalensie 
versus 
beskerming 

Gekorrigeerde item-totaalkorrelasies 

Swartmense Witmense 

Voor 
. Na'' Voor 

. Na·· 

Item 01 0,61 0,61 0,67 0,68 

Item 02 0,49 0,49 0,56 0,57 

Item 04 0,17 0,54 

Item 05 0,54 0,54 0,65 0,63 

Item 06 0,54 0,55 0,43 0,43 

Item 07 0,65 0,65 0,69 0,67 

Item 13 0,61 0,62 0,59 0,60 

Item 16 0,69 0,71 0,62 0,64 

Item 17 0,70 0,72 0,74 0,76 

Item 1 S 0,68 0,70 0,76 0,76 

Item 09 0,64 0,61 

Item 10 0,63 0,54 

Item 1·1 0,61 0,53 

Item 12 0,46 0,58 

Item 15 0,62 0,42 

Item 18 0,60 0,56 

Item 03 0,36 0,30 

Item 08 0,35 0,46 

Item 14 0,32 0,35 

Item 20 0,35 0,34 

Voor die weglating van Item 04 van etniese identifisering 
Na die weglating van Item 04 van etniese identifisering 
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totaalkorrelasies van al die items hoer as 0,25 vir albei groepe. Die finale skaal vir I 

die meting van etniese identifisering het gevolglik uit nege items bestaan. Die i 
maksimumtelling wat op die skaal behaal kon word, was 45 en die minimum 9. 'n 

Hoer telling dui op sterker identifisering met die onsgroep. Relatief hoe 

betroubaarheidskoeffisiente van 0,88 is vir sowel die swartmense as die witmense 

verkry. 

Die bewoording van die items wat die hoogste ladings op die tweede faktor gehad 

het, het betrekking op ekplorasie volgens die model van identiteitsontwikkeling van 

Marcia ( 1980), die verwerwing van identiteit asook betrokkenheid by die etniese 

groep deur deelname aan kulturele en ander bedrywighede. Dit wil voorkom ,of daar 

nie 'n skerp skeiding tussen eksplorasie en identiteitsverwerwing gemaak kan word 

nie, terwyl betrokkenheid by die etniese of kulturele groep nou met 

identiteitsverwerwing geassosieer kan word. Dit is moontlik dat eksplorasie beskou 

kan word as 'n vorm van betrokkenheid. Eksplorasie is gevolglik nie 'n fase wat 

identiteitsverwerwing voorafgaan nie, maar is - net soos deelname aan kulturele 

bedrywighede - 'n integrate deel van identiteitsverwerwing. Die tweede faktor het 

33,59 % van die variansie verklaar. 'n ltemontleding het aangetoon dat die item

totaalkorrelasies van al die items vir albei groepe aan die vereistes voldoen het. Die 

finale skaal het bestaan uit ses items, sodat 'n hoogste telling van 30 en 'n laagste 

telling van 6 moontlik was. Betroubaarheidskoeffisiente van 0,82 en 0, 78 is 

onderskeidelik vir die swartmense en die witmense verkry. 'n Hoer telling is 'n 

aanduiding van 'n groter mate van identiteitsverwerwing, eksplorasie en 

betrokkenheid. 

Die items wat die hoogste lading op die derde faktor gehad het, het 'n positiewe 

en 'n negatiewe pool weerspieel. Die negatiewe pool het betrekking gehad op 

ambivalensie ten opsigte van lidmaatskap van die eie etniese groep. Die positiewe 

pool het verband · gehou met die begeerte om die belange van die onsgroep te 

beskerm. Die bewoording van twee van die items verwys na die begeerte of 

bereidheid om die kultuur van die onsgroep te bewaar en in stand te hou (die 

positiewe pool). Die ander twee items hou verband met onduidelikheid oor die rol 

van etnisiteit in die respondent se lewe en gevoelens van ongemak oor lidmaatskap 

van 'n spesifieke etniese of kulturele groep (die negatiewe pool). (Die positiewe en 

negatiewe pool word nie weerspieel in die tekens van die ladings in Tabel 8.06 nie, 
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omdat die items omgedraai is, sodat hoer tellings met minder ambivalensie en 

sielkundige vereenselwiging met die onsgroep gepaardgegaan het.) Dit wil voorkom 

of bereidheid om die belange, identiteit en tradisies van die groep in stand te hou 

en te beskerm, korreleer met sekerheid oor die rel van etnisiteit en sielkundige 

gemak ten opsigte van die eie groeplidmaatskap. Die teenoorgestelde is waar van 

sielkundige ongemak wat lidmaatskap van die eie etniese groep betref. Hierdie 

faktor het 25,05 % van die variansie verklaar. Aangesien die item-totaalkorrelasies 

van al vier items by albei groepe hoer as 0,25 was, het die finale skaal uit vier 

items bestaan. Die maksimumtelling wat behaal ken word, was 20 en die minimum 

4. Die betroubaarheidskoeffisiente (0,56 vir die swartmense en 0,58 vir die 

witmense) was aansienlik laer as die vir die ander twee faktorveranderlikes wat met 

etniese identifisering verband hou. 'n Hoer telling dui op grater bereidheid om die 

kultuur en tradisies van die groep te beskerm en minder sielkundige ongemak wat 

lidmaatskap van die onsgroep betref. 

8.6.7 Persepsies van die etno-linguistiese vitaliteit van die onsgroep 

Die items in Vraag D09 (Afdeling D van Bylae A) het betrekking op persepsies van 

die drie dimensies van etno-linguistiese vitaliteit wat deur Bourhis et al. ( 1981) 

onderskei word, naamlik die status van 'n groep en die groep se taal, die numeriese 

verteenwoordiging van die groep en die institusionele ondersteuning wat die groep 

geniet. Die Subjective Vitality Questionnaire wat deur Bourhis et al. ontwikkel is, 

is aangepas vir die onderhawige studie. Die skaal wat in die onderhawige studie 

gebruik is, bestaan uit 24 items. Respondente moes hulle persepsies van die posisie 

van die onsgroep op vyfpunt semantiese differensiale aandui. Die bewoording van 

al die items het spesifiek verwys na die posisie van die onsgroep in 'n nuwe 

politieke bedeling, dit wit se na die verkiesing van 27 April 1994, in die area waar 

'n respondent woonagtig was. 

Soos reeds genoem, is die items van die oorspronklike Subjective Vitality 

Questionnaire aangepas vir die onderhawige ondersoek. So is drie items van 

Bourhis et al. ( 1981) wat betrekking het op geboortesyfers en immigrasie en 

emigrasie vervang met 'n enkele item waarin respondente gevra is of hulle van 

mening is dat die getalle van die onsgroep in hulle omgewing sal toeneem of 

afneem. Daar is ook 'n onderskeid gemaak tussen die gebruik van 'n groep se taal 
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in die elektroniese en gedrukte media, asook tussen primere/sekondere onderwys 

en tersiere onderwys. Items is bygevoeg wat betrekking het op die posisie van die 

groep se simbole; die mate waartoe die identiteit van die onsgroep en die groep se 

taal bedreig sal word; die mate waarin die onsgroep as 'n afsonderlike groep sal 

voortbestaan en die mate van selfbeskikking wat die onsgroep sal geniet. Aan die 

ander kant is items weggelaat wat verband hou met die mate van endogamie wat 

in 'n groep toegepas word; die mate waarin die taal van 'n groep in kerke en by 

godsdienstige byeenkomste gebruik word en die mate van kontak wat die lede van 

die onsgroep met ander groepe het. Dit is gedoen om die totale aantal items te 

verminder. Terwyl die gebruik van spesifieke tale in kerke nie ten tyde van die 

ondersoek 'n kwessie was nie, is 'n hele reeks vrae oor tussengroepkontak in 

Afdeling E van die vraelys ingesluit. In die lig van die standpunt van Van den 

Berghe (1981) dat die voortbestaan van 'n groep in groot mate van endogamie 

afhanklik is, is dit jammer dat die item oor endogamie weggelaat is. 

Aangesien die resultate van 'n hoofkomponentontleding aangetoon het dat vier 

eiewaardes groter as een, en 'n vyfde net-net kleiner was (0,96), is besluit om 

aanvanklik vier en vyf faktore te onttrek. Na die bestudering van die 

faktorstruktuurmatrikse na skuinsrotasie is besluit om die vyffaktoroplossing te 

gebruik. Die belangrikste rede vir hierdie besluit was die feit dat, alhoewel die vyfde 

faktor slegs uit een item bestaan het, dit betrekking gehad het op persepsies dat 

die identiteit van die onsgroep bedreig word. Teoreties kon persepsies van 

bedreiging 'n belangrike invloed op houdings en gedrag gehad het (Grant, 1992, 

1 993). Die faktorstruktuurmatriks van die vyffaktoroplossing na skuinsrotasie word 

in Tabel 8.08 gerapporteer. Die korrelasies tussen die verskillende faktore was soos 

volg: 'itaktor1,faktor21 = 0,53; 'itaktor1,faktor31 = 0,56; 'itaktor1, faktor4) = 0,41; 

fttaktor 1, faktor 51 = 0' 11 ; 

f1taktor 2, faktor 51 = 0,49; 

fttaktor 4, faktor 51 = 0,09. 

r(faktor 2. faktor 31 = 0, 6 2; 'ttaktor 2. faktor 41 = 0, 3 6; 

'itaktor 3, faktor 41 = 0, 44; 'itaktor 3, faktor 5) = 0, 3 2 en 

Die faktorstruktuur in Tabel 8.08 ondersteun net gedeeltelik die dimensies van etno

linguistiese vitaliteit wat deur Bourhis et al. ( 1 981) onderskei word. Die eerste 

faktor stem in groot mate ooreen met die dimensie wat met institusionele 

ondersteuning verband hou, maar het meer spesifiek betrekking op institusionele 

ondersteuning vir die taal van 'n groep. Slegs een item verwys na algemene 
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TABEL 8.08 
GEROTEERDE FAKTORSTRUKTUURMATRIKS VIR DIE SKAAL WAT 

BETREKKING HET OP DIE ETNO-LINGUISTIESE VITALITEIT VAN 'N GROEP 
VYFFAKTOROPLOSSING 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 
lnstitu- Status Hand ha- Hand ha- Persep-
sionele en wing van wing van sies van 

ondersteun- mag identiteit simbole bedrei-
ing ging 

Ladings Ladings Ladings Ladings Ladings 

Item 04 Mate waarin groep se taal in '" 0,04 -0,09 -0,01 0,03 
regeringsinstellings gebruik sal word 

Item 11 Mate waarin groep se taal in ,,i -0,02 -0,05 0, 12 -0,01 
die sakesektor gebruik sal word 

Item 05 Mate van beheer wat groep '~•" -0, 12 0,02 0,06 0,03 
oor sake- en ekonomiese 
aangeleenthede sal he 

Item 20 Mate waarin groep se taal as ,. -0, 16 0,01 0, 10 -0, 17 
medium van onderrig aan universiteite 
gebruik sal word 

Item 03 Hoe hoog groep se taal '()~$() 0,20 -0, 16 0,06 0,14 
internasionaal geag sal word 

Item 1 7 Mate waarin tydskrifte, ,~.4' 0,09 0, 10 0,08 -0,07 
boeke en koerante in groep se taal 
gedruk sal word 

Item 09 Mate waarin groep se taal as ''•" 0,31 0, 17 -0, 12 -0, 16 
medium van onderrig in skole gebruik 
sal word 

Item 1 2 Hoe goed groep in die 'C),/l~ 0,07 0,25 -0,01 0,21 
kulturele lewe verteenwoordig sal 
word 

Item 08 Mate waarin groep 'n 0,01 \.)) -0,08 0, 13 -0,01 
numeriese minderheid of meerderheid 
sal vorm 

Item 01 Skatting van die persentasie -0, 13 ... ~ -0,06 0, 15 -0,09 
van totale bevolking van area wat uit 
lede van groep sal bestaan 

Item 14 Mate waarin groep se getalle -0, 14 ,,~ 0,24 -0,03 0,02 
sal afneem of toeneem 

Item 07 Hoe hoog groep in die area 0, 18 ,,, 0, 12 -0,03 -0,02 
geag sal word 

Item 02 Hoe hoog groep se taal in 0,33 '"' 0,00 -0,05 0,05 
die area geag sal word 

Item 1 0 Hoeveel politieke mag groep -0,04 ,. -0, 11 0,07 0,10 
sat he 

Item 06 Mate waarin groep se taal in 0,35 '" 0, 11 -0, 11 0,09 
die elektroniese media gebruik sal 
word 
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TABEL 8.08 (Vervolg) 
GEROTEERDE FAKTORSTRUKTUURMATRIKS VIR DIE SKAAL WAT 

BETREKKING HET OP DIE ETNO-LINGUISTIESE VITALITEIT VAN 'N GROEP 
VYFFAKTOROPLOSSING 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 
Ins ti tu- Status Handha- Handha- Persep-
sionele en wing van wing van sies van 
onder- mag identiteit simbole bedrei-

steuning ging 

Ladings Ladings Ladings Ladings Ladings 

Item 1 6 Hoe trots lede op groep se -0, 13 0,03 '" 0,04 -0,00 
kultuur en geskiedenis sal wees 

Item 18 Mate waarin groep 'n 0,21 -0, 13 ,., 0, 10 -0,28 
onderskeibare groep sal bly 

Item 1 3 Hoe sterk en aktief groep sal 0, 12 0,27 ,. -0,03 0,10 
wees 

Item 15 Hoe welvarend groep sal 0,26 0,02 ,. 0,02 -0,21 
wees 

Item 23 Mate van beskerming wat 0,04 0, 17 '" 0, 16 0,23 
groep se taal sal geniet 

Item 24 Mate van vryheid en 0,01 0,23 ... 0,20 0,23 
selfbeskikking wat groep sal geniet 

Item 21 Mate waarin groep toegelaat 0, 12 0,09 0,04 ,,, 0,06 
sal word om die groep se simbole in 
die openbaar te gebruik 

Item 1 9 Mate waarin groep se 0, 12 0,25 -0,03 ,,, -0,04 
simbole amptelik erken sal word 

Item 22 Mate waarin die kultuur en -0, 11 0, 12 -0,03 0,01 b~Q 
identiteit van groep bedreig sal word 
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kulturele bedrywighede, terwyl 'n ander een betrekking het op die beheer wat 'n 

groep oor ekonomiese en sake-aangeleenthede het. Die afleiding kan gemaak word 

dat die mate waarin 'n groep 'n hou~as op die ekonomiese sektor geniet, in groot 

mate bepaal hoeveel die groep se taal in die sektor gebruik word. Die meeste van 

die variansie, naamlik 38, 74 %, is deur hierdie faktor verklaar. Dit kan beskou word 

as 'n aanduiding dat institusionele ondersteuning - en meer spesifiek ondersteuning 

vir die taal van 'n groep - beskou kan word as een van die belangrikste faktore wat 

.die etno-linguistiese vitaliteit van 'n groep bepaal. Die item-totaalkorrelasies van al 

die items was hoer as 0,25 vir die swartmense en die witmense (Tabet 8.09). Die 

faktorveranderlike, institusionele ondersteuning, is saamgestel uit die agt items wat 

die hoogste ladings op die eerste faktor gehad het. 'n Hoogste telling van 40 en 'n 

laagste telling van 8 was moontlik. Betroubaarheidskoeffisiente van 0,81 en 0,88 

is onderskeidelik vir die swartmense en die witmense verkry. 'n Hoer telling hou 

verband met persepsies dat die onsgroep groter institusionele ondersteuning sal 

geniet. 

Die items wat die hoogste ladings op die tweede faktor gehad het, hou verband 

met die status en mag van die onsgroep in 'n bepaalde area en het 25,44 % van 

die variansie verklaar. In teenstelling met die teorie van Bourhis et al. ( 1 981) het 

al die items wat verwys na die getalleverteenwoordiging van 'n groep ook die 

hoogste ladings op hierdie faktor gehad. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat 

die status en die numeriese verteenwoordiging van 'n groep nie as twee 

afsonderlike dimensies van etno-linguistiese vitaliteit beskou kan word nie. Dit is 

moontlik dat die getalleverteenwoordiging van 'n groep in 'n demokratiese bestel 

direk met die status en mag van 'n groep verband hou. Dit is opvallend dat die 

gebruik van die groep se taal in die elektroniese media die hoogste lading op die 

tweede faktor gehad het, alhoewel hierdie item ook 'n beduidende lading pp die 

eerste faktor gehad het. Dit wil voorkom of die gebruik van 'n taal in die 

elektroniese media ook met invloed en mag verband hou. 'n Ander interessante 

kenmerk van die faktorstruktuur is dat die internasionale status van 'n taal die 

hoogste lading op die eerste faktor gehad het, terwyl die plaaslike status van 'n taal 

weer die hoogste op die tweede faktor gelaai het. Die plaaslike status van 'n taal -

meer as internasionale status - word waarskynlik in groot mate bepaal deur die 

status- en magshierargie in 'n samelewing. lnternasionale status kan weer 'n 

belangrike bron van ondersteuning vir 'n taal of 'n taalgroep wees. Aangesien die 
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TABEL 8.09 
RESULTATE VAN ITEMONTLEDINGS VIR DIE VERANDERLIKES WAT VERBAND 

HOU MET DIE ETNO-LINGUISTIESE VITALITEIT VAN 'N GROEP 

Gekorrigeerde 
item-totaalkorrelasies 

Swartmense Witmense 

lnstitusionele Item 03 0.42 0,54 
ondersteuning 

Item 04 0,63 0,73 

Item 05 0,61 0,59 

Item 09 0.49 0,69 

Item 11 0,61 0,74 

Item 12 0,40 0,60 

Item 17 0,52 0,66 

Item 20 0.48 0,65 

Status en mag Item 01 0,48 0,55 

Item 02 0,57 0,64 

Item 06 0,51 0,61 

Item 07 0,61 0,69 

Item 08 0,60 0,73 

Item 10 0,28 0,31 

Item 14 0,62 0,50 

Handhawing Item 13 0,51 0,67 
van 
identiteit Item 15 0,36 0,58 

Item 16 0,57 0.45 

Item 18 0,28 0,55 

Item 23 0,59 0,60 

Item 24 0,63 0,56 

Handhawing Item 19 0,51 0,62 
van simbole 

Item 21 0,51 0,62 
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item-totaalkorrelasies deurgaans hoer as 0,25 was, is die faktorveranderlike, status 

en mag, saamgestel uit die som van al sewe items wat die hoogste ladings op die 

tweede faktor gehad het. Die hoogste moontlike tellings was 35 en die laagste 7. 

Die betroubaarheidskoeffisient vir die swartmense was 0, 79 en die vir die witmense 

0,83. Hoer tellings is 'n aanduiding dat die groep 'n hoer status en meer mag sat 

geniet. 

Die ses items wat die hoogste ladings op die derde faktor gehad het en 15,23 % 

van die variansie verklaar het, het verband gehou met trots in die groep en die 

handhawing van die identiteit van die groep in 'n nuwe bedeling. 'n Derde dimensie 

van etno-linguistiese vitaliteit - handhawing van identiteit - kan gevolglik onderskei 

word. Die faktorveranderlike, handhawing van identiteit, weerspieel die som van 

die ses items wat die hoogste ladings op hierdie faktor gehad het. 'n 

Maksimumtelling van 30 en 'n minimum van 5 was moontlik. Die item

totaalkorrelasies van al die items was hoer as 0,25 en die 

betroubaarheidskoeffisiente vir die swartmense en die witmense was onderskeidelik 

0, 74 en 0,81. Hoer tellings hou verband met persepsies dat die groep wet in staat 

sal wees om hulle identiteit te handhaaf. 

Die twee items wat die hoogste ladings op die vierde faktor gehad het, het 

betrekking gehad op die gebruik en amptelike erkenning van 'n groep se simbole. 

Hierdie faktor het 12,34 % van die variansie verklaar. Die feit dat die gebruik van 

simbole as 'n afsonderlike dimensie beskou kan word, kan moontlik toegeskryf 

word aan die feit dat nasionale simbole 'n belangrike besprekingspunt was aan die 

vooraand van die nuwe bedeling in Suid-Afrika. Dit kan ook impliseer dat simbole 

op sigself 'n belangrike rol in die handhawing van die identiteit van 'n groep kan 

speel. Die hoogste moontlike telling op die faktorveranderlike, handhawing van 

simbole, was 10 en die laagste 2. Die item-totaalkorrelasies van albei items was 

bevredigend vir die swartmense en die witmense. Die betroubaarheidskoeffisiente 

(0,68 vir die swartmense en 0, 77 vir die witmense) was effens laer as die vir die 

ander veranderlikes. Hoer tellings dui op persepsies dat die groep se simbole wet 

erkenning sat geniet en dat die lede toegelaat sat word om die simbole in die 

openbaar te gebruik. 

Persepsies van bedreiging, die vyfde faktor, is moontlik 'n addisionele dimensie van 
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etno-linguistiese vitaliteit. Alhoewel slegs een item die hoogste lading op hierdie 

faktor gehad het, het die faktor soveel as 8,26 % van die variansie verklaar. As 

gevolg van die feit dat slegs een item op hierdie faktor gelaai het, is item

totaalkorrelasies en betroubaarheidskoeffisiente nie bereken nie. Tellings vir die 

faktorveranderlike kon tussen vyf en een wissel. 'n Hoe telling is 'n aanduiding van 

persepsies dat die identiteit van die onsgroep wel bedreig word. 

8.6.8 Kontak met ander groepe 

Twee vrae is ingesluit om te bepaal in watter mate respondente kontak met die 

ander rassegroep gehad het (Vraag E03 en Vraag E04 van Afdeling Evan Bylae A). 

Swartmense se kontak met witmense en witmense se kontak met swartmense was 

ter sprake. Vraag E03 het betrekking gehad op woonbuurtkontak; kontak met 

vriende van die ander groep by die eie huis, ander huise of die huise van vriende; 

kontak by godsdienstige geleenthede asook by sosiale geleenthede. Vier 

responsmoontlikhede is gegee: nooit; selde; taamlik dikwels en baie. Die laagste 

moontlike telling was een en die hoogste moontlike telling vier. 'n Hoer telling is 'n 

aanduiding dat 'n persoon of groep meer kontak met lede van die ander rassegroep 

gehad het. 

Vraag E04 het verband gehou met die rassesamestelling van verskillende 

samelewingskontekste. Daar is onderskei tussen woonbuurtes, kerke, die skole in 

die respondent se woonbuurt wat deur die meeste lede van die onsgroep bygewoon 

word en ander skole in dieselfde woonbuurt. Respondente moes by elke konteks 

aandui of dit omtrent heeltemal wit; oorwegend wit; ongeveer helfte swart, helfte 

wit; oorwegend swart of omtrent heeltemal swart was. Die hoogste moontlike 

telling was vyf en die laagste moontlike telling was een. Die tellings van witmense 

is omgedraai sodat 'n hoer telling by al die groepe verband gehou het met 'n groter 

mate van rasse-integrasie in 'n bepaalde konteks. 

8.6.9 Koqnitiewe persepsies en subjektiewe ervarings van relatiewe deprivasie 

Kognitiewe persepsies van relatiewe deprivasie is gemeet met behulp van die Self

Anchoring Striving Scale wat aanvanklik deur Cantril (1965) ontwikkel is en deur 

Appelgryn (1985) aangepas is (Afdeling F van Bylae A). 'n Voorstelling van 'n leer 
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met 10 sporte en 'n stel van 10 trappies is aan respondente voorgehou. Die 

boonste sport (9) stel die beste moontlike posisie in 'n samelewing voor en die 

onderste sport/trappie (0) die slegste moor'dike posisie. Daar is van respondente 

verwag om hulle eie posisie en die van die onsgroep en relevante hullegroepe op 

die leer/trappies aan te dui. Hierdie tegniek is 'n eenvoudige en aanpasbare metode 

waarvolgens respondente hulle eie persepsies van hulle sosiale realiteit kan 

weergee. Volgens Pettigrew (1967) is dit in die besonder geskik vir interkulturele 

navorsing, omdat die formaat vertalingsprobleme tot die minimum beperk. Die 

Cantril-skaal is verder eenvoudig, op die punt at en maklik om te begryp en te 

beantwoord. Dit kan verder op 'n wye verskeidenheid situasies toegepas word. 

In die onderhawige studie is respondente gevra om hulle persepsies ten opsigte van 

die sosiale, finansiele, politieke en werksituasie weer te gee. 'n Omskrywing van 

elke term moes deur die onderhoudvoerders aan respondente voorgelees word. 

Persepsies van relatiewe deprivasie ten tyde van die ondersoek is bepaal deur 

respondente te vra om 'n aanduiding te gee van hulle eie situasie, die situasie van 

die onsgroep en die situasie van relevante hullegroepe soos wat hulle dit ten tyde 

van die ondersoek ervaar het. Persepsies van relatiewe geantisipeerde deprivasie 

is verkry deur respondente te vra om aan te dui hoe hulle elke situasie oor vyf jaar 

visualiseer. Daar is onderskei tussen die persoonlike situasie van 'n respondent en 

die situasie van Afrikaanssprekende witmense, Engelssprekende witmense en 

swartmense. 

Tellings vir die verskillende vorms van relatiewe deprivasie is soos volg bereken: 

* 

* 

* 

Relatiewe persoonlike deprivasie - die verskil tussen respondente se 

evaluerings van hulle persoonlike situasie en die situasie van die onsgroep 

of 'n hullegroep. 

Relatiewe groepdeprivasie - die verskil tussen respondente se evaluerings 

van die situasie van die onsgroep en die situasie van 'n hullegroep. 

Relatiewe geantisipeerde deprivasie - die verskil tussen respondente se 

evaluerings van 'n situasie ten tyde van die ondersoek en dieselfde 

situasie oor vyf jaar. Relatiewe geantisipeerde deprivasie is bereken vir die 
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persoonlike situasie van respondente asook vir die situasie van die 

onsgroep. 

Die waardes van die sporte/trappies is herkodeer om van 1 tot 10 te strek. Daarna 

is tel kens 10 by die verskiltellings gevoeg om negatiewe tellings uit te skakel. 

Gevolglik dui tellings kleiner as 10 op die teenwoordigheid van re/a tie we deprivasie 

en tellings groter as 10 op die afwesigheid van deprivasie. 

Relatiewe affektiewe deprivasie ten opsigte van die situasie van die onsgroep is 

bepaal viral vier situasies (die sosiale, finansiele, politieke en werksituasie). In die 

geval van swartmense is witmense as die hullegroep beskou en vice versa. Daar 

is gebruik gemaak van vyfpunt semantiese differensiale. In die eerste drie items 

moes respondente aandui hoe kwaad, gefrustreerd en depressief hulle oor die 

resultate van vergelykings tussen die onsgroep en die hullegroep voel, terwyl hulle 

in die vierde item 'n aanduiding moes gee van die mate waarin hulle die situasie as 

regverdig of onregverdig beskou. 

Hoofkomponentontledings het aangetoon dat slegs een eiewaarde groter as een 

was vir al vier vorms van relatiewe affektiewe deprivasie. Die 

faktorstruktuurmatrikse wat in Tabel 8. 10 gerapporteer word, toon aan dat al die 

items beduidende ladings gehad het op die een faktor wat telkens onttrek is. Die 

item-totaalkorrelasies van al die items was ook deurgaans hoer as 0,25 

(Tabel 8.11 ). Die waardes van al vier items is gevolglik bymekaar getel om 

affektiewe deprivasietellings te bereken en 'n hoogste telling van 20 en 'n laagste 

telling van 4 was telkens moontlik. 'n Hoer telling het aangedui dat 'n respondent 

meer affektiewe deprivasie ervaar het. Die verkree betroubaarheidskoeffisiente was 

relatief hoog (0,87 en hoer), wat 'n aanduiding is dat redelik betroubare metings 

van relatiewe affektiewe deprivasie verkry is (kyk Tabel 8.12). 

8.6. 10 Toekomspersepsies. houding teenoor onderhandeling en militantheid 

Vraag G01 (Afdeling G in Bylae A) bevat items wat verband hou met houding 

teenoor en persepsies van tussengroepverhoudinge, misdaad, geweld, militantheid 

en onderhandeling as oplossing vir die probleme van Suid-Afrika. Die items het 'n 

Likert-formaat met vyf responsmoontlikhede elk: stem bes/is saam; stem saam; 
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TABEL 8.10 
FAKTORSTRUKTUURMATRIKSE VIR DIE VERSKILLENDE VORMS VAN 

RELATIEWE AFfEKTIEWE DEPRIVASIE 
EENFAKTOROPLOSSINGS 

Faktor 1 Faktor 1 Faktor 1 Faktor 1 
Sosiale Finansiele Politieke Werk-
situasie situasie situasie situasie 

Ladings Ladings Ladings Ladings 

Item 01 Vreeslik kwaad/ 0,89 0,90 0,88 0,90 
Glad nie kwaad nie 

Item 02 Vreeslik gefrustreerd/ 0,88 0,91 0,90 0,91 
Glad nie gefrustreerd nie 

Item 03 Vreeslik depressief/ 0,85 0,88 0,85 0,89 
Glad nie depressief nie 

Item 04 Heeltemal onregverdig/ 0,75 0,77 0,69 0,79 
Heeltemal regverdig 

TABEL 8.11 
RESUL TATE VAN ITEMONTLEDINGS VIR DIE VERSKILLENDE VORMS 

VAN RELATIEWE AFFEKTIEWE DEPRIVASIE 

Gekorrigeerde item-totaalkorrelasies 

Sosiale Finansiele Politieke Werk-
situasie situasie situasie situasie 

Swart- Wit- Swart- Wit- Swart- Wit- Swart- Wit-
mense mense mense mense mense mense mense mense 

Item 01 0,79 0,80 0,74 0,80 0,81 0,81 0,74 0,84 

Item 02 0,80 0,81 0,83 0,81 0,84 0,84 0,82 0,83 

Item 03 0,78 0,70 0,78 0,72 0,84 0,71 0,83 0,75 

Item 04 0,62 0,64 0,58 0,63 0,67 0,61 0,65 0,69 

TABEL 8.12 
BETROUBAARHEIDSKOeFFISleNTE VIR DIE VERSKILLENDE VORMS VAN 

RELATIEWE AFFEKTIEWE DEPRIVASIE 

Sosiale Finansiele Politieke Werk-
situasie situasie situasie situasie 

Wit- Swart- Swart- Wit- Swart- Wit- Swart- Wit-
mense mense mense mense mense mense mense mense 

Betroubaarheids- 0,88 0,88 I 0,87 I 0,88 ~ 0,91 I 0,88 I 0,89 0,90 
koeffisiente 
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onseker; stem nie saam nie en stem bes/is nie saam nie. Agt van die items wat 

betrekking het op houding teenoor militantheid en onderhandeling is geneem uit 'n 

militantheidskaal wat deur Appelgryn (1985) gebruik is en soortgelyk is aan 'n skJal 

wat deur Abeles (1972) toegepas is vir die meting van militantheid onder swart 

Amerikaners (Item 01 - Item 06, Item 07 en Item 13). Die bewoording van die 

items is egter aangepas om voorsiening te maak vir omstandighede ten tyde van 

die onderhawige ondersoek en die feit dat die opname onder swartmense en 

witmense gedoen is. Items wat veral op onderhandeling gefokus het, is bygevoeg. 

Die resultate van 'n hoofkomponentontleding het aan die lig gebring dat vier 

eiewaardes groter as een was, waarna drie en vier faktore onttrek is. Die keuse het 

uiteindelik op die driefaktoroplossing geval, omdat die beter interpreteerbare faktore 

opgelewer het. Die faktorstruktuurmatriks van die driefaktoroplossing na 

skuinsrotasie word in Tabet 8.13 weergegee. 

Ses items het die hoogste lading op die eerste faktor gehad, wat 34,28 % van die 

variansie verklaar het. Omdat die ladings van Item 14 ("Witmense behoort die 

oorlogpraatjies van sekere leiers in Suid-Afrika bloot te ignoreer") en Item 09 

("Konflik tussen witmense en swartmense in Suid-Afrika het onvermydelik 

geword") nie hoer as 0,25 was nie, is hulle weggelaat uit die berekening van die 

faktorveranderlike. Die ander vier items hou almal verband met persepsies oor 

omstandighede in Suid-Afrika na die verkiesing van 27 April 1994. Daar word 

verwys na geweld, die veiligheidstoestand, misdaad en tussengroepverhoudinge. 

Die item-totaalkorrelasies van al die items was hoer as 0,25 vir albei groepe 

(Tabel 8.14). Die faktorveranderlike, toekomspersepsies, is saamgestel uit die som 

van die vier items wat beduidende ladings op hierdie faktor gehad het. Tellings kon 

van 4 tot 20 varieer. 'n Hoer telling dui op gunstiger toekomspersepsies. Die 

verkree betroubaarheidskoeffisiente was 0,63 vir die swartmense en 0, 75 vir die 

witmense. 

Vyf items het die hoogste ladings op die tweede faktor gehad, wat 31 ,85 % van 

die variansie verklaar het. Die lading van Item 02 ("Om slegs met mense in 

gesagsposisies te onderhandel, sal nooit die probleme van hierdie land oplos nie") 

was egter kleiner as 0,25 en gevolglik is die item in die verdere verwerkings buite 

rekening gelaat. Die oorblywende items het almal betrekking gehad op houding 
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TABEL 8.13 
GEROTEERDE FAKTORSTRUKTUURMATRIKS VIR DIE ITEMS WAT VERBAND 

HOU MET MILITANTHEID, ONDERHANDELING EN TOEKOMSPERSEPSIES 
DRIEFAKTOROPLOSSING 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 
Toekoms- Houding Militantheid 
persepsies teenoor 

onderhandeling 

Ladings Ladings Ladings 

Item 15 Dit sal baie veiliger wees om in Suid-Afrika ,. 0,04 -0,08 
te woon na die verkiesing van 27 April 1994 

Item 11 Geweld sal sekerlik afneem in 'n nuwe '" 0,09 -0,03 
politieke bedeling 

Item 17 Verhoudinge tussen swartmense en '" 0, 15 0,07 
witmense sal verbeter in 'n nuwe politieke bedeling 

Item 14 Witmense/swartmense behoort die '" 0,24 0,06 
oorlogpraatjies van sekere leiers in Suid-Afrika bloot 
te ignoreer 

Item 09 Konflik tussen witmense en swartmense in "a' 0,03 -0,09 
Suid-Afrika het onvermydelik geword 

Item 16 Misdaad sal toeneem in 'n nuwe politieke "'" 0,09 -0,06 
bedeling 

Item 08 Vrede en voorspoed vir almal kan slegs 0,01 ,. 0,02 
deur onderhandelings verseker word 

Item 06 Onderhandelings tussen die leiers van -0,06 ,. 0,03 
groepe is die beste manier om oplossings vir die 
probleme van ons land te vind 

Item 10 Die onderhandelingsproses het tot 'n 0,26 '" -0, 17 
regverdige bedeling vir alle groepe in Suid-Afrika 
aanleiding gegee 

Item 02 Om slegs met mense in gesagsposisies te -0,08 ~ .. 0, 11 
onderhandel, sal nooit die probleme van hierdie land 
oplos nie 

Item 12 Oorlog is die enigste alternatief vir -0, 17 ... -0,20 
witmense/swartmense in Suid-Afrika 

247 



TABEL 8.13 (Vervolg) 
GEROTEERDE FAKTORSTRUKTUURMATRIKS VIR DIE ITEMS WAT VERBAND 

HOU MET MILITANTHEID, ONDERHANDELING EN TOEKOMSPERSEPSIES 
DRIEFAKTOROPLOSSING 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 
Toekoms- Houding Militantheid 
persepsies teenoor 

onderhandeling 

Ladings Ladings Ladings 

Item 04 Politieke leiers is onverantwoordelik 0,07 -0, 15 ,.l 
wanneer hulle opstand en gewelddadige verset 
aanmoedig 

Item 07 Die leiers van groepe gaan te ver wanneer -0,06 -0,09 '" hulle opstande en dade van geweld loot 

Item 03 Daar bestaan geen regverdiging vir die 0,05 0, 17 'Q 
gebruik van geweld om politieke regte te verkry of 
te behou nie 

Item 05 Die gebruik van geweld om politieke regte -0,09 0.40 '" te verkry of te behou moet ten alle koste vermy 
word 

Item 1 3 Geen politieke verandering kan sonder -0,09 -0,29 ..... 
geweld plaasvind nie 

Item 01 Mense behoort alle middele - insluitende -0,02 -0,31 "" geweld - te gebruik om politieke regte te bekom of 
te behou 
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TABEL 8.14 
RESULTATE VAN ITEMONTLEDINGS VIR TOEKOMSPERSEPSIES, 

HOUDING TEENOOR ONDERHANDELING EN MILITANTHEID 

Gekorrigeerde 
item-totaalkorrelasies 

Swartmense Witmense 

Toekomspersepsies Item 11 0,46 0,54 

Item 15 0,42 0,61 

Item 16 0,34 0,45 

Item 17 0,42 0,57 

Houding teenoor Item 06 0,56 0,50 
onderhandeling 

Item 08 0,62 0,56 

Item 10 0,29 0,38 

Item 12 0,34 0,41 

Militantheid Item 01 0,36 0,52 

Item 03 0,33 0,55 

Item 04 0,41 0,47 

Item 05 0,37 0,59 

Item 07 0,34 0,45 

Item 13 0,38 0,38 
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teenoor onderhandeling as 'n strategie om oplossings vir Suid-Afrika se probleme 

te vind. Aangesien houding teenoor onderhandeling 'n aparte faktor gevorm het, 

kan dit nie as 'n integrale deel van militantheid beskou word nie. Dit beteken dat 

'n positiewe houding teenoor onderhandeling nie noodwendig impliseer dat 

militantheid afgekeur word nie. Die item-totaalkorrelasies van al die items was hoer 

as 0,25 en die faktorveranderlike, houding teenoor onderhandeling, is bereken deur 

tellings op die vier oorblywende items bymekaar te tel. 'n Hoogste telling van 20 

en 'n laagste telling van 4 kon behaal word. Hoer tellings word geassosieer met 'n 

positiewer houding teenoor onderhandeling. Die betroubaarheidskoeffisient vir die 

swartmense was 0,65 en die vir die witmense 0,68. 

Al die items wat die hoogste lading op die derde faktor gehad het, is afkomstig uit 

die militantheidskaal wat deur Appelgryn (1985) gebruik is en het 33,87 % van die 

variansie verklaar. Die bewoording van die items hou direk verband met militante 

houdings. Nie een van die items wat op onderhandeling betrekking het, het die 

hoogste lading op hierdie faktor gehad nie. Aangesien die faktorladings en item

totaalkorrelasies van al ses items hoer as 0,25 was, is die faktorveranderlike, 

militantheid, bereken deur die tellings van al ses items bymekaar te tel. 'n 

Betroubaarheidskoeffisient van 0,64 is vir die swartmense verkry, terwyl die 

ooreenstemmende koeffisient vir die witmense 0, 75 was. Die maksimumtelling was 

30 en die minimum 6. Dit is belangrik om daarop te let dat hoer tellings op hierdie 

veranderlike 'n aanduiding was van meer militantheid. 

Die korrelasies tussen die faktore was soos volg: '<taktor 1. taktor 2) = 0,53; 

'<faktor 1, faktor 3) = -0,05 en '<faktor 2, faktor 3) = 0,34. 

8.6. 11 Gevoelens van onsekerheid ten tyde van grootskaalse sosiale en politieke 

verandering 

Die items in Vraag G02 (Afdeling G van Bylae A) het verband gehou met gevoelens 

van onsekerheid wat met grootskaalse politieke en sosiale veranderings verband 

hou. Die eerste vyf items is geneem uit 'n skaal wat deur professor Johan 

Schoeman en ander dosente van die Departement Sielkunde van die Universiteit 

van Pretoria ontwikkel is vir gebruik in hulle eie navorsing. Die sesde item is deur 

die onderhawige navorser bygevoeg. Die Likert-tipe items het elkeen vyf 
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responsmoontlikhede gehad: stem bes/is saam; stem saam; onseker; stem nie saam 

nie en stem bes/is nie saam nie. 

Die resultate van 'n hoofkomponentontleding het aangedui dat daar slegs een 

duidelik onderskeibare faktor was, waarna slegs een faktor in 'n 

hooffaktorontleding onttrek is (Tabel 8.15). Alhoewel al die items beduidende 

ladings op die een faktor gehad het, het die resultate van itemontledings aangedui 

dat vier van die items by 6f die swartmense 6f die witmense 'n item-totaalkorrelasie 

van laer as 0,25 gehad het (Tabel 8.16). Al vier items het verband gehou met 

aanpassingsresponse op veranderings in die land. Die prosedure wat in Afdeling 8.5 

beskryf word, het uiteindelik daartoe gelei dat drie items (Item 01, Item 04 en 

Item 05) weggelaat is. Die finale skaal is saamgestel uit die som van die 

oorblywende drie items. Die hoogste tellings wat behaal kon word, was 15, en die 

laagste 3. Betroubaarheidskoeffisiente van 0,51 en 0,66 is onderskeidelik vir die 

swartmense en die witmense verkry. Hoer tellings is 'n aanduiding van groter 

onsekerheid. 

8.6. 12 Tussengroepgedrag 

In Vraag G03 (Afdeling G van Bylae A) is 12 items ingesluit wat betrekking het op 

sosiale gedrag teenoor lede van 'n ander rassegroep. Die items is geselekteer uit 

'n skaal wat deur me. Lilian Ing van ABSA-bank gebruik word in 'n 

verhoudingsontwikkelingkursus. Die items is aangepas vir die doeleindes van die 

onderhawige studie. Die bewoording van die items hou verband met verskillende 

vorms van tussengroepgedrag wat wissel van die vermyding van kontak tot 

pogings om hullegroeplede beter te leer ken en te verstaan. In die geval van 

swartmense is witmense as die hullegroep beskou, terwyl witmense gevra is om 

hulle gedrag teenoor swartmense te evalueer. Al die items het 'n Likert-formaat en 

respondente moes telkens op 'n vierpuntskaal aandui hoe dikwels hulle sekere 

vorms van gedrag openbaar. Die vier responsmoontlikhede was amper nooit; selde; 

soms en baie dikwels. 

'n Hoofkomponentontleding het aangetoon dat drie eiewaardes groter as een was, 

maar dit het uiteindelik geblyk dat 'n tweefaktoroplossing meer interpreteerbaar 

was. Die resultate van die hooffaktorontleding met skuinsrotasie 
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TABEL 8.15 
FAKTORSTRUKTUURMATRIKS VIR DIE ONSEKERHEIDSKAAL 

EENFAKTOROPLOSSING 

Faktor 1 
Onsekerheid 

Ladings 

Item 03 Ek is nie daartoe in staat om by die tempo '" van veranderings in die land by te hou nie 

Item 06 Die tempo waarteen verandering in die ,,, 
land plaasvind, laat my onseker en/of beangs voel 

Item 04 Ek wens ek kon in 'n land woon waar die ,. 
pas van verandering stadiger is 

Item 05 Ek voel heeltemal daartoe in staat om by , .. 
die pas van hervorming en verandering in die land 
by te hou en aan te pas 

Item 02 My lewe is grondig verander deur 'Q 
onlangse ontwikkelings in die land 

Item 01 Ek het min beheer oor veranderende .,,. 
omstandighede wat my as persoon aansienlik raak 

TABEL 8.16 
RESUL TATE VAN ITEMONTLEDINGS VIR ONSEKERHEID 

Gekorrigeerde item-totaalkorrelasies 

Swartmense Witmense 

Voor 
. Na .. Voor 

. 
Item 01 0,34 0,24 

Item 02 0,21 0,26 0,43 

Item 03 0,46 0,36 0,61 

Item 04 0,20 0,60 

Item 05 0,20 0,51 

Item 06 0.41 0,37 0,55 

• Voor die weglating van Item 01, Item 04 en Item 05 
"Na die weglating van Item 01, Item 04 en Item 05 
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0.43 
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(tweefaktoroplossing) word in Tabel 8.17 gerapporteer. Die twee faktore het 

onderskeidelik 65,45 % en 34,55 % van die variansie verklaar as alle ander 

moontlike faktore uitgeskakel is. Die korrelasie tussen die twee faktore was 

r = 0, 18. 

Die sewe items wat die hoogste lading op die eerste faktor gehad het, het almal 

verwys na positiewe, ondersteunende en empatiese sosiale gedrag teenoor lede van 

die hullegroep. Die faktorveranderlike, positiewe tussengroepgedrag, is saamgestel 

uit die som van hierdie items. Al sewe items kon vir die berekening van die 

faktorveranderlike in berekening gebring word, omdat die item-totaalkorrelasies 

deurgaans hoer as 0,25 was (Tabel 8.18). 'n Hoer telling was by hierdie 

veranderlike, asook by die faktorveranderlike wat op die tweede faktor gebaseer is, 

'n aanduiding van positiewe tussengroepgedrag. Die maksimumtelling wat behaal 

kon word, was 28, en die minimum 4. Die verkree betroubaarheidskoeffisiente was 

0,81 vir die swartmense en 0,85 vir die witmense. 

Die tweede faktor vorm feitlik 'n direkte teenpool vir die eerste. Orie van die vyf 

items hou verband met die vermyding van tussengroepkontak of die ondersteuning 

van rassesegregasie. Die ander twee items het betrekking op stereotipering en 

vooroordele. ltemontledings het egter aangedui dat een item (Item 05 - "Hoe 

dikwels herhaal u woorde, stellings, gerugte of grappies wat vooroordele teenoor 

swartmense versterk") vir die witmense nie 'n diskriminasiewaarde van groter as 

0,25 gehad het nie. Twee ander items (Item 01 en Item 07) het weer by die 

swartmense nie aan die gestelde vereistes voldoen nie. Die bewoording van hierdie 

twee items hou verband met die vermyding van tussengroepkontak en die 

ondersteuning van politieke partye wat rassesegregasie bevorder. Rassesegregasie 

was waarskynlik nie vir die swartmense aanvaarbaar nie en hulle het gevolglik 

probleme gehad om die betrokke items te voltooi. Die faktorveranderlike, negatiewe 

tussengroepgedrag, is uiteindelik saamgestel uit die twee items wat by albei groepe 

bevredigende item-totaalkorrelasies gehad het. Die hoogste telling wat behaal kon 

word, was agt, en die laagste telling twee. Betroubaarheidskoeffisiente van 0,45 

vir die swartmense en 0,63 vir die witmense is verkry. Die besonder lae 

betroubaarheidskoeffisient vir die swartmense is moontlik 'n aanduiding dat hulle 

ook probleme gehad het met die beantwoording van die twee oorblywende items. 
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TABEL 8.17 
GEROTEERDE FAKTORSTRUKTUURMATRIKS VIR DIE SKAAL VIR 

TUSSENGROEPGEDRAG 
TWEEFAKTOROPLOSSING 

Faktor 1 Faktor 2 
Positiewe Negatiewe 

tussengroep- tussengroep-
gedrag gedrag 

Ladings Ladings 

Item 03 Probeer u om swartmense/witmense te laat voel dat hulle ., .. 0,09 
welkom is en aanvaar word by sosiale of godsdienstige 
geleenthede of by u werkplek? 

Item 12 Doen u moeite om swartmense/witmense met respek en ,,n -0, 18 
waardigheid te behandel? 

Item 10 Volg en ondersteun u beleidsrigtinge m.b.t. die gelyke 'n -0,01 
behandeling van swartmense/witmense? 

Item 06 Leer u van en probeer u om swartmense/witmense te ,.,. -0, 11 
verstaan en dit te respekteer wat vir hulle belangrik is? 

Item 11 Glo en aanvaar u dat swartmense/witmense 'n leidende ,,, 0,12 
rol in die gemeenskappe en in die land kan speel? 

Item 02 Volg en ondersteun u pogings om stemreg uit te brei na '" -0,02 
ander groepe in Suid-Afrika? 

Item 04 Betrek u swartmense/witmense by formele en sosiale ''' 0,13 
geleenthede? 

Item 08 Staan u die oopstellings van skole, kerke en woonbuurtes -0,07 '" vir swartmense/witmense teen? 

Item 09 Onttrek u u van sosiale of ander geleenthede as 0,10 '" swartmense/witmense teenwoordig is of deelneem? 

Item 07 Ondersteun u 'n politieke party of organisasies wat hulle -0,01 '" vir rasseskeiding en apartheid beywer? 

Item 01 Vermy u interaksie met swartmense/witmense by sosiale 0,08 '" of godsdienstige geleenthede, openbare plekke in u woonbuurt of 
by u werk? 

Item 05 Herhaal u woorde, stellings, gerugte of grappies wat -0, 11 ,. 
vooroordele teenoor swartmense/witmense versterk? 
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TABEL 8.18 
RESULT ATE VAN ITEMONTLEDINGS VIR 

POSITIEWE EN NEGATIEWE TUSSENGROEPGEDRAG 

Gekorrigeerde item-totaalkorrelasies 

Swartmense Witmense 

Voor 
. Na .. Voor 

. 
Positiewe Item 02 0,33 0,57 
tussengroep-

Item 03 0,65 0,70 gedrag 

Item 04 0,58 0,53 

Item 06 0,63 0,53 

Item 10 0,59 0,68 

Item 11 0,43 0,66 

Item 12 0,56 0,57 

Negatiewe Item 01 0,21 0,59 
tussengroep-

Item 05 0,42 0,14 gedrag 

Item 07 0,23 0,59 

Item 08 0,39 0,29 0,55 

Item 09 0,44 0,29 0,59 

Na·· 

0,46 

0,46 

• Voor die weglating van Item 01, Item 05 en Item 07 van negatiewe tussengroepgedrag 
•• Na die weglating van Item 01, Item 05 en Item 07 van negatiewe tussengroepgedrag 
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8. 1 VERDERE VERWERKING VAN DIE DATA 

Die verdere verwerking van die data is ook met behulp van die programme van die 

SAS-stelsel gedoen (SAS Institute, 1982). Die volgende statistiese tegnieke is 

gebruik: 

8.7.1 Frekwensie-ontledings en beskrywende statistiek 

Daar is van frekwensie-ontledings gebruik gemaak om die verspreiding van sekere 

veranderlikes vas te stel. Die program, PROC FREQ, is in hierdie verband gebruik. 

Die gemiddeldes en standaardafwykings van veranderlikes is met behulp van die 

SAS-program, PROC UNIVARIATE, bereken. Afsonderlike ontledings is telkens vir 

die Afrikaanssprekende witmense, die Engelssprekende witmense en die 

swartmense gedoen. 

8.7.2 Eenriqtingvariansie-ontleding en die Scheffe-toets 

Eenrigtingvariansie-ontleding - ook bekend as die ANOVA-prosedure - is 'n 

statistiese tegniek wat gebruik word om te bepaal of daar statisties beduidende 

verskille tussen die gemiddeldes van groepe (of populasies) bestaan ten opsigte van 

'n spesifieke kontinue afhanklike veranderlike (Diekhoff, 1992; Neethling, 1993a). 

Dit kan beskou word as 'n uitbreiding van die t-toetsprosedure, omdat die verskille 

tusseri twee of meer groepe ondersoek kan word. 'n Eenrigtingvariansie-ontleding 

het egter die voordeel dat die foutvariansie minder is as vir 'n reeks t

toetsprosedures. Die nulhipotese beweer dat daar geen verskille tussen die 

gemiddeldes van groepe is nie, terwyl die alternatiewe hipotese aanvoer dat daar 

wel statisties beduidende verskille tussen ten minste twee van die gemiddeldes 

bestaan. Verskille tussen groepe word gereflekteer in die F-waarde, wat die 

intragroepvariansie opweeg teen die tussengroepvariansie: 

F = Tussengroepvariansie/lntragroepvariansie. 

Wanneer twee of meer gemiddeldes vergelyk word, verskaf 'n ontleding van 

variansie slegs inligting oor die bestaan al dan nie van statisties beduidende 

verskille tussen twee of meer gemiddeldes. As die F-waarde aandui dat daar wel 
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betekenisvolle verskille bestaan, is dit nodig om vas te stel wat die presiese aard 

van die verskille is. 'n Scheffe-toets is gebruik om die gemiddeldes van groepe 

twee-twee met mekaar te vergelyk (Neethling, 1993a). Paarsgewyse vergelykings 

met behulp van die Scheffe-toets word gewoonlik as betroubaarheidsintervalle 

voorgestel. Hierdie metode word op die volgende beginsel gebaseer: hoe groter die 

verskil tussen twee gemiddeldes, hoe groter die verskil tussen die verskil tussen die 

gemiddeldes en nul. Met ander woorde: as twee gemiddeldes presies dieselfde is, 

is die verskil nul. As nul egter nie in die betroubaarheidsinterval val nie, beteken dit 

dat daar 'n statisties beduidende verskil tussen die twee gemiddeldes bestaan. 

Eenrigtingvariansie-ontledings is in die onderhawige studie met behulp van die 

program, PROC GLM, gedoen om verskille tussen rasse- en taalgroepe te 

ondersoek. Daar is veral belang gestel in verskille ten opsigte van die 

faktorveranderlikes wat in Afdeling 8.6 bespreek word. Verskille is as statisties 

beduidend beskou as die oorskrydingswaarskynlikheid (p-waarde) van die F-waarde 

kleiner as 0,05 was. 

8.7.3 Meervoudige stapsgewyse en lineere regressie-ontledings 

Meervoudige stapsgewyse regressie-ontleding is 'n statistiese metode om die beste 

voorspellers van 'n kontinue veranderlike te selekteer (Neethling, 1993b). Elke 

voorspeller (of onafhanklike veranderlike) word individueel geevalueer met behulp 

van 'n proses waarvolgens elkeen by die model gevoeg of uit die model weggelaat 

word. Sodoende word 'n model stap vir stap gebou. Vooruitwerkende stapsgewyse 

regressie-ontleding wat in die onderhawige ondersoek gebruik is, begin met die 

veranderlike Xi wat die grootste bydrae tot die voorspelling van die afhanklike 

veranderlike Y maak. Daarna word die veranderlike bygevoeg wat die grootste 

bydrae maak gegewe die feit dat Xi reeds in die model is. 'n Veranderlike wat op 

'n vroee stadium in die model gevoeg is, kan later weggelaat word, omdat dit hoog 

korreleer met ander veranderlikes wat in die model gevoeg is. Daar word met 

hierdie prosedure voortgegaan totdat nuwe veranderlikes wat by die model gevoeg 

word, nie meer 'n betekenisvolle bydrae lewer om die waarde van die 

bepaaldheidskoeffisient R2 te verhoog nie. 

Meervoudige lineere regressie-ontledings beskryf die verhouding tussen 'n kontinue 
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afhanklike veranderlike, ook genoem die kriteriumveranderlike, en 'n stel 

onafhank_like veranderlikes wat ook voorspellers of verklarende veranderlikes 

genoem word (Diekhoff, 1992; Neethling, 1993b). Die verband tussen die 

afhanklike veranderlike en die verklarende veranderlikes word deur die volgende 

wiskundige model gedefinieer: 

waar 

Y = die afhanklike veranderlike (kriteriumveranderlike); 

a = die regressiekonstante; 

b1 ••• bk = regressiegewigte of koeffisiente; 

X1 ••• Xk = k onafhanklike of verklarende veranderlikes en 

U = die residu of fouttelling. 

In die vergelyking stel die regressiekonstante (a) die voorspelde waarde van Y voor 

as al die voorspellers 'n waarde van nul het. Die regressiekoeffisiente weerspieel 

'n kombinasie van die korrelasies tussen elke verklarende veranderlike en die 

kriteriumveranderlike (Y) asook die korrelasies tussen die verskillende verklarende 

veranderlikes. Die i-de regressiekoeffisient bi meet derhalwe die parsiele invloed van 

Xi op Y, dit wil se die lineere invloed van Xi op Y as Xi gevarieer word, terwyl die 

ander verklarende veranderlikes konstant gehou word. Die regressiekoeffisiente b1, 

b2 ••• bk word uit die datastel beraam, terwyl X1, X2 ••• Xk die werklik waargenome 

waardes van die verklarende veranderlikes voorstel. Die meervoudige lineere 

regressievergelyking kan gebruik word om die kriteriumveranderlike Y te voorspel 

vir enige kombinasie van voorspellers. 

Die teken ( + of -) van die regressiekoeffisient bi dui die rigting aan van die 

verhouding tussen die kriteriumveranderlike Y en die verklarende veranderlike Xi. 

As verskillende verklarende veranderlikes hoog korreleer, kan dit gebeur dat die 

teken van die regressiekoeffisient teoretiese verwagtings weerspreek. Hierdie 

verskynsel word multi-kollineariteit genoem. 

Die sterkte van die lineere verwantskap tussen Y en 'n stel verklarende 
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veranderlikes X, ... Xk word deur die meervoudige korrelasiekoeffisient R gemeet 

en die bepaaldheidskoeffisient R2 dui die proporsionele deel van die variansie in Y 

aan wat deur die lineere regressiemodel verklaar word. 

Meervoudige stapsgewyse en lineere regressie-ontledings is by uitstek geskik vir 

die ontleding van kontinue veranderlikes. Waar kategoriese veranderlikes as 

voorspellers of onafhanklike veranderlikes gebruik word, is dit nodig om 

skynveranderlikes te definieer. As dit nie gedoen word nie, word kategoriese 

veranderlikes as kontinu beskou. Die waardes van kategoriee wat geen numeriese 

betekenis het nie, word gevolglik as kontinue waardes beskou. Die term skyn in 

skynveranderlike dui daarop dat die werklike numeriese waardes nie 'n telling of 

meting weerspieel nie, maar 'n bepaalde kategorie aandui. Die waardes nul of een 

word gewoonlik aan 'n kategorie toegeken. Die waarde nul dui meestal nie

lidmaatskap van 'n bepaalde kategorie aan. Wanneer skynveranderlikes gebruik 

word, stel die ooreenstemmende koeffisient die hoofeffek voor van die betrokke 

kategorie van die veranderlike. 

In die onderhawige ondersoek is van stapsgewyse regressie-ontledings gebruik 

gemaak om potensieel beduidende voorspellers van etniese identifisering te 

selekteer. Die veranderlikes wat in die uitvoer van die stapsgewyse ontledings 'n 

oorskrydingswaarskynlikheid van kleiner as 0,05 gehad het, is behou. Meervoudige 

lineere regressie-ontledings is gebruik om die verband te ondersoek tussen etniese 

identifisering en die verklarende veranderlikes wat deur middel van stapsgewyse 

regressie-ontledings geselekteer is. 'n Verklarende veranderlike is as beduidend 

beskou as dit 'n oorskrydingswaarskynlikheid van kleiner as 0,05 gehad het. Die 

rekenaarprogramme PROC STEPWISE en PROC REG is onderskeidelik vir die 

stapsgewyse en lineere ontledings gebruik. 
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. . . . . . . : . ··HOOFS· ...... Nit .......... 9· 

RISULTATE VAN DE ONDIMOIK 

9.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk volg 'n uiteensetting van die resultate van die empiriese 

ondersoek wat in Hoofstuk 8 beskryf is. Daar word in die eerste plek gekyk na 

patrone van groepidentifisering en die aard van die grense tussen groepe. In die 

volgende afdeling word ondersoek ingestel na moontlike verskille tussen rasse- en 

taalgroepe ten opsigte van die veranderlikes wat in Afdeling 8.6 beskryf is. In die 

laaste afdeling word gefokus op die voorspelling van etniese identifisering. 

In die meeste van die verwerkings word 'n onderskeid gemaak tussen 

Afrikaanssprekende witmense, Engelssprekende witmense en swartmense. Die 

onderskeid tussen Afrikaanssprekende en Engelssprekende witmense volg uit die 

feit dat die meeste navorsers en teoretici hierdie twee groepe as afsonderlike 

etniese groepe beskou (Foster & Nel, 1991; Horowitz, 1991; RGN, 1985). Aan die 

ander kant word daar gewoonlik nie 'n onderskeid tussen swart etniese groepe 

gemaak nie. By die aanvang van die onderhawige studie was daar ook min 

duidelikheid oor die relevansie van etniese groeperinge binne swart stedelike 

gemeenskappe en, indien etnisiteit wel relevant sou wees, oor die aard van die 

grense tussen swart etniese groepe. In sommige ontledings word wet 'n onderskeid 

tussen swart taalgroepe gemaak. Die getal respondente van afsonderlike swart 

taalgroeperinge was egter te min om sinvolle meervoudige statistiese verwerkings 

moontlik te maak. 
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9.2 PATRONE VAN GROEPIDENTIFISERING 

9.2.1 Selfbeskrywings wat groeplidmaatskap betref 

Soos in Hoofstuk 8 genoem, is respondente gevra om in 'n oop vraag te se wie 

hulle is ten opsigte van hulle groeplidmaatskap. Die response op hierdie vraag word 

in Tabel 9.01 gerapporteer. 

Die grootste groep van die Engelssprekende witmense (35,40 %} het spontaan met 

Suid-Afrikaanse burgerskap ge"identifiseer, terwyl die ooreenstemmende persentasie 

vir die Afrikaanssprekende witmense 30,26 % was. Heelwat minder van die 

swartmense (11,59 %) het hulleself as Suid-Afrikaners beskryf. Terwyl die wit 

respondente glad nie met 'n bree Afrika-verband ge"identifiseer het nie, het 12,02 % 

van die swartmense hulleself as Afrikane beskryf. 'n Verdere 5,58 % van die 

swartmense het hulself as swart persone beskryf en 4,08 % het hulleself as swart 

Suid-Afrikaners beskou. As 'n Afrika-identiteit ook as 'n swart identiteit beskou 

word, het 'n totaal van slegs 21,68 % van die swartmense response gegee wat op 

'n oorkoepelende swart identiteit dui. 'n Europese of wit identiteit het meer 

aanklank ender die Afrikaanssprekende witmense gevind. Onder die 

Afrikaanssprekende witmense het 22, 19 % hulself as Suid-Afrikaanse witmense 

en 3,46 % as witmense of Europeers ge"identifiseer. Die ooreenstemmende 

persentasies vir die Engelssprekende witmense was 15,93 % en 1, 77 %. 'n Totaal 

van 25,65 % van die Afrikaanssprekende witmense en 17, 70 % van die 

Engelssprekende witmense het derhalwe met 'n oorkoepelende wit identiteit 

ge"identifiseer. 

Die meerderheid van die A frikaanssprekende witmense en die swartmense het egter 

etniese of kulturele response gegee. Bykans die helfte van die Afrikaanssprekende 

witmense (42,36 %} het hulleself as Afrikaners of Afrikaanssprekende witmense 

beskou. 'n Totaal van 66,31 % van die swartmense het hulself in terme van 

etniese of taalgroeperinge, byvoorbeeld Zoeloes, Xhosas, Su id-Sotho' s of Tswanas, 

beskryf. Die verteenwoordiging van die verskillende groepe was soos volg: Zoeloes 

(15,02 %); Suid-Sotho's( 14, 16 %); Tswana/Wes-Sotho's(9,87 %}; Pedi's/Noord

Sotho's (9,44 %}; Shangaan-Tsongas (6,01 %); Xhosas (5,58 %); Swazi's 

(2,58 %); Ndebeles (2, 15 %) en Vendas/Lembas (1,29 %). Dear was ook 
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TABEL 9.01 
RESPONDENTE SE KEUSES VAN GROEPLIDMAATSKAP 

SOOS WEERGEGEE IN RESPONSE OP 'N OOP VRAAG 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

n % n % n % 

Lee waardes 0 0,00 0 0,00 1 0,21 

Suid-A frikaner 105 30,26 40 35,40 54 11 ,59 

Afrikaan 0 0,00 0 0,00 56 12,02 

Swart persoon 0 0,00 0 0,00 26 5,58 

Swart Suid- 0 0,00 0 0,00 19 4,08 
Afrikaner 

Pedi/Noord-Sotho 0 0,00 1 0,88 44 9,44 

Suid-Sotho 0 0,00 1 0,88 66 14, 16 

Zoeloe 0 0,00 0 0,00 70 15,02 

Tswana/Wes-Sotho 0 0,00 0 0,00 46 9,87 

Ndebele 0 0,00 0 0,00 10 2,15 

Xhosa 0 0,00 0 0,00 26 5,58 

Shangaan-Tsonga 0 0,00 0 0,00 28 6,01 

Venda/Lemba 0 0,00 0 0,00 6 1,29 

Swazi 0 0,00 0 0,00 12 2,58 

Mata be le 0 0,00 0 0,00 1 0,21 

Wit persoon/ 12 3,46 2 1,77 0 0,00 
Euro peer 

Suid-Afrikaanse wit 77 22,19 18 15,93 0 0,00 
persoon 

Afrikaner I Afrikaans- 147 42,36 5 4,42 0 0,00 
sprekende wit 
persoon 

Engelssprekende wit 0 0,00 32 28,32 0 0,00 
persoon 

Lid van 'n ander 5 1,44 10 8,85 0 0,00 
Europese groep 

lndier 0 0,00 1 0,88 1 0,21 

Christen 1 0,29 2 1,77 0 0,00 

Aardbewoner 0 0,00 1 0,88 0 0,00 

TOTAAL 347 100,00 113 99,98 466 100,00 
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een persoon (0,21 %) wat homself/haarself as 'n Matabele beskryf het. Alhoewel 

etniese response minder onder die Engelssprekende respondente voorgekom het, 

het 28,32 % hulleself as Engelssprekende witmense beskryf, terwyl 8,85 % met 

ander Europese groepe ge"identifiseer het. Dit is verder interessant dat 4,42 % van 

die Engelssprekende witmense met Afrikaners of Afrikaanssprekende witmense 

ge"identifiseer het. Daar was egter nie Afrikaanssprekende witmense wat hulleself 

as Engels beskryf het nie. 

'n Tweede maatstaf vir groepidentifisering was 'n vraag waarin respondente moes 

aandui met watter groep hulle die meeste ge"identifiseer het. Die response wat in 

Tabel 9.02 gerapporteer word, kom in groot mate ooreen met die in Tabel 9.01. 

Terwyl nagenoeg 'n derde van die twee wit groepe die meeste met 'n 

oorkoepelende Suid-Afrikanerskap ge"identifiseer het (32,56 % van die 

Afrikaanssprekende witmense en 31,86 % van die Engelssprekende witmense), het 

slegs 15,02 % van die swartmense die hoogste prioriteit aan Suid-Afrikanerskap 

gegee. 'n Afrika-identiteit en 'n algemene swart identiteit het elkeen ook onder 

15,02 % van die swart respondente voorkeur geniet. Etniese response het minder 

onder die swartmense voorgekom as in die oop vraag. In vergelyking met die 

66,31 % in die oop vraag het 44,65 % in die gestruktureerde vraag gese dat hulle 

die meeste met 'n swart etniese of taalgroep ge"identifiseer het. Die grootste 

afname het onder die Zoeloes, Suid-Sotho's en Noord-Sotho's voorgekom. Etniese 

response het egter onder die Engelssprekende witmense toegeneem. Waar 

28,32 % in die oop vraag hulleself as Engelssprekende witmense beskryf het, het 

39,82 % 'n ooreenstemmende respons gegee toe hulle 'n keuse moes maak. By die 

Afrikaanssprekende witmense het die persentasie etniese response min of meer 

konstant gebly - altesaam 44, 10 % het in die gestruktureerde vraag die kategoriee 

Afrikaner of Afrikaanssprekende wit persoon gekies teenoor 42,36 % in die oop· 

vraag. 

Gemiddelde tellings vir die vraag waarin respondente moes aandui in watter mate 

hulle met spesifieke groepe ge·identifiseer het, word in Tabel 9.03 gegee. Die 

Afrikaanssprekende witmense het die heel meeste met Afrikaanssprekende 

witmense ge·identifiseer (M = 4, 78), die tweede meeste met Su id-Afrikaners 

(M = 4,69) en die derde meeste met Engelssprekende witmense (M = 4,23). Die 

verskil tussen die gemiddeldes vir hierdie drie kategoriee was relatief klein. Die 
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TABEL 9.02 
GROEPE WAARMEE RESPONDENTE DIE MEESTE GE'iDENTIFISEER HET 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

n % n % n % 

ldentifiseer nie met 'n 2 0,29 1 0,88 6 1,29 
groep nie 

Kan nie s6 nie 3 0,86 1 0,88 8 1,72 

Suid-A frikaners 113 32,56 36 31,86 70 15,02 

Afrikane 3 0,86 1 0,88 70 15,02 

Swartmense 3 0,86 0 0,00 70 15,02 

Witmense/Europeers 15 4,32 6 5,31 6 1,29 

Afrikaners 24 6,92 3 2,65 0 0,00 

A frikaanssprekende 129 37,18 1 0,88 0 0,00 
witmense 

Engelssprekende 3 0,86 45 39,82 10 2, 15 
witmense 

Kleurlinge 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

lndiers 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Zoeloes 2 0,58 0 0,00 47 10,09 

Swazi's 0 0,00 0 0,00 11 2,36 

Xhosas 0 0,00 0 0,00 19 4,08 

Suid-Sotho's 0 0,00 0 0,00 45 9,66 

Noord-Sotho' s 0 0,00 0 0,00 23 4,94 

Tswanas 0 0,00 0 0,00 37 7,94 

Shangaan-Tsongas 0 0,00 1 0,88 23 4,94 

Ndebeles 0 o.oo 0 0,00 4 0,86 

Vendas 0 0,00 0 0,00 3 0,64 

Jode 1 0,29 0 0,00 0 0,00 

Ander Europese of 5 1,44 6 5,31 0 0,00 
Asier-groepe 

Suid-A frikaanse 42 12, 10 12 10,62 1 0,21 
witmense 

Suid-A frikaanse 2 0,58 0 0,00 10 2, 15 
swartmense 

Ander 0 0,29 0 0,00 3 0,64 

TOTAAL 346 99,99 113 99,97 466 100,02 
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TABEL 9.03 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR DIE MATE WAARIN RESPONDENTE 

MET VERSKILLENDE GROEPE GE'iDENTIFISEER HET 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M 

Suid-A frikaners 4,69 0,67 4,69 0,64 4,65 

Afrikane 3,22 1,39 3,62 1,31 4,34 

Swartmense 2,69 1,36 3,26 1,29 4,83 

Witmense/Europeers 3,79 1,23 4,31 1,02 2,66 

Afrikaners/ Afrikaans- 4,78 0,56 3,91 1, 11 1,82 
sprekende witmense 

Engelssprekende 4,23 0,89 4,71 0,61 2,86 
witmense 

Kleurlinge 2,92 1,33 3,17 1,25 3, 14 

Asiers/lndiers 2,54 1,29 2,91 1,26 3, 10 

'n Spesifieke swart 2,88 1,32 3,39 1,23 4,60 
etniese groep 

'n Ander wit of 3,07 1,27 3,80 1,21 2,70 
Europese groep 
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0,78 

1,04 

0,58 

1,32 

1,08 

1,39 

1,42 

1,46 

0,93 
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ooreenstemmende volgorde vir die Engelssprekende witmense was soos volg: 

Engelssprekende witmense (M = 4, 71 ), Suid-Afrikaners (M = 4,69) en witmense 

of Europeers (M = 4,31). Oak in die geval van die Engelssprekende witmense was 

daar slegs klein verskille tussen die hoogste drie gemiddeldes. Die Engelssprekende 

witmense het egter opvallend minder met Afrikaanssprekende witmense as vice 

versa ge'identifiseer. Die vier hoogste kategoriee vir die swartmense was die 

volgende: swartmense (M = 4,83), Suid-Afrikaners (M = 4,65), 'n spesifieke 

swart etniese groep (M = 4,60) en Afrikane (M = 4,34). Alhoewel 'n swart en 

Suid-Afrikaanse identiteit voorkeur geniet het, was die gemiddeld vir swart etniese 

groepe nie veel laer nie. 'n Hoer prioriteit is ook aan etniese identifisering as aan 'n 

Pan-Afrikanistiese respons gegee. Dit is verder interessant om daarop te let dat die 

swartmense veel meer met Engelssprekende as met Afrikaanssprekende witmense 

ge'identifiseer het. 

9.2.2 Faktore wat 'n rol speel in die bepaling van groepgrense 

Response op die oop vraag waarin respondente moes aandui watter eienskappe of 

faktore die onsgroep van hullegroepe onderskei, word in Tabel 9.04 gegee. By die 

interpretasie van die gegewens in Tabel 9.04 moet in gedagte gehou word dat elke 

respondent drie response kon gee. Die totale getal response is gevolglik meer as 

die totale getal respondente. Persentasies word gerapporteer om 'n aanduiding te 

gee van die persentasie van 'n groep wat die respons sou gegee het as elke 

respons deur 'n ander respondent gegee is. Daar moet egter in gedagte gehou word 

dat 'n respondent byvoorbeeld 'n positiewe karakter- of gedragseienskap by meer 

as een van die responsmoontlikhede kon genoem het. Die som van die persentasies 

is gevolglik nie 100,00 % nie en kan selfs hoer as 100,00 % wees. 

Dit is interessant dat al drie groepe in groot mate positiewe karakter- of 

gedragseienskappe aan die onsgroep toegedig het wat die groep van ander groepe 

sou onderskei. Hierdie tendens was veral sterk onder die Engelssprekende 

witmense waar 130 sodanige response voorgekom het. Dit verteenwoordig in 

werklikheid 11 5,04 % van die getal Engelssprekende respondente wat betaken dat 

sommige Engelssprekende witmense meer as een respons van hierdie aard gegee 

het. Hierdie tipe respons het oak 312 keer (89,91 % van die getal 

Afrikaanssprekende respondente) by die Afrikaanssprekende witmense voorgekom. 
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TABEL 9.04 
KENMERKE WAARVOLGENS RESPONDF.;~TE DIE ONSGROEP 

ONDERSKEI VAN HULLEGROEPE 
RESPONSE OP 'N OOP VRAAG 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

n % n % n % 

Trots op kultuur van 121 34,87 22 19,47 113 24,25 
groep/Handhaaf tradisies/ 
Onthou herkoms/Respek vir groep 
se kultuur 

Groep versaak tradisies 0 0,00 0 0,00 8 1,72 

Taal/Respek vir taal 74 21,33 13 11,50 164 35, 19 

Kleredrag/Tradisionele 3 0,86 0 0,00 82 17,60 
drag/Liggaamsversierings 

Tradisionele kos/Geregte 4 1, 15 1 0,88 10 2,15 

Tradisionele sang, dans en musiek 0 0,00 0 0,00 15 3,22 

Tradisionele kuns 1 0,29 0 0,00 11 2,36 

Godsdiens/Geloof 95 27,34 4 3,54 11 2,36 

Trotse groep/Respekteer 64 18,44 11 9,73 62 13,30 
mekaar /Nasionalisties/ 
Patrioties/Trots in groeplidmaatskap 

Gehegtheid aan 'n spesifieke 37 10,66 11 9,73 70 15,02 
land/Grondgebied/Die idee van 
geboortegrond/Grond waar 
voorouers begrawe is 

Verwysings na die reg op verblyf in 2 0,58 7 6, 19 12 2,58 
Afrika 

Spesifieke verwysings na Suid- 4 1, 15 6 5,31 7 1,50 
Afrika 

Verwysings na herkoms/ 3 0,86 0 0,00 12 2,58 
AfkomsNoorvaders/Familie 

Verwysings na sosialisering as lid 1 0,29 0 0,00 8 1,72 
van 'n groep 

Lede van groep staan bymekaar 5 1,44 1 0,88 8 1,72 

Fenotipiese kenmerke 56 16,14 19 16,81 58 12,45 

Groep handhaaf goeie verhoudinge 20 5,76 3 2,65 67 14,38 
met ander groepeNredeliewend 

Militarisme/Dapperheid/ 19 5,48 3 2,65 44 9,44 
Veglustigheid 

Let wel: Omdat elke respondent drie response kon gee, tel die persentasies nie op na 100 nie. 
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TABEL 9.04 (Vervolg) 
KENMERKE WAARVOLGENS RESPONDENTE DIE ONSGROEP 

ONDERSKEI VAN HULLEGROEPE 
RESPONSE OP 'N OOP VRAAG 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

n % n % n % 

Groep word onderdruk/ 4 1, 15 1 0,88 10 2, 15 
Groep is nie vry nie 

Verwysings na gedrag in die B 2,31 0 0,00 22 4,72 
algemeen - geen positiewe of 
negatiewe konnotasie nie 

Spesifieke positiewe kenmerke/ 312 B9,91 130 115,04 139 29,B3 
Positiewe gedrag 

Spesifieke negatiewe kenmerke/ BB 25,36 44 3B,94 24 5, 15 
Negatiewe gedrag 

Algemene verwysings dat groep 6 1,73 1 0,88 16 3,43 
verskil van of beter is as ander 
groepe 

Verwysings na 'n politieke party 1 0,29 0 0,00 2 0,5B 

Let wel: Omdat elke respondent drie response kon gee, tel die persentasies nie op na 100,00 % nie. 
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Alhoewel heelwat minder van die swartmense (29,83 % van die getal swart 

respondente) positiewe eienskappe genoem het, is dit tog die respons wat die 

tweede meeste onder die swartmens~ voorgekom het. Dit is egter interessant dat 

'n beduidende getal van die Afrikaanssprekende en die Engelssprekende witmense 

(25,36 % en 38,94 % onderskeidelik van die getal respondente) ook negatiewe 

eienskappe van hulle groepe genoem het, terwyl hierdie tipe respons slegs 24 keer 

(5, 15 % van die getal swart respondente) by die swartmense voorgekom het. 

Beduidende getalle response wat verband hou met trots op die onsgroep en 

nasionalistiese gevoelens het by al drie groepe voorgekom. Die hoogste getal van 

hierdie response is by die Afrikaanssprekende witmense gevind waar dit 64 keer 

genoem is (18,44 % van die getal Afrikaanssprekende respondente). Die 

Afrikaanssprekende witmense het ook meer as die ander twee groepe response 

gegee wat trots op die kultuur van die groep en respek vir tradisies weerspieel het 

( 121 response wat 34,87 % van die getal Afrikaanssprekende respondente 

verteenwoordig). 

Taal of respek vir die eie taal is die respons wat die meeste onder die swartmense 

voorgekom het - dit is 164 keer genoem (35, 19 % van die getal swart 

respondente). Taal was ook belangrik vir die Afrikaanssprekende witmense en is 74 

keer genoem (21,33 % van die getal Afrikaanssprekende respondente), maar het 

minder by die Engelssprekende witmense voorgekom ( 13 keer of 11 , 50 % van die 

getal Engelssprekende respondente). 

'n Aspek wat amper uitsluitlik deur die Afrikaanssprekende witmense beklemtoon 

is, is godsdiens of geloof. Terwyl verwysings wat op godsdiens betrekking het, 95 

keer (27,34 % van die getal Afrikaanssprekende respondente) by die· 

Afrikaanssprekende witmense voorgekom het, is dit slegs 4 keer by die 

Engelssprekende witmense (3,54 % van die getal Engelssprekende respondente) 

en 11 keer by die swartmense (2,36 % van die getal swart respondente) gevind. 

Aan die ander kant is kenmerkende kleredrag of liggaamsversierings weer feitlik 

uitsluitlik deur die swartmense beklemtoon (82 response wat 17 ,60 % van die getal 

swart respondente verteenwoordig). 

Dit is verder interessant dat fenotipiese kenmerke wel vir al drie groepe relatief 
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belangrik was. Dit is 56 keer deur die Afrikaanssprekende witmense ( 16, 14 % van 

die getal Afrikaanssprekende respondente), 19 keer deur die Engelssprekende 

witmense (16,81 % van die getal Engelssprekende respondente) en 58 keer deur 

die swartmense ( 12,45 % van die getal swart respondente) genoem. Dit wil egter 

voorkom of die beklemtoning van fenotipiese verskille oor die algemeen minder 

voorgekom het as response wat betrekking het op taal, godsdiens, respek vir 

tradisies en die toedig van positiewe eienskappe aan die onsgroep. 

Tabel 9.05 gee die gemiddeldes vir die vraag waarin die respondente moes aandui 

in watter mate elk van 'n lys kenmerke 'n rol gespeel het om die onsgroep van 

hullegroepe in die omgewing te onderskei. Die Afrikaanssprekende witmense het 

aan godsdiens die hoogste prioriteit gegee (M = 4,47), terwyl taal ook besonder 

belangrik was (M = 4, 39). Orie ander kategoriee met relatief hoe gemiddeldes was 

sekere ideale (byvoorbeeld vryheid en onafhanklikheid), spesifieke feesdae en 

openbare vakansiedae en 'n spesifieke volkslied. Vir die Engelssprekende witmense 

was taal die heel belangrikste (M = 4,35) en sekere ideale die tweede belangrikste 

(M = 4,29). Prioriteit is ook gegee aan godsdiens en spesifieke waardes. 'n 

Kenmerk van die verspreiding van gemiddeldes vir die swartmense was dat - anders 

as by die twee wit groepe - al die gemiddeldes tussen drie en vier gele het. Dit 

beteken dat daar nie besonder hoe of besonder lae gemiddeldes was nie. Dit wil 

voorkom of die swartmense onseker was oor die relatiewe belangrikheid van 

eienskappe wat die onsgroep van hullegroepe onderskei. Die gemiddeld vir taal was 

egter die hoogste (M = 3,97), terwyl 'n spesifieke volkslied of ander lied, 

spesifieke waardes asook rites en tradisies ook relatief belangrik was. 

9.3 GEMIDDELDES VAN VERANDERLIKES EN DIE BETEKENISVOLHEID VAN 

VERSKILLE 

9.3.1 Negatiewe en positiewe selfbeeld 

Die gemiddeldes van die verskillende groepe vir die twee metings van selfbeeld, 

negatiewe selfbeeld en positiewe selfbeeld, word in Tabel 9.06 gegee. Die 

Afrikaanssprekende witmense het gemiddeld die beste selfbeeld gehad. Nie alleen 

het hulle die laagste gemiddeld vir negatiewe selfbeeld gehad nie, maar hulle het 

ook die hoogste gemiddeld gehad vir die skaal wat met 'n positiewe selfbeeld 
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TABEL 9.05 
DIE MATE WAARIN VERSKILLENDE KENMERKE 

DIEN OM DIE ONSGROEP VAN HULLEGROEPE TE ONDERSKEI 
GEMIDDELDE TELLINGS 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M 

'n Sekere taal 4,39 1,04 4,35 1,02 3,97 

Fisiese kenmerke 3,16 1,45 2,85 1,43 3,01 
(velkleur, oogkleur, ens) 

'n Sekere land of streek 3,52 1,41 3, 19 1,41 3,44 

'n Sekere geskiedenis of 3,74 1,38 3,62 1,34 3,55 
historiese agtergrond 

Afkoms, oorsprong of 3,68 1,34 3,50 1,34 3,52 
verwantskap 

'n Sekere godsdiens 4,47 1,06 4, 15 1,24 3, 18 

'n Sekere politieke party 3,42 1,38 3, 18 1,34 3,20 

Spesifieke rites en tradisies 3,54 1,31 3,27 1,30 3,78 

Spesifieke waardes 3,99 1,09 4,02 1,21 3,86 

'n Sekere vlag 3,95 1 ,31 3,22 1,40 3, 17 

'n Sekere volkslied of ander 4,10 1,21 3,27 1,38 3,88 
lied 

Sekere feesdae, openbare of 4,10 1, 17 3,73 1,29 3,41 
godsdienstige vakansiedae 

'n Sekere status of posisie in 3,32 1,35 3, 17 1,43 3,51 
die S.A. gemeenskap 

Sekere liedere, musiek of 3,29 1,33 2,67 1,24 3,24 
dansvorms 

Sekere uniforms, kleredrag of 2,68 1 ,35 2,44 1,31 3,05 
bykomstighede 

'n Sekere ideologie 3,40 1,47 3,47 1,41 3,17 

Sekere ideale (bv. vryheid, 4,20 1,03 4,29 1,04 3,70 
onafhanklikheid, mag of 
selfbeskikking) 
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1,38 

1,54 

1,48 

1,42 

1,41 

1 ,52 

1,57 

1,29 

1,24 

1,46 

1 ,31 

1 ,48 

1 ,39 

1,42 

1 ,53 

1,30 

1,26 



TABEL 9.06 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR POSITIEWE EN NEGATIEWE SELFBEELD 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M 

Negatiewe selfbeeld 6,66 2,39 7,35 2,89 9,21 

Positiewe selfbeeld 17,49 2,08 17,30 2,29 15,97 

TABEL 9.07 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR HOUDINGS TEENOOR 

DIE ONSGROEP EN DIE HULLEGROEP 

Afr. Eng. 
witmense witmense 
N = 347 N = 113 

M s M s 

Swart-
mense 

N = 466 

M 

s 

2,68 

3,31 

s 

Houding teenoor hullegroep 40,05 10,33 47,04 9,88 41,74 13,05 

Houding teenoor onsgroep 51,78 7,34 50,40 7,53 53,42 

TABEL 9.08 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR DIE VERANDERLIKES WAT MET 

ETNIESE IDENTITEIT VERBAND HOU 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M 

Etniese identifisering · 37,92 6,45 35,01 6,67 36,71 

Eksplorasie, identiteits- 22,84 4,76 21, 13 4,43 20,73 
verwerwing en 
betrokkenheid 

Ambivalensie versus 15,36 3,33 13,42 3,14 12,64 
beskerming 
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verband hou. Die swartmense het weer die hoogste gemiddeld vir negatiewe 

selfbeeld en die laagste vir positiewe selfbeeld gehad. Die gevolgtrekking kan 

gemaak word dat hulle gemiddeld die swakste selfbeeld gehad het. 

Analises van variansie het aangetoon dat daar vir sowel negatiewe selfbeeld 

(F(2, 921) = 99,47; p = 0,0001) as positiewe selfbeeld 

(F(2, 921) = 32,47; p = 0,0001) betekenisvolle verskille tussen die groepe 

bestaan het. Scheffe-toetse het aangetoon dat daar betekenisvolle verskille was 

tussen die Afrikaanssprekende witmense en die swartmense en tussen die 

Engelssprekende witmense en die swartmense vir albei metings van selfbeeld. Dit 

beteken dat sowel die Afrikaanssprekende as die Engelssprekende witmense 

betekenisvolle laer tellings op die skaal vir negatiewe selfbeeld en betekenisvolle 

hoer tellings op die skaal vir positiewe selfbeeld as die swartmense gehad het. Die 

verskille tussen die Afrikaanssprekende en die Engelssprekende witmense was 

egter nie betekenisvol nie. 

9.3.2 Houdings teenoor die onsgroep en die hullegroep 

Die gemiddelde tellings wat in Tabel 9.07 gerapporteer word, dui daarop dat die 

Afrikaanssprekende witmense gemiddeld die negatiefste houding teenoor die 

hullegroep (swartmense) gehad het. Die Engelssprekende witmense het weer 

gemiddeld die gunstigste houding teenoor die hullegroep geopenbaar. In teenstelling 

met die feit dat swartmense gemiddeld 'n relatief negatiewe persoonlike selfbeeld 

gehad het (kyk Afdeling 9.3.1), was hulle gemiddelde houding teenoor die onsgroep 

(swartmense) die positiefste van al drie groepe. Die Engelssprekende witmense het 

weer gemiddeld die negatiefste houding teenoor die onsgroep (witmense) 

geopenbaar. Die gemiddelde tellings vir houding teenoor die onsgroep was egter 

oor die algemeen positiewer as die gemiddeldes vir houding teenoor die hullegroep. 

As in gedagte gehou word dat 'n maksimumtelling van 70 moontlik was, was die 

gemiddeldes vir houding teenoor die hullegroep oor die algemeen relatief laag. 

'n Analise van variansie het aangetoon dat daar betekenisvolle verskille tussen die 

drie groepe bestaan het ten opsigte van hulle houding teenoor die hullegroep: 

F(2, 921) = 15,04; p = 0,0001. 'n Scheffe-toets het aangetoon dat die verskil 

tussen die Afrikaanssprekende witmense en die Engelssprekende witmense en die 
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tussen die Engelssprekende witmense en die swartmense beduidend was. Die 

houding van die Engelssprekende witmense was derhalwe betekenisvol gunstiger 

as die van sowel die Afrikaanssprekende witmense as die swartmense. Geen 

betekenisvolle verskille is egter tussen die Afrikaanssprekende witmense en die 

swartmense gevind nie. 

Betekenisvolle verskille is oak gevind waar houding teenoor die onsgroep die 

afhanklike veranderlike in 'n analise van variansie was: F(2, 921) = 7,07; 

p = 0,0009. Volgens die resultate van 'n Scheffe-toets was die verskil tussen die 

Afrikaanssprekende witmense en die swartmense en die tussen die 

Engelssprekende witmense en die swartmense statisties beduidend. Swartmense 

het gevolglik die onsgroep (swartmense) beduidend positiewer geevalueer as wat 

die twee wit groepe witmense geevalueer het. Geen betekenisvolle verskille is 

tussen die Afrikaanssprekende en die Engelssprekende witmense gevind nie. 

9.3.3 Die veranderlikes wat met etniese identiteit verband hou 

Tabet 9.08 gee die gemiddeldes vir die veranderlikes wat verband hou met etniese 

identiteit. Die Afrikaanssprekende witmense het die hoogste gemiddeld op die skaal 

vir etniese identifisering gehad, terwyl die gemiddeld van die swartmense die 

laagste was. Die resultate van 'n analise van variansie het aangetoon dat daar wel 

betekenisvolle verskille tussen die groepe was: F(2, 922) = 8, 52; p = 0,0002. 

Volgens die resultate van 'n Scheffe-toets was die verskille tussen die gemiddeld 

van die Afrikaanssprekende witmense en die van albei die ander twee groepe 

betekenisvol. Die Afrikaanssprekende witmense het derhalwe betekenisvol meer as 

die Engelssprekende witmense en die swartmense met die onsgroep ge'identifiseer. 

Alhoewel die gemiddeld van die Engelssprekende witmense ook hoer was as die 

van die swartmense, was die verskil tussen die Engelssprekende witmense en die 

swartmense nie statisties beduidend nie. 

'n Soortgelyke tendens as vir etniese identifisering kan waargeneem word ten 

opsigte van eksplorasie, identiteitsverwerwing en betrokkenheid en ambivalensie 

versus beskerming. Die verskille tussen die groepe was oak op hierdie twee skate 

betekenisvol. Die resultate van 'n analise van variansie met eksplorasie, 

identiteitsverwerwing en betrokkenheid as afhanklike veranderlike is soos volg: 
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F(2, 921) = 16, 79; p = 0,0001. Die ooreenstemmende gegewens vir ambivalensie 

versus beskerming is die volgende: F(2, 922) = 61, 71; p = 0,0001. Die resultate 

van Scheffe-toetse het ook ooreengestem met die vir etniese identifisering. Die 

verskille tussen die gemiddeldes van die Afrikaanssprekende en die 

Engelssprekende witmense en die tussen die Afrikaanssprekende witmense en die 

swartmense was statisties beduidend. Geen betekenisvolle verskille is by enige een 

van hierdie veranderlikes tussen die Engelssprekende witmense en die swartmense 

waargeneem nie. 

Samevattend kan die gevolgtrekking gemaak word dat die Afrikaanssprekende 

witmense sterker as enige ander groep met die onsgroep ge"identifiseer het; meer 

eksplorasie ten opsigte van hulle etniese identiteit gedoen het; 'n grater mate van 

identiteitsverwerwing geopenbaar het en meer betrokke was by die aktiwiteite van 

hulle groep. Hulle het ook minder ambivalensie ten opsigte van hulle 

groeplidmaatskap getoon en was meer bereid om die belange en identiteit van die 

groep te beskerm. Die Engelssprekende witmense en die swartmense het 

daarenteen minder as die Afrikaanssprekende witmense met hulle etniese groep 

ge'identifiseer; minder eksplorasie gedoen; 'n laer graad van identiteitsverwerwing 

geopenbaar en was minder betrokke by kulturele en/of groepaktiwiteite. Hulle het 

ook in grater mate ambivalente gevoelens getoon. 

Gemiddeldes vir die verskillende swart taalgroepe word in Tabel 9.09 gerapporteer. 

Die gegewens moet egter versigtig ge'interpreteer word, omdat sommige van die 

groepe baie klein was. Die Shangaan-Tsongas, Noord-Sotho's (of Pedi's), Ndebeles 

en Suid-Sotho's was egter van die swart groepe wat gemiddeld die sterkste met 

hulle etniese of kulturele groep ge'identifiseer het. Die Swazi's, Xhosas, Zoeloes, 

Wes-Sotho's en die swartmense wat 'n mengsel van tale gepraat het, het weer 

relatief swak met die onsgroep ge'identifiseer. 'n Analise van variansie het 

aangetoon dat daar wel betekenisvolle verskille tussen die swart taalgroepe bestaan 

het: F(9, 455) = 2,33; p = 0,0143. 'n Scheffe-toets kon egter geen beduidende 

verskille uitwys nie - waarskynlik omdat die groepe wat die meeste van die ander 

verskil het, te klein was. 

Wat eksplorasie, identiteitsverwerwing en betrokkenheid betref, het die Shangaan

Tsongas en die Ndebeles die hoogste gemiddeldes gehad. Die Suid-Sotho's en die 
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TABEL 9.09 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR DIE VERANDERLIKES WAT MET ETNIESE 

IDENTITEIT VERBAND HOU - SWART TAALGROEPE 

Suid- Wes- Noord- Swazi's Ndebeles 
Sotho's Sotho's Sotho's 
n = 97 n = 67 n = 56 n = 12 n = 16 

M s M s M s M s M s 

Etniese 37,08 6,39 35,96 6,43 38,45 5,45 35,00 7,41 37,38 8,26 
identifi-
sering 

Eksplo- 19,72 5,88 20,64 5,58 20,46 5,02 21, 17 6,01 23,06 5,07 
rasie, 
identi-
teits-
verwer-
wing en 
betrok-
kenheid 

Ambiva- 13,29 3,26 12,31 3,69 12,36 3,34 12,08 3,37 12,50 3,44 
lensie 
versus 
besker-
ming 

TABEL 9.09 (Vervolg) 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR DIE VERANDERLIKES WAT MET ETNIESE 

IDENTITEIT VERBAND HOU - SWART TAALGROEPE 

Xhosas Zoeloes Shangaan- Vendas/ 'n Mengsel 
Tsongas Lem bas van verskil-

lende tale 
n = 35 n = 139 n = 29 n = 11 n = 3 

M s M s M s M s M s 

Etniese 35,74 8,09 35,83 7,83 40,76 4,01 33,82 6,60 34,00 6,24 
identifi-
sering 

Eksplo- 22,20 5,66 20,06 5,69 24,90 4,57 20,18 4,21 19,33 5,69 
rasie, 
identi-
teits-
verwer-
wing en 
betrok-
kenheid 

Ambiva- 12,54 4,11 12,59 3,89 12,59 4,17 11,64 3,64 13,33 2,52 
lensie 
versus 
besker-
ming 
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swartmense wat 'n mengsel van tale gepraat het, het weer die laagste gemiddeldes 

gehad. 'n Analise van variansie het egter aangetoon dat daar wel statisties 

beduidende verskille tusser: die groepe bestaan het: F(9, 454) = 3,06; 

p = 0,0014. 'n Scheffe-toets het aangetoon dat die verskille tussen die Zoeloes 

en Shangaan-Tsongas en tussen die Suid-Sotho's en die Shangaan-Tsongas 

betekenisvol was. Die gemiddeld van die Shangaan-Tsongas was tel kens beduidend 

hoer as die van die ander groep. 

Die resultate van 'n analise van variansie het aangetoon dat daar geen 

betekenisvolle verskille tussen die groepe was vir ambivalensie versus beskerming 

nie: F(9, 455) = 0,58; p = 0,8175. 

9.3.4 Die veranderlikes wat met die etno-linguistiese vitaliteit van 'n groep 

verband hou 

Die gemiddeldes van die verskillende groepe vir die veranderlikes wat met die etno

linguistiese vitaliteit van 'n groep verband hou, gee 'n heel ander prentjie as die wat 

betrekking het op etniese identiteit (Tabel 9.10). Waar die Afrikaanssprekende 

witmense telkens die hoogste gemiddeld op die identiteitskale gehad het, is hulle 

gemiddeldes die laagste vir institusionele ondersteuning, status en mag, die 

handhawing van identiteit en die handhawing van simbole. Dit impliseer dat die 

Afrikaanssprekende witmense verwag het dat die onsgroep in 'n besondere swak 

posisie in die nuwe Suid-Afrika sou wees. Hierdie afleiding word bevestig deur die 

feit dat die Afrikaanssprekende witmense ook die hoogste telling gehad het vir die 

bedreiging van identiteit. Dit betaken dat hulle meer as lede van die ander twee 

groepe verwag het dat hulle identiteit bedreig sou word. 

Dit is verder interessant om daarop te let dat die Engelssprekende witmense die 

hoogste gemiddeld gehad het op die skaal wat met institusionele ondersteuning -

in die besonder vir die groep se taal - verband hou. Dit kan 'n aanduiding wees dat 

hulle in groter mate verwag het dat Engels in 'n nuwe bedeling sou oorheers. Dit 

is moontlik ook die rede waarom hulle die hoogste gemiddeld gehad het op die 

skaal vir die handhawing van identiteit. Dit wil voorkom of die Engelssprekende 

witmense nie verwag het dat hulle taal in 'n nuwe bedeling bedreig sou word nie. 

Hulle was ook vol vertroue dat hulle daarin sou kon slaag om hulle identiteit te 
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TABEL 9.10 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR DIE VERANDERLIKES WAT MET DIE ETNO

LINGUISTIESE VITALITEIT VAN 'N GROEP VERBAND HOU 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M s 

lnstitusionele ondersteuning 23,86 6.47 31,42 5,80 25,00 6,97 

Status en mag 21,22 5,86 23,82 5,28 26,28 5,73 

Handhawing van identiteit 20,67 4,94 22,42 3,79 22,23 4,88 

Handhawing van simbole 5,51 2,35 5,86 2,30 6,36 2,30 

Bedreiging van identiteit 3, 18 1,22 3,07 1, 17 2,38 1.41 
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handhaaf. Die swartmense het weer die hoogste gemiddeld gehad vir status en 

mag en die handhawing van simbole. Hulle het ook die laagste gemiddeld gehad vir 

die bedreiging van identiteit. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat hulle verwag 

het om na 27 April 1994 in 'n magsposisie te wees; dat hulle simbole voorrang sou 

geniet en dat hulle identiteit geensins bedreig sou word nie. 

Die resultate van analises van variansie dui daarop dat daar by al vyf skale sprake 

was van betekenisvolle verskille tussen groepe. Die resultate van 'n analise van 

variansie met institusionele ondersteuning as afhanklike veranderlike is soos volg: 

F(2, 921) = 56,03; p = 0,0001. Uit die resultate van 'n Scheffe-toets kan afgelei 

word dat die verskille tussen die Afrikaanssprekende en die Engelssprekende 

witmense en die tussen die swartmense en die Engelssprekende witmense 

betekenisvol was op die 0,05-peil. Dit beteken dat die Afrikaanssprekende 

witmense en die swartmense verwag het dat hulle taal en kultuur betekenisvol 

minder institusionele ondersteuning sou geniet as die van die Engelssprekende 

witmense. Die verskil tussen die swartmense en die Afrikaanssprekende witmense 

was nie statisties beduidend nie. 

Die volgende resultate is vir 'n analise van variansie met status en mag as 

afhanklike veranderlike verkry: F(2, 903) = 76, 12; p = 0,0001. Volgens die 

resultate van 'n Scheffe-toets was al die verskille tussen groepe betekenisvol. Die 

gemiddeld van die Engelssprekende witmense was derhalwe beduidend hoer as die 

van die Afrikaanssprekende witmense, maar betekenisvol laer as die van die 

swartmense. Die gemiddeld van die swartmense was weer beduidend hoer as die 

van sowel die Afrikaanssprekende witmense as die Engelssprekende witmense. Die 

gemiddeld van die Afrikaanssprekende witmense was weer beduidend laer as die 

van sowel die Engelssprekende witmense as die swartmense. 

Die resultate van 'n analise van variansie met handhawing van identiteit as 

afhanklike veranderlike is soos volg: F(2, 921) = 12,22; p = 0,0001. Volgens die 

resultate van 'n Scheffe-toets was die gemiddelde van die Afrikaanssprekende 

witmense betekenisvol laer as die van sowel die Engelssprekende witmense as die 

swartmense. Die verskil tussen die Engelssprekende witmense en die swartmense 

was nie beduidend op die 0,05-peil nie. 
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Wat die veranderlike handhawing van simbole betref, het 'n analise van variansie 

die volgende resultate opgelewer: F(2, 921) = 13,33; p = 0,0001. Volgens die 

resultate van 'n Scheffe-toets was slegs die verskil tussen die Afrikaanssprekende 

witmense en die swartmense statisties beduidend. Die Afrikaanssprekende 

witmense het gevolglik verwag dat hulle simbole beduidend minder erkenning as 

die van swartmense sou ontvang in 'n nuwe bedeling. Die verskil tussen die 

Afrikaanssprekende witmense en die Engelssprekende witmense en die tussen die 

Engelssprekende witmense en die swartmense was nie betekenisvol nie. 

Die resultate van 'n analise van variansie met bedreiging van identiteit as afhanklike 

veranderlike is soos volg: F(2, 921) = 40,21; p = 0,0001. Die resultate van 'n 

Scheffe-toets het aangedui dat sowel die Afrikaanssprekende witmense as die 

Engelssprekende witmense beduidend meer as die swartmense gevoel het dat hulle 

identiteit bedreig sou word na 27 April 1994. Die verskil tussen die twee wit 

groepe was nie statisties betekenisvol nie. 

Tabel 9.11 gee die gemiddeldes vir die swart taalgroepe. Net soos in die geval van 

die skate wat op etniese identifisering betrekking het, moet by die interpretasie van 

die gegewens in gedagte gehou word dat sommige van die groepe baie klein was. 

'n Deurlopende tendens kan egter waargeneem word. Die Xhosas, Vendas/Lembas 

en die swartmense wat 'n mengsel van verskillende tale gepraat het, het deurgaans 

geglo dat hulle taal en kultuur die meeste institusionele ondersteuning sou geniet; 

dat hulle 'n hoe status en baie mag sou he; dat hulle in groot mate daarin sou slaag 

om hulle identiteit te handhaaf en dat hulle simbole voorrang sou geniet. Die 

Xhosas het ook minder as enige van die ander groepe geglo dat hulle identiteit 

bedreig sou word. 

Analises van variansie het aangetoon dat daar wel betekenisvolle verskille bestaan 

het wat institusionele ondersteuning (F(9, 455) = 2,27; p = 0,0168) en status 

en mag (F(9, 441) = 3,07; p = 0,0014) betref. Geen spesifieke beduidende 

verskille is egter deur Scheffe-toetse aangedui nie - waarskynlik omdat die groepe 

so klein was. Geen betekenisvolle verskille is gevind vir die handhawing van 

identiteit (F(9, 454) = 1,42; p = 0, 1748), die handhawing van simbole 

(F(9, 454) = 0, 79; p = 0,6221) en die bedreiging van identiteit 

(F(9, 454) = 1,40; p = 0, 1865) nie. 
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TABEL 9.11 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR DIE VERANDERLIKES WAT MET DIE ETNO

LINGUISTIESE VITALITEIT VAN 'N GROEP VERBAND HOU 
SWART TAALGROEPE 

Su id- Wes- Noord- Swazi's Ndebeles 
Sotho's Sotho's Sotho's 
n = 97 n = 67 n = 56 n = 12 n = 16 

M s M s M s M s M s 

lnstitusio- 25,20 6,70 25,60 7,57 23,96 7,08 24,92 5,32 21,44 5,75 
nele 
onder-
steuning 

Status en 27,03 5,52 25,69 5,94 25,56 5,37 23,58 6,68 23,69 4,67 
mag 

Hand ha- 22,21 4,92 22,73 4,76 21, 16 6,07 20,83 4,39 20,44 5,54 
wing van 
identiteit 

Handha- 6,49 2,30 6,76 2, 17 6, 18 2,38 6,00 2,22 5,88 2,00 
wing van 
simbole 

Bedreig- 2,61 1,41 2,61 1,38 2,41 1,45 2,58 1,24 2,63 1,45 
ing van 
identiteit 

TABEL 9.11 (Vervolg) 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR DIE VERANDERLIKES WAT MET DIE ETNO

LINGUISTIESE VITALITEIT VAN 'N GROEP VERBAND HOU 
SWART TAALGROEPE 

Xhosas Zoeloes Shangaan- Vendas/ 'n Mengsel 
Tsongas Lem bas van verskil-

lende tale 
n = 35 n = 139 n = 29 n = 10 n = 3 

M s M s M s M s M s 

lnstitusio- 27,91 5,03 24,61 7,41 23,66 6,00 26,70 6,52 34,67 4,62 
nele 
onder-
steuning 

Status en 27,94 5,51 26,77 5,58 23,41 6,03 28,00 6, 11 34,33 1, 15 
mag 

Handha- 23,34 3,52 22,49 4,73 21,45 4,52 23,20 4,21 27,00 1,73 
wing van 
identiteit 

Handha- 6,71 2,12 6,12 2,47 6,14 2,37 6,80 1,75 7,33 0,58 
wing van 
simbole 

Bedreig- 1,97 1, 15 2,26 1,51 2,10 1,26 2,00 1,33 1,33 0,58 
ing van 
identiteit 

281 



9.3.5 Kontakpatrone en die rassesamestelling van verskillende 

samelewingskontekste 

Die gemiddeldes vir die verskillende kontakveranderlikes word in Tabel 9.12 

gerapporteer, terwyl die resultate van variansie-ontledings in Tabel 9.13 weergegee 

word. Uit 'n vergelyking van die gemiddelde tellings van die verskillende groepe kan 

die afleiding gemaak word dat die Engelssprekende witmense oor die algemeen 

meer tussengroepkontak as die ander twee groepe gehad het. Die 

Afrikaanssprekende witmense het wel effens meer woonbuurtkontak as die 

swartmense gehad. Wat die ander kontakveranderlikes betref, het die 

Afrikaanssprekende witmense egter minder tussengroepkontak as die swartmense 

en die Engelssprekende witmense gehad. 

Volgens die resultate van die variansie-ontledings was al die F-waardes 

betekenisvol op die 0,01-vlak (kyk Tabel 9.13). Dit betaken dat daar by al die 

kontakveranderlikes sprake was van beduidende verskille tussen een of meer van 

die groepe. Die resultate van Scheffe-toetse het aangedui dat al die verskille tussen 

die drie groepe beduidend was vir kontak met swart/wit vriende by ander huise; 

kontak met swartmense/witmense by godsdienstige geleenthede en kontak met 

swartmense/witmense by sosiale geleenthede. Dit impliseer dat die 

Engelssprekende witmense beduidend meer kontak met swartmense gehad het as 

die Afrikaanssprekende witmense. Die Engelssprekende witmense het ook 

beduidend meer tussengroepkontak as die swartmense gehad. Die 

Afrikaanssprekende witmense het beduidend minder tussengroepkontak as sowel 

die Engelssprekende witmense as die swartmense gehad. Die swartmense het weer 

beduidend meer tussengroepkontak as die Afrikaanssprekende witmense gehad, 

maar beduidend minder as die Engelssprekende witmense. Wat kontak met swart 

inwoners van respondente se woonbuurtes betref, het die resultate van 'n Scheffe

toets aangedui dat daar geen beduidende verskille tussen die Afrikaanssprekende 

en die Engelssprekende witmense was nie. Die swartmense het egter beduidend 

minder woonbuurtkontak met witmense gehad as wat sowel die 

Afrikaanssprekende as die Engelssprekende witmense met swartmense gehad het. 

Volgens die resultate van 'n Scheffe-toets het die Engelssprekende witmense ook 

beduidend meer kontak met swart vriende by hulle eie huis gehad as die 

Afrikaanssprekende witmense. Die verskil tussen die Engelssprekende witmense en 
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I 

TABEL 9.12 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR DIE KONTAKVERANDERLIKES 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M s 

Kontak met swart/wit inwoners 1,51 0,80 1,72 0,88 1,34 0,82 
van respondent se woonbuurt 

Kontak met swart/wit vriende by 1,28 0,66 1,60 0,84 1,30 0,74 
respondent se eie huis 

Kontak met swart/wit vriende by 1,23 0,57 1,61 0,74 1,41 0,80 
ander huise 

Kontak met swart/wit vriende by 1, 16 0,50 1,33 0,61 1,40 0,83 
hulle huise 

Kontak met swartmense/witmense 1,45 0,76 2, 15 1,08 1,70 0,98 
by godsdienstige geleenthede 

Kontak met swartmense/witmense 1,58 0,79 2,04 0,90 1,74 1,02 
by sosiale geleenthede, bv. 
partytjies, onthale, ens. 

TABEL 9.13 
RESULTATE VAN VARIANSIE-ONTLEDINGS MET KONTAKVERANDERLIKES 

AS AFHANKLIKE VERANDERLIKES 

Veranderlike I G.v.V. F-waarde p-waarde 

Kontak met swart/wit inwoners van 2 920 11,32 0,0001 ** 
respondent se woonbuurt 

Kontak met swart/wit inwoners by 2 920 8,83 0,0002** 
respondent se eie huis 

Kontak met swart/wit vriende by ander 2 920 13, 17 0,0001 ** 
huise 

Kontak met swart/wit vriende by hulle 2 920 11,92 0,0001 ** 
huise 

Kontak met swartmense/witmense by 2 919 25,26 0,0001 ** 
godsdienstige geleenthede 

Kontak met swartmense/witmense by 2 920 11, 16 0,0001 ** 
sosiale geleenthede, bv. partytjies, 
onthale, ens. 

** p < 0,01 
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die swartmense was ook beduidend, maar die tussen die Afrikaanssprekende 

witmense en die swartmense was nie statisties betekenisvol nie. 'n Schefte-toets 

het verder aangedui dat die swartmense beduidend meer kontak met witmense by 

hulle huise gehad het as wat die Afrikaanssprekende witmense kontak met 

swartmense gehad het. Die verskil tussen die swartmense en die Engelssprekende 

witmense en die tussen die Afrikaanssprekende en die Engelssprekende witmense 

was egter nie statisties betekenisvol nie. 

Uit die gemiddelde tellings vir die rassesamestelling van verskillende 

samelewingskontekste in Tabel 9.14 kan die afleiding gemaak word dat die 

samelewingskontekste waarbinne Engelssprekende witmense beweeg het, meer 

ge"integreerd was as die waarbinne die ander twee groepe hulle bevind het. Met die 

uitsondering van kerke, was die kontekste waarbinne die Afrikaanssprekende 

witmense beweeg het, ook meer ge"integreerd as die waarbinne swartmense hulle 

bevind het. 

Volgens die resultate van variansie-ontledings wat in Tabel 9. 15 gerapporteer word, 

was daar ook by al die samelewingskontekste sprake van beduidende verskille 

tussen groepe. Volgens die resultate van Scheffe-toetse was al die verskille tussen 

groepe betekenisvol vir die woonbuurtes waar respondente gebly het en die skole 

waarheen die kinders van respondente se onsgroep gegaan het. Die woonbuurtes 

en skole van die Engelssprekende witmense was beduidend meer ge'integreerd as 

die van die Afrikaanssprekende witmense en die swartmense. Die woonbuurtes en 

skole van die Afrikaanssprekende witmense was weer beduidend meer ge"integreerd 

as die van die swartmense, maar betekenisvol minder ge"integreerd as die van die 

Engelssprekende witmense. Die woonbuurtes en skole van die swartmense was 

weer beduidend minder ge"integreerd as die van albei wit groepe. 'n Scheffe-toets 

het aangedui dat die kerke van die Engelssprekende witmense beduidend meer 

ge"integreerd was· as die van sowel die Afrikaanssprekende witmense as die 

swartmense. Geen beduidende verskille is tussen die Afrikaanssprekende witmense 

en die swartmense waargeneem nie. Wat ander skole in respondente se 

woonbuurtes betref, het 'n Scheffe-toets aangedui dat daar geen beduidende 

verskille tussen die Afrikaanssprekende en die Engelssprekende witmense was nie. 

Die verskille tussen die Engelssprekende witmense en die swartmense en die tussen 

die Afrikaanssprekende witmense en die swartmense was telkens betekenisvol. Dit 
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TABEL 9.14 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR DIE RASSESAMESTELLING VAN 

VERSKILLENDE SAMELEWINGSKONTEKSTE 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M s 

Die woonbuurt waar respondent 1,45 0,65 1,78 0,79 1, 10 0,70 
bly 

Die kerk waaraan respondent 1,24 0,56 1,64 0,96 1,24 0,82 
behoort 

Die skole waarheen die meeste 1,37 0,62 1,80 0,87 1, 14 0,66 
kinders van die respondent se 
onsgroep gaan 

Ander skole in respondent se 1,61 0,70 1,78 0,88 1, 13 0,62 
woonbuurt 

TABEL 9.15 
RESUL TATE VAN VARIANSIE-ONTLEDINGS MET DIE RASSESAMESTELLING 

VAN SAMELEWINGSKONTEKSTE AS AFHANKLIKE VERANDERLIKES 

Veranderlike G.v.V. F-waarde p-waarde 

Die woonbuurt waar respondent bly 2 920 54,63 0,0001 ** 

Die kerk waaraan respondent behoort 2 920 14,09 0,0001 ** 

Die skole waarheen die meeste kinders 2 920 46,05 0,0001 ** 
van die respondent se onsgroep gaan 

Ander skole in respondent se woonbuurt 2 920 70,46 0,0001 ** 

** p < 0,01 
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impliseer dat ander skole in die woonbuurtes van die Afrikaanssprekende en die 

Engelssprekende witmense beduidend meer ge"integreerd was as die in die 

woonbuurtes van die swartmense. 

9.3.6 

* 

Veranderlikes wat met relatiewe deprivasie verband hou 

Kognitiewe deprivasieveranderlikes 

Tabel 9.16, Tabel 9.17, Tabel 9.18 en Tabel 9. 19 gee die gemiddeldes van 

verskillende veranderlikes wat met die kognitiewe waarneming van 

relatiewe deprivasie verband hou. By die interpretering van die tabelle moet 

in gedagte gehou word dat 'n laer gemidde/de dui op die ervaring van meer 

deprivasie. 

'n Algemene patroon wat vir al vier situasies - die sosiale, finansiele, 

politieke en werksituasie - waargeneem kan word, is dat die swartmense 

aangedui het dat hulle meer deprivasie as die ander twee groepe ervaar het 

ten opsigte van hulle situasie ten tyde van die opname. Die gemiddeldes 

van die swartmense was ook deurgaans laer as 10, wat op die ervaring 

van deprivasie dui. Die enigste uitsonderings was relatiewe politieke 

groepdeprivasie in vergelyking met Afrikaanssprekende witmense en 

Engelssprekende witmense, waar die gemiddeldes van die swartmense 

hoer as 10 en ook hoer as die ooreenstemmende gemiddeldes vir die wit 

groepe was. Die afleiding kan gemaak word dat die swartmense reeds aan 

die vooraand van 'n nuwe politieke bedeling geglo het dat hulle as 'n groep 

nie meer op politieke gebied agterstaan by die ander twee groepe nie. 

Die gemiddeldes vir relatiewe geantisipeerde deprivasie vorm 'n skerp 

kontras met deprivasieveranderlikes wat met die situasie ten tyde van die 

ondersoek verband hou. Die gemiddeldes vir die swartmense was 

deurgaans aansienlik hoer as 10, wat daarop dui dat hulle verwag het dat 

hulle situasie oor vyf jaar aansienlik sou verbeter. Die gemiddeldes van die 

Afrikaanssprekende en Engelssprekende witmense was feitlik deurgaans 

laer as 10. Die enigste uitsonderings was relatiewe geantisipeerde 

ego"istiese deprivasie, waar die gemiddeld van die Engelssprekende 

286 



TABEL 9.16 
GEMIDDELDE RELATIEWE DEPRIVASIETELLINGS • DIE SOSIALE SITUASIE 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M s 

Relatiewe persoonlike deprivasie - Afr. 9,90 1,37 9,85 1,83 7,25 3,95 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - Eng. 9,61 1,53 9,62 1,56 6,35 3,25 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - 12.43 2,55 13,01 2,36 9,59 2,32 
swartmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Afr. 10, 15 1,39 7,66 4,33 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Eng. 9,72 1,26 6,77 3,60 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - swartmense 12,55 2,51 13,39 2,04 
as verwysingsgroep 

Relatiewe geantisipeerde persoonlike 8,86 2,42 10,09 2,28 12,81 2, 18 
deprivasie 

Relatiewe geantisipeerde 8.45 2,22 9,64 2,25 13,31 2.42 
groepdeprivasie 

TABEL 9.17 
GEMIDDELDE RELATIEWE DEPRIVASIETELLINGS - DIE FINANSleLE SITUASIE 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M s 

Relatiewe persoonlike deprivasie - Afr. 9,71 1,60 9,68 2,01 5,56 3,48 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - Eng. 9,41 1,68 9,45 1,74 4,94 2,97 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - 12,28 2,29 13,16 2,52 9,06 2,43 
swartmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Afr. 10,20 0,97 6,50 3,66 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Eng. 9,72 1,02 5,88 3,08 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - swartmense 12,60 2.12 13,66 1,98 
as verwysingsgroep 

Relatiewe geantisipeerde persoonlike 9,32 2.22 10,23 2.45 13, 16 2,26 
deprivasie 

Relatiewe geantisipeerde 8,82 2,01 9,46 2,02 13,37 2,31 
groepdeprivasie 
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TABEL 9.18 
GEMIDDELDE RELA TIEWE DEPRIV ASIETELLINGS - DIE POLITIEKE SITUASIE 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M s 

Relatiewe persoonlike deprivasie - Afr. 9,77 1,31 9,09 1,75 7,80 3,83 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - Eng. 9,69 1,54 9,40 1,65 7,72 3,65 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - 12, 15 3,52 12,75 3,01 7,45 3,14 
swartmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Afr. 9,71 1,07 10,33 3,82 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Eng. 9,93 1,00 10,26 3,66 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - swartmense 12,39 3.44 13,45 2,92 
as verwysingsgroep 

Relatiewe geantisipeerde persoonlike 8,65 2,39 9.41 2,41 12,37 2,27 
deprivasie 

Relatiewe geantisipeerde 8,33 2,41 8,75 2.49 11,68 2,46 
groepdeprivasie 

TABEL 9.19 
GEMIDDELDE RELATIEWE DEPRIVASIETELLINGS - DIE WERKSITUASIE 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M s 

Relatiewe persoonlike deprivasie - 9,87 1,78 9,64 2, 13 5,33 3,57 
Afr. witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - 9,64 1,89 9,57 2,06 4,69 3,18 
Eng. witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - 11,73 2,86 12,80 2,41 9,08 2,70 
swartmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Afr. 10,02 0,87 6,25 3,67 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Eng. 9,77 0,78 5,62 3,18 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - swartmense 11,88 2,57 13, 12 1,88 
as verwysingsgroep 

Relatiewe geantisipeerde persoonlike 9,07 2,28 9,68 2,08 13, 15 2,77 
deprivasie 

Relatiewe geantisipeerde 8,54 2,21 9,30 2, 11 13,64 2,68 
groepdeprivasie 
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witmense net-net hoer as 10 was vir die sosiale en finansiele situasie. Die 

gevolgtrekking kan gemaak word dat lede van die twee wit groepe oor die 

algemeen voorsien het dat hulle situasie aansienlik sou versleg gedurende 

die vyf jaar na die ondersoek. 

Die resultate van variansie-ontledings word in Tabel 9.20, Tabel 9.21, 

Tabel 9.22 en Tabel 9.23 gerapporteer. Wat die drie vorms van relatiewe 

persoonlike deprivasie betref, is beduidende verskille by al vier situasies 

gevind. Met die uitsondering van relatiewe persoonlike deprivasie met 

swartmense as verwysingsgroep vir die finansiele en werksituasie, was dit 

telkens die verskille tussen die Afrikaanssprekende witmense en die 

swartmense en tussen die Engelssprekende witmense en die swartmense 

wat betekenisvol was. Die verskille tussen die Afrikaanssprekende 

witmense en die Engelssprekende witmense was nie statisties beduidend 

nie. Die swartmense het gevolglik beduidend meer deprivasie as die lede 

van die twee wit groepe geopenbaar. Al die verskille was egter 

betekenisvol vir relatiewe persoonlike deprivasie met swartmense as 

verwysingsgroep vir die finansiele en werksituasie. Dit impliseer dat die 

swartmense beduidend meer deprivasie gerapporteer het as sowel die 

Afrikaanssprekende as die Engelssprekende witmense. Die 

Afrikaanssprekende witmense het weer aangedui dat hulle beduidend 

minder deprivasie as die swartmense, maar betekenisvol meer deprivasie 

as die Engelssprekende witmense ervaar het. Waar swartmense die 

verwysingsgroep was, het die Engelssprekende witmense weer op 

finansiele en werksgebied beduidend minder relatiewe persoonlike 

deprivasie geopenbaar as die ander twee groepe. 

Daar was ook sprake van beduidende verskille tussen die groepe ten 

opsigte van die ervaring van relatiewe groepdeprivasie. Wat die sosiale, 

finansiele en werksituasie betref, het die swartmense aangedui dat hulle 

beduidend meer deprivasie ervaar as die Engelssprekende witmense waar 

Afrikaanssprekende witmense die verwysingsgroep was. Die swartmense 

het ook betekenisvol meer deprivasie gerapporteer as die 

Afrikaanssprekende witmense waar Engelssprekende witmense die 

verwysingsgroep was. Waar swartmense die verwysingsgroep was, het die 
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TABEL 9.20 
RESUL TATE VAN V ARIANSIE-ONTLEDINGS MET RELATIEWE DEPRIV ASIE

TELLINGS AS AFHANKLIKE VERANDEFCLIKES - DIE SOSIALE SITUASIE 

I Veranderlike II G.v.V. I F-waarde I p-waarde I 
Relatiewe persoonlike deprivasie - 2 920 89,45 0,0001 ** 
Afr. witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - 2 917 187,24 0,0001 ** 
Eng. witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - 2 920 178,31 0,0001 ** 
swartmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Afr. witmense 1 573 35, 10 0,0001 ** 
as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Eng. witmense 1 811 213,30 0,0001 ** 
as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - swartmense as 1 454 10,22 0,0015* * 
verwysingsgroep 

Relatiewe geantisipeerde persoonlike 2 911 304,49 0,0001 ** 
deprivasie 

Relatiewe geantisipeerde groepdeprivasie 2 913 452,38 0,0001 ** 

** p < 0,01 

TABEL 9.21 
RESUL TATE VAN V ARIANSIE-ONTLEDINGS MET RELATIEWE DEPRIVASIE
TELLINGS AS AFHANKLIKE VERANDERLIKES - DIE FINANSleLE SITUASIE 

I Veranderlike I G.v.V. F-waarde p-waarde 

Relatiewe persoonlike deprivasie - Afr. 2 919 261,64 0,0001** 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - Eng. 2 918 392,46 0,0001 ** 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - 2 920 244,50 0,0001 ** 
swartmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Afr. 1 573 110,50 0,0001 ** 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Eng. 1 811 498,65 0,0001 ** 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - 1 455 21,65 0,0001 ** 
swartmense as verwysingsgroep 

Relatiewe geantisipeerde persoonlike 2 908 296,91 0,0001 ** 
deprivasie 

Relatiewe geantisipeerde 2 909 471,50 0,0001 ** 
groepdeprivasie 

**p<0,01 

290 



TABEL 9.22 
RESUL TATE VAN V ARIANSIE-ONTLEDINGS MET RELATIEWE DEPRIVASIE

TELLINGS AS AFHANKLIKE VERANDERLIKES - DIE POLITIEKE SITUASIE 

I Veranderlike I G.v.V. F-waarde p --
Relatiewe persoonlike deprivasie - Afr. 2 907 46,28 0,0001 ** 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - Eng. 2 904 51,61 0,0001 ** 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - 2 911 252, 18 0,0001 ** 
swartmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Afr. witmense 1 567 2,89 0,0895 
as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Eng. 1 799 2,57 0, 1095 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - swartmense 1 448 8,34 0,0041** 
as verwysingsgroep 

Relatiewe geantisipeerde persoonlike 2 906 264,05 0,0001 ** 
deprivasie 

Relatiewe geantisipeerde groepdeprivasie 2 905 201,07 0,0001 * * 

**p < 0,01 

TABEL 9.23 
RESULT ATE VAN V ARIANSIE-ONTLEDINGS MET RELATIEWE DEPRIVASIE

TELLINGS AS AFHANKLIKE VERANDERLIKES - DIE WERKSITUASIE 

I Veranderlike II G.v.V. I F-waarde I p-waarde I 
Relatiewe persoonlike deprivasie - Afr. 2 889 272,56 0,0001 ** 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - Eng. 2 886 384,68 0,0001 ** 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe persoonlike deprivasie - 2 889 133,67 0,0001 ** 
swartmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Afr. 1 561 109, 16 0,0001 ** 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - Eng. 1 795 552,39 0,0001 ** 
witmense as verwysingsgroep 

Relatiewe groepdeprivasie - 1 442 21,26 0,0001 ** 
swartmense as verwysingsgroep 

Relatiewe geantisipeerde persoonlike 2 883 272,05 0,0001** 
deprivasie 

Relatiewe geantisipeerde 2 894 457,69 0,0001 ** 
groepdeprivasie 

** p < 0,01 
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Afrikaanssprekende witmense weer beduidend meer deprivasie geopenbaar 

as die Engelssprekende witmense. Die swartmense het egter nie 

betekenisvol meer relatiewe politieke groepdeprivasie gerapporteer as een 

van die twee wit groepe die verwysingsgroep was nie. Die 

Afrikaanssprekende witmense het egter aangedui dat hulle beduidend meer 

politieke deprivasie beleef het as die Engelssprekende witmense wanneer 

swartmense die verwysingsgroep was. 

Al die F-waardes was betekenisvol op die 0,05-vlak waar metings van 

relatiewe geantisipeerde deprivasie die afhanklike veranderlikes was. Wat 

relatiewe geantisipeerde persoonlike deprivasie betref, was al die verskille 

tussen die groepe betekenisvol vir die sosiale, finansiele en politieke 

situasie. Die afleiding kan gemaak word dat die Afrikaanssprekende 

witmense beduidend meer as die Engelssprekende witmense en die 

swartmense verwag het dat hulle persoonlike situasie sou versleg. Die 

Engelssprekende witmense het verwag dat hulle situasie beduidend minder 

as die van Afrikaanssprekende witmense, maar betekenisvol meer as die 

van swartmense sou versleg. Die gemiddelde tellings van die swartmense 

was weer beduidend hoer as die van albei wit groepe wat beteken dat hulle 

verwag het dat hulle situasie beduidend sou verbeter. Slegs die verskil 

tussen die Afrikaanssprekende witmense en die swartmense en die tussen 

die Engelssprekende witmense en die swartmense was beduidend vir die 

werksituasie. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die swartmense 

voorsien het dat hulle situasie beduidend sou verbeter in vergelyking met 

die van die twee wit groepe. Geen beduidende verskille is egter tussen die 

twee wit groepe waargeneem nie. 

Die drie groepe het ook skerp verskil ten opsigte van die ervaring van 

relatiewe geantisipeerde groepdeprivasie. Al die verskille tussen die groepe 

was betekenisvol vir die sosiale, finansiele en werksituasie. Net soos in die 

geval van relatiewe ego'istiese deprivasie, was die gemiddelde tellings van 

die swartmense beduidend hoer as die van sowel die Afrikaanssprekende 

as die Engelssprekende witmense. Die gemiddelde tellings van die 

Engelssprekende witmense was weer beduidend laer as die van die 

swartmense, maar betekenisvol hoer as die van die Afrikaanssprekende 
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witmense. Vanwee die feit dat die gemiddelde tellings van die 

Afrikaanssprekende witmense beduidend laer was as die van die ander 

twee groepe, kan die afleiding gemaak word dat hulle meer as lede van die.. 

ander twee groepe verwag het dat hulle groep se posisie sou versleg. Slegs 

die verskil tussen die Afrikaanssprekende witmense en die swartmense en 

die tussen die Engelssprekende witmense en die swartmense was 

beduidend vir die politieke situasie. Geen betekenisvolle verskille is tussen 

die Afrikaanssprekende witmense en Engelssprekende witmense gevind 

nie. 

Relatiewe affektiewe deprivasie 

Gemiddelde tellings vir die vier skale wat relatiewe affektiewe deprivasie 

gemeet het, word in Tabel 9.24 weergegee. Anders as by die kognitiewe 

deprivasieveranderlikes, is 'n hoer telling 'n aanduiding dat respondente 

meer affektiewe deprivasie gerapporteer het. Die swartmense het 

deurgaans die hoogste gemiddeld op al vier skale gehad. Dit impliseer dat 

die swartmense oor die algemeen die meeste woede, frustrasie, 

depressiwiteit en gevoelens van onregverdigheid geopenbaar het. Met die 

uitsondering van relatiewe affektiewe sosiale deprivasie, was die 

gemiddeldes van die Afrikaanssprekende witmense ook hoer as die van die 

Engelssprekende witmense. 

Die resultate van variansie-ontledings met relatiewe affektiewe 

deprivasietellings as afhanklike veranderlikes word in Tabet 9.25 

gerapporteer. Daar was by al vier vorms van relatiewe affektiewe 

deprivasie sprake van betekenisvolle verskille tussen groepe, terwyl die 

resultate van Scheffe-toetse vir al vier vorms van relatiewe affektiewe 

deprivasie ooreengestem het. Die swartmense het beduidend meer 

relatiewe affektiewe deprivasie gerapporteer as sowel die 

Afrikaanssprekende witmense as die Engelssprekende witmense. Die 

verskille tussen die Afrikaanssprekende witmense en die Engelssprekende 

witmense was egter nerens statisties betekenisvol nie. 
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TABEL 9.24 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR DIE VERANDERLIKES WAT MET 

RELATIEWE AFFEKTIEWE DEPRIVASIE VERBAND HOU 

Afr. Eng. Swart-
blankes blankes mense 

N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M s 

Relatiewe affektiewe sosiale deprivasie 10,21 4,59 10,54 4,69 16,20 4,26 

Relatiewe affektiewe finansiele 10,31 4,61 10,25 4.45 17.42 3,56 
deprivasie 

Relatiewe affektiewe politieke deprivasie 11,34 4,84 10,88 4.49 14,75 4,84 

Relatiewe affektiewe werkdeprivasie 11, 17 5,03 10,58 4,36 17.45 3,69 

TABEL 9.25 
RESULTATE VAN VARIANSIE-ONTLEDINGS MET RELATIEWE AFFEKTIEWE 

DEPRIVASIETELLINGS AS AFHANKLIKE VERANDERLIKES 

Veranderlike II G.v.V. I F-waarde I p-waarde I 
Relatiewe affektiewe sosiale deprivasie 2 922 205,30 0,0001 ** 

Relatiewe affektiewe finansiele deprivasie 2 922 350,04 0,0001 ** 

Relatiewe affektiewe politieke deprivasie 2 917 62.43 0,0001 ** 

Relatiewe affektiewe werkdeprivasie 2 903 251,66 0,0001 ** 

**p<0,01 
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9.3. 7 Toekomspersepsies en gevoelens van onsekerheid 

Die gemiddelde tellings vir toekomspersepsies en onsekerheid word in Tabel 9.26 

gerapporteer. Aangesien die swartmense die hoogste gemiddeld gehad het vir die 

skaal wat toekomspersepsies gemeet het, kan die afleiding gemaak word dat hulle 

die toekoms in 'n nuwe bedeling in 'n besonder gunstige lig beskou het. Die 

Afrikaanssprekende witmense het weer die laagste gemiddeld gehad wat daarop 

dui dat hulle persepsies besonder negatief was wat omstandighede in 'n 

toekomstige bedeling betref. Die resultate van 'n analise van variansie dui daarop 

dat daar wel betekenisvolle verskille tussen die groepe was: F(2, 920) = 134,60; 

p = 0,0001. 'n Scheffe-toets het aangedui dat al die verskille betekenisvol was. 

Dit betaken dat die toekomspersepsies van die swartmense beduidend positiewer 

was as die van sowel die Afrikaanssprekende as die Engelssprekende witmense. 

Die Engelssprekende witmense het weer die toekoms in 'n beduidend positiewer 

lig gesien as die Afrikaanssprekende witmense, maar was betekenisvol negatiewer 

as die swartmense. Die Afrikaanssprekende witmense was weer beduidend 

negatiewer as die Engelssprekende witmense en die swartmense. 

Ten spyte van die feit dat die swartmense omstandighede in 'n toekomstige Suid

Afrika in 'n besonder gunstige lig beskou het, het hulle tog die hoogste gemiddeld 

gehad op die skaal wat gevoelens van onsekerheid gemeet het. Die afleiding kan 

gemaak word dat hulle meer as die ander twee groepe onseker gevoel het en 

moeite ondervind het om aan te pas by die pas van verandering. Die 

Engelssprekende witmense het weer die laagste gemiddeld op hierdie skaal gehad -

'n aanduiding dat hulle min onsekerheid ervaar het. Volgens die resultate van 'n 

variansie-ontleding was daar wel sprake van statisties beduidende verskille tussen 

die groepe: F(2, 918) = 18,41; p = 0,0001. Volgens 'n Scheffe-toets was daar 

beduidende verskille tussen die swartmense en die Afrikaanssprekende witmense 

asook tussen die swartmense en die Engelssprekende witmense. Die swartmense 

was gevolglik meer onseker as die twee wit groepe. Die verskil tussen die 

Afrikaanssprekende en die Engelssprekende witmense was nie statisties beduidend 

nie. 
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TABEL 9.26 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR TOEKOMSPERSEPSIES EN ONSEKERHEID 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M s 

Toekomspersepsies 9,57 3,63 11, 13 2,95 13,54 3,39 

Onsekerheid 8,98 3,08 8,70 2,76 10,04 2,67 

TABEL 9.27 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR HOUDING TEENOOR ONDERHANDELING 

EN MILITANTHEID 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M s 

Houding teenoor onderhandeling 14.45 3,50 15,67 3,09 16,99 2,92 

Militantheid 11,69 4,81 10,35 4,02 13,25 4,77 

TABEL 9.28 
GEMIDDELDE TELLINGS VIR POSITIEWE EN NEGATIEWE 

TUSSENGROEPGEDRAG 

Afr. Eng. Swart-
witmense witmense mense 
N = 347 N = 113 N = 466 

M s M s M s 

Positiewe tussengroepgedrag 18,63 5,56 20,93 5,28 14,56 5,49 

Negatiewe tussengroepgedrag 4,39 2, 13 2,90 1,44 3,02 1,48 
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9.3.8 Houding teenoor onderhandeling en militantheid 

'n Skynbare teenstrydigheid kan waargeneem word in Tabel 9.27 wat die 

gemiddelde tellings weergee op die skale wat houding teenoor onderhandeling en 

militantheid gemeet het. Alhoewel die swartmense gemiddeld die positiefste was 

oor die moontlikheid om 'n aanvaarbare skikking deur middel van onderhandeling 

te bereik, het hulle ook die hoogste gemiddeld gehad op die skaal wat militantheid 

gemeet het. Dit impliseer dat hulle meer as die ander groepe hulle ondersteuning 

gegee het aan militante gedrag. Die Afrikaanssprekende witmense was weer 

gemiddeld die negatiefste teenoor onderhandeling, maar was minder militant as die 

swartmense. 

'n Analise van variansie met houding teenoor onderhandeling as afhanklike 

veranderlike het aangetoon dat daar wel beduidende verskille tussen die groepe 

was: F(2, 920) = 64,21; p = 0,0001. Die resultate van ~n Scheffe-toets het 

aangedui dat al die verskille tussen groepe betekenisvol was. Dit beteken dat die 

Afrikaanssprekende witmense beduidend negatiewer was as sowel die 

Engelssprekende witmense as die swartmense. Die houding van die 

Engelssprekende witmense was weer beduidend negatiewer as die van die 

swartmense, maar betekenisvol positiewer as die van die Afrikaanssprekende 

witmense. Die swartmense het weer 'n beduidend gunstiger installing teenoor 

onderhandeling gehad as sowel die Engelssprekende witmense as die 

Afrikaanssprekende witmense. 

'n Analise van variansie met militantheid as afhanklike veranderlike het ook 

aangedui dat daar beduidende verskille was: F(9, 920) = 22, 1 O; p = 0,0001. 

Volgens die resultate van 'n Scheffe-toets was die swartmense beduidend meer 

militant as die respondente van albei wit groepe. Die Afrikaanssprekende witmense 

was weer betekenisvol meer militant as die Engelssprekende witmense, maar 

beduidend minder militant as die swartmense. Die houding van die Engelssprekende 

witmense was daarenteen gemiddeld betekenisvol minder militant as die van die 

Afrikaanssprekende witmense en die swartmense. 
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9.3.9 Positiewe en negatiewe tussengroepgedrag 

rie gemiddelde tellings vir die veranderlikes wat met sosiale gedrag verband hou, 

word in Tabel 9.28 gerapporteer. Dit is interessant dat die swartmense die heel 

laagste gemiddeld gehad het vir die faktorveranderlike wat positiewe 

tussengroepgedrag teenoor witmense gereflekteer het. Die feit dat die 

Engelssprekende witmense die hoogste gemiddeld gehad het, is 'n aanduiding dat 

hulle meer as die Afrikaanssprekende witmense uitgereik het na swartmense en 

gepoog het om hulle te begryp en te laat tuis voel in verskillende 

samelewingskontekste. 

'n Analise van variansie en 'n Schefte-toets het aangedui dat al die waargenome 

verskille ten opsigte van positiewe tussengroepgedrag statisties betekenisvol was 

(F(2, 918) = 88,90; p = 0,0001 ). So het die swartmense beduidend minder 

positiewe gedrag teenoor witmense geopenbaar as die twee wit groepe teenoor · 

swartmense. Die afleiding kan gemaak word dat die swartmense die minste moeite 

gedoen het om die hullegroep (witmense) te begryp, te betrek en te laat tuis voel. 

Die gemiddeld van die Afrikaanssprekende witmense was weer beduidend hoer as 

die van die swartmense, maar beduidend laer as die van die Engelssprekende 

witmense. Die gemiddeld van die Engelssprekende witmense was aan die ander 

kant betekenisvol hoer as die van die Afrikaanssprekende witmense en die 

swartmense. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die Engelssprekende 

witmense meer empatiese gedrag teenoor swartmense geopenbaar het as wat die 

geval vice versa was. Hulle gedrag teenoor swartmense was ook positiewer as die 

van die Afrikaanssprekende witmense. 

Die Engelssprekende witmense het ook die laagste gemiddeld gehad vir die skaal 

wat negatiewe tussengroepgedrag gemeet het. Dit beteken dat lede van hierdie 

groep relatief min ondersteuning gegee het aan die vermyding van kontak met 

ander rassegroepe en die ondersteuning van voortgesette apartheid in sekere 

samelewingskontekste. Die Afrikaanssprekende witmense het weer die hoogste 

gemiddeld vir hierdie skaal gehad. 'n Analise van variansie (F(2, 918) = 69,38; 

p = 0,0001) en 'n daaropvolgende Scheffe-toets het aangetoon dat die gemiddeld 

van die Afrikaanssprekende witmense inderdaad betekenisvol hoer was as die van 

die Engelssprekende witmense en die swartmense. Die verskil tussen die 
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gemiddeldes van die Engelssprekende witmense en die swartmense was nie 

statisties beduidend nie. 

9.4 VOORSPELLERS VAN ETNIESE IDENTIFISERING 

In hierdie afdeling word gekyk na die faktore wat by die Afrikaanssprekende 

witmense, die Engelssprekende witmense en die swartmense verband gehou het 

met etniese identifisering. Soos in Afdeling 8. 7 .2 beskryf, is potensiele voorspellers 

van etniese identifisering geselekteer met behulp van meervoudige stapsgewyse 

regressie-ontledings. Afsonderlike ontledings is vir die drie groepe gedoen. Die 

afhanklike veranderlike was etniese identifisering. Die veranderlikes in die 

oorspronklike stapsgewyse regressiemodelle was die volgende: ouderdom; geslag; 

maandelikse inkomste; hoogste onderwyskwalifikasie; houding teenoor die 

hullegroep; houding teenoor die onsgroep; negatiewe selfbeeld; positiewe selfbeeld; 

eksplorasie, identiteitsverwerwing en betrokkenheid; ambivalensie versus 

beskerming; institusionele ondersteuning; status en mag; handhawing van 

identiteit; handhawing van simbole; bedreiging van identiteit; toekomspersepsies; 

houding teenoor onderhandeling; militantheid; onsekerheid; positiewe 

tussengroepgedrag; negatiewe tussengroepgedrag; al die deprivasieveranderlikes 

wat in Afdeling 8.6.10 beskryf word; die hoeveelheid kontak wat respondente met 

lede van die ander rassegroep in woonbuurtes, by hulle eie huise, by ander huise, 

by godsdienstige byeenkomste en by sosiale geleenthede gehad het asook die 

rassesamestelling van woonbuurtes, kerke, skole van die eie groep en ander skole 

in respondente se woonbuurtes. 

Al die veranderlikes wat volgens die resultate van stapsgewyse regressie-ontledings 

'n oorskrydingswaarskynlikheid van kleiner as 0,05 gehad het, is as voorspellers· 

in meervoudige lineere regressiemodelle gebruik. Dit het egter wel gebeur dat 

veranderlikes wat 'n oorskrydingswaarskynlikheid van kleiner as 0,05 in 'n 

stapsgewyse ontleding gehad het, volgens die resultate van die lineere meervoudige 

regressie-ontleding nie beduidend op die 0,05-peil was nie. Waar meer as een 

veranderlike 'n oorskrydingswaarskynlikheid van groter as 0,05 gehad het, is die 

veranderlike met die grootste oorskrydingswaarskynlikheid eerste uit die model 

weggelaat. 'n Meervoudige lineere regressie-ontleding is weer uitgevoer waarna die 

prosedure herhaal is totdat die oorskrydingswaarskynlikhede van al die 
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veranderlikes kleiner as 0,05 was. 

9.4.1 Voorspellers van rtniese identifisering by die Afrikaanssprekende witmense 

Die volgende veranderlikes is met behulp van 'n stapsgewyse regressie-ontleding 

ge"identifiseer as potensiele voorspellers van etniese identifisering by die 

Afrikaanssprekende witmense: eksplorasie, identiteitsverwerwing en betrokkenheid; 

ambivalensie versus beskerming; positiewe tussengroepgedrag; hoogste 

onderwyskwalifikasie, bedreiging van identiteit; relatiewe persoonlike politieke 

deprivasie met Afrikaanssprekende witmense as verwysingsgroep; houding teenoor 

onderhandeling; positiewe selfbeeld; kontak met swartmense by sosiale 

geleenthede; relatiewe geantisipeerde politieke groepdeprivasie en relatiewe 

affektiewe sosiale deprivasie. Vier veranderlikes wat nie beduidend op die 0,05-vlak 

in die finale regressiemodelle was nie, is in die ooreenstemmende volgorde uit die 

finale model weggelaat: relatiewe sosiale affektiewe deprivasie; houding teenoor 

onderhandeling; relatiewe persoonlike politieke deprivasie met Afrikaanssprekende 

witmense as verwysingsgroep en relatiewe geantisipeerde groepdeprivasie met 

betrekking tot die politieke situasie. 

Die resultate van die finale meervoudige lineere regressie-ontleding word in 

Tabel 9.29 weergegee. Die belangrikste voorspeller van etniese identifisering was 

eksplorasie, identiteitsverwerwing en betrokkenheid. 'n Hoer mate van identifisering 

met die eie etniese groep het gepaardgegaan met hoer tellings op die skaal vir 

eksplorasie, identiteitsverwerwing en betrokkenheid (p < 0,01 ). Ambivalensie 

versus beskerming was saam met 'n kategorie van hoogste onderwyskwalifikasie -

gegradueerd-dietweede belangrikste voorspeller (p < 0,01 ). Sterker identifisering 

met die onsgroep is geassosieer met minder ambivalensie ten opsigte van 

lidmaatskap van die onsgroep en 'n groter bereidwilligheid om die identiteit en 

belange van die groep te beskerm. Sterker identifisering met die etniese groep het 

ook verband gehou met persepsies dat die identiteit van die onsgroep in groter 

mate bedreig word (p < 0,05). 'n Positiewe verband is ook gevind tussen etniese 

identifisering en tellings op die positiewe selfbeeldskaal (p < 0,05). Dit impliseer 

dat sterker etniese identifisering by die Afrikaanssprekende witmense met 'n 

positiewer selfbeeld gepaardgegaan het. 
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TABEL 9.29 
RESULTATE VAN MEERVOUDIGE LINEeRE REGRESSIE-ONTLEDING 

MET ETNIESE IDENTIFISERING AS AFHANKLIKE VERANDERLIKE 
AFRIKAANSSPREKENDE WITMENSE 

Koetfisient p-waarde Gestandaardiseerde 
koetfisient 

Konstante 13,06 0,0001** 0,00 

Eksplorasie, identiteitsverwerwing 0,84 0,0001 * * 0,62 
en betrokkenheid 

Ambivalensie versus beskerming 0,28 0,0001 ** 0,14 

Positiewe tussengroepgedrag -0, 14 0,0011 ** -0, 12 

Hoogste onderwyskwalifikasie: 

Standerd 7 of laer 1'12 0,1618 0,08 

Standerd 8 of 9 1,05 0,0269* 0,10 

Standerd 1 O 0,26 0,5053 0,03 

Standerd 1 0 plus 'n tersiere -0,69 0, 1057 -0,07 
diploma 

Gegradueerd -1,74 0,0007** -0, 14 

Bedreiging van identiteit 0,40 0,0260* 0,08 

Positiewe selfbeeld 0,24 0,0236* 0,08 

Kontak met swartmense by sosiale -0,78 0,0089* * -0, 10 
byeenkomste 

R2 X 100 = 63,27 

** p < 0,01 * p < 0,05 
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Aan die ander kant het sterker identifisering met die onsgroep gepaardgegaan met 

laer tellings vir positiewe tussengroepgedrag (p < 0,01 ). Respondente wat meer 

met die onsgroep ge'identifiseer het, was gevolgl;~ ... minder geneig om uit te reik na 

swartmense; te poog om warm en empatiese verhoudinge met swartmense te 

bewerkstellig en beleidsrigtinge te ondersteun wat rassegelykheid bevorder. Hierdie 

veranderlike - positiewe tussengroepgedrag · - was ook die derde belangrikste 

voorspeller van etniese identifisering. Meer kontak met swartmense by sosiale 

byeenkomste het weer gepaardgegaan met laer tellings vir etniese identifisering 

(p < 0,01 ). 

Een demografiese veranderlike - hoogste onderwyskwalifikasie - het beduidend met 

etniese identifisering verband gehou. Die Afrikaanssprekende wit respondente wat 

gegradueer het, het beduidend minder met die onsgroep ge'identifiseer (p < 0,01 ). 

Hierdie kategorie was saam met ambivalensie versus beskerming die tweede 

belangrikste voorspeller van etniese identifisering. Respondente met kwalifikasies 

van standard 8 of 9 het daarenteen betekenisvol meer met die onsgroep 

ge'identifiseer (p < 0,05). 

'n Relatief hoe persentasie van die variansie in etniese identifisering, naamlik 

63,27 %, is met behulp van die finale lineere regressiemodel verklaar. Die afleiding 

kan gemaak word dat die veranderlikes wat in die onderhawige ondersoek betrek 

is, wel daarin geslaag het om belangrike prosesse te identifiseer wat verb and gehou 

het met etniese identifisering by die Afrikaanssprekende witmense. 

9.4.2 Voorspellers van etniese identifiserinq by die Enqelssprekende witmense 

Die volgende veranderlikes het volgens die resultate van 'n stapsgewyse regressie

ontleding 'np-waarde van kleiner as 0,05 gehad: eksplorasie, identiteitsverwerwing 

en betrokkenheid; militantheid; ambivalensie versus beskerming; onsekerheid; 

relatiewe finansiele groepdeprivasie met swartmense as verwysingsgroep; kontak 

met swart inwoners van die woonbuurtes waar respondente woonagtig was; 

houding teenoor hullegroep (swartmense); houding teenoor onderhandeling; 

relatiewe affektiewe finansiele deprivasie; relatiewe geantisipeerde ego'istiese 

deprivasie ten opsigte van die werksituasie; handhawing van simbole en kontak met 

swart vriende by die eie huis. Die volgende veranderlikes is egter in die 
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ooreenstemmende volgorde uit die finale meervoudige lineere regressiemodel 

weggelaat, omdat hulle nie beduidend op die 0,05-peil was nie: kontak met swart 

vriende by die eie huis; die J-.andhawing van simbole en relatiewe affektiewe 

finansiele deprivasie. 

Die resultate van die finale meervoudige lineere regressie-ontleding word in 

Tabel 9.30 gerapporteer. Eksplorasie, identiteitsverwerwing en betrokkenheid was 

ook by die Engelssprekende witmense die belangrikste voorspeller van etniese 

identifisering (p < 0,01). Net soos by die Afrikaanssprekende witmense het 'n 

groter mate van eksplorasie, identiteitsverwerwing en betrokkenheid met sterker 

etniese identifisering gepaardgegaan. Die tweede belangrikste voorspeller was 

militantheid (p < 0,01). Sterker identifisering met die onsgroep het met meer 

militantheid verband gehou. Ambivalensie versus beskerming was die derde 

belangrikste voorspeller (p < 0,01) - sterker etniese identifisering het gekorreleer 

met minder ambivalensie en 'n groter bereidwilligheid om die belange en identiteit · 

van die onsgroep te beskerm. Sterker etniese identifisering het verder verband 

gehou met groter onsekerheid ten tyde van sosiale en politieke verandering 

(p < 0,01 ), meer kontak met swart inwoners van die woonbuurtes waar 

respondente woonagtig was (p < 0,05) en 'n positiewer houding teenoor 

onderhandeling (p < 0,05). 

Aan die ander kant het laer tellings vir relatiewe finansiele groepdeprivasie, dit wil 

se die ervaring van meer deprivasie, gekorreleer met hoer tellings vir etniese 

identifisering (p < 0,01 ). Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die ervaring van 

meer relatiewe finansiele groepdeprivasie verband gehou het met sterker etniese 

identifisering. In teenstelling daarmee is hoer tellings vir relatiewe geantisipeerde 

ego'istiese deprivasie ten opsigte van die werksituasie, met ander woorde die 

ervaring van minder relatiewe deprivasie, geassosieer met sterker etniese 

identifisering (p < 0,05). Hoer tellings op die skaal vir etniese identifisering het ook 

gekorreleer met laer tellings op die skaal wat houding teenoor die hullegroep 

(swartmense) gemeet het (p < 0,01). Dit impliseer dat sterker etniese identifisering 

met negatiewer houdings teenoor swartmense verband gehou het. 

Die finale meervoudige lineere regressiemodel het 67, 13 % van die variansie in 

etniese identifisering vir die Engelssprekende witmense verklaar. Dit is selfs hoer 
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TABEL 9.30 
RESUL TATE VAN MEERVOUDIGE LINEeRE REGRESSIE-ONTLEDING 

MET ETNIESE IDENTIFISERING AS AFHANKLIKE VERANDERLIKE 
ENGELSSPREKENDE WITMENSE 

Koeffisient p-waarde Gestandaardiseerde 
koeffisient 

Konstante 4,79 0,4212 0,00 

Eksplorasie, identiteitsverwerwing en 0,73 0,0001 ** 0,47 
betrokkenheid 

Militantheid 0,55 0,0001 * * 0,32 

Ambivalensie versus beskerming 0,69 0,0001 ** 0,31 

Onsekerheid 0,48 0,0036** 0,20 

Relatiewe finansiele groepdeprivasie met -0,78 0,0005** -0,22 
swartmense as verwysingsgroep 

Kontak met swart inwoners van die 1,26 0,0138* 0,16 
woonbuurtes waar respondente 
woonagtig was 

Houding teenoor hullegroep -0, 14 0,0033** -0,20 
(swartmense) 

Houding teenoor onderhandeling 0,39 0,0134* 0, 18 

Relatiewe geantispeerde ego'istiese 0,51 0,0177* 0, 15 
deprivasie t.o.v. die werksituasie 

R2 X 100 = 67,13 

**p<0,01 * p < 0,05 
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as wat by die Afrikaanssprekende witmense die geval was en bevestig dat 

belangrike prosesse wat met etniese identifisering by die Engelssprekende 

witmense verband gehou het, wel ge"identifiseer is. 

9.4.3 Voorspellers van etniese identifisering by die swartmense 

Die volgende veranderlikes is met behulp van 'n stapsgewyse regressie-ontleding 

ge"identifiseer as potensieel beduidende voorspellers van etniese identifisering vir 

die swartmense: eksplorasie, identiteitsverwerwing en betrokkenheid; ambivalensie 

versus beskerming; negatiewe selfbeeld; relatiewe persoonlike politieke deprivasie 

met swartmense as verwysingsgroep; onsekerheid; kontak met wit vriende by hulle 

huise; houding teenoor hullegroep (witmense); militantheid; positiewe selfbeeld en 

toekomspersepsies. Die prosedure wat gevolg is om nie-beduidende voorspellers 

in die meervoudige lineere regressie-ontledings uit te skakel, het daartoe gelei dat 

eers militantheid en daarna toekomspersepsies uit die finale model gelaat is. 

Die resultate van die finale meervoudige lineere regressiemodel word in Tabel 9.31 

gerapporteer. Net socs by die Afrikaanssprekende en die Engelssprekende 

witmense was eksplorasie, identiteitsverwerwing en betrokkenheid die belangrikste 

voorspeller van etniese identifisering (p < 0,01 ). Die tweede belangrikste 

voorspeller was ambivalensie versus beskerming (p < 0,01). Meer eksplorasie en 

betrokkenheid; 'n grater mate van identiteitsverwerwing; minder ambivalente 

gevoelens en groter bereidwilligheid om die belange van die onsgroep te beskerm 

het gepaardgegaan met sterker identifisering met die onsgroep. Laer tellings vir 

relatiewe persoonlike politieke deprivasie wat gedui het op die ervaring van meer 

deprivasie, het ook beduidend verband gehou met sterker etniese identifisering 

(p < 0,01 ). Relatiewe persoonlike politieke deprivasie was ook die derde· 

belangrikste voorspeller. Hoer tellings op die negatiewe selfbeeldskaal (p < 0,01) 

en laer tellings op die positiewe selfbeeldskaal (p < 0,01) het verder met sterker 

etniese identifisering verband gehou. Die afleiding kan gemaak word dat sterker 

identifisering met swart etniese groepe met 'n negatiewer selfbeeld gekorreleer het. 

Aan die ander kant het sterker etniese identifisering beduidend verband gehou met 

minder onsekerheid gedurende 'n tydperk van politieke en sosiale verandering 

(p < 0,01 ). Meer kontak met witmense by hulle huise het ook met sterker etniese 

identifisering gekorreleer (p < 0,01 ). Etniese identifisering het ook implikasies vir 
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TABEL 9.31 
RESUL TATE VAN MEERVOUDIGE LINEeRE REGRESSIE-ONTLEDING 

MET ETNIESE IDENTIFISERING AS AFHANKLIKE VERANDERLIKE 
SWARTMENSE 

I 
Koettisient p-waarde Gestandaardiseerde 

koettisient 

Konstante 22,67 0,0001 ** 0,00 

Eksplorasie, identiteitsverwerwing en 0,78 0,0001 ** 0,63 
betrokkenheid 

Ambivalensie versus beskerming 0,32 0,0001 ** 0, 17 

Negatiewe selfbeeld 0,30 0,0012** 0, 11 

Relatiewe persoonlike politieke -0,31 0,0001 ** -0, 14 
deprivasie met swartmense as 
verwysingsgroep 

Onsekerheid -0,25 0,0053** -0,09 

Kontak met wit vriende by hulle huise 0,78 0,0072** 0,09 

Houding teenoor hullegroep (witmense) -0,04 0,0492* -0,07 

Positiewe selfbeeld -0,23 0,0012** -0, 11 

R2 X 1 00 = 53, 14 

**p<0,01 * p < 0,05 
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die houdings van die swartmense gehad. Net soos by die Engelssprekende 

witmense is sterker etniese identifisering met 'n negatiewer houding teenoor die 

hullegroep - witmense - geassosieer (p < 0,05). 

Die finale meervoudige lineere regressiemodel het 53, 14 % van die variansie in 

etniese identifisering by die swartmense verklaar. Dit wil voorkom of die 

onderhawige studie in mindere mate by die swartmense daarin geslaag het om die 

prosesse onderliggend aan etniese identifisering bloot te le. 
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HOOFSTUI 10 
IAMEVATTMG EN GWOLGTREIKINGS 

10.1 INLEIDING 

Op grond van die resultate van die onderhawige ondersoek kan die gevolgtrekking 

gemaak word dat etnisiteit - naas ander bronne van groepdifferensiasie soos ras en 

klas - inderdaad in Suid-Afrika 'n werklikheid is. Die ondersoek het verder daarin 

geslaag om verskeie veranderlikes te identifiseer wat met etniese identifisering 

verband hou. Hierdie veranderlikes het enersyds betrekking op die implikasies wat 

etnisiteit vir die sielkundige welsyn van die individu asook vir individuele houdings 

en gedrag inhou. Daar is ook aanduidings dat gebeure wat die posisie van 'n groep 

in die samelewing raak, 'n invloed op die individu kan he en vice versa. Andersyds 

is ge'illustreer dat die verhoudinge tussen groepe in 'n samelewing ook belangrik is 

in die bestudering van etnisiteit. Daar was ook bevestiging vir die standpunt dat 

kontekstuele faktore - en in die besonder die ekonomiese, politieke en staatkundige 

konteks - 'n belangrike rot kan speel om sekere groepidentiteite te beklemtoon of 

te verskuil (Horowitz, 1991; Tajfel, 1981 ). Belangrike bevindings van die 

onderhawige studie en gevolgtrekkings wat op grond van hierdie bevindings · 

gemaak kan word, word vervolgens bespreek. 

10.2 DIE AARD VAN GROEPIDENTIFISERING 

10.2.1 Patrone van groepidentifisering 

Soos reeds genoem, het die ondersoek aan die lig gebring dat etnisiteit 'n bron van 

groepdifferensiasie was by al die groepe wat in die ondersoek betrek is. Etnisiteit 
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was ook 'n besonder belangrike bron van identiteit. Hierdie afleiding kan gemaak 

word op grond van die response op al drie vrae wat op groepidentifisering 

betrekking gehad het, naamlik die oop vraag waarin respondente hulleself in terme 

van hulle groeplidmaatskap moes beskryf; respondente se keuses van die groep 

waarmee hulle die meeste ge'identifiseer het en die vraag waar respondente moes 

aandui in watter mate hulle met verskillende groepe ge'identifiseer het. 

Die grootste persentasie van die Afrikaanssprekende witmense het hulleself in die 

oop vraag as Afrikaners of as Afrikaanssprekende witmense beskryf. Die grootste 

persentasie het oak aangedui dat hulle die meeste met Afrikaanssprekende 

witmense ge'identifiseer het, terwyl die gemiddeld vir Afrikaanssprekende witmense 

die hoogste was vir die vraag waarin identifisering met verskillende groepe teen 

mekaar opgeweeg is. Dit wil voorkom of identifisering met Afrikanerskap of 

Afrikaansheid selfs in stedelike gebiede min van sy momentum verloor het - dit ten 

spyte van die weerstand teen apartheid binne Afrikaanse geledere en die feit dat 

die gesprek oar Afrikaner-nasionalisme feitlik doodgeloop het (Bekker, 1993; 

Giliomee, 1994; Horowitz, 1991; Louw-Potgieter, 1986). Dit kan wees dat gebeure 

gedurende die oorgangsperiode - byvoorbeeld die bespreking van 'n taalbeleid -

gedien het om Afrikaanssprekende witmense meer bewus te maak van hulle etniese 

identiteit. Dit is verder moontlik dat etniese identifisering selfs hoer kan wees ender 

Afrikaanssprekende witmense wat in plattelandse gebiede woonagtig is. 

Heelwat minder van die Engelssprekende witmense het hulleself in die oop vraag 

in etniese terme beskryf. Tog het die grootste persentasie in die opvolgvraag 

aangedui dat hulle die meeste met Engelssprekende witmense ge'identifiseer het. 

Die Engelse respondente het oak gemiddeld die meeste met Engelssprekende 

witmense ge'identifiseer waar daar sprake was van vergelykings met ander groepe.· 

Ofskoon baie Engelssprekende akademici aanhangers is van die liberalistiese en 

Marxistiese voorstellings van Suid-Afrika wat etnisiteit negeer (Bekker, 1993), wil 

dit tog voorkom of etniese identifisering ook onder lede van hierdie groep 'n 

werklikheid is. Aangesien min sosiaal-wetenskaplikes moeite gedoen het om 

etnisiteit onder Engelssprekende witmense te ondersoek, behoort meer navorsing 

op hierdie gebied gedoen te word. 

Een van die grootste verrassings was die hoe mate van etniese identifisering wat 
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onder die swart respondente waargeneem is. Soveel as 66 % van die swartmense 

het hulleself in die cop vraag in etniese terme (dit wil' se in terme van een van die 

swart taalgroeperinge) beskryf. Die meerderheid swartmense het ook aangedui dat 

hulle die meeste met hulle etniese groep ge'identifiseer het. Slegs in die vraag waar 

etniese identifisering opgeweeg is teen ander groepidentiteite, was die gemiddeld 

vir 'n spesifieke swart etniese groep laer as die vir 'n swart en 'n Suid-Afrikaanse 

identiteit. Hierdie bevindings weerspreek die siening van Mayer ( 1975) dat etnisiteit 

besig is om onder swart Suid-Afrikaanse stedelinge te verdwyn en vervang te word 

met 'n oorkoepelende swart identiteit. 'n Moontlike verklaring vir die teenstellende 

resultate kan gevind word in die feit dat Mayer hoofsaaklik op politieke identiteit 

en kulturele patrone gefokus het. Daarenteen wys Glazer en Moynihan ( 1 970) 

daarop dat 'n etniese groep as bran van identiteit kan dien selfs al het die kultuur 

van die groep geheel en al verander om aan te pas by 'n nuwe konteks. Keefe 

(1992) het verder bevind dat sielkundige identifisering met 'n groep voortbestaan 

ten spyte van kulturele verandering. Die politisering van etnisiteit kan ook nie as 'n 

voorwaarde vir die volgehoue voortbestaan van etniese groepe beskou word nie 

(Epstein, 1978). Net socs vir die Jade en ltalianers van New York dien hulle etniese 

groeplidmaatskap neg steeds vir swart stedelinge as 'n bran van identiteit ten spyte 

van 'n groat mate van interetniese kontak en 'n proses van akkulturasie met 'n 

kosmopolitiese kultuur. Die resultate van die onderhawige studie bevestig ook die 

bevindings van die landswye studie van Du Tait (1994) en Mattes (1994) waarin 

bevind is dat etnisiteit neg steeds vir swartmense belangrik is. Daar meet ook in 

gedagte gehou word dat respondente van die geweldgeteisterde swart 

woonbuurtes aan die Oas-Rand waar sporadiese etniese konflik ten tyde van die 

ondersoek voorgekom het, nie in die ondersoek betrek is nie. Etniese identifisering 

kan selfs hoer wees ender die inwoners van hierdie gebiede. Die voorkoms van 

etniese identifisering ender swartmense sal waarskynlik ook hoer wees in 

plattelandse gebiede en in die eertydse swart tuislande. 

Alhoewel dit wou lyk of 'n Suid-Afrikaanse identiteit oor die algemeen ondergeskik 

was aan etniese identifisering, het die grootste persentasie van die Engelssprekende 

witmense hulleself as Suid-Afrikaners in die cop vraag beskryf. Hierdie tipe respons 

het ook ender 'n beduidende persentasie (net minder as 'n derde) van die 

Afrikaanssprekende witmense voorgekom. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat 

beduidende persentasies witmense - en in die besonder stedelike witmense -
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hulleself as Suid-Afrikaners beskou. Hierdie tendens kan waarskynlik toegeskryf 

word aan die feit dat witmense lank reeds voile ekonomiese en politieke deelname 

aan die Suid-Afrikaanse staat geniet. 

Sodra daar egter sprake was van vergelykings met ander groepe, het die 

meerderheid van albei wit groepe hulle etniese groep bo 'n Suid-Afrikaanse 

identiteit geplaas. Dit kan daarop dui dat etniese identifisering na vore tree sodra 

daar sprake is van interaksie, vergelykings of kompetisie met ander groepe (Tajfel, 

1978, 1981; Olzak, 1992). Daar was wel beduidende persentasies van albei wit 

groepe wat 'n Suid-Afrikaanse identiteit as die belangrikste bestempel het. Dit is 

moontlik dat ten minste 'n deel van hierdie respondente 'n Su id-A frikaanse identiteit 

voorop gestel het om hulle solidariteit met die nuwe politieke bestel te toon. Hulle 

wou waarskynlik daarmee se dat hulle in die eerste plek deel wil wees van die 

nuwe Suid-Afrikaanse "nasie" - of staatnasie - wat uit Suid-Afrikaners van alle 

etniese en rassegroeperinge sou bestaan. 

Relatief klein persentasies van die swartmense het hulleself in Suid-Afrikaanse 

terme beskryf of voorkeur gegee aan 'n Suid-Afrikaanse identiteit. Dit is 'n 

merkwaardige bevinding as in gedagte gehou word dat Edwards ( 1987) 'n Suid

Afrikaanse identiteit onder swartmense bestempel as 'n teken van solidariteit met 

die ideaal van 'n verenigde Suid-Afrika onder 'n swart regering. Dit kan wees dat 

hierdie betekenis wat aan 'n Suid-Afrikaanse identiteit geheg word, slegs in die 

Oos-Kaap waar Edwards se studie gedoen is, van toepassing is. Dit is ook moontlik 

dat die ideaal van 'n verenigde Suid-Afrika in die Oos-Kaap - die hartland van swart 

bevrydingsbewegings soos die ANC - sterker is as in ander dele van die land. 'n 

Ander moontlike verklaring is dat swartmense, vanwee hulle uitsluiting uit 

ekonomiese en politieke bedrywighede gedurende die apartheidsera, geneig is om 

minder aan hulleself as Suid-Afrikaners te dink. Die swartmense het egter 

gemiddeld die tweede meeste met Suid-Afrikaners ge"identifiseer wanneer 

identifisering met verskillende groepe teen mekaar opgeweeg is. Die gemiddeld vir 

'n Suid-Afrikaanse identiteit was ook hoer as die vir swart etniese groepe. Dit kan 

daarop dui dat 'n Suid-Afrikaanse identiteit meer gepolitiseerd is as 'n etniese 

identiteit. 'n Suid-Afrikaanse identiteit kan ook verband hou met die begeerte om, 

afgesien van lidmaatskap van 'n etniese groep, ook deel te wees van die breer 

Suid-Afrikaanse gemeenskap. 
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Slegs klein persentasies van die witmense het hulleself in terme van 'n wit 

rasidentiteit beskryf of 'n wit identiteit as hulle belangrikste identiteit bestempel. 

Dit kan wees dat die witmense bewustelik daarvan weggeskram het om 'n wit 

identiteit te noem of te beklemtoon, omdat dit met apartheid en rassisme 

geassosieer kan word en nie as polities korrek beskou word nie. Min bevestiging 

is ook gevind vir die standpunt dat die grense tussen Afrikaanssprekende en 

Engelssprekende witmense besig is om te vervaag en dat 'n groter, oorkoepelende 

wit groep gevorm word (Horowitz, 1991; Raad vir Geesteswetenskaplike 

Navorsing, 1985). Waar identifisering met verskillende groepe teen mekaar 

opgeweeg is, het albei groepe gemiddeld die meeste met hulle etniese groep en die 

tweede meeste met Suid-Afrikanerskap ge'identifiseer. Die Afrikaanssprekende 

witmense het wel die derde meeste met Engelssprekende witmense ge'identifiseer, 

maar die Engelssprekende witmense het opvallend minder met Afrikaanssprekende 

witmense ge'identifiseer. Dit wil voorkom of Afrikaanssprekende witmense 

emosioneel baie nader aan Engelssprekende witmense voel as wat die geval vice 

versa is. Die feit dat baie Engelssprekende witmense aan die voorpunt van die stryd 

teen apartheid gestaan het en dat die voormalige regering hoofsaaklik in die hande 

van Afrikaanssprekendes was, het waarskynlik meegebring dat Engelssprekende 

witmense 'n sosiale afstand tussen hulle en Afrikaanssprekende witmense geskep 

het. Die afleiding kan gemaak word dat witmense as 'n groep nie sonder meer sal 

mobiliseer om gemeenskaplike doelstellings na te street nie. 

Wat rasidentiteit betref, is 'n interessante tend ens onder die swartmense 

waargeneem. Net soos by die witmense het slegs 'n klein persentasie (net minder 

as 6 %) van die swartmense hulleself in die oop vraag in terme van hulle 

rassegroep beskryf. Ras was gevolglik minder belangrik as wat in die Marxistiese 

en liberalistiese voorstellings van Su id-A frika voorgehou word (Bekker, 1 993). Daar 

was egter heelwat meer (ongeveer 15 %) wat swartmense gekies het as die groep 

waarmee hulle die meeste ge"identifiseer het. Hulle het gemiddeld ook die meeste 

met swartmense ge"identifiseer wanneer hulle moes aandui in watter mate hulle met 

verskillende groepe ge"identifiseer het. 

Dit kan wees dat swartmense in hulle persoonlike lewe grotendeels gebonde gevoel 

het aan hulle etniese groep. Etniese identifisering was egter hoofsaaklik sielkundig 

en kultureel en nie gepolitiseerd nie (Edwards, 1987). Wanneer daar egter sprake 
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was van vergelykings met ander groepe en tussengroepkompetisie in die breer 

samelewing, het 'n swart identiteit belangrik geword. Dit kan daarop dui dat 'n 

swart identiteit 'n gepolitiseerde identiteit was. Dit is verder moontlik dat 'n swart 

identiteit in meerdere of mindere mate met 'n klasse-identiteit saamgeval het, 

omdat die fokus op die sosio-ekonomiese posisie van swartmense geval het. Die 

relevansie van 'n gepolitiseerde swart identiteit is waarskynlik verhoog gedurende 

die oorgangsperiode toe swart mobilisering om die mag van 'n wit regering oor te 

neem, ter sprake was (Horowitz, 1991 ). 

'n Afrika-identiteit was vir 'n deel van die swart steekproef belangrik. Heelwat meer 

respondente as die wat 'n swart identiteit geopenbaar het, het hulleself in die oop 

vraag as Afrikane beskryf. 'n Afrika-identiteit was ook net so belangrik soos 'n 

swart identiteit toe respondente moes aandui watter groep vir hulle die belangrikste 

was. Wanneer identifisering met verskillende groepe onderling vergelyk is, was 'n 

Afrika-identiteit egter ondergeskik aan identifisering met swartmense, Suid

Afrikanerskap en etniese groepe. Tog was die gemiddeld vir die Afrika-kategorie 

relatief hoog. Die afleiding kan gemaak word dat ten minste 'n deel van die swart 

steekproef sterk klem gele het op hulle verbondenheid aan Afrika. ldentifisering met 

Afrika hou waarskynlik verband met die Pan-Afrikanistiese siening dat Afrika in die 

eerste plek aan swartmense behoort en dat swartmense so ver as moontlik 

onafhanklik van witmense moet wees (Edwards, 1987; Horowitz, 1991 ). 

In ooreenstemming met die teoretiese uitgangspunte van Hecht et al. ( 1 993) het 

die response op hierdie vrae gemustreer dat meervoudige identifisering in Suid

Afrika moontlik is en reeds bestaan (Adam, 1994). Die wit respondente het 

byvoorbeeld met hulle etniese groep en met Suid-Afrikanerskap ge"identifiseer, 

alhoewel die meerderheid van die respondente voorkeur gegee het aan hulle etniese 

groep waar twee of meer groepe met mekaar vergelyk is. Meervoudige 

identifisering was selfs meer relevant vir die swartmense. Die swart respondente 

het met swartmense as 'n groep, etniese groeperinge, Suid-Afrikanerskap en 'n 

Afrika-identiteit gei"dentifiseer. Aangesien 'n Suid-Afrikaanse identiteit oenskynlik 

naas etniese lojaliteite kan bestaan, is dit moontlik dat nasiebou suksesvol kan 

wees wanneer beoog word om lojaliteit en patriotisme teenoor die Suid-Afrikaanse 

staat te kweek (Adam, 1 994). Dit is egter te betwyfel of die sterk etniese lojaliteite 

wat in die onderhawige studie gevind is, geheel en al deur 'n Suid-Afrikaanse 
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identiteit vervang kan word. Dit lyk nog meer onwaarskynlik as in gedagte gehou 

word dat dekades van voile deelname aan die Suid-Afrikaanse sosiale, politieke en 

staatkundige sisteem nie daarin kon slaag om 'n primere Suid-Afrikaanse identiteit 

onder die meerderheid witmense te vestig nie. 

Die ondersoek het verder aangetoon dat etniese identifisering in Suid-Afrika nie 

noodwendig ondergeskik is aan ras soos wat in die liberalistiese voorstelling 

beweer word nie (Bekker, 1993). Etnisiteit is ook nie beperk tot Afrikaner

nasionalisme nie. Daar moet veral kennis geneem word van die prominensie wat 

etniese identifisering onder swartmense geniet. Dit wil voorkom of etniese 

verdelings ten minste net so ernstig opgeneem moet word as rasse- en 

klasseverdelings. Daar moet verder aanvaar word dat die Suid-Afrikaanse 

samelewing ook diep verdeeld is as gevolg van etniese verdelings. 

Kontekstuele faktore sal waarskynlik bepaal watter identiteite in 'n nuwe bedeling 

voorrang sal geniet en/of gepolitiseer sal word (Horowitz, 1991). Horowitz se 

voorspelling dat etnisiteit onder swartmense belangriker kan word, lyk egter glad 

nie onwaarskynlik nie. Die emosionele basis vir die mobilisering en politisering van 

swart etniese groepe bestaan steeds. Dit is moontlik dat etniese mobilisering onder 

wit groepe ook nuwe stukrag kan kry. In die formulering van 'n finale grondwet en 

die toepassing van beleid moet derhalwe rekening gehou word met die 

voortbestaan van etniese groeperinge en ruimte geskep word vir die behoeftes en 

aansprake van groepe. 

10.2.2 Faktore wat die qrense tussen groepe bepaal 

Uitdie response op 'n oop en gestruktureerde vraag wat met groepgrense verband 

gehou het, kan afgelei word dat kulturele kenmerke die belangrikste faktore is wat 

groepgrense bepaal by sowel die witmense as die swartmense (Barth, 1969). Die 

feit dat die Afrikaanssprekende witmense sterk klem gele het op godsdiens, maar 

ook op taal en trots op die kultuurgoedere van die onsgroep, kon in 'n mate verwag 

word. Dit stem ooreen met die historiese tendens dat etniese mobilisering onder 

Afrikaanssprekende witmense eerder aan kulturele simbole as aan ekonomiese 

belange gekoppel word (Adam, 1986). Dit is egter interessant dat die swartmense 

ook in albei vrae aangedui het dat taal die belangrikste faktor is wat die onsgroep 
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onderskei van hullegroepe. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat etniese 

verdelings ender swartmense in groot mate met taalverdelings ooreenstem. 

Alhoewel taal en kultuur ook vir die Engelssprekende witmense belangrik was, is 

dit opvallend dat hulle in die cop vraag veral positiewe eienskappe aan die onsgroep 

toegedig het. Dit stem ooreen met die resultate van navorsing wat op die 

minimalegroep-eksperiment gebaseer is waar gevind is dat groepe geneig is om 

positiewe eienskappe aan die onsgroep en negatiewe eienskappe aan 'n hullegroep 

toe te skryf (Brewer & Silver, 1978; Turner, 1978). Ook Freud (in Erikson, 1968a) 

het sy Joodse herkoms in die besonder met positiewe karaktereienskappe verbind. 

Die neiging om positiewe eienskappe met die onsgroep te verbind, was egter nie 

beperk tot die Engelssprekende witmense nie. Alhoewel in mindere mate, het 

hierdie tendens ook by die Afrikaanssprekende witmense en die swartmense 

voorgekom. Beduidende persentasies van die Afrikaanssprekende en die 

Engelssprekende witmense het egter ook negatiewe eienskappe van die onsgroep · 

genoem. Hierdie tipe respons was egter skaars ender die swartmense. 

Dit is verder interessant dat godsdiens, taal en ander kultuurkomponente oor die 

algemeen voorkeur gekry het bo fenotipiese eienskappe. Fenotipiese eienskappe 

kan egter nie as onbelangrik beskou word nie. In die oop vraag is sodanige 

eienskappe deur beduidende persentasies van al drie groepe genoem, terwyl dit in 

die gestruktureerde vraag relatief belangrik vir die Afrikaanssprekende witmense en 

die swartmense was. Alhoewet kultuur as die belangrikste faktor beskou kan word 

op grond waarvan 'n onderskeid tussen etniese groepe getref word, wil dit tog tyk 

of fenotipes 'n onderliggende basis vir etniese differensiering vorm. 

10.3 SIELKUNDIGE IDENTIFISERING MET ETNIESE GROEPE 

Die onderhawige studie het nie alleen aangetoon dat etnisiteit 'n belangrike bron 

van identiteit en selfbeskrywing is nie. Etniese identiteit is ook, net socs in die 

studie van Keefe (1992), onderskei as 'n afsonderlike faktor wat as die sielkundige 

dimensie van etnisiteit beskryf kan word. Dit het in die besonder verband gehou 

met die affektiewe komponent wat etniese identifisering en die verhouding tussen 

die individu en sy of haar etniese groep kenmerk. Aspekte soos trou, gebondenheid 

en verbondenheid aan die etniese groep; respek vir en trots op die groep en die 
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emosionele bevrediging wat uit lidmaatskap van die groep geput word, was van 

toepassi~g. Dit is verder interessant dat een van die items wat op die sielkundige 

faktor gelaai het, verwys na die bereidheid om aktief op te tree as die identiteit of 

belange van die onsgroep bedreig word. Dit wil voorkom of affektiewe identifisering 

verbind kan word aan optrede om die belange van die onsgroep te beskerm. 

Die identifisering van 'n faktor wat met sielkundige identifisering met 'n etniese 

groep geassosieer kan word, toon aan dat etnisiteit nie slegs 'n sosiale, politieke 

of kulturele verskynsel is nie. Etnisiteit het ook implikasies vir die sielkunde van die 

individu (De Vos, 1975; Epstein, 1978; Keefe, 1992). Daar kan gevolglik aanvaar 

word dat gebeure wat die omstandighede van etniese groepe raak, ook 'n invloed 

kan he op die sielkundige welsyn, houdings en gedrag van die individu. Dit dien 

verder as bevestiging vir die teorie van sosiale identiteit wat identifisering met 

sosiale groepe as 'n belangrike deel van die selfkonstruk beskou (Tajfel, 1978, 

1981). Die gevolgtrekking kan gemaak word dat 'n volledige begrip van etnisiteit 

nie moontlik is sonder om die sielkundige komponent - etniese identiteit - in ag te 

neem nie. 

Daar is bevind dat die Afrikaanssprekende witmense beduidend meer as die 

Engelssprekende witmense en die swartmense met die onsgroep ge'identifiseer het. 

Dit bevestig die vroeere bevindings van Bornman ( 1988) dat Afrikaanssprekende 

witmense besonder sterk met die onsgroep ge'identifiseer het. Dit is egter 

merkwaardig dat Afrikaanssprekende witmense nog steeds sterk met die onsgroep 

identifiseer ten spyte van skerp kritiek binne eie geledere teen die apartheidsbeleid 

en die feit dat Afrikaanssprekendes as gevolg van apartheid wereldwyd 

gestigmatiseer is. Dit kan wees dat juis die kritiek op die apartheidsbeleid en die 

gepaardgaande stigmatisering Afrikaanssprekendes voortdurend noop om 

eksplorasie ten opsigte van hulle etniese groeplidmaatskap te doen. Hierdie 

eksplorasie bevorder weer identiteitsverwerwing (Marcia, 1980). Dit kan ook wees 

dat stigmatisering as diskriminasie ervaar word wat, in ooreenstemming met die 

navorsing van Thompson ( 1990), bande met die etniese groep versterk. Dit is 

verder moontlik dat gebeure gedurende die oorgangsperiode soos die diskoers oor 

amptelike tale en nasionale simbole gedien het om etniese groeplidmaatskap te 

beklemtoon. In ooreenstemming met die teorie van sosiale identiteit het die 

beklemtoning van hulle etniese groeplidmaatskap identifisering in die hand gewerk 
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(Tajfel, 1978, 1981 ). 

Die Engelssprekende witmense en die swartmense het betekenisvol minder as die 

Afrikaanssprekende witmense met die onsgroep ge"identifiseer. Die verskil tussen 

die Engelssprekende witmense en die swartmense was egter nie statisties 

betekenisvol nie. Die feit dat die Engelssprekende witmense relatief min met die eie 

etniese groep ge"identifiseer het, stem ooreen met die feit dat min van die 

Engelssprekende witmense hulleself in etniese terme beskryf het. Dit wil voorkom 

of etnisiteit vir Engelssprekende witmense slegs belangrik word as vergelykings met 

ander groepe ter sprake is. 

Die relatief lae etniese identifisering wat onder die swartmense waargeneem is, 

weerspreek die gegewens wat daarop dui dat lidmaatskap van 'n etniese groep 'n 

belangrike bron van identiteit vir die swartmense was (kyk Afdeling 10.2.1). 

Afsonderlike ontledings vir die verskillende swart taalgroepe het egter 'n ander 

prentjie na vore gebring. Dit wil voorkom of swart etniese groepe grootliks verskil 

ten opsigte van die mate waarin hulle met die onsgroep identifiseer. Groepe soos 

die Shangaan-Tsongas en die Noord-Sotho's het selfs meer as die 

Afrikaanssprekende witmense met die eie etniese groep ge'identifiseer. Dit dien as 

verdere bevestiging vir die afleiding dat swartmense nie as 'n eenvormige of 

homogene groep beskou kan word nie. Etniese identifisering - en die faktore wat 

daarmee saamhang - meet eerder afsonderlik vir die verskillende swart etniese en 

taalgroepe ondersoek word. Dit is opvallend dat die twee swart groepe wat 

gemiddeld die sterkste met die onsgroep ge'identifiseer het (die Shangaan-Tsongas 

en die Noord-Sotho's of Pedi's), tradisioneel in die ou Transvaal-gebied woonagtig 

is (Bourhis et al., 1981). Lede van hierdie groepe is waarskynlik in nouer kontak 

met die tradisies en kultuur van die onsgroep; het relatief baie interaksie met 

onsgroeplede en woon moontlik ook in woonbuurtes wat grotendeels as etnies 

homogeen beskryf kan word. Etnies homogene woonbuurtes help weer die vorming 

van intra-groep vriendskappe aan en bevorder identifisering met die onsgroep 

(Keefe, 1992; Murguia et al., 1991; Thompson, 1990). 

Die Swazi's, Wes-Sotho's, Xhosas en Zoeloes het weer relatief min met die 

onsgroep ge·identifiseer. Dit is opvallend dat die Zoeloes, wat beskou word as 'n 

groep met 'n ryk tradisie en goed gedefinieerde identiteit, so min met die onsgroep 
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ge'identifiseer het. Met die uitsondering van die Wes-Sotho's, kan al die groepe met 

lae gemiddeldes egter as immigrante in die Gauteng-gebied beskou word. Die kans 

is waarskynlik minder dat hulle in woonbuurtes bly waar 'n groot persentasie van 

die inwoners lede van die onsgroep is. Die gevolg is dat hulle minder interaksie het 

met onsgroeplede; die beoefening van die kultuur en tradisies van die onsgroep 

verwater en minder intra-etniese vriendskappe gevorm word (Keefe, 1992; Murguia 

et al., 1991; Thompson, 1990). Die resultaat is swakker identifisering met die 

onsgroep. Lede van hierdie groepe kan ook beWustelik verkies om 'n lae etniese 

profiel te handhaaf ten einde aanvaarbaar te wees vir die res van die inwoners en 

hulle verblyf- en werksgeleenthede in die gebied te verseker. Etniese identifisering 

is moontlik ook be'invloed deur die gewildheid of ongewildheid van tradisionele 

leiers. Die Xhosa-respondente kon ook uiting gegee het aan die nie-etniese en nie

rassige beleid wat deur hulle leiers voorgestaan word (Horowitz, 1991 ). 

Etniese identifisering kan egter radikaal verskil vir swart inwoners van plattelandse 

gebiede en die voormalige tuislande. Dit is verder moontlik dat etniese identifisering 

beduidend hoer kan wees vir inwoners van die Oos-Randse woonbuurtes waar 

etniese konflik sporadies voorkom. Daar moet verder in gedagte gehou word dat 

die verteenwoordiging van elke swart taalgroep in die swart steekproef relatief klein 

was. Landswye navorsing waarin groter getalle van afsonderlike swart taalgroepe 

betrek word, is nodig om 'n beter begrip van etniese identifisering onder 

swartmense te verkry. 

10.4 FAKTORE WAT MET DIE ONTWIKKELING VAN ETNIESE IDENTITEIT 

VERBAND HOU 

Naas die faktor wat met etniese identiteit geassosieer word, is twee addisionele 

faktore onderskei wat betrekking het op identiteitsverwerwing en die ontwikkeling 

van etniese iderititeit. Min bevestiging is egter gevind vir die fases van 

identiteitsverwerwing wat deur Marcia ( 1980) beskryf word. Items wat met 

eksplorasie, identiteitsverwerwing en betrokkenheid verband hou, het op een faktor 

gelaai. Dit kan 'n aanduiding wees dat eksplorasie nie noodwendig 

identiteitsverwerwing en betrokkenheid voorafgaan nie, maar 'n integrale deel vorm 

van identiteitsverwerwing en 'n goed gedefinieerde identiteit. Met ander woorde: 

mense doen nie eers eksplorasie en identifiseer dan met en raak betrokke by die 
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aktiwiteite van 'n groep nie. Hulle is eerder geneig om eksplorasie te doen ten 

opsigte van die groepe wat werklik vir hulle belangrik is en waarmee hulle reeds 

identifiseer. Die feit dat eksplorasie en betrokkenheid deel van dieselfde faktor 

gevorm het, kan ook impliseer dat eksplorasie in werklikheid net 'n ander vorm van 

betrokkenheid is. Eksplorasie, identiteitsverwerwing en betrokkenheid kan mekaar 

ook wedersyds be"invloed. So kan betrokkenheid by groepaktiwiteite 

identiteitsverwerwing bevorder wat weer tot eksplorasie aanleiding kan gee. 

Eksplorasie kan weer 6f tot 'n groter mate van identiteitsverwerwing en 

betrokkenheid 6f tot losmaking van die groep lei. Wanneer eksplorasie egter tot 

losmaking van die groep lei, kan verdere eksplorasie vermy word. Dit spreek vanself 

dat betrokkenheid by die grcrep dan ook verminder. Die gevolgtrekking kan gemaak 

word dat die model van Marcia te simplisties is en dat die prosesse wat met 

identiteitsverwerwing verband hou, baie komplekser is. 

Die ander faktor - ambivalensie versus beskerming - het twee pole gehad. Die een 

pool het verband gehou met die aanwesigheid of afwesigheid van ambivalente 

gevoelens ten opsigte van lidmaatskap van die eie etniese groep. Die ander pool het 

betrekking gehad op houdings teenoor die beskerming en bewaring van die 

identiteit, kultuur en tradisies van die onsgroep. Dit wil voorkom of 'n bereidheid 

om die identiteit, kultuur en tradisies van die onsgroep te beskerm, nou saamhang 

met die afwesigheid van ambivalente gevoelens ten opsigte van lidmaatskap van 

die groep. Die teenoorgestelde is ook waar. Waar eksplorasie of ander prosesse 

aanleiding gee tot sielkundige ongemak met betrekking tot lidmaatskap van 'n 

groep, sal 'n persoon ook nie bereid wees om die belange van die groep te beskerm 

nie. 

Net soos wat die Afrikaanssprekende witmense beduidend meer met die onsgroep 

ge"identifiseer het, was hulle gemiddeld vir eksplorasie, identiteitsverwerwing en 

betrokkenheid en ·ambivalensie versus beskerming ook beduidend hoer as die van 

die ander twee groepe. Dit impl1seer dat die Afrikaanssprekende witmense meer as 

die ander twee groepe eksplorasie ten opsigte van hulle etniese groeplidmaatskap 

gedoen het; 'n goed gedefinieerde identiteit verwerf het; betrokke was by die 

aktiwiteite van die onsgroep; min ambivalente gevoelens ten opsigte van 

lidmaatskap van die onsgroep ervaar het en in groter mate bereid was om die 

kultuur en tradisies van die onsgroep te beskerm. Die w~reldwye kritiek teen 
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apartheid wat meegebring het dat Afrikaanssprekende witmense in werklikheid 'n 

gestigmatiseerde groep geword het, het klaarblyklik nie etniese identifisering onder 

Afrikaanssprekende witmense ingrypend verander nie. Skerp kritiek het 

Afrikaanssprekende witmense waarskynlik eerder gedwing om meer eksplorasie te 

doen wat weer sterker identifisering met die onsgroep in die hand gewerk het 

(Marcia, 1 980). Sosiale verwerping deur die res van die internasionale wereld kon 

ook meegebring het dat die aanvaarding en emosionele warmte wat binne etniese 

geledere ervaar word, besonder belangrik was (Rothschild, 1981 ). Die feit dat 

Afrikaanssprekende witmense 'n relatief klein groep is wat duidelik van die swart 

meerderheid en van Engelssprekende witmense onderskei kan word, beteken ook 

dat lidmaatskap van die groep voldoende differensiasie bied vir die vorming van 'n 

goed gedefinieerde identiteit (Brewer, 1991, 1993). 

Die verskil tussen die gemiddeldes van die Engelssprekende witmense en die 

swartmense was nie statisties beduidend nie. Kontekstuele omstandighede in Suid

Afrika was waarskynlik van so 'n aard dat Engelssprekende witmense en swart 

etniese groepe nog nooit werklik bedreig is nie. Lede van hierdie groepe is gevolglik 

nog nie gedwing om werklik eksplorasie ten opsigte van hulle etniese identiteit te 

doen nie. Die gebrek aan eksplorasie ry weer die verwerwing van 'n goed 

gedefinieerde identiteit in die wiele. Aan die ander kant is dit moontlik dat hulle hul 

etniese groeplidmaatskap as vanselfsprekend aanvaar en gevolglik min eksplorasie 

doen; in mindere mate betrokke is by groepaktiwiteite en min moeite doen om die 

identiteit en belange van die onsgroep te beskerm. Dit kan ook wees dat 

Engelssprekende witmense en swartmense meer ambivalente gevoelens jeens hulle 

etniese groeplidmaatskap koester weens die feit dat etnisiteit as gevolg van 

ideologiese redes binne hulle gemeenskappe in 'n negatiewe lig beskou word. 

Afsonderlike ontledings vir die verskillende swart groepe het egter aangedui dat 

goed gedefinieerde identiteitsvorming wel by sommige swart etniese groepe 

voorkom. 'n Groep soos die Shangaan-Tsongas het byvoorbeeld 'n hoer gemiddeld 

as die Afrikaanssprekende witmense vir eksplorasie, identiteitsverwerwing en 

betrokkenheid gehad, terwyl die gemiddeld vir die Xhosas ook relatief hoog was. 

Die gemiddelde tellings van die swart groepe was egter deurgaans laer as die van 

die A frikaanssprekende witmense wat ambivalensie versus beskerming betref. Soos 

reeds genoem, kan ambivalensie onder swart etniese groepe die gevolg wees van 
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die ideologiese afkeer van etnisiteit en die nie-etniese, nie-rassige beleid wat deur 

die swart leierskap voorgestaan word (Horowitz, 1991). 'n Ander moontlike rede 

is die feit dat daar min sosiale instellings bestaan wat swart etnisiteit binne die 

stedelike omgewing ondersteun (Bourhis et al., 1981 ). Die bevindings ten opsigte 

van swart groepe moet egter as tentatief beskou word, omdat die verskillende 

swart taalgroepe relatief swak in die steekproef verteenwoordig was. 

10.5 SELFBEELD 

Alhoewel 'n positiewe of negatiewe selfbeeld as 'n individuele eienskap beskou kan 

word, word selfbeeld ook met identiteitsverwerwing (Marcia, 1980; Phinney & 

Chavira, 1992) en lidmaatskap van sosiale groepe (Clark & Clark, 1947; De Groot, 

1978; Goodman, 1964; Gregor & McPherson, 1966; Morland, 1958) in verband 

gebring. Dit is egter veral binne die paradigma van die teorie van sosiale identiteit 

waar aangevoer word dat die situasie van die onsgroep in vergelyking met die van 

hullegroepe implikasies vir die selfbeeld kan he (Tajfel, 1978, 1981 ). 

Terwyl Rosenberg (1965) sy selfbeeldskaal as 'n eendimensionele skaal beskryf, 

is twee dimensies - negatiewe selfbeeld en positiewe selfbeeld - in die onderhawige 

ondersoek onderskei. Al die negatief bewoorde items het op een faktor gelaai, 

terwyl 'n tweede faktor gevorm is deur al die positief bewoorde items. Verskeie 

verklarings is moontlik. Dit kan wees dat response op negatief en positief bewoorde 

items kwalitatief verskil weens die impak wat die bewoording op die psige van die 

respondent het. 'n Ander moontlikheid is dat 'n positiewe en negatiewe selfbeeld 

nie as die twee pole van 'n kontinuum beskou moet word nie. Dit is eerder twee 

afsonderlike aspekte van die selfbeeld waarvan die een starker as die ander kan 

wees. As die twee dimensies as twee afsonderlike komponente van die selfbeeld 

beskou word, bestaan die moontlikheid dat hulle ook onafhanklik kan funksioneer. 

Die resultate van die onderhawige ondersoek dui egter daarop dat dit nie die geval 

is nie. Groepe wat relatief hoe gemiddelde tellings op die negatiewe selfbeeldskaal 

gehad het, het ook laer tellings op die positiewe selfbeeldskaal gehad. Dit betaken 

dat die neiging tot 'n negatiewer selfbeeld op albei skale waargeneem kon word. 

Die twee faktore het ook relatief hoog gekorreleer (r = 0,38). Dit wit derhalwe 

voorkom of gebalanseerde skale nie altyd as eendimensionele skale beskou kan 

word nie, omdat die sielkundige impak van positief en negatief bewoorde items 
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verskil. Aangesien dit die konstrukgeldigheid van gebalanseerde skale onder 

verdenking plaas, behoort die onderliggende faktorstruktuur van gebalanseerde 

skale altyd empiries ondersoek te word alvorens die skaal as 'n eendimensionele 

skaal gebruik word. 

Tellings vir albei faktorveranderlikes het aangedui dat die twee wit groepe 

gemiddeld 'n beduidend positiewer persoonlike selfbeeld as die swartmense gehad 

het. (Alhoewel die Afrikaanssprekende witmense gemiddeld die beste selfbeeld 

gehad het, was die verskille tussen die Afrikaanssprekende en die Engelssprekende 

witmense nie statisties beduidend nie.) Die feit dat die twee wit groepe 'n 

positiewer selfbeeld as die swartmense gehad het, kan moontlik toegeskryf word 

aan die feit dat hulle 'n hoer posisie in die sosiale en ekonomiese statushierargie 

beklee het. Politieke mag was ook vir eeue in die hande van wit groepe gesetel. In 

ooreenstemming met die teorie van sosiale identiteit, het die statusposisie van die 

groep neerslag gevind in die persoonlike selfbeeld van die lede (Tajfel, 1978, 

1981 ). Net so kan die feit dat die swartmense gemiddeld 'n beduidend swakker 

selfbeeld as die twee wit groepe gehad het, toegeskryf word aan die ondergeskikte 

status wat hulle in die ou bedeling geniet het. 

Die swakker selfbeeld van die swart respondente weerspreek egter die resultate 

van navorsing in ander werelddele. Verskeie oorsese studies het bevind dat die lede 

van ondergeskikte en minderheidsgroepe nie noodwendig 'n swakker selfbeeld het 

nie en soms selfs 'n beter selfbeeld as die lede van dominante groepe het (Richman 

et al., 1985; Rosenberg & Simmons, 1972; Simmons et al., 1978; Verkuyten, 

1990). 'n Mens sou verder kon verwag dat die swart bewussynsbeweging sou 

bygedra het tot 'n beter selfbeeld onder Suid-Afrikaanse swartmense. 

'n Alternatiewe verklaring vir die verskille wat tussen groepe waargeneem is, kan 

gevind word in die prosesse wat met identiteitsontwikkeling verband hou (kyk 

Afdeling 10.3 en Afdeling 10.4). Die feit dat die Afrikaanssprekende witmense 

besonder sterk met die onsgroep ge"identifiseer het en ook gemiddeld die beste 

selfbeeld gehad het, strook met die gevolgtrekking van Phinney en Chavira ( 1 992) 

dat sterk etniese identifisering oor die algemeen met 'n positiewe selfbeeld 

geassosieer word. Die geborgenheid wat binne etniese geledere ervaar word, 

verleen oenskynlik aan Afrikaanssprekende witmense die innerlike krag om 
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diskriminasie en negatiewe terugvoer wat 'n positiewe selfbeeld kan bedreig, die 

hoof te bied. Alhoewel die Engelssprekende witmense beduidend swakker as die 

Afrikaanssprekende witmense met die onsgroep ge"identifiseer het, verleen die 

Engelse gemeenskap waarskynlik tog genoegsame geborgenheid aan hulle lede 

binne die stedelike milieu. Wit etniese groepe het ook vir hulleself 'n ruimte in die 

metropool geskep en daar bestaan voldoende instellings om hulle identiteit en 

selfbeeld te ondersteun (Bourhis et al., 1981 ). ldentifisering met een van die wit 

etniese groepe bied waarskynlik ook voldoende uitsonderlikheid om die vorming van 

'n goed gedefinieerde identiteit te bewerkstellig (Brewer, 1991, 1993). 

Die swartmense het daarenteen nie slegs 'n negatiewer selfbeeld gehad nie, maar 

het ook minder met hulle etniese of kulturele groep ge"identifiseer. Soos reeds 

genoem, het etniese groeperinge onder swartmense ook nog nie werklik binne die 

stedelike milieu van die Gauteng-gebied aan hulle identiteit gestalte gegee nie. Daar 

bestaan gevolglik min sosiale instellings wat afsonderlike swart etniese groepe 

ondersteun (Bourhis et al., 1981; Deaux, 1993). Swartmense in hierdie gebied gaan 

gevolglik mank aan die ondersteuning en sekuriteit wat sterk en positiewe 

identifisering met 'n etniese groep bied. Dit is moontlik dat die gebrek aan 'n gevoel 

van geborgenheid en sekuriteit wat gepaardgaan met 'n goed gedefinieerde etniese 

identiteit wat ook in die stedelike milieu relevant is, aanleiding gee tot 'n negatiewer 

selfbeeld onder swartmense (Phinney & Chavira, 1992; Phinney et al., 1993). 

ldentifisering met 'n oorkoepelende, etnies heterogene swart kategorie bied ook nie 

voldoende uitsonderlikheid om die verwerwing van 'n goed gedefinieerde identiteit 

moontlik te maak nie (Brewer, 1991, 1993). 

Die afleiding kan ten slotte gemaak word dat etnisiteit wel met selfbeeld en 

gevolglik ook met die sielkundige welsyn van die individu verband hou. Dit is 

waarskynlik oak nie moontlik om 'n skerp onderskeid tussen die belange van die 

groep en die belange van die individu te tref nie. Die verband tussen 

groepidentifisering, die status van 'n groep en die selfbeeld is egter kompleks en 

kan van samelewing tot samelewing en van groep tot groep verskil. Wat die 

situasie in Suid-Afrika betref, is dit besonder belangrik dat in verdere navorsing 

aandag gegee word aan die rol wat etniese identifisering - en in die besonder 'n 

goed gedefinieerde etniese identiteit - in die vorming van die selfbeeld speel. 
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10.6 TOEKOMSPERSEPSIES EN ONSEKERHEID 

To0i<.omspersepsies en gevoelens van onsekerheid aan die vooraand van 'n nuwe 

bedeling kan beskou word as 'n aanduiding van hoe respondente die sosiale klimaat 

in die oorgangsperiode ervaar het. Die swartmense het omstandighede in 'n nuwe 

Suid-Afrika in 'n besonder rooskleurige lig gesien. Hulle het beduidend meer as die 

ander twee groepe verwag dat die veiligheidstoestand in Suid-Afrika sou verbeter; 

dat geweld en misdaad sou afneem en dat tussengroepverhoudinge sou verbeter. 

Die toekomspersepsies van die Afrikaanssprekende witmense was weer beduidend 

negatiewer as die van sowel die swartmense as die Engelssprekende witmense. 

Hulle het dan ook verwag dat toestande oor die algemeen sou versleg. Dit kan 

wees dat respondente se toekomspersepsies in groot mate 'n weerspieeling was 

van hulle verwagtings ten opsigte van hulle eie situasie en die van die onsgroep in 

~n nuwe bedeling. 

Positiewe toekomsverwagtings en persepsies dat omstandighede sou verbeter, kon 

die swartmense egter nie vrywaar van gevoelens van onsekerheid nie. Hulle het 

beduidend meer as die Afrikaanssprekende en die Engelssprekende witmense 

aangedui dat hulle lewens grondig verander is deur die snelle tempo van sosiale en 

politieke veranderings; dat hierdie veranderings hulle onseker of beangs laat voel 

het en dat hulle probleme ervaar om by die veranderings aan te pas. Die groter 

onsekerheid onder swartmense is waarskynlik te wyte aan die grootskaalse geweld 

en intimidasie wat gedurende die oorgangsperiode in swart woonbuurtes 

voorgekom het. 'n Ander faktor wat 'n rol kon gespeel het, is die feit dat swart 

etniese groepe nie werklik sosiale instellings het wat hulle belange binne die 

stedelike milieu beskerm nie. Dit beteken dat stedelike swartmense in groot mate 

mank gaan aan die emosionele ondersteuning wat etniese groepe aan hulle lede 

bied (Rothschild, 1981 ). Die gevolg is groter onsekerheid gedurende 'n tydperk van 

sosiale en politieke verandering. 

Die Afrikaanssprekende en die Engelssprekende witmense het beduidend minder 

onseker as die swartmense gevoel, terwyl geen betekenisvolle verskille tussen die 

twee wit groepe waargeneem is nie. Die ekonomiese welvaart van witmense 

relatief tot die van swartmense het hulle waarskynlik in groot mate beskerm teen 

gevoelens van onsekerheid. Witmense was ook minder blootgestel aan geweld, 
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terwyl hulle waarskynlik effektiewer ondersteuning vanuit etniese geledere geniet 

het (Rothschild, 1981 ). 

10. 7 DIE ETNO-LINGUISTIESE VITALITEIT VAN GROEPE 

Persepsies van die etno-linguistiese vitaliteit van die eie etniese groep kan beskou 

word as 'n barometer van respondente se verwagtings ten opsigte van die situasie 

van die onsgroep in 'n nuwe bedeling. Die dimensies van etno-linguistiese vitaliteit 

wat deur Bourhis et al. (1981) onderskei word, is egter slegs gedeeltelik in die 

onderhawige ondersoek bevestig. Bourhis et al. onderskei drie dimensies: 

institusionele ondersteuning vir die groep en die groep se taal; die status van die 

groep en demografiese veranderlikes. Vyf dimensies is egter in die onderhawige 

ondersoek ge"identifiseer: institusionele ondersteuning; status en mag; handhawing 

van identiteit; handhawing van simbole en die bedreiging van identiteit. 

Die eerste dimensie - institusionele ondersteuning - het in groot mate ooreengestem 

met die gelyknamige dimensie van Bourhis et al. (1981 ). Hierdie dimensie het veral 

betrekking op ondersteuning vir die groep se taal in regeringsinstellings, die 

sakesektor, die gedrukte media en die onderwys asook op die verteenwoordiging 

van die groep in kulturele aktiwiteite. 'n Ander item hou verband met die beheer 

wat die groep oor ekonomiese en sake-aangeleenthede sou he. Die mate waarin 'n 

groep se taal in die ekonomiese sektor gebruik word, is waarskynlik afhanklik van 

die beheer wat die groep oor die sektor het. lnternasionale agting vir die groep se 

taal was ook ter sprake. Dit is moontlik dat internasionale agting dien as 'n 

belangrike bron van ondersteuning vir 'n groep en die groep se taal. 

Die tweede dimensie - status en mag - was breer as die statusdimensie wat deur 

Bourhis et al. (1981) beskryf is. Dit het nie alleen verband gehou met die status van 

die groep in die samelewing nie, maar ook met politieke mag. Dit het verder 

demografiese veranderlikes ingesluit wat met die getalleverteenwoordiging van 'n 

groep verband hou. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die 

getalleverteenwoordiging van 'n groep 'n integrale deel van status- en 

magsverhoudinge vorm en nie as 'n afsonderlike dimensie beskou kan word nie. Dit 

is waarskynlik die geval, omdat status en mag in 'n demokratiese bestel in groot 

mate deur getalle bepaal word. Die getalleverteenwoordiging van groepe was 
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moontlik oak meer relevant gedurende die oorgangsperiode, omdat voorsien is dat 

die politieke mag deur 'n swart meerderheid oorgeneem sou word. Dit is verder 

interessant dat die gebruik van die groep se taal in die elektroniese media (die radio 

en televisie) oak met status en mag geassosieer is. Dit kan daarop dui dat 

persepsies bestaan dat die elektroniese media - meer as die gedrukte media - as 'n 

instrument gebruik kan word om politieke mag uit te oefen. 

Die hand hawing van identiteit het veral betrekking gehad op intra-etniese f aktore 

socs trots op die groep en die groep se kultuur; die welvarendheid van die groep, 

die mate waarin die groep 'n onderskeibare groep sou bly asook persepsies van hoe 

sterk en aktief die groep sou wees. Beskerming vir die groep se taal en die mate 

van vryheid en selfbeskikking wat die groep sou geniet, het ook met die 

handhawing van identiteit verband gehou. Dit is moontlik dat die vermoe van 'n 

groep om hulle identiteit te handhaaf, in groat mate bepaal word deur die mate van 

vryheid en selfbeskikking wat die groep geniet en die mate waarin die taal van 'n 

groep beskerm word. Die handhawing van identiteit het verder relatief hoog 

gekorreleer met institusionele ondersteuning en status en mag. Dit wil voorkom of 

die handhawing van die identiteit van 'n groep ook in groat mate afhanklik is van 

die institusionele ondersteuning vir die groep en die groep se taal asook van die 

status en mag wat 'n groep geniet. 

Dit kan wees dat die hand hawing van simbole as 'n afsonderlike dimensie onderskei 

is, omdat die hele kwessie van nasionale simbole gedurende die oorgangstydperk 

op die spits gedryf is. Hierdie bevinding beklemtoon egter dat simbole as 'n 

belangrike anker vir identiteit kan dien (Rota, 1990). Die posisie van 'n groep in 'n 

samelewing word waarskynlik oak weerspieel in die mate van erkenning wat 'n 

groep se simbole ontvang. 

Die feit dat die bedreiging van identiteit ook as 'n afsonderlike dimensie 

ge'identifiseer is, bevestig die standpunt van Grant ( 1 992, 1993) dat die bedreiging 

van die identiteit of belange van 'n groep 'n belangrike faktor is wat 

tussengroepverhoudinge kan be'invloed. Persepsies van bedreiging gedurende die 

oorgangsperiode kon die gevolg gewees het van onsekerheid oar die toekomstige 

posisies van groepe. 
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Die handhawirig van identiteit, die handhawing van simbole en die bedreiging van 

identiteit is glad nie deur Bourhis et al. (1981) genoem nie. Opvolgnavorsing en 

navorsing in ander samelewings is nodig om vas te stel of hierdie dimensies as 

universele dimensies van etno-linguistiese vitaliteit beskou kan word of slegs 'n 

produk is van die omstandighede ten tyde van die ondersoek. 

Metings viral vyf dimensies het aangedui dat die Afrikaanssprekende witmense die 

etno-linguistiese vitaliteit van die onsgroep laer geevalueer het as die ander twee 

groepe. Volgens Bourhis et al. (1981) kan 'n lae etno-linguistiese vitaliteit 6f 

beteken dat 'n groep besig is om te assimileer 6f aanleiding gee tot mobilisering om 

die posisie van die groep te verbeter. Die gegewens oor identifiseringspatrone het 

egter aangedui dat Afrikaanssprekende witmense steeds sterk met die onsgroep 

identifiseer (kyk Afdeling 10.2). Lede van die groep wat eerder met 'n Suid

Afrikaanse identiteit ge"identifiseer het, was ook in die minderheid. Dit lyk gevolglik 

nie of Afrikaanssprekende witmense besig is om te assimileer nie. Persepsies van . 

'n lae etno-linguistiese identiteit kan eerder beskou word as 'n teken dat 

Afrikaanssprekende witmense in die toekoms kan mobiliseer ten einde die belange 

en identiteit van die onsgroep te beskerm. Hierdie vermoede word bevestig deur die 

feit dat die Afrikaanssprekende witmense oor die algemeen 'n positiewe selfbeeld 

gehad het en sterk en positief met die onsgroep ge'identifiseer het (kyk 

Afdeling 10.3 en Afdeling 10.5). Luhtanen en Crocker (1991) wys daarop dat dit 

juis individue en groepe met 'n positiewe persoonlike en kollektiewe selfbeeld is 

wat aktief poog om die belange van die onsgroep te beskerm wanneer daar sprake 

is van 'n bedreiging. 

Die Engelssprekende witmense het beduidend meer as die ander twee groepe 

verwag dat die groep en hulle taal voldoende institusionele ondersteuning sou 

geniet in 'n nuwe bedeling. Dit kan die gevolg wees van die feit dat allerwee 

verwag is dat Engels in die nuwe bedeling as lingua franca sou dien en uiteindelik 

ander tale sou oorheers. Engels kan verder as 'n wereldtaal beskou word wat 

meebring dat die Engelse taalgemeenskap 'n groot mate van internasionale 

ondersteuning geniet. Engelssprekende witmense het verder 'n sterk houvas op die 

ekonomiese en sakesektor. Die swartmense het weer verwag dat hulle beduidend 

meer status en mag as die twee wit groepe sou he en dat hulle simbole beduidend 

meer erkenning as die van die Afrikaanssprekende witmense sou kry. Hulle het ook 
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beduidend minder bedreig as die twee wit groepe gevoel. Dit is interessant dat 

geen beduidende verskille tussen die Engelssprekende en die Afrikaanssprekende 

witmense gevind is ten opsigte van persepsies dat die onsgroep bedreig word nie. 

Ten spyte van die feit dat die Engelssprekende witmense voorsien het dat hulle taal 

aansienlike institusionele ondersteuning sou geniet, het dit nie verhoed dat hulle net 

soos die Afrikaanssprekende witmense bedreig gevoel het nie. Die gevoel van 

bedreiging onder Engelssp.rekende witmense het moontlik verband gehou met die 

bedreiging van Westerse waardes, hulle status in die samelewing en/of hulle 

ekonomiese posisie (kyk Afdeling 10.11 ). 

Uit afsonderlike ontledings vir die swart taalgroepe kan die afleiding gemaak word 

dat die Xhosas en die Vendas/Lembas die etno-linguistiese vitaliteit van die 

onsgroep relatief hoog geevalueer het. (Dieselfde het gegeld vir die swartmense 

wat 'n mengsel van verskillende tale gepraat het, maar hulle was 'n baie klein 

groepie.) Die Xhosas het ook minder as enige een van die ander groepe geglo dat 

hulle identiteit bedreig sou word. Dit is moeilik om 'n verklaring te gee vir die hoe 

etno-linguistiese vitaliteit van die Vendas of Lembas. Die Xhosas is egter 

waarskynlik be"invloed deur die verwagting dat die ANC - waarvan die leierskap 

hoofsaaklik Xhosas was - die politieke mag sou oorneem (Horowitz, 1991 ). Die 

verteenwoordiging van verskillende swart taalgroeperinge was egter te klein om 

werklik 'n omvattende begrip te verkry van die etno-linguistiese vitaliteit van swart 

etniese groepe. 

10.8 DIE KOGNITIEWE EN AFFEKTIEWE ERVARING VAN RELATIEWE 

DEPRIVASIE 

Die uitkoms van tussengroepvergelykings en die ervaring van relatiewe deprivasie 

al dan nie kan beskou word as 'n verdere aanduiding van hoe respondente hulle eie 

situasie en die situasie van die onsgroep met betrekking tot die situasie van 

hullegroepe geevalueer het. 

'n Deurlopende tendens is verkry wat die kognitiewe waarneming van relatiewe 

deprivasie betref. In ooreenstemming met die resultate wat deur Appelgryn ( 1985, 

1991) gerapporteer word, het die swartmense oor die algemeen beduidend meer 

relatiewe persoonlike en groepdeprivasie ervaar as die twee wit groepe. 'n 
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Belangrike uitsondering was relatiewe groepdeprivasie ten opsigte van die politieke 

situasie waar die swartmense nie betekenisvol meer gedepriveerd gevoel het in 

vergelyking met enige een van die twee wit groepe nie. Dit wil voorkom of 

swartmense se persepsies van hulle sosiale en ekonomiese situasie nie ingrypend 

verbeter het sedert die studie van Appelgryn nie. Die situasie het egter wel 

verander wat die politieke situasie betref. Die politieke veranderingsproses het 

klaarblyklik reeds voor die verkiesing meegebring dat swartmense gevoel het dat 

hulle oor politieke mag en invloed beskik. 

Alhoewel die Afrikaanssprekende witmense beduidend minder relatiewe deprivasie 

as die swartmense ervaar het, het hulle beduidend meer relatiewe persoonlike 

deprivasie ervaar as die Engelssprekende witmense ten opsigte van die finansiele 

en werksituasie. Hulle het ook deurgaans beduidend meer relatiewe groepdeprivasie 

ervaar as die Engelssprekende witmense waar swartmense die verwysingsgroep 

was. Dit wil voorkom of Afrikaanssprekende witmense nog steeds voel dat hulle 

persoonlik op ekonomiese gebied in 'n swakker posisie is as Engelssprekendes, 

terwyl Engelssprekende witmense as 'n groep ook beter daaraan toe is as 

Afrikaanssprekende witmense. 

Die resultate vir relatiewe affektiewe deprivasie het grootliks met die vir die 

kognitiewe waarneming van verskille ooreengestem. Die swartmense het beduidend 

meer affektiewe deprivasie as albei wit groepe gerapporteer. Die swartmense het 

gevolglik meer woede, frustrasie en depressie as gevolg van hulle situasie in die 

samelewing geopenbaar en het ook in groter mate gevoel dat hulle situasie 

onregverdig was. Die swartmense het klaarblyklik nie hulle sosiale en ekonomiese 

minderheidsposisie en hulle agterstand op ekonomiese gebied gelate aanvaar nie. 

Die kragtige emosies wat met negatiewe sosiale vergelykings gepaardgegaan het, 

kan 'n aanduiding wees dat swartmense in 'n nuwe bedeling sal aandring op die 

verbetering van hulle situasie. Die verskille tussen die Afrikaanssprekende en die 

Engelssprekende witmense was nie statisties betekenisvol nie. 

Die resultate ten opsigte van relatiewe geantisipeerde deprivasie het egter radikaal 

verskil van die wat betrekking het op die waarneming van relatiewe deprivasie ten 

tyde van die ondersoek. Wat die sosiale, finansiele, politieke en werksituasie betref, 

het die swartmense verwag dat hulle situasie ingrypend sou verbeter en 
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betekenisvol beter as die van sowel Afrikaanssprekende as Engelssprekende 

witmense sou wees. Dit kan beskou word as 'n aanduiding dat swartmense 

besonder hoe - en waarskynlik ook onrealistiese - verwagtings ten opsigte van die 

nuwe politieke bedeling gekoester het. Die waarneming dat hulle politieke situasie 

aansienlik verbeter het, het waarskynlik die verwagting geskep dat hierdie 

verbetering na alle ander terreine sou uitbrei. Daar wag gevolglik 'n besonder 

moeilike taak op die nuwe regering om aan die hoe verwagtings van swartmense 

te voldoen. Dit is moeilik om te voorsien wat die gevolg sal wees as hierdie 

verwagtings nie vervul word nie. As die kragtige emosies in gedagte gehou word 

wat met die ervaring van deprivasie gepaardgegaan het, kan grootskaalse 

ontevredenheid en waarskynlik ook kollektiewe aksie voorsien word. Onrealistiese 

verwagtings le waarskynlik aan die wortel van die arbeidsonrus en kollektiewe aksie 

by tersiere onderwysinstellings wat die periode na die verkiesing kenmerk. 

Frustrasie wat deur onvervulde verwagtings geskep word en die gepaardgaande 

ontevredenheid met die sentrale regering kan daartoe lei dat etniese leiers 'n groter 

aanhang verkry (Horowitz, 1991 ). 

Albei wit groepe het daarenteen verwag dat hulle sosiale, finansiele, politieke en 

werksituasie sou versleg en betekenisvol swakker as die van swartmense sou 

wees. Die Afrikaanssprekende witmense het ook verwag dat hulle situasie 

beduidend ongunstiger as die van Engelssprekende witmense sou wees wat die 

sosiale, finansiele en politieke situasie betref. Die negatiewe verwagtings van 

witmense kan verdere probleme vir die nuwe regering inhou. Dit is veral 

Afrikaanssprekende witmense wat oenskynlik verwag dat die nuwe bedeling vir 

hulle niks goeds inhou nie. Dit kan meebring dat identifisering met die Suid

Afrikaanse staat verminder en die proses van nasiebou skipbreuk ly. Negatiewe 

verwagtings kan ook daartoe lei dat nasionalistiese aansprake versterk en die 

eenheid van die staat bedreig word (Horowitz, 1985, 1991). 

10.9 KONTAKPATRONE EN DIE RASSESAMESTELLING VAN VERSKILLENOE 

SAMELEWINGSKONTEKSTE 

Die aard van verhoudinge tussen groepe word in 'n mate weerspieel in 

tussengroepkontakpatrone en die rassesamestelling van samelewingskontekste. 

Verskeie interessante tendense kon waargeneem word. Die samelewingskontekste 
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waarbinne die Engelssprekende witmense beweeg het, was oor die algemeen meer 

ge"integreerd as die waarbinne die Afrikaanssprekende witmense en die swartmense 

beweeg het. Die feit dat hulle ook meer tussengroepkontak as die ander twee 

groepe gehad het, kan beskou word as 'n gevolg van die sosiale milieu waarbinne 

hulle hul bevind het. Aan die ander kant het die Engelssprekende witmense ook 

beduidend meer tussengroepkontak by hulle eie huise en by die huise van ander 

mense gehad. Dit kan beskou word as 'n aanduiding dat die Engelssprekende 

witmense nie alleen binne meer ge'integreerde samelewingskontekste beweeg het 

nie, maar ook in groter mate uitgereik het na die ander rassegroep (swartmense) 

deur hulle na hul huise te nooi. 

Alhoewel die samelewingskontekste waarbinne die Afrikaanssprekende witmense 

beweeg het, meer ge'integreerd was as die van die swartmense, het hulle tog 

gemiddeld minder tussengroepkontak as die swartmense gehad. Dit kan 'n 

aanduiding wees dat die Afrikaanssprekende witmense skerper grense tussen die 

onsgroep en swartmense handhaaf en dat fenotipiese kenmerke tog 'n deel van 

hulle identiteit vorm (Barth, 1969; Van den Berghe, 1981 ). Alhoewel die 

woonbuurtes van die Engelssprekende witmense beduidend meer ge'integreerd was 

as die van die Afrikaanssprekende witmense, was daar geen beduidende verskille 

tussen die Afrikaanssprekende en die Engelssprekende witmense wat 

woonbuurtkontak betref nie. Ten spyte van die feit dat woonbuurtes as 'n 

kontensieuse kontakarea beskou kan word (Mynhardt, 1982), wil dit voorkom of 

Afrikaanssprekende witmense ten minste net so toeganklik as Engelssprek~nde 

witmense is teenoor swartmense wat in dieselfde woonbuurt as hulle bly. Dit is 

moontlik dat Afrikaanssprekende witmense meer toegenee is teenoor swartmense 

wat tot dieselfde sosio-ekonomiese klas as hulle behoort. 

Die samelewingskontekste waarbinne die swartmense hulle bevind het, was oor die 

algemeen minder ·ge"integreerd as die van die twee wit groepe. Ten spyte daarvan 

het die swartmense meer tussengroepkontak as die Afrikaanssprekende witmense 

gehad. Dit kan wees dat swartmense meer aktief daarna street om met witmense 

kontak te he. Vir swartmense wat lank deur die beleid van apartheid van volle 

deelname aan die Suid-Afrikaanse samelewing uitgesluit was, is kontak en 

interaksie met witmense waarskynlik 'n teken van sosiale mobiliteit en 'n hoer 

sosiale status (Taylor & McKirnan, 1984). 
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10.10 TUSSENGROEPHOUDINGS, MILITANTHEID EN TUSSENGROEPGEDRAG 

Die aard van tussengroepverhoudinge in 'n samelewing is in groot mate 'n funksie 

van die houdings en sosiale gedrag van die lede van verskillende groepe. Vorige 

navorsing oor tussengroephoudings in Suid-Afrika het feitlik deurgaans aan die lig 

gebring dat die houding van Afrikaanssprekende witmense teenoor swartmense 

beduidend negatiewer was as die van Engelssprekende witmense (Foster & Net, 

1991 ). Die resultate van die onderhawige ondersoek het hierdie bevindings 

bevestig. Daar is verder bevind dat die houding van die swartmense teenoor 

witmense ook beduidend negatiewer was as die van die Engelssprekende witmense 

teenoor swartmense. Dit is egter interessant dat die verskil tussen die 

Afrikaanssprekende witmense en die swartmense nie statisties beduidend was nie. 

Dit impliseer dat die swartmense net so negatief teenoor witmense was as wat die 

Afrikaanssprekende witmense teenoor swartmense was. Die feit dat swartmense 

nie gevra is om te onderskei tussen Afrikaanssprekende en Engelssprekende 

witmense nie, kan as 'n tekortkoming beskou word. Foster en Net noem dat, ten 

spyte van die feit dat min navorsing oor swart houdings gedoen is, die beskikbare 

studies aandui dat swartmense positiewer ingestel is teenoor Engelssprekende 

witmense as teenoor Afrikaanssprekende witmense. Aan die ander kant is dit 

moontlik dat die houding van Afrikaanssprekende witmense ook positiewer teenoor 

spesifieke swart etniese groepe soos die Zoeloes kan wees. Wat egter belangrik is, 

is dat die houding van Afrikaanssprekende witmense teenoor swartmense 'n 

spieelbeeld is van die houding van swartmense teenoor witmense en dat 

wedersydse negatiwiteit 'n klimaat vir tussengroepvyandigheid en -konflik kan 

skep. 

Wat houding teenoor die eie rassegroep betref, is bevind dat al drie groepe die 

onsgroep positiewer as die hullegroep geevalueer het. In ooreenstemming met die 

resultate van die minimalegroep-eksperiment en die navorsing wat daarop gevolg 

het, was al die respondente geneig om positiewe eerder as negatiewe eienskappe 

aan die onsgroep toe te skryf (Branthwaite & Jones, 1975; Brewer & Silver, 1978; 

Dann & Doise, 1974; Howard & Rothbart, 1980; Kahn & Ryen, 1972; Tajfel et al., 

1971; Vaughan, 1978). Dit is verder interessant dat die swartmense die onsgroep 

beduidend positiewer geevalueer het as wat die geval was met 

Afrikaanssprekendes en Engelssprekendes se evaluering van witmense. Hierdie 
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tendens kan · moontlik toegeskryf word aan die effek van die swart 

bewussynsbeweging en onsgroepsolidariteit wat opgewek is in die proses van 

swart mobilisering om die politieke mag oor te neem. Dit is egter interessant dat die 

swartmense die onsgroep positiewer as die twee wit groepe geevalueer het, maar 

tog gemiddeld 'n negatiewer persoonlike selfbeeld as die twee wit groepe gehad 

het. Dit kan nog 'n aanduiding wees dat identifisering met die swart 

bevrydingsbeweging nie voldoende identiteit aan swart stedelinge verleen nie. Wat 

die evaluering van die onsgroep betref, is geen betekenisvolle verskille tussen die 

twee wit groepe waargeneem nie. 

Houding teenoor onderhandeling en militantheid is as twee afsonderlike faktore 

ge"identifiseer. Dit wil voorkom of ondersteuning vir onderhandeling en militante 

houdings nie noodwendig as twee teenpole beskou kan word nie. Militantheid en 

aggressie kan eerder as 'n belangrike wapen aan die onderhandelingstafel gebruik 

word om 'n groep se standpunte af te dwing en opponente te intimideer. Hierdie 

afleiding word bevestig deur die feit dat die houding van die swartmense teenoor 

onderhandeling nie alleen beduidend gunstiger as die van die twee wit groepe was 

nie. Hulle was ook beduidend meer militant as die Afrikaanssprekende en die 

Engelssprekende witmense. Aan die ander kant was die Afrikaanssprekende 

witmense betekenisvol meer militant as die Engelssprekende witmense (alhoewel 

minder as die swartmense), maar ook beduidend negatiewer teenoor 

onderhandeling ingestel. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat, anders as by die 

swartmense, meer militantheid by die Afrikaanssprekende witmense gepaardgegaan 

het met traagheid om te onderhandel. Dit kan moontlik toegeskryf word aan die feit 

dat sommige Afrikaanssprekende witmense gevoel het dat hulle in 'n swak posisie 

was om te onderhandel en dat gewelddadige konflik moontlik 'n beter opsie sou 

gewees het. 

Metings van sosiale interaksiegedrag het aangedui dat houdingsverskille ook met 

gedragsverskille gepaardgegaan het. Die Engelssprekende witmense, wat ook 

beduidend positiewer houdings teenoor die hullegroep (swartmense) geopenbaar 

het, het beduidend hoer tellings vir positiewe tussengroepgedrag en beduidend laer 

tellings vir negatiewe tussengroepgedrag gehad. Dit beteken dat hulle meer geneig 

was om empaties teenoor swartmense op te tree; swartmense met respek en 

waardigheid te behandel; beleidsrigtinge te ondersteun wat rassegelykheid bevorder 
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en te glo en te aanvaar dat swartmense 'n leidende rol in verskillende 

samelewi_ngskontekste kan speel. Hulle was ook minder geneig om rassekontak te 

vermy en partye of organisasies te ondersteun wat rasseskeiding bevorder. 

Terwyl die Afrikaanssprekende witmense en die swartmense nie verskil het ten 

opsigte van hulle houding teenoor die hullegroep nie, het die Afrikaanssprekende 

witmense betekenisvol positiewer tussengroepgedrag as die swartmense 

geopenbaar. Dit kan wees dat die Afrikaanssprekende witmense geleer het dat 

negatiewe gedrag teenoor swartmense sosiaal onaanvaarbaar is. Politieke realiteite 

ten tyde van die ondersoek het hulle waarskynlik ook gedwing om op 'n 

aanvaarbaarder wyse teenoor swartmense op te tree. 'n Ander moontlikheid is dat 

hulle in die werksituasie en ander kontekste slegs met 'n klein groepie swartmense 

in kontak kom. Dit is gevolglik makliker om met hierdie swartmense 'n meer 

persoonlike verhouding aan te knoop. Aangesien die swartmense in die proses was 

om 'n magsposisie te verwerf, was daar minder druk op hulle om positiewe gedrag 

teenoor witmense te openbaar. Die weerstand teen apartheid kon ook as 

regverdiging vir negatiewe tussengroepgedrag gedien het. Aan die ander kant word 

swartmense by die werk en ander kontekste met groter getalle witmense 

gekonfronteer wat individualisering en personalisasie moeiliker maak (Brewer & 

Miller, 1984). Die Afrikaanssprekende witmense het egter beduidend hoer tellings 

as die swartmense op die skaal vir negatiewe tussengroepgedrag gehad. Dit 

beteken dat hulle in groter mate geneig was om kontak met swartmense te vermy 

en rassesegregasie te ondersteun. Dit is egter vanselfsprekend dat swartmense, 

wat heftig weerstand teen die beleid van apartheid gebied het, nie rassekontak sou 

vermy en segregasie sou ondersteun nie. 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat daar 'n verband tussen 

tussengroephoudings en -gedrag bestaan. Positiewe houdings het in groot mate 

met positiewe en empatiese gedrag en die ondersteuning van rasse-integrasie 

gepaardgegaan, terwyl die teenoorgestelde ook waar was. Sosiale gedrag word 

egter ook be"invloed deur die sosiale en politieke konteks en die magsposisie van 

groepe. 
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10.11 VOORSPELLERS VAN ETNIESE IDENTIFISERING 

'n Ondersoek na die faktore wat met etniese identifisering by die 

Afrikaanssprekende witmense, die Engelssprekende witmense en die swartmense 

verb.and gehou het, het sekere universele tendense na vore gebring. Daar was egter 

ook belangrike verskille wat waarskynlik meegebring is deur die aard van die grense 

tussen groepe; verskille in die historiese ervarings en statusposisies van groepe en 

die gevolge van tussengroepinteraksie en -kompetisie (Barth, 1969; Horowitz, 

1985; Olzak, 1992). 

Demografiese veranderlikes het slegs by een groep - die Afrikaanssprekende 

witmense - 'n belangrike rol gespeel. Hoogste onderwyskwalifikasie was saam met 

ambivalensie versus beskerming die tweede belangrikste voorspeller van etniese 

identifisering. Die Afrikaanssprekende wit respondente met 'n hoogste kwalifikasie 

van standard 8 of 9 het betekenisvol meer met die onsgroep ge"identifiseer, terwyl 

die gemiddeld van die gegradueerde respondente weer beduidend laer was as die 

van die totale groep. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat Afrikaanssprekende 

witmense met laer kwalifikasies geneig is om meer met die onsgroep te identifiseer, 

terwyl die teenoorgestelde waar is van hoog gekwalifiseerde lede van die groep. 

Gegradueerde A frikaanssprekende witmense geniet waarskynlik grater blootstelling 

aan die internasionale wereld wat die bewustheid van 'n eksklusiewe Afrikaner

identiteit verminder; meervoudige identifisering met die breer Suid-Afrikaanse 

gemeenskap en selfs internasionale groeperinge bevorder en tussengroeptoleransie 

in die hand werk (Albion & Lampe, 1994). Grater internasionale blootstelling het 

waarskynlik ook tot gevolg gehad dat gegradueerde Afrikaanssprekendes in grater 

mate gekonfronteer is met die kritiek en stigmatisering wat met apartheid verband 

gehou het. Die eksplorasie wat hieruit gevolg het, kon daartoe gelei het dat hulle 

hul in 'n mate van die onsgroep gedistansieer het (Marcia, 1980). 

Eksplorasie, identiteitsverwerwing en betrokkenheid asook ambivalensie versus 

beskerming het by al drie groepe 'n relatief sterk verband met etniese identifisering 

getoon. Eksplorasie, identiteitsverwerwing en betrokkenheid was ook by al drie 

groepe die belangrikste voorspeller van etniese identifisering, terwyl ambivalensie 

versus beskerming telkens een van die drie belangrikste voorspellers was. Die aard 

van die verband met etniese identifisering het ook by al drie groepe ooreengestem. 
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Sterker etniese identifisering het gekorreleer met meer eksplorasie en 'n groter mate 

van identiteitsverwerwing en betrokkenheid. Sterker etniese identifisering het ook 

verba,.,d gehou met minder ambivalente gevoelens en groter bereidwilligheid om die 

kultuur en identiteit van die onsgroep te beskerm. 

Alhoewel min bevestiging vir die fases van identiteitsontwikkeling van Marcia 

(1980) gevind is, is die verband tussen eksplorasie, identiteitsverwerwing, 

identifisering met 'n groep en betrokkenheid by groepaktiwiteite wel bevestig. Dit 

bevestig ook die stand punt van Louw-Potgieter ( 1 991) en Turner ( 1 978) dat sosiale 

identifisering as 'n komplekse sosiale, dialektiese en verbindingsproses tussen die 

individu en 'n groep beskou kan word. In hierdie studie is slegs oppervlakkig na 

sekere elemente van hierdie proses gekyk. Meer navorsing is nodig om 'n beter 

begrip te verkry van die faktore wat 'n rol speel in die vorming van die sielkundige 

komponent van etnisiteit. Die verband wat tussen etniese identifisering en 

betrokkenheid gevind is, bevestig ook die bevindings van Thompson ( 1 990) dat 

betrokkenheid by die sosio-kulturele en politieke organisasies van 'n groep 'n 

belangrike rol in die ontwikkeling van etniese identiteit speel. 

Die verband tussen etniese identifisering en ambivalensie versus beskerming mag 

as vanselfsprekend beskou word. Tog is dit belangrik dat 'n hoe mate van etniese 

identifisering en die afwesigheid van sielkundige ongemak ten opsigte van 

lidmaatskap van die onsgroep verband hou met 'n groter bereidwilligheid om die 

belange van die groep te beskerm. Dit impliseer dat etniese identifisering nie bloot 

as 'n sielkundige kenmerk sonder enige relevansie vir tussengroepverhoudinge 

beskou kan word nie. Die bereidwilligheid om die belange van die groep te beskerm 

sal waarskynlik ook in dade oorgaan wanneer mense waarneem dat die groep op 

een of ander manier benadeel of bedreig word. Dit dien ook as bevestiging vir die 

siening van Van den Berghe (1981) en Horowitz (1985) dat etniese lojaliteit relatief 

maklik gemobiliseer kan word. Die feit dat ambivalensie versus beskerming by al 

drie groepe een van die belangrikste voorspellers van etniese identifisering was, 

beklemtoon verder dat daar 'n konflikpotensiaal aan etnisiteit verbonde is en dat 

etniese lojaliteit - en die faktore wat daarmee saamhang - ernstig opgeneem moet 

word. 

Etniese identifisering het by die Afrikaanssprekende witmense en die swartmense 
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met selfbeeld verband gehou. Die aard van die verband het egter verskil. Sterker 

identifisering met die onsgroep het by die Afrikaanssprekende respondente 

gekorreleer met 'n positiewer selfbeeld. Hierdie tendens strook met die 

gevolgtrekking van Phinney en Chavira ( 1992) dat sterker etniese identifisering oor 

die algemeen met 'n positiewe selfbeeld verband hou. Sterk en positiewe 

identifisering met 'n groep wat bydra tot 'n goed gedefinieerde identiteit speel 

klaarblyklik 'n belangrike rol in die vorming van die selfbeeld. 'n Ander moontlike 

verklaring kan gevind word in die feit dat Afrikaanssprekende witmense lank die 

polities dominante groep in Suid-Afrika was. ldentifisering met 'n hoestatusgroep 

kon gevolglik tot positiewe selfbeeldvorming by Afrikaanssprekendes gelei het 

(Tajfel, 1978, 1981 ). Daar moet egter in gedagte gehou word dat Engelssprekende 

witmense ook 'n dominante groep was, terwyl selfbeeld nie 'n voorspeller van 

etniese identifisering by hierdie groep was nie. Afrikaanssprekende witmense was 

verder nie slegs 'n dominante groep nie, maar ook 'n gestigmatiseerde groep. Dit 

wil gevolglik voorkom of die positiewe verband tussen etniese identifisering en 

selfbeeld by die Afrikaanssprekende witmense eerder in terme van 

identiteitsontwikkeling verklaar moet word. 

By die swartmense het sterker etniese identifisering egter beduidend gekorreleer 

met hoer tellings op die skaal vir negatiewe selfbeeld en laer tellings op die 

positiewe selfbeeldskaal. Die algemene tendens was derhalwe dat sterker etniese 

identifisering geassosieer is met 'n negatiewer selfbeeld. 'n Moontlike rede vir 

hierdie tendens kan gevind word in die feit dat swart etniese groepe nog nie 

genoegsaam gemoderniseer het om 'n relevante rol in die stedelike omgewing te 

speel nie (Rothschild, 1981 ). Swart etniese groepe bied derhalwe nie 'n bron van 

positiewe identifisering vir hulle lede wat in stedelike gebiede woonagtig is nie. 

Swartmense wat sterk met hulle etniese groep identifiseer, kan ook relatief nuwe 

aankomelinge vanuit landelike gebiede in die metropolitaanse gebied wees. Die 

aanpassingsprobleme wat hulle ondervind, kan tot' n negatiewe selfbeeld aanleiding 

gee. 'n Ander faktor wat moontlik tot 'n negatiewe selfbeeld kan bydra, is die feit 

dat stedelike swartmense in 'n mate mag neerkyk op swartmense met 'n sterk 

tradisionele orientasie. 

Een dimensie van etno-linguistiese vitaliteit was slegs by die Afrikaanssprekende 

witmense 'n belangrike voorspeller van etniese identifisering. Persepsies dat die 
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identiteit van die onsgroep in die nuwe bedeling bedreig sou word, het beduidend 

met sterker identifisering verband gehou. Dit bevestig die bevindings van 

Branscombe et al. ( 1993) en Grant ( 1992, 1993) dat die bedreiging van die 

hulpbronne of identiteit van werklike groepe een van die belangrikste redes vir 

groter onsgroepsolidariteit, etnosentrisme en diskriminerende gedrag is. 'n 

Moontlike verklaring vir die feit dat persepsies van bedreiging die enigste dimensie 

van etno-linguistiese vitaliteit was wat in die finale voorspellingsmodel ingesluit is, 

is dat lae tellings op al die ander dimensies weerspieel word in persepsies van 

bedreiging. Die feit dat persepsies van bedreiging met sterker etniese identifisering 

gepaardgegaan het, kan beskou word as 'n verdere aanduiding dat lae etno

linguistiese vitaliteit by Afrikaanssprekende witmense eerder tot mobilisering as tot 

assimilasie kan lei. 

Kontakveranderlikes was by al drie groepe belangrike voorspellers van etniese 

identifisering. By die Afrikaanssprekende witmense het meer kontak met 

swartmense by sosiale geleenthede gepaardgegaan met swakker etniese 

identifisering. Dit wil voorkom of meer kontak in 'n nie-kontensieuse milieu soos 

werkpartytjies of die byeenkomste van klubs of verenigings differensiasie en 

personalisasie bevorder (Brewer & Miller, 1984; Mynhardt, 1982). Die persoonlike 

verhoudinge wat sodoende met swartmense gevorm word, verminder die 

bewustheid van 'n eksklusiewe etniese identiteit en het swakker etniese 

identifisering - en waarskynlik ook minder etnosentrisme - tot gevolg. 

In teenstelling daarmee het meer kontak met swart inwoners van die woonbuurtes 

waar respondente woonagtig was, by die Engelssprekende witmense met sterker 

etniese identifisering verband gehou. Klaarblyklik moet woonbuurtes as 'n 

kontensieuse kontakarea beskou word waar tussengroepkontak nie noodwendig tot 

beter verhoudinge bydra nie (Mynhardt, 1982). Die etniese woonbuurt is 

waarskynlik 'n belangrike area waar etniese groepe in heterogene samelewings 

gestalte gee aan hulle eie lewenstyl en kultuur (Keefe, 1992). Die indringing van 

vreemdelinge kan gevolglik as 'n bedreiging beleef word en sodoende aanleiding 

gee tot sterker etniese identifisering. 

By die swartmense het meer kontak met wit vriende by hulle huise gekorreleer met 

sterker etniese identifisering. Dit is moeilik om 'n verklaring vir hierdie tendens te 
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gee, omdat kontak by die huise van witmense nie met betrekking tot swartmense 

as kontensieus en derhalwe as 'n bedreiging beskou kan word nie (Mynhardt, 

1982}. 'n Mens sou verder kon verwag jat differensiasie en personalisasie by 

uitstek bevorder sou word deur kontak met vriende in die intimiteit van 'n woonhuis 

(Brewer & Miller, 1984). Dit strook egter met die bevindings van Foster en 

Finchilescu ( 1986) dat gelykestatuskontak in die werksituasie swart 

leerlingverpleegsters meer bewus gemaak het van hulle etniese identiteit. Dit kan 

wees dat kontak met 'n Westerse lewenstyl daartoe lei dat swartmense groter 

waardering vir hulle eie kultuur en tradisies verkry. 

Deprivasieveranderlikes het by die Engelssprekende witmense en die swartmense 

beduidend met etniese identifisering verband gehou. Twee deprivasieveranderlikes 

wat met die ekonomiese konteks verband hou - relatiewe finansiele groepdeprivasie 

met swartmense as verwysingsgroep en relatiewe geantisipeerde ego°istiese 

werkdeprivasie - was by die Engelssprekende witmense beduidende voorspellers · 

van etniese identifisering. Die ervaring van meer relatiewe finansiele 

groepdeprivasie het beduidend verband gehou met sterker etniese identifisering. In 

teenstelling daarmee is die ervaring van meer geantisipeerde werkdeprivasie 

geassosieer met swakker etniese identifisering. Dit wil voorkom of Engelssprekende 

witmense in Suid-Afrika die onsgroep by uitstek assosieer met ekonomiese 

welvaart. 'n Verswakking in die finansiele posisie van die onsgroep word gevolglik 

as 'n bedreiging beleef en gee aanleiding tot sterker etniese identifisering 

(Branscombe et al., 1993; Grant, 1992, 1993). Dit is egter moeilik om te verklaar 

waarom die teenoorgestelde tendens waargeneem is ten opsigte van relatiewe 

geantisipeerde werkdeprivasie. Dit is moontlik dat Engelssprekende witmense wat 

ervaar dat hulle werksgeleenthede bedreig word, voel dat hulle in die steek gelaat 

word deur die lede van die onsgroep wat in die beheer van werkverskaffende 

organisasies is. Dit het tot gevolg dat hulle hul emosioneel van die groep losmaak. 

Die ervaring van meer relatiewe persoonlike politieke deprivasie met swartmense 

as verwysingsgroep het by die swartmense met sterker etniese identifisering 

gekorreleer. Die ervaring van politieke magteloosheid op persoonlike vlak lei 

waarskynlik daartoe dat swartmense hulle tot hul etniese groep wend. Die warmte 

en sekuriteit wat binne etniese geledere beleef word, dien as teenvoeter vir die 

onmag wat ten opsigte van die groter politieke en staatkundige konteks ervaar 
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word (Rothschild, 1981 ). 

Die feit dat geen deprivasieveranderlike een van die belangrikste voorspellers van 

etniese identifisering by die Afrikaanssprekende witmense was nie, dui daarop dat 

die bedreiging van hulle identiteit vir hierdie groep belangriker is as die bedreiging 

van ekonomiese hulpbronne of politieke of sosiale status. 

Gevoelens van onsekerheid as gevolg van sosiale en politieke veranderings was 'n 

belangrike voorspeller by sowel die Engelssprekende witmense.as die swartmense. 

By die Engelssprekende witmense het meer onsekerheid egter met sterker etniese 

identifisering gepaardgegaan, terwyl die teenoorgestelde by die swartmense die 

geval was. Groter onsekerheid het Engelssprekende witmense klaarblyklik genoop 

om sekuriteit binne etniese geledere te soek. Die feit dat minder onsekerheid by die 

swartmense verband gehou het met sterker etniese identifisering, kan 'n aanduiding 

wees dat etniese identifisering swartmense beskerm het teen die emosionele 

gevolge van sosiale en politieke onstabiliteit gedurende die oorgangsperiode 

(Rothschild, 1981 ). 

Die ondersoek na voorspellers van etniese identifisering het verder aan die lig 

gebring dat etnisiteit - en by uitstek etniese identiteit - met houdings en gedrag 

verband hou. Etniese identifisering het by al drie groepe 6f met houdings 6f met 

sosiale gedrag 6f met albei gekorreleer. Met die uitsondering van houding teenoor 

onderhandeling wat 'n voorspeller by die Engelssprekende witmense was, het 

sterker etniese identifisering deurgaans met negatiewer houdings of negatiewe 

tussengroepgedrag gekorreleer. By die Afrikaanssprekende witmense het sterker 

etniese identifisering gepaardgegaan met laer tellings vir positiewe 

tussengroepgedrag. Dit impliseer dat Afrikaanssprekende witmense wat sterk met 

die onsgroep assosieer, geneig is om minder na swartmense uit te reik; minder 

empaties teenoor swartmense op te tree en minder ondersteuning te gee aan 

beleidsrigtinge wat gelyke behandeling vir swartmense voorstaan. By die 

Engelssprekende witmense het sterker etniese identifisering weer met meer 

militantheid en 'n negatiewer houding teenoor swartmense verband gehou. By die 

swartmense het sterker etniese identifisering ook met 'n negatiewer houding 

teenoor witmense gekorreleer. Hierdie resultate kan beskou word as oorweldigende 

getuienis ten gunste van die teorie van sosiale identiteit wat voorspel dat 
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etnosentrisme, diskriminerende gedrag en negatiewe houdings beskou kan word as 

'n direkte gevolg van die prosesse wat met sosiale identifisering gepaardgaan 

(Tajfel, 1978, 1981). 

Die positiewe verband wat by die Engelssprekende witmense gevind is tussen 

etniese identifisering en ondersteuning vir onderhandeling, is moontlik 'n aanduiding 

dat Engelssprekende witmense as 'n groep onderhandeling voorgestaan het. 

Ondersteuning vir onderhandeling kan derhalwe beskou word as 'n teken dat die 

norms van die onsgroep as riglyn vir houdings en gedrag gedien het (Brewer & 

Kramer, 1986; Reicher, 1984). 

Samevattend kan genoem word dat, afgesien van veranderlikes wat met 

identiteitsontwikkeling verband hou, etniese identifisering by die 

Afrikaanssprekende witmense met 'n positiewe selfbeeld verband gehou het. 'n 

Belangrike eksterne faktor wat 'n rol gespeel het, was die bedreiging van die 

identiteit van die groep. Etniese identifisering is egter getemper deur hoer 

onderwyskwalifikasies en meer kontak met swartmense by sosiale geleenthede. 

Sterker etniese identifisering het neerslag gevind in negatiewer gedrag teenoor 

swartmense. 

Terwyl hulle identiteit vir die Afrikaanssprekende witmense belangrik was, het die 

bedreiging van hulle ekonomiese situasie by die Engelssprekende witmense 'n 

prominente rol gespeel. Etniese identifisering is verder verhoog deur 

woonbuurtkontak met swartmense en onsekerheid wat meegebring is deur sosiale 

en politieke veranderings. Alhoewel sterker etniese identifisering gepaardgegaan het 

met grater ondersteuning vir die onderhandelingsproses, het dit ook gelei tot meer 

militantheid en 'n negatiewer houding teenoor swartmense. 

Ten spyte van die feit dat etniese identifisering by die swartmense gekorreleer het 

met 'n negatiewe selfbeeld, het sterker identifisering tog met minder onsekerheid 

gepaardgegaan. Sterker etniese identifisering het ook verband gehou met die 

ervaring van meer politieke deprivasie op persoonlike vlak en meer huiskontak met 

wit vriende asook met negatiewer houdings teenoor witmense. 

Relatief hoe persentasies van die variansie in etniese identifisering is by al drie 
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groepe verklaar. Dit impliseer dat daarin geslaag is om belangrike prosesse te 

identifiseer wat met etniese identifisering verband hou. Die persentasie van die 

variansie wat by die swartmense verklaar is, was egter aansienlik laer as die wat 

by die twee wit groepe verklaar is. Die afleiding kan gemaak word dat 'n minder 

omvattende begrip van etniese identifisering onder swartmense verkry is. 

10.12 IMPLIKASIES VAN DIE RESULTATE VAN DIE ONDERHAWIGE STUDIE 

10.12.1 Teoretiese implikasies 

Een van die belangrikste gevolgtrekkings wat uit die resultate van die onderhawige 

studie gemaak kan word, is dat etnisiteit - naas ras, klas en ander bronne van 

groepdifferensiasie - as 'n belangrike bron van sosiale identifisering beskou moet 

word (Horowitz, 1985; Van den Berghe, 1981). Die feit dat aansienlike 

persentasies van die inwoners van die grootste metropolitaanse gebied in Suid

Afrika nie geskroom het om hulle verbintenis aan etniese groeperinge te erken nie, 

dui onteenseglik daarop dat etnisiteit nie bloot as 'n archa'lese oorblyfsel van 

stamverbondenheid beskou kan word nie. Etnisiteit is relevant vir die moderne 

mens en verdien daarom die aandag van sosiaal-wetenskaplikes. Etnisiteit moet ook 

nie ondergeskik gestel word aan rasse- en klasseverdelings nie. Selfs wanneer daar 

sprake is van 'n rasse- of klassekonflik soos wat in Suid-Afrika die geval is, bly 

etnisiteit steeds belangrik. Sosiaal-wetenskaplikes moet ook daarteen waak om 

etnisiteit slegs in ag te neem wanneer groepe mobiliseer en etniese verskille 

gepolitiseer word. Dit is moontlik dat baie van die negatiewe gevolge van etniese 

mobilisering voorkom kan word deur etniese verskille en verdelings in eie reg as 

belangrik te beskou (McClung, 1994). 

Etnisiteit behoort ook nie slegs as 'n kulturele, sosiale of politieke verskynsel 

beskou te word nle. Daar moet ook rekening gehou word met etniese identiteit as 

die sielkundige dimensie van etnisiteit (De Vos, 1975; Epstein, 1978). Dit is verder 

belangrik dat etniese identiteit as 'n belangrike komponent van sosiale identiteit -

en gevolglik ook van die selfkonstruk of oorkoepelende identiteit - beskou word 

(Tajfel, 1978, 1981 ). As sodanig kan etniese identiteit 'n rol speel in die definiering 

van identiteit en 'n invloed uitoefen op sielkundige prosesse en belangrike 

implikasies vir die sielkundige welsyn van die individu inhou. Etniese identifisering 

342 



kan ook 'n invloed op houdings en gedrag he. Die houdings en gedrag van die 

individu kan weer 'n invloed op sosiale prosesse in die samelewing uitoefen. Dit is 

gevolglik belangrik dat sielkundiges, en in die besonder sosiaal-sielkundiges, 'n 

daadwerklike bydrae lewer om 'n omvattender begrip van etniese verskynsels te 

verkry. Die teorie van sosiale identiteit bied 'n raamwerk waarbinne navorsing van 

hierdie aard gedoen kan word (Tajfel, 1 978, 1981). 

Gedrag wat met etniese identifisering en mobilisering verband hou, soos 

etnosentrisme, diskriminasie en gewelddadige konflik, word dikwels deur sosiaal

wetenskaplikes met morele afkeer bejeen. Alhoewel die onderhawige navorser 

beslis nie negatiewe houdings en gedrag teenoor hullegroepe goedkeur nie, behoort 

in gedagte gehou te word dat dit wil voorkom of sodanige gedrag universeel met 

etniese identifisering geassosieer kan word (Tajfel, 1978, 1981; Van den Berghe, 

1981). Negatiewe houdings en etnosentriese gedrag word verder vererger as 

persepsies bestaan dat die identiteit of belange van die onsgroep bedreig word. 

Morele afkeer sal gevolglik min doen om beter tussengroepverhoudinge te bevorder 

as daar omstandighede bestaan wat 'n bedreiging vir die belange of identiteit van 

'n groep inhou (Branscombe et al., 1993; Grant, 1992, 1993). Pogings om 

etnosentrisme te verminder en tussengroepverhoudinge te verbeter, sal waarskynlik 

misluk as faktore wat 'n bedreiging vir 'n groep kan inhou, nie terselfdertyd 

aangespreek word nie. Aangesien etnisiteit ook sekere sielkundige en sosiale 

voordele inhou, moet sosiaal-wetenskaplikes eerder daarop konsentreer om 

strategiee te formuleer om die voordele van etniese identifisering ten beste te 

benut, terwyl faktore wat etnosentrisme kan bevorder, teengewerk word. 

Aangesien etniese groepe werklike sosiale groepe is wat voortdurend in interaksie 

verkeer met die sosiale, ekonomiese, politieke en staatkundige konteks, is die 

inagneming van kontekstuele faktore besonder belangrik om 'n omvattende begrip 

van etniese verskynsels te verkry. Longitudinale navorsing kan 'n belangrike rol 

speel om die invloed van kontekstuele faktore beter te verstaan. Navorsing oor die 

effek van grootskaalse sosiale en politieke veranderings op die lede van 'n 

samelewing, is verder van kardinale belang (Campbell, 1992). 

Wat die Suid-Afrikaanse situasie betref, is dit. belangrik dat meer navorsing vanuit 

'n sosiaal-sielkundige perspektief gedoen word oor etnisiteit onder swartmense. In 
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die eerste plek is etnisiteit onder swartmense nog altyd genegeer of slegs vanuit 

'n antropologiese of politieke perspektief ontleed. Die resultate van die onderhawige 

studie het verder aangetoon dat swartmense in Suid-Afrika in baie opsigte verskil 

van ondergeskikte groepe in ander samelewings. Dit is ook belangrik dat 

swartmense nie as 'n homogene groep bestudeer word nie, maar dat taalgroepe 

ook afsonderlik ontleed word. 

Ten slotte is dit belangrik dat sosiaal-wetenskaplikes hulle nie laat lei of mislei deur 

die ideologiee wat rondom etnisiteit bestaan nie (Bekker, 1993; Horowitz, 1991; 

Van den Berghe, 1981). In navolging van die pleidooi van Horowitz moet eerlik en 

meedoenloos na die waarheid rondom etnisiteit gesoek word. Dit kan slegs gebeur 

as etnisiteit nie !anger met afkeer bejeen word nie, maar soos enige ander sosiaal

sielkundige verskynsel bestudeer word deur gebruik te maak van streng 

wetenskaplike metodologiee. 

10.12.2 lmplikasies vir die praktyk 

Die onderhawige studie het onteenseglik aangetoon dat etnisiteit ook in Suid

Afrika - en in die mees verstedelikte dele van Suid-Afrika - 'n werklikheid is. 

Etnisiteit is ook nie tot sekere groepe soos Afrikaanssprekende witmense beperk 

nie, maar is vir swart en wit groepe 'n belangrike bron van identiteit. As in gedagte 

gehou word dat die studie gedoen is gedurende 'n tydperk dat swart mobilisering 

'n hoogtepunt bereik het, was die hoe voorkoms van etniese identifisering onder 

swartmense 'n verrassing. 'n Mens kan verwag dat etniese identifisering onder alle 

groepe selfs hoer kan wees in plattelandse en landelike gebiede. Die Suid

Afrikaanse samelewing word gevolglik nie slegs gekenmerk deur klasse- en 

rasseverdelings nie, maar ook deur etniese verdelings. 

Dit is egter nie genoegsaam om die etniese heterogeniteit van die Suid-Afrikaanse 

samelewing te erken nie. Daar moet ook rekening gehou word met hierdie realiteit 

in die formulering van beleid op alle terreine van die samelewing. Dit is veral 

belangrik dat beleidsrigtings wat 'n bedreiging vir die identiteit of belange van 

etniese groepe kan inhou, met sensitiwiteit en versigtigheid toegepas word. lndien 

dit nie gedoen word nie, kan etniese mobilisering 'n ernstige bedreiging vir die 

stabiliteit van die Suid-Afrikaanse staat word. 
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Die realiteit van etniese heterogeniteit is ook belangrik wanneer nasiebou ter sprake 

kom. Dit lyk onwaarskynlik dat 'n proses van Jakobinistiese nasiebou die sterk 

etniese lojaliteite wat in die onderhavvige studie waargeneem is, kan uitwis. lndien 

nasiebou beskou word as 'n bedreiging vir die identiteit of belange van 'n groep, 

kan dit selfs teenproduktief wees. Etnisiteit kan die wapen word waarmee 

weerstand gebied word teen die druk om 'n oorkoepelende kultuur te aanvaar. 

Sodoende kan etniese mobilisering in die hand gewerk word. Etniese mobilisering 

kan weer aanleiding gee tot nasionalistiese aansprake wat die eenheid en stabiliteit 

van die staat kan bedreig. Dit is gevolglik wenslik dat strategiee gevolg word wat 

rekening hou met die bestaan en voortbestaan van etniese groeperinge (Oegenaar, 

1994; Horowitz, 1985). Sinkretistiese nasiebou wat die kulturele belange van 

groepe beskerm, is waarskynlik 'n beter alternatief as Jakobinistiese nasiebou 

(Hanf, 1989). Dit le egter buite die kader van hierdie studie om te voorspel of die 

beskerming van kulturele belange daarin sou kon slaag om die nasionalistiese 

aansprake van etniese groepe op die lang duur te ontlont (Degenaar, 1994; 

O'Malley, 1994). 

Daar moet ook daarteen gewaak word om etnisiteit as 'n ongewenste, negatiewe 

of problematiese samelewingsverskynsel te beskou. Dit is wel waar dat etnisiteit 

verband hou met negatiewe houdings en gedrag teenoor ander groepe. Etnisiteit 

kan egter ook 'n belangrike en positiewe rol speel in die vorming van die selfbeeld, 

en sekuriteit en geborgenheid aan die individu verleen. Pogings om etniese 

identifisering te verminder, kan moontlik tussengroepverhoudinge bevorder, maar 

weer ander sielkundige en sosiale probleme tot gevofg he. Daar moet eerder gepoog 

word om ekstreme vorms van etnosentrisme teen te werk, terwyl die positiewe 

kragte van etnisiteit ontgin word. Dit is egter makliker gese as gedaan. Meer 

navorsing is nodig om strategiee te formuleer om sodanige doelstellings te bereik .. 

Dit is egter wel belangrik dat altyd in gedagte gehou word dat etniese konflik 

gevaarlik en vernietigend kan wees (Horowitz, 1985). In 'n etnies heterogene land 

soos Suid-Afrika is dit gevolglik van kardinale belang dat omvattende en intensiewe 

navorsing oor etnisiteit op 'n deurlopende basis gedoen word. Sodoende kan 

sosiaal-wetenskaplikes persone in besluitnemingsposisies in staat stel om 

tussengroepspanning en gewelddadige konflik te voorkom. 
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VRAELYS NO/ 

QUESTIONNAIRE NO D 
1-75 

RESPONDENTS AGE 18 YEARS+ 

KAARTNOMMER/ 

CARD NUMBER 

REKORDNOMMER/RECORD NUMBER ._I ___ ...._ ........ _ _.! 2-5 

ADRES VAN RESPONDENT .............................. .. SUBSTITUUT ADRES ................................ . 

ADDRESS OF RESPONDENT ............................... . SUBSTITUTE ADDRESS ................................ . 

TEL. NO ........................................................... . TEL NO ........................................................ . 

ETHNICITY /ETNISITEIT 

JANUARY /JANUARIE 1994 

HOEVEEL KEER/ 

REDE VIR SUBSTITUSIE NUMBER OF TIMES 

REASON FOR SUBSTITUTION LINKS/LEFT REGS/RIGHT 

Niemand tuis na 3 herbesoeke 

Is NOBODY HOME AFTER 3 REVISITS 

SUBSTITUSIES Vakante perseel/ 

Is SUBSTITUTIONS EMPTY PREMISES 

Weierina/REFUSAL ho 
Niemand kwalifiseer/ 

112 NOBODY OUALIFIES 

Ander/OTHER h4 8 13 

15 

Totale aantal substitute/ 

TOTAL NUMBER OF SUBSTITUTES I I 16-17 

Nommer van Onderhoudvoerder/Number of Interviewer ....................................................... . 18-20 

Veldwerktoesighouersnommer/Fieldwork supervisor number .............................................. . 21-22 

Nagesien deur/Checked by ............................................................................................... . 23-25 

Landdrosdistrik/Magisterial District .................................................................................... . 26-28 

OG nommer/EA number .................................................................................... .....----..--11---+--+--+---t 
Projeknommer /Project Number ............................................................................ l.........,G::....1.l--=c_.___,,I-......,__.._._--......._ .......... 

29-32 

M D G M 33-38 
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~ 
SECT ION A/AFDELING A: 

BIOG RA PHICAL PARTICULARS/BIOGRAFIESE BESONDERHEDE 

A01. GENDER/Geslag: 
I MALE/Manlik I FEMALEtVroulik 
I 1 I 2 j39 

A02. AGEtOuderdom: . ......................................... YEARS/Jaar I I 40-41 

A03. WHAT LANGUAGE DO YOU SPEAK AT HOME MOST OF THE TIME?/Watter taal praat u ~ 
meest~ van gi~ l~d by die huis? 

Afrikaans 01 
ENGLISH/Enaels 02 
EUROPEAN LANGUAGE/Eurooese taal 03 
ORIENTAL LANGUAGE/Oosterse Taal 04 

SOUTH-SOTHO/Suid-Sotho 05 
SOTHO WEST-SOTHO/Wes-Sotho !Tswana) 06 

NORTHERN-SOTHO/Noord-Sotho ( Pedil 07 
Swazi 08 

NGUNI Ndebele 09 
Xhni:a 10 
Zulu 11 

Shannl'lan-Tsonaa 12 
Venda/Lemba 13 
A MIXTURE OF VARIOUS LANGUAGES/'n Menasel van verskillende tale 14 
OTHER (SPECIFYl/Ander (spesifiseer): 

······················································································· I I 42-43 

A04. WHAT IS YOUR HIGHEST EDUCATIONAL QUALIFICATION?/Wat is u hoogste 
onderwyskwalifikasie? 

DID NOT ATTEND SCHOOL/Het nie skoal bvaewoon nie 01 
STANDARD 3 OR LOWER/Standard 3 of laer 02 
STANDARD 4 OR 5/Standerd 4 of 5 03 
STANDARD 6 OR 7/FORM I OR II/EQUIVALENT QUALIFICATION/ 
Standard 6 of 7 /VORM I of 11/Gelvkwaardiae kwalifikasie 04 
STANDARD 8 OR 9/FORM Ill OR IV/EQUIVALENT QUALIFICATION/ 
Standard 8 of 9/VORM Ill of IV /Gelvkwaardiae kwalifikasie 05 
STANDARD 10/EQUIVALENT QUALIFICATION/ 
Standard 10/2Gelvkwaardiae kwalifikasie 06 
STD 10 PLUS POST-SCHOOL QUALIFICATION (NOT GRADUATED!/ 
St. 10 olus 'n naskoolse kwalifikasie lnie ni:mradueerdl 07 
BACCALAUREUS DEGREE OR EQUIVALENT/ 
Baccalaureusaraad of Ekwivalent 08 
HONNOURS DEGREE OR EQUIVALENTtHonneuri:nraad of ekwivalent OQ 

MASTER'S DEGREE OR EQUIVALENT/Meestersaraad of ekwivalent 10 
DOCTORAL DEGREE OR EQUIVALENTtDoktorsaraad of ekwivalent 11 
OTHER CSPECIFYl/Ander (soesifiseerl: 12 I I 44-45 
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J 
A05. WHAT IS THE MONTHLY INCOME OF YOUR HOUSEHOLD BEFORE ANY DEDUCTIONS HAVE 

BEEN MADE?/Wat is die maandelikse inkomste van u huishouding voordat enige 
aftrekkings gemaak is? 

DO NOT KNOW/DO NOT WANT TO ANSWER/Weet nie/Wil nie beantwoord nie 01 
RSOO OR LESS PER MONTH/RSOO of minder oer maand 02 
RS01 - R1 000 PER MONTH/R501 - R1 000 oer maand 03 
R1 001 - R2 000 PER MONTH/R1 001 - R2 000 oer maand 04 
R2 001 - R3 000 PER MONTHtR2 001 - R3 000 oer maand 05 
R3 001 - R4 000 PER MONTHtR3 001 - R4 000 oer maand 06 
R4 001 - RS 000 PER MONTH/R4 001 - R5 000 oer maand 07 
RS 001 - R6 000 PER MONTH/RS 001 - R6 000 oer maand OS 
R6 001 - R7 000 PER MONTH/R6 001 - R7 000 oer maand 09 
R7 001 - RS 000 PER MONTHtR7 001 - RS 000 oer maand 10 
RS 001 - R9 000 PER MONTH/RS 001 - R9 000 oer maand 11 
R9 001 + PER MONTH/R9 001 + oer maand 12 I I 46-47 

A06. GROUP MEMBERSHIP/Groeplidmaatskap: 

AFRIKAANS-SPEAKING WHITE/Afrikaanssnrekende Blanke 1 
ENGLISH-SPEAKING WHITE/Enaelssorekende Blanke 2 
OTHER WHITE GROUPS/Ander Blanke aroene 3 
BLACK/Swart 4 
ASIAN/INDI AN/Asier /I ndier 5 
COLOURED/Kleurlina 6 
OTHER (SPECIFYl/Ander (spesifiseer): 

·········································································································· n4s 

A07. FOR WHICH PARTY ARE YOU GOING TO VOTE IN THE ELECTIONS OF 27 APRIL 1994?/Vir 
waner party gaan u stem in die verkiesing van 27 April 1994? 

REFUSE TO SA y /Weier om te s~ 01 
UNSURE/DO NOT KNOWtOnseker/Weet nie 02 
NOT GOING TO VOTE/Gaan nie stem nie 03 
NP 04 
ANC 05 
DP 06 
CP/KP 07 
AWB OS 
HNP 09 
IFP/INKATHA 10 
SOUTH AFRICAN COMMUNIST PARTY/SACP/ 
Suid-Afrikaanse Kommuniste Partv/SAKP 11 
PAC 12 
AZAPO 13 
FREEDOM ALLIANCE/Vrvheidsalliansie 14 
AFRIKANER VOLKSFRONT 1S 
OTHER (SPECIFYl/Ander (spesifiseer): 

.......................................................................................................... I I 49-SO 
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~ 
AOS. DESCRIBE YOUR OCCUPATION FULLY (E.G. UNIVERSITY LECTURER, DOMESTIC HELP, 

COUNTER ASSISTANT AT SHOP.l/Beskryf u beroep volledig (bv. lektor by univer-
siteit, huishulp, toonbankassistent in winkel). 

STUDENT /SCHOLARIStudent/Skolier 01 
HOUSEWIFEtHuisvrou 02 
PENSIONERIPensioenaris 03 
UNEMPLOYED - FIT FOR WORK AND SEEKING WORK/ 
Werkloos - oeskik vir werk en soek werk 04 
UNEMPLOYED - UNFIT FOR WORK DUE TO A PHYSICAL OR MENTAL PROBLEM/ 
Werkloos - ongeskik vir werk as gevolg van 'n fisiese of psigiese 
orobleem 05 
IF OTHER, DESCRIBE HERE FULL y tlndien ander I beskryf hi er volledig 

···································································································· 06 I I 51-52 

A09. PLEASE INDICATE THE ETHNIC GROUP OF YOUR DIRECT SUPERVISOR OR HEAD AT YOUR 
PLACE OF WORKtDui asseblief aan aan watter etniese groep u direkte 
toesighouer of hoof by die werk behoort: 

BLACK/Swart 1 
COLOURED/Kleurlina 2 
ASIAN/INDIAN/Asier/lndier 3 
AFRIKAANS-SPEAKING WHITE/Afrikaanssorekende Blanke 4 
ENGLISH-SPEAKING WHITE/Enaelssorekende Blanke 5 
OTHER/Ander 6 
DO NOT HAVE A HEAD/SUPERVISOR/SELF-EMPLOYED/NOT APPLICABLE/ 
Het nie 'n hoof of toesighouer nie/Selfgeemplojeerd/Nie van 
toeoassino nie 7 
NOT APPLICABLE/Nie van toeoassina nie 8 153 

A10. WHICH POPULATION GROUP IS THE LARGEST AT YOUR PLACE OF WORK?/Watter 
bevolkingsgroep is die grootste by u werkplek? 

COLOURED!Kleurlina 1 
AFRIKAANS-SPEAKING WHITES/Afrikaanssorekende blankes 2 
ENGLISH-SPEAKING WHITES/Enoelssorekende blankes 3 
ASIANS/lndiers 4 
BLACKS/Swartmense 5 
OTHER/Ander 6 
NOT APPLICABLE/Nie van toeoassina nie 7 154 
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~ 
SECT ION B/AFDELING B 

801. PLEASE INDICATE THE EXTENT TO WHICH YOU AGREE WITH THE FOLLOWING STATEMENTS 
OR NOT/Dui asseblief aan in watter mate u met die volgende Stellings 
saamstem of nie. 

STRONGLY AGREE/ DIS- STRONGLY 

AGREE/ AGREE/ DISAGREE/ 

Stem van Stem Ver- Verskil 

harte saam saam ski I st erk 

ON THE WHOLE, I AM SATISFIED WITH 
MYSELF/Ek is oor die algemeen n tevrede met mvself 1 2 3 4 55 

AT TIMES I THINK I AM NO GOOD AT 
I ALL/Ek dink soms ek beteken niks 1 2 3 4 56 

I FEEL THAT I HAVE A NUMBER OF 
GOOD QUALITIES/Ek voel dat ek 'n 

I oaar ooeie eienskanne het 1 2 3 4 57 

I AM ABLE TO DO THINGS AS WELL AS 
MOST OTHER PEOPLE/Ek kan dinge 
net so goed soos die meeste 

I ander mense doen 1 2 3 4 58 

I FEEL I DO NOT HAVE MUCH TO BE 
PROUD OF/Ek voel nie dat ek veel . 
het om nn trots te wees nie 1 2 3 4 I 59 

I CERTAINLY FEEL USELESS AT TIMES/ n Ek voel reatia soms nutteloos 1 2 3 4 60 

I FEEL THAT I AM A PERSON OF 
WORTH, AT LEAST ON AN EQUAL 

FOOTING WITH OTHERS/Ek voel as 
persoon die moeite werd; in elk n oeval oo dieselfde vlak as ander 1 2 3 4 61 

I WISH I COULD HAVE MORE RESPECT 
FOR MYSELF/Ek wens ek kon meer n resoek vir mvself he 1 2 3 4 62 

ALL IN ALL, I AM INCLINED TO FEEL 
THAT I AM A FAILUREtEintlik is ek 
geneig om te voe I ek is 'n mis-

I lukkino 1 2 3 4 63 

I TAKE A POSITIVE ATTITUDE TOWARD 
MYSELF/Ek het 'n positiewe 

I houdina teenoor mvself 1 2 3 4 64 
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SECTION C/AFDELING C 

WE WOULD LIKE YOU TO GIVE YOUR PERSONAL EVALUATION OF TWO SOUTH AFRICAN POPU

LATION GROUPS. PLEASE THINK IN TERMS OF A PARTICULAR GROUP AS A WHOLE RATHER THAN 

OF THE BEST OR WORST MEMBERS OF THE GROUP. 

Ons wil graag u persoonlike evaluering van twee Suid-Afrikaanse bevolkingsgroepe 
h&. Oink asseblief aan 'n spesifieke bevolkingsgroep in die geheel eerder as aan 
spesifieke lede van die groep waarvan u besonder baie hou of nie. 

PLEASE READ THE FOLLOWING EXAMPLE CAREFULLY!! 

Lees asseblief die volgende voorbeeld sorgvuldig!! 

SUPPOSE YOU ARE ASKED TO EVALUATE THE EXTENT TO WHICH AUSTRALIANS CAN BE 

DESCRIBED AS COURTEOUS OR RUDE ON THE FOLLOWING FIVE-POINT SCALE: 

Veronderstel u word gevra in hoe 'n mate Australiers op die volgende vyfpuntskaal 
as hoflik of onbeskof beskryf kan word: 

COURTEOUS 

Hoflik 
1 2 3 4 5 RUDE 

Onbeskof 

THE CLOSER YOU ENCIRCLE A NUMBER TO COURTEOUS, THE GREATER THE EXTENT THAT YOU 

FEEL THAT AUSTRALIANS CAN BE DESCRIBED AS COURTEOUS. THEREFORE: IF YOU THINK THAT 

AUSTRALIANS ARE VERY COURTEOUS, YOU WILL ENCIRCLE 1 AND IF THEY ARE A LITTLE 

COURTEOUS, YOU WILL ENCIRCLE 2. 

Hoe nader aan hoflik u 'n syfer omkring, hoe meer voel u dat Australiers as hoflik 
beskryf kan word. Daarom; as u dink dat Australiers baie hoflik is, sal u 1 omkring 
en as hulle net effens hoflik is, sal u 2 omkring. 

EXAMPLE: 
Byvoorbeeld: 

COURTEOUS 

Hoflik 
1 2 3 4 5 RUDE 

Onbeskof 

IF, ON THE OTHER HAND, YOU FEEL THAT AUSTRALIANS ARE RUDE, YOU WILL ENCIRCLE 4 OR 5. 

IF YOU ENCIRCLE 5, IT IS AN INDICATION THAT THEY ARE VERY RUDE, WHEREAS A 4 INDICATES 

THAT THEY ARE A LITTLE RUDE. 

As u van mening is dat Australiers onbeskof is, sal u 4 of 5 omkring. lndien u 5 
omkring, is dit 'n aanduiding dat hulle baie onbeskof is. 'n 4 sou beteken dat hulle 
effens onbeskof is. 

IF YOU ARE UNABLE TO MAKE A CHOICE BETWEEN COURTEOUS OR RUDE, YOU MAY ENCIRCLE 3. 

HOWEVER. IT IS PREFERABLE THAT YOU SHOULD ENCIRCLE 3 AS LITTLE AS POSSIBLE. 

As u nie in staat is om tussen hoflik en onbeskof te kies nie, dan omkring u 3. Dit 
is egter verkieslik dat u 3 so min as moontlik omkring. 

THERE ARE 15 QUALITIES ACCORDING TO WHICH THE TWO SOUTH AFRICAN POPULATION GROUPS 

SHOULD BE EVALUATED. INDICATE THE EXTENT TO WHICH YOU FEEL THAT EACH QUALITY 

APPLIES TO EACH PARTICULAR GROUP. 

Daar is 15 eienskappe waarvolgens die twee bevolkingsgroepe in Suid-Afrika 
geevalueer moet word. Toon aan in waner mate elke eienskap na u mening op elke 
spesifieke groep van toepassing is. 
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BLACKS IN GENERAL/ 

Swartes in die algemeen 

C01 

C01-01 
FAIR 1 2 3 4 5 UNFAIR 

Regverdig Onregverdig 65 
C01-02 

RELIABLE 1 2 3 4 5 UNRELIABLE 

Betroubaar Onbetroubaar 66 
C01-03 

DISHONEST 1 2 3 4 5 HONEST 

Oneerlik Eerlik 67 
C01-04 

BORING 1 2 3 4 5 INTERESTING 

Vervelig lnteressant 68 
C01-05 

WISE 2 3 4 5 FOOLISH 

Wys Dwaas 69 
C01-06 

WORTHLESS 1 2 3 4 5 VALUABLE 

Waardeloos Waardevol 70 
C01-07 

CRUEL 1 2 3 4 5 KIND 

Wreed Saggeaard 71 
COl-08 

GOOD 2 3 4 5 BAD 

Goed Sieg 72 
C01-09 

LAZY 1 2 3 4 5 HARD-WORKING 

Lui Flu ks 73 
COl-10 

PLEASANT 2 3 4 5 UNPLEASANT 

Aangenaam Onaangenaam 74 
C01-11 

UNFRIENDLY 1 2 3 4 5 FRIENDLY 

Onvriendelik Vriendelik 75 
C01-12 

COWARDLY 1 2 3 4 5 BRAVE 

Lafhartig Dapper 76 
C01-13 

CLEAN 1 2 3 4 5 DIRTY 

Skoon Vuil 77 
C01-14 

UNGRATEFUL 1 2 3 4 5 GRATEFUL 

Ondankbaar Dankbaar 78 
C01-15 

LOYAL 1 2 3 4 5 DISLOYAL 

Lojaal Dislojaal 79 
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1 
2-5 

WHITES IN GENERALI 

Blankes in die algemeen 

C02 

C02-01 
FAIR 1 2 3 4 5 UNFAIR 

Regverdig Onregverdig 6 
C02-02 

RELIABLE 1 2 3 4 5 UNRELIABLE 

Betroubaar Onbetroubaar 7 
C02-03 

DISHONEST 1 2 3 4 5 HONEST 

Oneerlik Eerlik 8 
C02-04 

BORING 2 3 4 5 INTERESTING 

Vervelig lnteressant 9 

C02-05 
WISE 1 2 3 4 5 FOOLISH 

Wys Dwaas 10 
C02-06 

WORTHLESS 1 2 3 4 5 VALUABLE 

Waardeloos Waardevol 11 
C02-07 

CRUEL 1 2 3 4 5 KIND 

Wreed Saggeaard 12 
C02-08 

GOOD 2 3 4 5 BAD 

Goed Sieg 13 
C02-09 

LAZY 1 2 3 4 5 HARD-WORKING 

Lui Flu ks 14 
C02-10 

PLEASANT 2 3 4 5 UNPLEASANT 

Aangenaam Onaangenaam 15 
C02-11 

UNFRIENDLY 1 2 3 4 5 FRIENDLY 

Onvriendelik Vriendelik 16 

C02-12 
COWARDLY 1 2 3 4 5 BRAVE 

Lafhartig Dapper 17 

C02-13 
CLEAN 1 2 3 4 5 DIRTY 

Skoon Vuil 18 

C02-14 
UNGRATEFUL 1 2 3 4 5 GRATEFUL 

Ondankbaar Dankbaar 19 

C02-15 
LOYAL 1 2 3 4 5 DISLOYAL 

Lojaal Dislojaal 20 
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SECTION D/AFDELING D 

PEOPLE ALL OVER THE WORLD COME FROM A VARIETY OF BACKGROUNDS, CULTURES AND/OR 
ETHNIC GROUPS. THERE ARE MANY DIFFERENT WORDS TO NAME THESE GROUPS. SOME 

EXAMPLES OF THESE GROUPS ARE AFRO-AMERICANS, THE IRISH, SPANIARDS, AFRICANS, 
EUROPEANS, WEST INDIANS, SCOTS, WHITES AND BLACKS. MOST PEOPLE REGARD A SPECIFIC 

ETHNIC OR CULTURAL GROUP AS THEIR OWN AND WILL ALSO DESCRIBE THEMSELVES IN TERMS 

OF THEIR MEMBERHSIP OF THAT GROUP. A PERSON WILL, FOR EXAMPLE, SAY: "I AM A MATA

BELE" OR "I AM A SCOT". THE FOLLOWING QUESTIONS ARE ABOUT YOUR OWN ETHNICITY OR 
YOUR ETHNIC OR CULTURAL GROUP ANO HOW YOU FEEL ABOUT IT OR REACT TO IT. 
Mense dwarsoor die wllreld kom uit verskillende agtergronde, kulture en/of etniese 

groepe. Daar bestaan baie verskillende woorde om die verskillende groepe waaruit 
mense kom te noem. Enkele voorbeelde van die name van sulke groep is Afro-Ame
rikaners, die lere, Spanjaarde, Afrikane, Europeers, Wes-lndiers, Skotte, Blankes en 

Swartes. Die meeste mense aanvaar gewoonlik 'n spesifieke etniese of kulturele 
groep as hul eie en sal hulself ook aan die hand van hul lidmaatskap van die groep 

beskryf. lemand kan byvoorbeeld sll: "Ek is 'n Matabele" of "Ek is 'n Skot". Die 
volgende vrae handel oor u eie Etnisiteit of u eie Etniese of Kulturele groep en hoe u 

daaroor voel en daarop reageer. 

001. PLEASE TELL WHO YOU ARE IN TERMS OF YOUR MEMBERSHIP OF A ETHNIC OR CULTURAL 

GROUPtSll asseblief wie u is aan die hand van u etniese of kulturele 
groeplidmaatskap. 

I AM/Ek is ............................................................................ .. 

002. WHAT DO YOU CONSIDER THE MOST OUTSTANDING CHARACTERISTICS OF ....................... . 

(FIELDWORKER: MENTION GROUP IN QUESTION C01) THAT DIFFERENTIATE THIS GROUP 

FROM OTHER GROUPS? YOU CAN MENTION THREE CHARACTERISTICS/ 

Wat beskou u as die belangrikste kenmerke van ....................................... .. 

(Veldwerker: Noem groep in Vraag C01) wat die groep onderskei van ander 

groepe? U kan drie kenmerke noem . 

____ 21-22 

...... •···•••·•······••·•••·· ........................................................................... ·····.....---- 23-24 

............................................................................................................. ...,__..__ ... 25-26 

·············································································································------' 27-28 

D03. WITH WHICH ONE OF THE FOLLOWING GROUPS DO YOU IDENTIFY THE MOST? PLEASE 

NOTE THAT YOU CAN CHOOSE ONLY ONE GROUP/Met watter film van die volgende 

groepe identifiseer u die heel meeste? Let asseblief daarop dat u slegs een 

groep kan kies. 

111111Jli:11it!liili!l1~1111 
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~ 
NONE/DO NOT IDENTIFY WITH GROUP/ 
GeenAen/ldentifiseer nie met 'n aroeo nie 01 
DO NOT KNOW/Kan nie s6 nie 02 
AFRICANS/Afrikane 03 
SOUTH AFRICANS/Suid-A frikaners 04 
BLACKS/Swartmense 05 
WHITES/EUROPEANStBlank~~/Euron~ers 06 
AFRIKANERS 07 
AFRIKAANS-SPEAKING WHITEStAfrikaanssorekende Blankes 08 
ENGLISH-SPEAKING WHITES/Enaelssorekende Blankes 09 
COLOUREDStKleurlinoe 10 
INDIANStlndiers 11 
ZULUS/Zoeloes 12 
SWAZIS 13 
XHOSAS 14 
SOUTHERN SOTHOS/Suid-Sotho's 15 
NORTHERN SOTHOS/Noord-Sotho's 16 
TSWANAS 17 
SHANGAANS~SONGAS 18 
VEND AS 19 
SWAZIS 20 
JEWS/Jode 21 
OTHER EUROPEAN/WHITE OR ASIAN GROUPS, E.G. GREEKS, PORTUGUESE, 

AMERICANS, GERMANS, CHINESE, ETC./Ander Europese/Blanke of Asier 
oroeoe lbv. Grieke Portuaese Amerikaners Duitsers Siinese ens. l 22 
SOUTH AFRICAN WHITES/Suid-Afrikaanse Blankes 23 
SOUTH AFRICAN BLACKS/Suid-Afrikaanse Swartmense 24 
OTHER (SPECIFY):/Ander (spesifiseer): 

·········································································································· I 29-30 

004. TO WHAT DEGREE DO YOU IDENTIFY WITH EACH OF THE FOLLOWING GROUPS? Jin watter 

mate identifiseer u met el keen van die volgende groepe? 

TOA TO A REA- DO TO A NOT 

LARGE SON ABLE NOT SMALL AT 

DEGREE/ DEGREE/ KNOW/ DEGREE/ ALL/ 

In 'n In 'n Kan nie In 'n Glad-

groot redelike s6 nie klein nie 

mate mate mate 
SOUTH AFRICANS/Suid-Afrikaners 1 2 3 4 5 31 

AFRICANS/A frikane 1 2 3 4 5 32 

BLACKS/Swanmense 1 2 3 4 5 33 

WHITES/EUROPEANS/Blankes/Euroneers 1 2 3 4 5 34 
AFRIKANERS/AFRIKAANS-SPEAKING WHITES/ 

--i35 Afrikaners/ A frikaanssorekende Blankes 1 2 3 4 5 
ENGLISH-SPEAKING WHITES/ -EnaelssnrekendP. Blankes 1 2 3 4 5 36 
COLOUREDS/Bruinmense 1 2 3 4 5 37 

INDIANS/lndiers 1 2 3 4 5 38 
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TO A TO A REA- DO TO A NOT 

LARGE SON ABLE NOT SMALL AT 

DEGREE/ DEGREE/ KNOW/ DEGREE/ ALL/ 
ln.'n In 'n Kan nie In 'n Glad-

groat redelike s~ nie klein nie 

mate mate mate 
A SPECIFIC BLACK ETHNIC GROUP (E.G. 

ZULUS, XHOSAS, SWAZIS, SOUTHERN 

SOTHOS, NORTHERN-SOTHO'S, TSWANAS, 

SHANGAANS OR VENDAS. (IF RESPONDENT IN-
DICATES 4 OR 5, NAME GROUP:/'n Spesi-

fieke swart etniese groep, bv. Zoeloes, 
Xhosas, Suid-Sotho's, Noord-Sotho's, 

Tswanas, Shangaans of Vendas. (As 

respondent 4 of 5 aandui, identifiseer 
groep: 

·············································· 1 2 3 4 5 
OTHER EUROPEAN/WHITE OR ASIAN GROUPS 
(E.G. GREEKS, PORTUGUESE, AMERICANS, 

CHINESE ETC.) IF RESPONDENT INDICATES 4 

OR 5, SPECIFY GROUP:/Ander Europese/-

Blanke of Asiergroepe (Bv. Grieke, Por-
tugese, Amerikaners, Sjinese ens.). In-

dien respondent 4 of 5 aandui, spesifi-

seer groep: 

·············································· 1 2 3 4 5 

005. AFTER ANSWERING THE PREVIOUS QUESTIONS (QUESTION D03 AND QUESTION D04), DO 

YOU WANT TO RECONSIDER THE ANSWER YOU HAVE GIVEN IN QUESTION D01, THAT IS 

THE ETHNIC OR CULTURAL GROUP THAT YOU REGARDED AS YOUR OWN?/Nadat u die 

vorige vrae voltooi het (Vraag 003 en Vraag 004), wil u die antwoord wat u 

in vraag 001 gegee het heroorweeg, dit is die etniese of kulturele groep wat u 

as u eie beskou? 
I YEs1Ja I 1 

~ 

I 

I 

I NOtNee I 2 143 
"--'-'="-'..=.:"--~ ......... -=--t---' 

006. IF YES IN QUESTION D05, HOW DO YOU DESCRIBE YOURSELF WITH REGARD TO YOUR 

GROUP MEMBERSHIP?/lndien JA op Vraag 005, hoe beskryf u uself in terme van 

u groeplidmaatskap? 

139-40 

141-42 

I AM A/Ek is 'n ••.••••••••.•••...••..•••.••••••••••••••••••.••...•.••••••••••.•.••••.•••••••••••••••••• I 144-45 

007. EACH ETHNIC OR CULTURAL GROUP CAN BE IDENTIFIED BY SPECIFIC CHARACTERISTICS. 
PLEASE INDICATE HOW IMPORTANT EACH OF THE FOLLOWING CATEGORIES IS IN DIS-

TINGUISHING .................... (FIELDWORKER: NAME GROUP THAT RESPONDENT MENTIONED 

IN QUESTION D01/QUESTION D06) FROM OTHER GROUPS/Elke etniese of kulturele 

groep kan onderskei word aan sekere kenmerke. Oui asseblief aan hoe 

belangrik elkeen van die volgende kategoriee is in die onderskeiding van 

••• • ................ (Veldwerker: Noem groep wat respondent in Vraag 001/ 
Vraag 006 genoem het) van ander groepe. 
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~ 
EXTRE- REASON- CANNOT REASON- TOTALLY 

MELY IM- ABLY IM- SAY/ ABLY UNIM- UNIM-
PORT ANT/ PORT ANT/ NEUTRAL/ PORT ANT/ PORT ANT 

Kan nie Redelik Heelte-

Bes on- Redelik sf! nie/ On be- mal on-

der be- belang- Neu- lang belang-

lanarik rik tr a al rik rik 
A SPECIFIC LANGUAGE (E.G. ENGLISH, 

AFRIKAANS, ZULU, XHOSA)/'n Spesifieke 

taal (bv. Afrikaans, Engels, Zoeloe, --, Xhosal 1 2 3 4 5 46 

SPECIFIC PHYSICAL CHARACTERISTICS 

(E.G. SKIN COLOUR, COLOUR OF EYES, 

ETC.l/Spesifieke fisiese kenmerke 

r--i lbv. velkleur Kleur van oe ens.I 1 2 3 4 5 47 
A SPECIFIC COUNTRY OR REGION/ n 'n Soesifieke land of streek 1 2 3 4 5 48 

A SPECIFIC HISTORY OR HISTORICAL 

BACKGROUND/'n Spesifieke geskie- n denis of historiese aaterarond 1 2 3 4 5 49 
A SPECIFIC DESCENT, ORIGIN OR KINSHIP/ 

'n Spesifieke afkoms, oorsprong of n verwantskao , 2 3 4 5 50 
A SPECIFIC RELIGION (E.G. CHRISTIA-
NITY, JUDAISM, MUSLIM, TRADITIONAL 

RELIGION, ETC.)/'n Spesifieke Gods-

diens (bv. die Christendom, Juda'is-

me, Moslems, Tradisionele Gods- n diens ens.I , 2 3 4 5 51 
A SPECIFIC POLITICAL PARTY (E.G. THE 
ANC, CP, NP OR AZAPO)/'n Spesifieke 

politieke party (bv. die ANC, KP, NP n of AZAPOl , 2 3 4 5 52 
SPECIFIC RITES AND TRADITIONS (E.G. 

INITIATIONl/Spesifieke rites en tra- --, disies lbv. inisiasiel , 2 3 4 5 53 

SPECIFIC VALUES IE.G. TOLERANCE, 

EQUALITY, NON-RACISM, ETC.)/Spesi-

fieke waardes (bv. verdraagsaam-

n heid oelvkheid nie-rassisme ens.I 1 2 3 4 5 54 

A SPECIFIC FLAG (E.G. UNION JACK, THE 
CURRENT SA FLAG OR THE FLAG OF THE 

OLD TRANSVAAL REPUBLIC)/'n Spesi-

fieke vlag (bv. die 'Union Jack', die n huidiae SA vlaa die Vierkleurl 1 2 3 4 5 55 
A SPECIFIC ANTHEM OR SONG (E.G. THE 

NATIONAL ANTHEM, NKOSI SIKELE I' 

AFRIKAl/'n Spesifieke volkslied of 

ander lied (bv. die Stem van SA, n Nkosi Sikele I' Afrika ens. I 1 2 3 4 5 56 
SPECIFIC FESTIVALS, HOLY DAYS OR 

PUBLIC HOLIDA YS/Spesifieke feeste, 

Godsdienstige of openbare vakansie- n dae , 2 3 4 5 57 
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EXTRE- REASON- CANNOT REASON- TOTALLY 
MELY IM- ABLY IM- SAY/ ~BLY UNIM- UNIM-

PORTANT/ PORTANT/ NEUTRAL/ PORTANT/ PORTANT1 

Beson
der be-
lanarik 

Redelik 
belang

rik 

Kan nie Redelik Heelte-
sll nie/ Onbe- mat on-
Neu- tang belang-
traal rik rik 

A SPECIFIC STATUS OR POSITION IN SA 
SOCIETY/A SPECIFIC SOCIO-ECONOMIC 
CLASS!' n Spesifieke status of posisie 
in die SA gemeenskap/'n Spesifieke 
sosio-ekonomiese klas 1 2 3 4 5 rlss 
SPECIFIC SONGS/FORMS OF MUSIC/FORMS 
OF DANCE/Spesifieke tiedere/vorms 
van musiek/dansvorms 1 2 3 4 5 rlss 
SPECIFIC UNIFORMS, ATTIRE OR ACCES
SORIES (E.G. VOORTREKKER DRESS, KHAKI 
CLOTHES, CULTURAL WEAPONS, BEADS)/ 
Spesifieke uniforms, kleredrag of by
komstighede (bv. Voortrekkerdrag, 
Kakieklere kulturele waoens kralel 
A SPECIFIC IDEOLOGY (E.G. COMMUNISM, 
soc1AL1SM)t'n Spesifieke ideotogie 

2 3 4 5 nso 

lbv. Kommunisme sosialismel 
SPECIFIC IDEALS OR ASPIRATIONS (E.G. 
FREEDOM, INDEPENDENCE, POWER, SELF
DETERMINATION, ETC.)/Spesifieke ideale 
(bv. vryheid, onafhanklikheid, mag, 
selfbeskikkina ens. I 

2 

2 

3 4 

3 4 

008. THE FOLLOWING STATEMENTS MAY INDICATE HOW YOU FEEL ABOUT ............................. . 
(FIELDWORKER: NAME THE GROUP THAT RESPONDENT MENTIONED IN QUESTION 
D01/QUESTION DOSI. PLEASE INDICATE WHETHER YOU AGREE STRONGLY(1), AGREE12), 
ARE NEUTRAL(3), DISAGREEl4) OR DISAGREE STRONGLY(S) WITH EACH STATEMENT./Die 
volgende Stellings toon hoe u moontlik voe I oor ............................ .. 

· (Vetdwerker: Noem die groep wat respondent in Vraag 001/Vraag 006 
genoem het). Dui asseblief aan of u van harte saamstem(1 ), Saamstem(2), 
Neutraal staan(3), Verskil(4) of sterk verski1(5) ten opsigte van etke stelling. 

LOYALTY TOWARDS MY OWN ETHNIC OR 
CULTURAL GROUP IS PARTICULARLY IM

PORTANT TO ME/Trou aan my eie et
niese of kutturete groep is vir my 
besonder belanarik 
IT UPSETS ME WHEN OTHER PEOPLE SPEAK 
NEGATIVELY ABOUT MY OWN ETHNIC OR 
CULTURAL GROUP/Oit ontstel my wan
neer ander mense iets afbrekends 
oor my eie etniese of kutturele 

aroeo sll 

STRONGLY 
AGREE/ 

Stem van 
harte saam 

1 

1 

AGREE/ NEU-
TRAL/ 

Stem Neu-
saam traal 

2 3 

2 3 
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DIS- STRONGLY 
AGREE/ DISAGREE/ 

Ver- Verskil 
skit sterk 

4 5 

4 5 

ns3 

l64 



~ 
STRONGLY AGREE/ NEU- DIS- STRONGLY 

AGREE/ TRAL/ AGREE/ DISAGREE/ 
Stem van Stem Neu- Ver- Verskil 

harte saam saam traal ski I sterk 
PRESERVING THE IDENTITY OF MY OWN 
ETHNIC OR CULTURAL GROUP IS NOT VERY 
IMPORT ANT TO ME/Die bewaring van 
die identiteit van my eie etniese of 
kulturele groep is nie vir my van n aroot belano nie 1 2 3 4 5 65 

I DO NOT WANT TO BELONG TO ANY 
OTHER ETHNIC OR CUL TUR AL GROUP/ Ek 
wil niks anders as 'n lid van my eie n etniese of kulturele nroeo wees nie 1 2 3 4 5 66 

I WOULD BE WILLING TO TAKE ACTION IF 
THE IDENTITY OF MY OWN ETHNIC OR CUL-
TURAL GROUP IS THREATENED/Ek SOU 
bereid wees om aktief op te tree as 
die identiteit van my eie etniese of n kulturele oroeo bedreio word 1 2 3 4 5 67 

I RESPECT A PERSON WHO TAKES PRIDE 
IN THE SPECIAL QUALITIES OF HIS OR HER 
OWN ETHNIC OR CUL TUR AL GROUP/Ek 
het respek vir iemand wat trots is 
op die besondere eienskappe van sy n eie etniese of kulturP-le oroeo 1 2 3 4 5 68 

COMMITMENT TO THE CULTURE OF MY 
OWN ETHNIC OR CULTURAL GROUP IS A 
MAJOR SOURCE OF SECURITY IN MY LIFE/ 

Gebondenheid aan die kultuur van 
my eie etniese of kulturele groep is 

een van die belangrikste bronne van n sekuriteit in mv lewe 1 2 3 4 5 69 

PROTECTING THE CUSTOMS OF MY OWN 
ETHNIC OR CULTURAL GROUP IS UNNECES-
SARY /Die instandhouding van die tra-

disies van my eie etniese of kultu- n rele oroen is nnnodia 1 2 3 4 5 70 

I HAVE SPENT TIME TRYING TO FIND 
OUT MORE ABOUT MY OWN ETHNIC OR 
CULTURAL GROUP, SUCH AS ITS HIS-
TORY, TRADITIONS, ANO CUSTOMS/Ek 

het tyd daaraan bestee om meer 
omtrent my eie etniese of kulturele 
groep uit te vind, bv. sy geskiede-

I nis tradisies en oebruike 1 2 3 4 5 71 
I AM ACTIVE IN ORGANIZATIONS OR 

SOCIAL GROUPS THAT INCLUDE MOSTLY 
MEMBERS OF MY OWN ETHNIC OR CUL-
TURAL GROUP/Ek is aktief betrokke 
by organisasies of sosiale groepe 
wat grootliks bestaan uit lede van 

ii mv eie etniese of kulturele aroeo 1 2 3 4 5 72 

385 



2&3 I 
STRONGLY AGREE/ NEU- DIS- STRONGLY 

AGREE/ TRAL/ AGREE/ DISAGREE/ 

Stem van Stem Neu- Ver- Verskil 

harte saam saam tr a al ski I sterk 
I HAVE A CLEAR SENSE OF MY ETHNIC 

OR CULTURAL BACKGROUND AND WHAT 
IS MEANS TO ME/Ek het 'n duidelike 
begrip van my etniese of kulturele 
agtergrond en wat dit vir my 

!ln beteken 1 2 3 4 5 
I THINK A LOT ABOUT HOW MY LIFE IS 
AFFECTED BY MY ETHNIC OR CULTURAL 
GROUP MEMBERSHIP/Ek dink baie oor 
hoe my lewe deur lidmaatskap van 
my etniese of kulturele groep 

n14 be"invloed word 1 2 3 4 5 

~~ -5 

I AM HAPPY THAT I AM A MEMBER OF THE 
ETHNIC OR CULTURAL GROUP THAT I 
BELONG TO/Ek is gelukkig dat ek 'n lid 
is van die etniese of kulturele groep ns waaraan ek behoort 1 2 3 4 5 
I AM NOT VERY CLEAR ABOUT THE ROLE 

OF ETHNICITY OR CULTURE IN MY LIFE/Ek 
het nie groat duidelikheid oor die rol 
van etnisiteit of kultuur in my lewe 

rl1 nie 1 2 3 4 5 
I UNDERSTAND PRETTY WELL WHAT MY 
ETHNIC OR CULTURAL GROUP MEMBERSHIP 
MEANS TO ME, IN TERMS OF HOW TO RE-
LATE TO MY OWN GROUP AND TO OTHER 
GROUPS/Ek begryp heeltemal goed 

wat lidmaatskap van my etniese of 
kulturele groep vir my beteken ten 
opsigte van die verhouding tot my 

!la eie aroeo en ander oroeoe 1 2 3 4 5 
I HAVE A LOT OF PRIDE IN MY ETHNIC 
OR CULTURAL GROUP AND ITS ACCOM-
PLISHMENTS/Ek is baie trots op my 
etniese of kulturele groep en sy 

-ig orestasies 1 2 3 4 5 
I HAVE A STRONG SENSE OF BELONGING 

' 
TO MY OWN ETHNIC OR CULTURAL GROUP/ 
Ek voel baie sterk daaroor dat ek tot 
my eie etniese of kulturele groep 

!110 behoort 1 2 3 4 5 
I PARTICIPATE IN CULTURAL PRACTICES 
OF MY OWN GROUP, SUCH AS SPECIAL 
FOOD, MUSIC, OR CUSTOMS/Ek neem 

deel aan die kulturele gebruike van 

my eie groep, bv. spesiale kos, 
!111 musiek of aewoontes 1 2 3 4 5 
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STRONGLY AGREE/ NEU- DIS- STRONGLY 

TRAL7/ AGREE/ DISAGREE/ 

Stem Neu- Ver- Verskil 

aam ra I? ski I s rk 

I FEEL A STRONG ATTACHMENT TOWARDS 

1 2 3 4 
I SOMETIMES FEEL UNCOMFORTABLE 

ABOUT MY CULTURAL OR ETHNIC BACK-

GROUND/Ek voel soms ongemaklik 

oor my kulturele of etniese 

1 2 4 

009. IN THE QUESTIONS THAT FOLLOW WE ARE ESPECIALLY INTERESTED IN YOUR PERSONAL 

IMPRESSIONS OF WHAT THE POSITION OF ...........•........ (FIELDWORKER: NAME GROUP 

THAT RESPONDENT MENTION IN QUESTION 001/QUESTION D061 WILL BE IN A NEW 

POLITICAL DISPENSATION OR IN THE SO-CALLED NEW SOUTH AFRICA, THAT IS AFTER THE 

ELECTIONS OF 21 APRIL 1994./ln die volgende vrae stel ons in die besonder belang 
in u persoonlike indrukke van wat die posisie van ..................•. (Veldwerker: 
Noem groep wat respondent in Vraag 001 /Vraag 006 genoem het) sal wees 

in 'n nuwe politieke bedeling of in die sogenaamde nuwe Suid-Afrika, d.w.s. 
na die verkiesing van 27 April 1994. 

a) PLEASE ESTIMATE THE PERCENTAGE OF THE TOTAL POPULATION OF THE ................... . 

AREA THAT WILL BE MADE UP BY MEMBERS OF YOUR GROUP:/Skat asseblief watter 
persentasie van die totale bevolking van die .................... area uit lede van u 

groep sal bestaan: 

b) HOW HIGHLY WILL THE LANGUAGE OF YOUR GROUP BE REGARDED IN THE ..•.......•......... 

AREA?/Hoe hoog sal die taal van u groep geag word in die ................... . 

area? 

NOT HIGHLY AT ALL 

Glad nie hoog nie 
1 2 3 4 5 EXTREMELY HIGHLY 

Besonder hoog 

C) HOW HIGHLY WILL THE LANGUAGE OF YOUR GROUP BE REGARDED 

tNTERNATIONALLY7/Hoe hoog sal die taal van u groep internasionaal geag 
word? 

NOT HIGHLY AT ALL 

Glad nie hoog nie 
1 2 3 4 5 
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EXTREMELY HIGHLY 

Besonder hoog 

12 

13 

15 

16 



d) HOW OFTEN WILL THE LANGUAGE OF YOUR GROUP BE USED IN GOVERNMENT SERVICES 
(E.G. REGISTRATION OFFICES, COURTS OF LAW, ETC.) IN THE ..................... AREA?/Hoe 
dikwels sal die taal van u groep in regeringsinstellings (bv. registrasiekan-

tore, howe, ens.) in die .................... area gebruik word? 

NOT AT ALL 
Glad nie 

1 2 3 4 5 EXCLUSIVELY 
Uitsluitlik 

e) HOW MUCH CONTROL WILL YOUR GROUP HAVE OVER ECONOMIC AND BUSINESS 
MATTERS IN THE .........•...•....•.. AREA?/Hoeveel beheer sal u groep oor 
ekonomiese en sake-aangeleenthede in die ••••••.•......•••... area M? 

NONE AT ALL 
Geen 

1 2 3 4 5 EXCLUSIVE CONTROL 

Uitsluitlike beheer 

f) TO WHAT EXTENT WILL THE LANGUAGE OF YOUR GROUP BE USED ON RADIO AND 
TELEVISION?tln watter mate sal die taal van u groep oar die radio en televisie 
gebruik word? 

NOT AT ALL 

Glad nie 
1 2 3 4 5 EXCLUSIVELY 

Uitsluitlik 

g) HOW HIGHLY WILL YOUR GROUP BE REGARDED IN THE .................... AREA?/Hoe hoog 
sal u groep in die .......•............ area geag word? 

NOT HIGHLY AT ALL 
Glad nie hoog nie 

2 3 4 5 EXTREMELY HIGHLY 
Besonder hoog 

h) TO WHAT EXTENT WILL YOUR GROUP REPRESENT A NUMERIC MINORITY OR MAJORITY 
IN THE .................... AREA? tin watter mate sal u groep 'n numeriese 
minderheid of meerderheid in die .•.................. area wees? 

VERY SMALL MINORITY 
Baie klein minderheid 

2 3 4 5 VERY LARGE MAJORITY 
Baie groot meerderheid 

i) TO WHAT EXTENT WILL THE LANGUAGE OF YOUR GROUP BE THE MEDIUM FOR 

TEACHING IN SCHOOLS IN THE .................... AREA?/ln watter mate sal die taal van 
u groep die medium van onderrig in skole in die .......•............ area wees? 

NOT AT ALL 
Glad nie 

2 3 4 5 EXCLUSIVELY 
Uitsluitlik 

j) HOW MUCH POLITICAL POWER WILL YOUR GROUP HAVE IN THE .........•.......... 
AREA?tHoeveel politieke mag sal u groep in die .••••.•••••••...•..• area M? 

COMPLETE POWER 

Totale mag 
1 2 3 4 5 NONE AT ALL 

Geen 

k) TO WHAT EXTENT WILL THE LANGUAGE OF YOUR GROUP BE USED WITHIN BUSINESS 
INSTITUTIONS IN THE .................... AREA?/ln watter mate sal die taal van u 
groep in die sakesektor van die ••••••••••••.•.•.••• area gebruik word? 

NONE AT ALL 
Glad nie 

1 2 3 4 5 
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EXCLUSIVELY 
Uitsluitlik 
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18 

19 
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I) HOW WELL REPRESENTED WILL YOUR GROUP BE IN THE CULTURAL LIFE (E.G. PLAYS, 
CONCERT<:, MUSIC PERFORMANCES) OF THE .................... AREA?/Hoe goed sal u 

groep in die kulturele lewe (bv. toneelopvoerings, konserte, 
musiekopvoerings) in die .................... area, verteenwoordig word? 

NOT AT ALL 
Glad nie 

2 3 4 5 EXTREMELY WELL 
Besonder goed 

m) HOW STRONG AND ACTIVE WILL YOUR GROUP BE IN THE .................... AREA?/Hoe 
sterk en aktief sal u groep in die .................... area wees? 

NOT AT ALL 
Glad nie 

1 2 3 4 5 EXTREMELY STRONG 

Besonder sterk 

n) TO WHAT EXTENT WILL THE NUMBER OF MEMBERS OF YOUR GROUP INCREASE OR 
DECREASE IN THE .................... AREA?tln watter mate sal die getalle van lede 
van u groep afneem of toeneem in die .................... area? 

DECREASE SHARPLY 
Skerp afneem 

2 3 4 5 INCREASE SHARPLY 
Skerp toeneem 

o) HOW WEALTHY WILL YOUR GROUP BE IN THE .................... AREA?/Hoe welvarend 

sal u groep in die .................... area wees? 

NOT AT ALL 
Glad nie 

2 3 4 5 EXTREMELY WEAL THY 
Besonder welvarend 

p) HOW PROUD WILL MEMBERS OF YOUR GROUP IN THE .................... AREA BE OF THEIR 
CULTURE AND HISTORY?/Hoe trots sal u lede van u groep in die ................... . 

area wees op hulle kultuur en geskiedenis? 

NOT AT ALL 
Glad nie 

2 3 4 5 EXTREMELY PROUD 
Uitsonderlik trots 

q) TO WHAT EXTENT WILL NEWSPAPERS, MAGAZINES AND BOOKS BE PUBLISHED IN THE 
LANGUAGE OF YOUR GROUP? tin watter mate sal koerante, tydskrifte en boeke 
gedruk word in die taal van u groep? 

NOT AT ALL 
Glad nie 

2 3 4 5 EXCLUSIVELY 

Uitsluitlik 

r) TO WHAT EXTENT WILL YOUR GROUP REMAIN A DISTINCTIVE GROUP IN THE 
.................... AREA?tln watter mate sal u groep 'n onderskeibare groep in die 

.................... area bly? 

NOT AT ALL 
Glad nie 

2 3 4 5 TO A LARGE EXTENT 
In 'n groot mate 

S) TO WHAT EXTENT WILL THE SYMBOLS (FLAG, ANTHEM, SONGS, ETC.) OF YOUR GROUP 
BE RECOGNISED OFFICIALLY IN THE ..................... AREA?/ln watter mate sal die 
simbole, (vlag, volkslied, ens.) van u groep amptelik in die ................... . 
area erken word? 

NOT AT ALL 
Glad nie 

1 2 3 4 5 
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EXCLUSIVELY 
Uitsluitlik 

25 

26 
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t) TO WHAT EXTENT WILL THE LANGUAGE OF YOUR GROUP SERVE AS THE MEDIUM OF 

TEACHING AT UNIVERSITIFS AND INSTITUTIONS FOR TERTIARY EDUCATION IN THE 

.................... AREA7tln watter mate sal die taal van u groep as die medium vir 

onderrig aan universiteite en ander tersiAre onderriginstansies in die 
••••.......••.•••.•• area dien? 

NOT AT ALL 
Glad nie 

1 2 3 4 5 EXCLUSIVELY 
Eksklusief 

u) TO WHAT EXTENT WILL YOUR GROUP BE ALLOWED TO USE THEIR SYMBOLS (FLAG, 

ANTHEM, SONGS, CULTURAL WEAPONS, ETC.) IN PUBLIC IN THE .................... AREA7tln 

watter mate sal u groep toegelaat word om hulle simbole (vlag, volksliedl 
in die openbaar in die .................... area te gebruik? 

NOT AT ALL 
Glad nie 

1 2 3 4 5 TO A LARGE EXTENT 
In 'n groot mate 

v) TO WHAT EXTENT WILL THE CULTURE AND IDENTITY OF YOUR GROUP BE THREATENED 

IN THE .................... AREA?tln watter mate sal die kultuur en identiteit van u 
groep bedreig word in die .................... area? 

NOT AT ALL 

Glad nie 
1 2 3 4 5 TO A LARGE EXTENT 

In 'n groot mate 

w) TO WHAT EXTENT WILL THE LANGUAGE OF YOUR GROUP BE PROTECTED IN THE 

.................... AREA?tln watter mate sal die taal van u groep beskerm word in 
die .................... area? 

NOT AT ALL 

Glad nie 
1 2 3 4 5 TO A LARGE EXTENT 

In 'n groat mate 

X) TO WHAT EXTENT WILL YOUR GROUP BE FREE AND ENJOY THE RIGHT TO 

SELF-DETERMINATION IN THE···················· AREA7/ln watter mate sal u groep vry 
wees en selfbeskikking geniet in die ..•..•.•...•.•.•...• area? 

NOT AT ALL 

Glad nie 
1 2 3 4 5 
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COMPLETELY 

Geheel en al 
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SECTION E/AFDELING E 

FIELDWORKER: IF RESPONDENT HAS INDICATED IN 'OU".3TION A06 THAT HE/SHE IS NOT 
EMPLOYED, GO TO QUESTION E03. IF HE/SHE IS EMPLOYED, PLEASE COMPLETE QUESTION E01 
AND QUESTION E02./Veldwerker: As die respondent aangedui het dat hy/sy nie werk 

nie, gaan na Vraag E03. lndien hy/sy wel werk, voltooi asseblief Vraag E01 en 
Vraag E02. 

E01. THIS QUESTION CONCERNS YOUR CONTACT WITH COLLEAGUES AND MEMBERS OF THE 

PUBLIC AT YOUR PLACE OF WORK. PLEASE INDICATE HOW OFTEN YOU HAVE CONTACT 

WITH THE FOLLOWING:/Hierdie vraag handel oor u kontak met u kollegas en 
lede van die publiek by u werksplek. Dui asseblief aan hoe dikwels het u 

kontak met die volgende: 

NEVER/ 

Nooit 

BLACK COLLEAGUES WITH A HIGHER 

SELDOM/ 

Seide 

FAIRLY 

OFTEN/ 
Taamlik 
dikwels 

VERY 

OFTEN/ 
Baie 

RANK THAN YOUR OWN/Swart 

'"""""'k~o~ll~eAa~s=<.....:..:m~e~t~'~n~h~o~e~·r~r~a~n.......,a~s~u,.__,,,e~ie.._4-~-'-~.__~~2'---+~--'3..____,1---4..._-+-__.38 
BLACK COLLEAGUES WITH THE SAME 
RANK THAN YOUR OWN/Swart 

!--.!:k~o~ll~a~si!-!.!m~e~t~d~i~es~e~l~fd~e<....ura~n~~as2...!:!uwe~i~e--1-~-!....~-l--~~2'---+~--'3"----1f.-.~4~_...___J39 
BLACK COLLEAGUES WITH A LOWER 

RANK THAN YOUR OWN/Swart 

'"""""'k~o~ll~eAa~s=<.....:..:m~e~t~·~n~l~a~er:.....:.:ra~n....._:as...._,,u~e~i~e~4-~~11,__-+-~-=2'---+~--'3..____,1---4..._-+-__.40 
BLACK MEMBERS OF THE PUBLIC/Swart 

......,.le~d~e:;.....:..v~an'-'-"d~ie..._..~u=b~lie~k"'-~~~~~~'-----'1'--~~-=2'--~~__,3..____...___4..._-+-__.41 

E02 HOW WOULD YOU DESCRIBE THE NATURE OF YOUR COMMUNICATION AND INTERACTION 

WITH BLACK COLLEAGUES AT YOUR PLACE OF WORK?/Hoe sou u die aard van die 

kommunikasie en interaksie tussen u en swart kollegas by die werk beskryf? 

COURTEOUS 

Beleefd 

PLEASANT 

Aangenaam 

MEANINGLESS 

Sinloos 

SPONTANEOUS 

Spontaan 

STRAINED 

Gespanne 

DESTRUCTIVE 

Abrekend 

BLACK COLLEAGUES/Swart kollegas 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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RUDE 

Onbeskof 

UNPLEASANT 

Onaangenaam 

MEANINGFUL 
Sin vol 

FORCED 

Geforseerd 

RELAXED 

Ontspanne 

CONSTRUCTIVE 

Konstruktief 

42 

43 

44 

45 

46 

47 



~ 
E03 THE FOLLOWING QUESTIONS CONCERN YOUR CONT ACT WITH BLACKS OUTSIDE THE 

WORK SITUATION. HOF OFTEN DO YOU HAVE CONTACT WITH BLACKS IN THE FOL-

LOWING SITUATIONS?:tDie volgende vrae handel oor u kontak met Swartmense 
buite die werksituasie. Hoe dikwels kom u in konta~ met Swartmense in die 
volgende situasies?: 

NEVER/ SELDOM/ FAIRLY VERY 
OFTEN/ OFTEN/ 

Nooit Seide Taamlik Baie 
dikwels 

WITH BLACK RESIDENTS OF YOUR 
SUBURB/Met swart inwoners van u n woonbuurt 1 2 3 4 48 

WITH BLACK FRIENDS AT YOUR OWN 
HOME/Met swart vriende by u eie n huis 1 2 3 4 49 

WITH BLACK FRIENDS AT THE HOMES OF 
OTHER PEOPLE/Met swart vriende by n ander huise 1 2 3 4 50 

WITH BLACK FRIENDS AT THEIR HOMES/ n Met swart vriende bv hulle huise 1 2 3 4 51 

AT RELIGIOUS EVENTS/By Godsdiens- n tiae aeleenthede 1 2 3 4 52 

AT SOCIAL EVENTS, E.G. PARTIES, RECEP-
TIONS, ETC./By sosiale geleenthede, 

I bv. n::irtvtiies onthale ens. 1 2 3 4 53 

E04. PLEASE INDICATE WHICH STATEMENT APPLIES TO THE RACIAL COMPOSITION OF THE 

FOLLOWING:/Dui asseblief aan watter stelling van toepassing is op die 
rassesamestelling van die volgende: 

ALMOST MOSTLY ABOUT HALF MOSTLY ALMOST NOT AP-

ALL WHITE/ BLACK/HALF BLACK/ ALL PLIC-

WHITE/ WHITE/ BLACK/ ABLE/ 
DO NOT 
KNOW/ 

Omtrent Oorwe- Ongeveer Oorwe- Omtrent N.v.t./ 

heel- gend helfte gend Heel- Weet 

temal Blank Swart/helfte temal Swart nie 

Blank Blank Swart 

THE ORGANIZATION FOR WHICH 
YOU WORK/Die organisasie n vir wie u werk 5 4 3 2 1 0 54 

YOUR WORK GROUP OR UNIT, 

THAT IS ALL THE PEOPLE WHO 
WORK WITH YOU UNDER THE 
SAME DIRECT SUPERVISOR/U 
werkgroep of eenheid, 
d.w.s. al die mense wat 
saam met u ender dieself-
de direkte toesighouer 

I werk 5 4 3 2 1 0 55 

THE RESIDENTIAL AREA WHERE 
YOU LIVE/Die woonbuurt 

I waar u blv 5 4 3 2 1 0 56 
THE CHURCH TO WHICH YOU 
BELONG/Die kerk waaraan --, 
u behoort 5 4 3 2 1 0 57 
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ALMOST MOSTLY ABOUT HALF MOSTLY ALMOST Not ap-

ALL WHITE/ BLACK/HALF BLACK/ Al.i.. plicable/ 

WHITE/ WHITE/ BLACK/ 
Omtrent Oorwe- Onge veer Oorwe- Omtrent Nie 

heel- gend helfte gend Heel- van 

temal Blank Swart/helfte temal Swart toe-

Blank Blank Swart passing 
nie 

THE SCHOOLS IN YOUR 
RESIDENTIAL AREA THAT 
MOST CHILDREN OF YOUR 
GROUP ATTEND/Die skole in 
u woonbuurt waarheen 
die meeste kinders van u 
aroea aaan 5 4 3 2 1 0 
OTHER SCHOOLS IN YOUR 
RESIDENTIAL AREA/Ander 
skole in u woonbuurt 5 4 3 2 1 0 

SECTION F/AFDELING F 

F01. THE FOLLOWING QUESTIONS DEAL WITH YOUR PERCEPTIONS AND FEELINGS ABOUT YOUR 
OWN SOCIAL SITUATION AS WELL AS THE SOCIAL SITUATION OF YOU GROUP IN SOUTH 
AFRICAN soc1ETY.1Die volgende vrae hou verband met u persepsies en 
gevoelens oor u eie sosiale situasie sowel as die sosiale situasie van u groep 
in Suid-Afrika. 

WHEN WE THINK OF PEOPLE'S SOCIAL SITUATION IN A COUNTRY, WE THINK OF THEIR STATUS IN 
SOCIETY, THE DEGREE OF DISCRIMINATION AGAINST THEM, THE OPPORTUNITIES AVAILABLE FOR 
EDUCATION AND SELF-DEVELOPMENT, THE OPPORTUNITIES AVAILABLE TO LIVE TO THE FULL. 
SOCIALLY AND CULTURALLY, AS WELL AS THE INSTITUTIONS AND FACILITIES THAT ARE 
AVAILABLE TO SUPPORT THEIR SOCIAL AND CULTURAL NEEDS./As ans aan mense se sosiale 
situasie in 'n land dink, dink ans aari hulle m1Y§ in die samelewing, die mate 
waarin teen hulle gediskrimineer word, die geleenthede wat beskikbaar is vir 
onderwys en selfontwikkeling, die geleenthede wat beskikbaar is om hulselt ten 
voile sosiaal en kultureel uit te leef en die instellings en fasiliteite wat beskikbaar is 
om hulle sosiale en kulturele behoeftes te ondersteun. 

BELOW IS A DRAWING OF A STAIRCASE./Hieronder is 'n skets van 'n trap. 
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9 

8 

SUPPOSE THE STEP AT THE TOP (NUMBER 9) IS THE BEST POSSIBLE SOCIAL POSITION IN SOUTH 
AFRICAN SOCIETY AND THE STEP AT THE BOTTOM (NUMBER 0) IS THE WORST POSSIBLE SOCIAL 
POSITION AS YOU SEE IT. PLEASE COMPLETE THE FOLLOWING TABLE ACCORDING TO YOUR OWN 
FEELINGS AND PERCEPTIONS ABOUT YOUR OWN SOCIAL POSITION AND THAT OF SPECIFIC 
GROUPS.tVeronderstel die boonste trappie (nommer 9) is die ~ moontlike sosiale 
posisie in die Suid-Afrikaanse gemeenskap, en die onderste trappie (nommer 0) is 
die swakste moontlike sosiale posisie na u mening. Voltooi asseblief die volgende 
tabel aan die hand van u eie gevoelens en persepsies met betrekking tot u eie 
posisie en di~ van spesifieke groepe. 

9 

8 

7 7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

STEP NUMBER ON STEP NUMBER ON 
WHICH YOU OR THE WHICH YOU OR THE 

SPECIFIC GROUP SPECIFIC GROUP WILL 
STAND TODAY! STAND IN FIVE YEARS 

Nommer van die 
trappie waarop u 
of die spesifieke 

groep vandag 
staan 

FROM NOW/ 
Nommer van die 
trappie waarop u 
of die spesifieke 

groep oor vvf jaar 
van vandag af sal 

staan 

l--'Y~O~U~R~O~W::...:.:.::N~S~IT~U~A~T~IO~N~f~U~e~i~e~s~it~u~a~s~ie,__1--~~~~~~--+~~~~~~~--t-~-----'60-61 
AFRIKAANS-SPEAKING WHITES!Afri-

,..._.k=-><a~n~s~s~r~e~k~e~n~d~e~B~la~n~k~e~s,__~~~-+-~~~~~~~-+-~~~~~~~1"---'~ ........ 62-63 
ENGLISH-SPEAKING WHITEStEngels-

~s="-'re~k~e~n~d~e~B~l~a~n~k~es.._~~~~~--1r--~~~~~~-+~~~~~~~---t-~;----164-6S 
L......!:B~L~A~C~Ks::.£.!:=S~w~a~n~m~e~n~se~·~~~~~---JL--~~~~~~-'-~~~~~~~-r~....____,66-67 
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WHEN YOU COMPARE THE SOCIAL POSITION OF YOUR OWN GROUP WITH THAT OF BLACKS 
IN GENERAL:tAs u die sosiale posisie van lede van u eie groep met di~ van 
Swartes in die algemeen vergelyk: 

HOW~ DO YOU FEEL ABOUT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY BETWEEN THE 
GROUPS AS INDICATED ON THE STAIRCASE7tHoe kwaad voel u oor die verskil 
of die ooreenkoms tussen die groepe soos op die trappies aangedui is? 

NOT ANGRY AS ALL 
Glad nie kwaad nie 

1 2 3 4 5 EXTREMELY ANGRY 
Vreeslik kwaad 

HOW FRUSTRATED DO YOU FEEL ABOUT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY BETWEEN THE 
GROUP AS INDICATED ON THE STAIRS7/Hoe gefrustreerd voel u oor die verskil of 

die ooreenkoms tussen die groepe soos op die trappies aangedui is? 

NOT FRUSTRATED AT ALL 1 2 3 4 5 
Glad nie gefrustreerd 
nie 

EXTREMELY FRUSTRATED 
Vreeslik gefrustreerd 

HOW DEPRESSED DO YOU FEEL ABOUT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY BETWEEN THE 
GROUP AS INDICATED ON THE STAIRS?/Hoe terneerqedruk of depressief voel u 
oor die verskil of die ooreenkoms tussen die groepe soos op die trappies 
aangedui is? 

NOT DEPRESSED AT ALL 1 2 3 4 5 
Glad nie depressief nie 

EXTREMELY DEPRESSED 

Vreeslik depressief 

TO WHAT EXTENT DO YOU FEEL THAT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY IS FAIR OR 
UNFAIR7tln watter mate voel u dat die verskil of die ooreenkoms regverdig 
of onregverdig is? 

TOTALLY FAIR 
Heeltemal regverdig 

1 2 3 4 5 TOTALLY UNFAIR 
Heeltemal onregverdig 

THE FINANCIAL SITUATION/DIE FINANSleLE SITUASIE 

F02 THE FOLLOWING QUESTIONS DEAL WITH YOUR PERCEPTIONS AND FEELINGS ABOUT 
YOUR OWN FINANCIAL SITUATION AS WELL AS THE FINANCIAL SITUATION OF YOUR 
GROUP IN SOUTH AFRICAN SOCIETY.tDie volgende vrae hou verband met u 
persepsies en gevoelens oor u eie finansiele situasie sowel as die finansiele 
situasie van u groep in Suid-Afrika. 

WHEN WE THINK OF PEOPLE'S FINANCIAL SITUATION IN lcCOUNTRY, WE THINK OF THEIR GENERAL . ... . . . 

STANDARD OF LIVING, THEIR CONDITIONS OF HOUSING AND THE AMOUNT OF MONEY THAT THEY 
HAVE AVAILABLE FOR PROVIDING FOR FOOD, CLOTHES, EDUCATION AND OTHER NEEDS./As ons 
aan mense se finansiele situasie in 'n land dink, dink ons aan hulle algemene 
lewenstandaard, hulle standaard van behuising asook die geld wat hulle beskikbaar 

het om te voorsien in voedsel, klere, opvoeding en ander behoeftes. 
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BELOW IS A DRAWING OF A STAIRCASE./Hieronder is 'n skets van 'n trap. 

SUPPOSE THE STEP AT THE TOP (NUMBER 9) IS THE BEST POSSIBLE FINANCIAL POSITION IN SOUTH 
AFRICAN SOCIETY AND THE STEP AT THE BOTTOM (NUMBER 0) IS THE WORST POSSIBLE 
FINANCIAL POSITION AS YOU SEE IT. PLEASE COMPLETE THE FOLLOWING TABLE ACCORDING TO 
YOUR OWN FEELINGS AND PERCEPTIONS ABOUT YOUR OWN FINANCIAL POSITION AND THAT OF 
SPECIFIC GROUPs.!Veronderstel die boonste trappie (nommer 9) is die beste moontlike 
finansiele posisie in die Suid-Afrikaanse gemeenskap, en die onderste trappie 
(nommer 0) is die swakste moontlike finansiele posisie na u mening. Voltooi 
asseblief die volgende tabel aan die hand van u eie gevoelens en persepsies met 
betrekking tot u eie finansiele posisie en die van spesifieke groepe. 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 
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STEP NUMBER ON 
WHICH YOU OR THE 

SPECll"'IC GROUP 
STAND TODAY/ 

Nommer van die 
trappie waarop u 
of die spesifieke 

groep vandag 
staan 

STEP NUMBER ON 
WHICH YOU OR THE 

SPECIFIC GROUP WILL 
STAND IN FIVE YEARS 

FROM NOW/ 
Nommer van die 
trappie waarop u 
of die spesifieke 

groep oor vyf jaar 
van vandag af sal 

staan 

3&4 

l--'Y~O~U~R~O~W=.:,:N~S~l~TU~A~T~l~O~N"""'~e~ie..._..s~it~u~a~s~ie.........,1--~~~~~~~1--~~~~~~~+-~'----'72-73 
AFRIKAANS-SPEAKING WHITES/Afri-

......,,k~a~a~n~s~s....,_,re~k~e~n~d~e~B:l~a~n~k~s~~~~-+-~~~~~~~-+-~~~~~~~-t-~-...~- 74-75 
ENGLISH-SPEAKING WHITES/Engels-

.......... ~r~ek~e~n~d~e.......,B~la~n~k~e~s.__~~~~~~1--~~~~~~~1--~~~~~~~+-~+----176-77 

._.B~L~A~C~K~S~/S~w:..:..::a~n=m~e~n~s~e:..-~~~~~-'-~~~~~~~-'-~~~~~~~-1~---~ .... 78-79 

WHEN YOU COMPARE THE FINANCIAL POSITION Of YOUR OWN GROUP WITH THAT OF 
BLACKS IN GENERAL:/As u die finansiele posisie van lede van u eie groep met die 
van Swanes in die algemeen vergelyk: 

HOW~ DO YOU FEEL ABOUT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY BETWEEN THE 
GROUPS AS INDICATED ON THE STAIRCASE?/Hoe kwaad voel u oar die verskil 
of die ooreenkoms tussen die groepe soos op die trappies aangedui is? 

NOT ANGRY AS ALL 
Glad nie kwaad nie 

1 2 3 4 5 EXTREMELY ANGRY 
Vreeslik kwaad 

HOW FRUSTRATED DO YOU FEEL ABOUT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY BETWEEN THE 
GROUPS AS INDICATED ON THE STAIRCASE?/Hoe gefrustreerd voel u oar die 
verskil of die ooreenkoms tussen die groepe soos op die trappies aangedui 
is? 

NOT FRUSTRATED AT ALL 
Glad nie gefrustreerd 
nie 

2 3 4 5 EXTREMELY FRUSTRATED 
Vreeslik gefrustreerd 

HOW DEPRESSED DO YOU FEEL ABOUT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY BETWEEN THE 
GROUPS AS INDICATED ON THE STAIRCASE?/Hoe terneergedruk of depressief 
voel u oor die verskil of die ooreenkoms tussen die groepe soos op die 
trap pies aangedui is? 

NOT DEPRESSED AT ALL 
Glad nie depressief nie 

1 2 3 4 5 EXTREMELY DEPRESSED 
Vreeslik depressief 

TO WHAT EXTENT DO YOU FEEL THAT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY IS FAIR OR 
~?tin watter mate voel u dat die verskil of die ooreenkoms regverdig 
of onregverdig is? 

TOTALLY FAIR 
Heeltemal regverdig 

1 2 3 4 5 
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TOTALLY UNFAIR 
Heeltemal onregverdig 

1 
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6 

7 

8 
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7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

THE POLITICAL SITUATION/DIE POLITIEKE SITUASIE 

F02 THE FOLLOWING QUESTIONS DEAL WITH YOUR PERCEPTIONS AND FEELINGS ABOUT THE 
POLITICAL SITUATION OF YOU AND YOUR GROUP IN SOUTH AFRICA./Die volgende 
vrae hou verband met die politieke situasie u en u groep in Suid-Afrika. 

WHEN WE THINK OF PEOPLE'S POLITICAL SITUATION IN A COUNTRY, WE THINK OF THEIR 
POLITICAL POWER, THE DEGREE TO WHICH THEY PARTICIPATE IN DECISION-MAKING PROCESSES, 
THEIR GENERAL~. THE EXTENT TO WHICH THEY CAN INFLUENCE THE GOVERNMENT OF THE 
DAY AND THE PROTECTION THAT THEY ENJOY UNDER THE LAW./As ons aan mense se 
politieke situasie in 'n land dink, dink ons aan hulle politieke mag, die mate van 
deelname wat hulle in besluitnemingsprosesse geniet, hulle algemene ~. die 
mate waarin hl.ille die Regering van die dag kan beinvloed en die beskerming wat 
hulle onder die. wet geniet. · · 

BELOW IS A DRAWING OF A STAIRCASE./Hieronder is 'n skets van 'n trap. 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

398 



SUPPOSE THE STEP AT THE TOP (NUMBER 9) IS THE BEST POSSIBLE POLITICAL POSITION IN SOUTH 
AFRICAN SOCIETY AND THE STEP AT THE BOTTOM (NUMBER 0) IS THE WORST POSSIBLE POLITICAL 
POSITION AS YOU SEE IT. PLEASE COMPLETE THE FOLLOWING TABLE ACCORDING TO YOUR OWN 
FEELINGS AND PERCEPTIONS ABOUT YOUR OWN POLITICAL POSITION AND THAT OF SPECIFIC 
GROUPS./Veronderstel die boonste trappie (nommer 9) is die beste moontlike politieke 
posisie in die Suid-Afrikaanse gemeenskap, en die onderste trappie (nommer 0) is 
die swakste moontlike politieke posisie na u mening. Voltooi asseblief die volgende 
tabel aan die hand van u eie gevoelens en persepsies met betrekking tot u eie 
posisie en die van spesifieke groepe. 

STEP NUMBER ON 
WHICH YOU OR THE 

SPECIFIC GROUP 
ST AND I.QQAY/ 

Nommer van die 
trappie waarop u 
of die spesifieke 

groep vandag 

staan 

STEP NUMBER ON 
WHICH YOU OR THE 

SPECIFIC GROUP WILL 
STAND IN FIVE YEARS 

FROM NOW/ 
Nommer van die 

trappie waarop u 
of die spesifieke 

groep oor vvf jaar 
van vandag af sal 

staan 

l-'Y~O~U~R~O~W.!.!..!..:N~S~l~TU~A~T~l~O~N~/U~e~ie......,s~it~u~a~s~ie,___1--~~~~~~~+-~~~~~~~-+-~.._l__.l10-11 
AFRIKAANS-SPEAKING WHITES/A fri

~k~a~a~n~ss~•D~r~e~k~en~d~e......,B~la~n~k~e~s'--~~~-+-~~~~~~~+-~~~~~~~t--__._l~_.112-13 
ENGLISH-SPEAKING WHITES/Engels-

1--"s:.C:.:...nre~k~e~n~d~e~B~l~a~n~k~es"'-~~~~~--1~~~~~~~-+~~~~~~~-t-~~'~-1114-1 S 
..._,,B~L~A~C~KS~/~S~wua~n~m~e~n~se"'-~~~~~.....1....~~~~~~~"'-~~~~~~~1----"l~_.l1s-11 

WHEN YOU COMPARE THE POLITICAL POSITION OF YOUR OWN GROUP WITH THAT OF 
BLACKS IN GENERAL:/As u die politieke posisie van lede van u eie groep met die 
van Swanes in die algemeen vergelyk: 

HOW ANGRY DO YOU FEEL ABOUT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY BETWEEN THE 
GROUPS AS INDICATED ON THE STAIRCASE?/Hoe kwaad voel u oor die verskil 
of die ooreenkoms tussen die groepe soos op die trappies aangedui is? 

NOT ANGRY AS ALL 
Glad nie kwaad nie 

1 2 3 4 5 
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EXTREMELY ANGRY 

Vreeslik kwaad :=J1s 



HOW FRUSTRATED DO YOU FEEL ABOUT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY BETWEEN THE 

GROUP AS INDICATED ON THE STAIRS/?Hoe gefrustreerd voel u oor die verskil of 
dir; ooreenkoms tussen die groepe soos op die trappies aangedui is? 

NOT FRUSTRATED AT ALL 1 2 3 4 5 
Glad nie gefrustreerd 
nie 

EXTREMELY FRUSTRATED 

Vreeslik gefrustreerd 

HOW DEPRESSED DO YOU FEEL ABOUT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY BETWEEN THE 
GROUP AS INDICATED ON THE STAIRS7/Hoe teneergedruk of depressief voel u oor 

die verskil of die ooreenkoms tussen die groepe soos op die trappies aangedui 
is? 

NOT DEPRESSED AT ALL 1 2 3 4 5 
Glad nie depressief nie 

EXTREMELY DEPRESSED 

Vreeslik depressief 

TO WHAT EXTENT DO YOU FEEL THAT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY IS FAIR OR 

.!:llifAIB7/ln watter mate voel u dat die verskil of die ooreenkoms regverdig of 
onregverdig is? 

TOTALLY FAIR 

Heeltemal regverdig 
2 3 4 5 
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TOTALLY UNFAIR 
Heeltemal onregverdig 
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THE WORK SITUATION/DIE WERKSITUASIE 

F02 THE FOLLOWll"'.G QUESTIONS DEAL WITH YOUR PERCEPTIONS AND FEELINGS ABOUT 
YOUR OWN WORK SITUATION AS WELL AS THE WORK SITUATION OF YOUR GROUP IN 
SOUTH AFRICAN soc1ETY.1Die volgende vrae hou verband met u persepsies en 
gevoelens oor u eie werksituasie situasie sowel as die werksituasie van u 
.9!Qfil2 in Suid-Afrika. 

WHEN WE THINK OF THE WORK SITUATION OF PEOPLE IN A COUNTRY, WE THINK OF THEIR . . .. 

OPPORTUNITIES TO OBTAIN A JOB, THEIR JOB SECURITY, THEIR PROSPECTS FOR PROMOTION AS 
WELL AS THE POSSIBILITY THAT THEY MA y BE RETRENCHED/As ons aan die werksituasie van 

mense in•n land dink, dink ons aan die moontlikhede wat hulle het om 'n werk te 
Jg:y, die werksekuriteit wat hulle geniet, hulle vooruitsiqte op bevorderinq sowel as 
die moontlikheid dat hulle afgedank kan word. · 

BELOW IS A DRAWING OF A STAIRCASE./Hieronder is 'n skets van 'n trap. 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 
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SUPPOSE THE STEP AT THE IQf (NUMBER 9) IS THE BEST POSSIBLE WORK SITUATION IN SOUTH 
AFRICAN SOCIETY AND THE STEP AT THE BOTTOM (NUMBER 0) IS THE~ POSSIBLE WORK 
SITUATION AS YOU SEE IT. PLEASE COMF'-ETE THE FOLLOWING TABLE ACCORDING TO YOUR OWN 
FEELINGS AND PERCEPTIONS ABOUT YOUR OWN SOCIAL POSITION AND THAT OF SPECIFIC 
GROUPS./Veronderstel die boonste trappie (nommer 9) is die beste moontlike 
werksituasie in die Suid-Afrikaanse gemeenskap, en die onderste trappie (nommer 
0) is die swakste moontlike werksituasie na u mening. Voltooi asseblief die 
volgende tabel aan die hand van u eie gevoelens en persepsies met betrekking tot u 
eie posisie en di~ van spesifieke groepe. 

STEP NUMBER ON 
WHICH YOU OR THE 

SPECIFIC GROUP 
ST AND TODAY I 

Nommer van die 
trappie waarop u 
of die spesifieke 

groep vandag 
staan 

STEP NUMBER ON 
WHICH YOU OR THE 

SPECIFIC GROUP WILL 
STAND IN FIVE YEARS 

FROM NOW/ 
Nommer van die 
trappie waarop u 
of die spesifieke 

groep oor vvf jaar 
van vandag af sal 

staan 

i--:Y~O~U~R~O~W:.:..:.,:NwS~IT~U~A~T~l~O~N~/U~e~ie,._,,,s~it~u~a~s~ie,__1----------------+---------------+---...._l__,122-23 
AFRIKAANS-SPEAKING WHITES/A fri-

i---:.;k~a~a~n~ss~•D~r~e~k~en~d~e"-"B~la~n~k~e~s:..._ ______ -1---------------.+----------------1--_...l __ _,l 24-25 
ENGLISH-SPEAKING WHITES/Engels-

l-"'s"""-'ore~k~:e~n~d~e~B~l~a~n~k~es=-----------~---------------+----------------+---+l---il 2s-21 
......,.B=L~A=CK~s=1=S~w~a="=m~e~n=se=------------'-------------------------------1--__..l ___ l2s-2s 

WHEN YOU COMPARE THE WORK SITUATION OF YOUR OWN GROUP WITH THAT OF BLACKS 
IN GENERAL:/As u die werksituasie van lede van u eie groep met dil§ van Swanes 
in die algemeen vergelyk: 

HOW ANGRY 00 YOU FEEL ABOUT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY BETWEEN THE 
GROUPS AS INDICATED ON THE STAIRCASE?/Hoe kwaad voel u oor die verskil 
of die ooreenkoms tussen die groepe soos op die trappies aangedui is? 

NOT ANGRY AS ALL 
Glad nie kwaad nie 

1 2 3 4 5 
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EXTREMELY ANGRY 
Vreeslik kwaad 



HOW FRUSTRATED DO YOU FEEL ABOUT THE DIFFF:~ENCE OR SIMILARITY BETWEEN THE 
GROUPS AS INDICATED ON THE STAIRS7/Hoe gefrustreerd voel u oor die verskil of 
die ooreenkoms tussen die groepe soos op die trappies aangedui is? 

NOT FRUSTRATED AT ALL 1 2 3 4 5 
Glad nie gefrustreerd 
nie 

EXTREMELY FRUSTRATED 
Vreeslik gefrustreerd 

HOW DEPRESSED DO YOU FEEL ABOUT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY BETWEEN THE 
GROUPS AS INDICATED ON THE STAIRS?/Hoe terneergedruk of depressief voel u oor 
die verskil of die ooreenkoms tussen die groepe soos op die trappies aangedui 
is? 

NOT DEPRESSED AT ALL 
Glad nie depressief nie 

2 3 4 5 EXTREMELY OE PRESSED 
Vreeslik depressief 

TO WHAT EXTENT DO YOU FEEL THAT THE DIFFERENCE OR SIMILARITY IS FAIR OR 
~?tin watter mate voel u dat die verskil of die ooreenkoms regverdig of 
onregverdig is? 

TOTALLY FAIR 
Heeltemal regverdig 

2 3 4 5 
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TOTALLY UNFAIR 
Heeltemal onregverdig 
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s ECTION G/AFDELING G 
~ 

G 01. PLEASE INDICATE TO WHAT EXTENT DO YOU AGREE OR DISAGREE WITH THE FOLLOWING 
STATEMENTs.tDui asseblief aan in watter mate u met die volgende stellings 
saamstem of nie saamstem nie. 

STRONGLY AGREE/ UNSURE/ DIS- STRONGLY 
AGREE/ DO NOT AGREE/ DISAGREE/ 

KNOW/ 
Stem be- Stem Onseker/ Stem nie Stem be-
slis saam saam Weet nie saam nie slis nie 

saam nie 
PEOPLE SHOULD USE ALL MEANS 
- INCLUDING VIOLENCE - TO GET 
OR MAINTAIN THEIR POLITICAL 
RIGHTS./Mense behoort alle 
middele - insluitende geweld 
- te gebruik om hulle 
politieke regte te bekom of 

I te behou. 5 4 3 2 1 34 
SIMPLY NEGOTIATING WITH 
THOSE IN POWER WILL NEVER 
SOLVE THE PROBLEMS OF THIS 

couNTRY.tOm sleg~ met men-
se in gesagsposisies te ender-
handel, sal nooit die probleme n van hierdie land oolos nie. 5 4 3 2 1 35 
THERE IS NO JUSTIFICATION TO 
USE VIOLENCE TO GAIN OR TO 
MAINTAIN POLITICAL RIGHTS./ 
Daar bestaan geen regverdi-
ging vir die gebruik van ge-
weld om politieke regte te n verkrv of te behou nie. 5 4 3 2 1 36 
POLITICAL LEADERS ARE IRRE-
SPONSIBLE WHEN THEY ENCOU-
RAGE UPRISINGS AND VIOLENT RE-
SISTANCE./Politieke leiers is 
onverantwoordelik wanneer 
hulle opstand en gewelddadi- n ne verset aanmoedia. 5 4 3 2 1 37 

THE USE OF VIOLENCE TO GAIN 
OR TO MAINTAIN POLITICAL 
RIGHTS SHOULD BE AVOIDED AT 
ANY COST./Die gebruik van 

geweld om politieke regte te 
verkry of te behou moet ten n alle koste vermv word. 5 4 3 2 1 38 
NEGOTIATIONS BETWEEN THE 
LEADERS OF GROUPS IS THE 
BEST WAY TO FIND SOLUTIONS 
FOR THE PROBLEMS OF OUR 
COUNTRY .tOnderhandelings 

tussen die leiers van groepe 
is die beste manier om 
oplossings vir die probleme n van ons land te vind. 5 4 3 2 1 39 
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STRONGLY AGREE/ UNSURE/ DIS- STRONGLY 

AGREE/ DO NOT AGREE/ DISAGREE/ 

KNOW/ 
Stem be- Stem Onseker/ Stem nie Stem be-

slis saam saam Weet nie saam nie slis nie 

saam nie 
THE LEADERS OF GROUPS GO 

TOO FAR WHEN THEY PRAISE UP-

RISINGS AND DEEDS OF VIOLENCE./ 

Die leiers van groepe gaan te 

ver wanneer hulle opstande n en 1i::ide van noweld loot. 5 4 3 2 1 40 
PEACE AND PROSPERITY FOR ALL 
CAN ONLY BE ENSURED BY NEGO-
TIATION./Vrede en voorspoed 

vir almal kan slegs deur on- n derhandelinn~ verseker word. 5 4 3 2 1 41 
CONFLICT BETWEEN WHITES AND 
BLACKS IN SOUTH AFRICA HAS 

BECOME UNAVOIDABLE./Konflik 
tussen Blankes en Swartmen-

se in Suid-Afrika het onver- n mvdelik aeword. 5 4 3 2 1 42 
THE NEGOTIATION PROCESS HAS 

LED TO A FAIR DEAL FOR ALL 
GROUPS IN SOUTH AFRICA./Die 

onderhandelingsproses het 

tot 'n regverdige bedeling I 

vir alle groepe in Suid-Afrika n aanleidinn oeoee. 5 4 3 2 1 43 

VIOLENCE WILL DEFINITELY DE-
CREASE IN A NEW POLITICAL DIS-
PENSATION, THAT IS AFTER THE 

ELECTIONS OF 27 APRIL 1994./ 

Geweld sal sekerlik afneem 

in 'n nuwe politieke bedeling, 

dit is na die verkiesing van n 27 Aoril 1994. 5 4 3 2 1 44 

WAR IS THE ONLY ALTERNATIVE 

FOR WHITES IN SOUTH AFRICA./ 

Oorlog is die enigste alterna-

n tief vir Blankes in Suid-Afrika. 5 4 3 2 1 45 
THERE CAN BE NO POLITICAL 
CHANGE WITHOUT THE USE OF 

FORCE./Geen politieke verande-

ring kan sander geweld plaas-

n vind nie. 5 4 3 2 1 46 

WHITES SHOULD SIMPLY IGNORE 
THE WAR TALK OF CERTAIN 

LEADERS IN SOUTH AFRICA./ 

Blankes behoort die oorlog-

praatjies van sekere leiers in n Suid-Afrika bloat te ianoreer. 5 4 3 2 1 47 
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STRONGLY AGREE/ UNSURE/ DIS- STRONGLY 

AGREE/ DO NOT AGREE/ DISAGREE/ 
KNOW/ 

Stem be- Stem Onseker/ Stem nie Stem be-
slis saam saam Weet nie saam nie slis nie 

saam nie 
IT WILL BE MUCH SAFER TO LIVE IN 
SOUTH AFRICA AFTER THE ELEC-
TIONS OF 27 APRIL 1994./ 

Dit sal baie veiliger wees om 
in Suid-Afrika te woon na die n verkiesinn van 27 Aoril 1994. 5 4 3 2 1 48 
CRIME WILL INCREASE IN A NEW 
POLITICAL DISPENSATION, THAT 
IS AFTER THE ELECTIONS OF 27 
APRIL 1994./Misdaad sal 
toeneem in 'n nuwe politieke 
bedeling, dit is na die verkie-

n sina van 27 Aoril 1994. 5 4 3 2 1 49 
RELATIONS BETWEEN BLACKS 
AND WHITES WILL IMPROVE IN A 
NEW POLITICAL DISPENSATION, 
THAT IS AFTER THE ELECTIONS 
OF 27 APRIL 1994.Nerhoudinge 
tussen Swartmense en Blan-
kes sal verbeter in 'n nuwe 
politieke bedeling, dit is na die n verkiesinn van 27 Anril 1994. 5 4 3 2 1 50 

G 02. HERE ARE A NUMBER OF STATEMENTS REGARDING HOW PEOPLE FEEL ABOUT THEIR OWN 
SITUATION AS WELL AS THE CURRENT SITUATION IN OUR COUNTRY.tHier volg 'n aantal 
stellings wat betrekking het op die huidige situasie in ons land. Dui asseblief 
aan in waner mate u met elke stelling saamstem of nie saamstem nie. 

STRONGLY AGREE/ UNSURE/ DIS- STRONGLY 
AGREE/ DO NOT AGREE/ DISAGREE/ 

KNOW/ 
Stem be- Stem Onseker/ Stem nie Stem be-
slis saam saam Weet nie saam nie slis nie 

saam nie 
I HAVE LITTLE CONTROL OVER 
CHANGING CIRCUMSTANCES THAT 
SIGNIFICANTLY AFFECT ME AS A 

PERSON.tEk het min beheer 
oor veranderende omstandig-

hede wat my as persoon aan- n sienlik raak. 5 4 3 2 1 51 

MY LIFE HAS BEEN FUNDAMENTAL-

LY CHANGED BY RECENT DEVELOP-
MENTS IN THE COUNTRY .tMy 
lewe is grondig verander deur 
onlangse ontwikkelings in die n land. 5 4 3 2 1 52 
I AM UNABLE TO KEEP UP WITH 

THE RATE AT WHICH THINGS ARE 

CHANGING IN THE COUNTRY ./Ek 
is nie daartoe in staat om by 
die .tfil!mQ van veranderings in 

r--i die land bv te hou nie. 5 4 3 2 1 53 
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STRONGLY AGREE/ UNSURE/ DIS- STRONGLY 
AGREE/ DO NOT AGREE/ DISAGREE/ 

KNOW/ 
Stem be- Stem Onseker/ Stem nie Stem be-
slis saam saam Weet nie saam nie slis nie 

I WISH I COULD LIVE IN A COUN
TRY WHERE THE PACE AT WHICH 
CIRCUMSTANCES CHANGE IS 
SLOWER./Ek wens ek kon in 'n 
land woon waar die pas van 
veranderina stadiaer is. 
I FEEL QUITE ABLE TO KEEP UP 
WITH AND ADJUST TO THE 
CHANGES AND REFORMS IN THE 
couNTRY.tEk voel heeltemal 
daartoe in staat om by die 
pas van verandering en her
vorming in die land by te hou 
en aan te oas. 
THE RATE AT WHICH THINGS ARE 
CHANGING IN THE COUNTRY 
MAKES ME FEEL INSECURE AND/OR 
ANx1ous.1Die tempo waarteen 
veranderinge in die land 
plaasvind, laat my onseker 
en/of beanas voel. 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

saam nie 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

G03. THE FOLLOWING ITEMS BEAR RELATION TO YOUR OWN ACTIONS AND BEHAVIOUR IN AND 
OUTSIDE THE WORK SITUATION. PLEASE INDICATE HOW OFTEN DO YOU, AS AN 
INDIVIDUAL, ENGAGE IN THE FOLLOWING ACTIONS./Die volgende Stellings hou 
verband met u eie optrede en gedrag binne en buite die werksituasie. Dui 
asseblief aan hoe dikwels u, as 'n individu, die volgende gedrag openbaar. 

HOW OFTEN DO YOU, AS INDIVIDUAL:/Hoe dikwels, as individu: 

A VOID INTERACTION WITH BLACKS AT SOCIAL 
OR RELIGIOUS EVENTS, PUBLIC PLACES AND/OR 
YOUR RESIDENTIAL AREA AND/OR YOUR PLACE 
OF WORK7/Vermy u interaksie met Swart
mense by sosiale of Godsdienstige ge
leenthede, openbare plekke in u woon
buurt of hv u werk? 
FOLLOW AND SUPPORT ATTEMPTS TO 
EXPAND THE FRANCHISE TO OTHER GROUPS 
IN SOUTH AFRICA7/Volg en ondersteun u 
pogings om stemreg uit te brei na 
ander aroime in Suid-Afrika? 
HELP BLACK PEOPLE TO FEEL WELCOME AND 
ACCEPTED AT SOCIAL OR RELIGIOUS EVENTS 
OR AT YOUR PLACE OF WORK7/Probeer u 
om Swartmense te laat voel dat hulle 
welkom is en aanvaaR word by sosiate 
en Godsdienstige geleenthede of by u 
werkolek? 

ALMOST SELDOM/ SOME-
NEVER/ TIMES/ 
Amper Seide Soms 
nooit 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

. 
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VERY 
OFTEN 
Baie 

dikwels 

4 

4 

4 
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ALMOST SELDOM/ SOME- VERY 

NEVER/ TIMES/ OFTEN 

Am per Seide So ms Baie 

nooit dikwels 
INCLUDE BLACK PEOPLE IN FORMAL AND 

SOCIAL EVENTS?/Betrek u Swartmense by 
nao formele en sosiale aeleenthede? 1 2 3 4 

REPEAT WORDS, STATEMENTS, RUMOURS OR 

JOKES THAT REINFORCE PREJUDICE OR BIAS 

TOWARDS BLACKS?/Herhaal u woorde, stel-

lings, gerugte of grappies wat vooroor-
ila1 dele teenoor Swartmense versterk? 1 2 3 4 

LEARN ABOUT AND TRY TO UNDERSTAND 

BLACKS AND RESPECT WHAT IS IMPORT ANT 

TO THEM? /Leer u van en probeer u om 

Swartmense te verstaan en dit te 
ila2 resoekteer wat vir hulle belanorik is? 2 3 4 

SUPPORT A POLITICAL PARTY OR ORGANIZA-
TIONS THAT WORK FOR RACIAL SEGREGATION 

AND APARTHEID?/Ondersteun u 'n politieke 
party of organisasies wat hulle vir rasse-

rla3 skeidina en aoartheid bevwer? 1 2 3 4 
RESIST THE OPENING OF SCHOOLS, CHURCHES 

OR RESIDENTIAL AREAS FOR BLACKS?/Staan u 

die oopstelling van skole, kerke en 
na4 woonbuurtes vir Swartmense teen? 1 2 3 4 

WITHDRAW FROM SOCIAL OR OTHER EVENTS 

IF BLACKS ARE PRESENT OR PARTICIPATE?/ 

Onttrek u van sosiale of ander geleent-

hede as Swartmense teenwoordig is of 
r-las deelneem? 1 2 3 4 

FOLLOW AND SUPPORT POLICIES REGARDING 

EQUAL TREATMENT FOR BLACKS?/Volg en 

ondersteun u beleidsrigtinge m.b.t. die 
ilea oelvke behandelino van Swartmense? 1 2 3 4 

BELIEVE AND ACCEPT THAT BLACKS CAN PLAY 
A LEADING ROLE IN THE WORKPLACE, IN COM-

MUNITIES AND IN THE COUNTRY?tGlo en aan-

vaar u dat Swartmense 'n leidende rol in 
r-la1 aemeenskanne en in die land kan soeel? 1 2 3 4 

TAKE TROUBLE TO TREAT BLACK PEOPLE WITH 

RESPECT AND DIGNITY7/Doen u moeite om 
Swartmense met respek en waardigheid 

las te behandel? 1 2 3 4 
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PLEASE ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS BY INDICATING THE EXTENT TO WHICH EACH 
STATEMENT APPLIES TO THE GENERAL SOCIAL CLIMATE AT YOUR PLACE OF 
WORK:tAntwoord asseblief die volgende vrae deur aan te dui in wa.tter mate 
elke Stelling van toepassing is op die algemene sosiale klimaat by u werkplek 
van toepassing is: 

TOA TO A REA- NEUTRAL/ TOA NOT 
LARGE SON ABLE CANNOT LITTLE AT 

EXTENT/ EXTENT/ SAY/ EXTENT/ ALLI 
In 'n In 'n re- Neutraal/ In 'n Glad 
groot de like Kan nie klein nie 
mate mate s~ nie mate 

THERE IS A STRAINED ATMOS-
PHERE BETWEEN BLACK AND 
WHITE EMPLOYEES./Daar is 'n 
gespanne atmosfeer tussen n blanke en swart werknemers. 1 2 3 4 5 69 
A HEAL THY TEAM SPIRIT EXISTS 
BETWEEN BLACK AND WHITE 
EMPLOYEES./Daar bestaan 'n 
gesonde spangees tussen n blanke en swart werknemers. 1 2 3 4 5 70 
BLACK AND WHITE EMPLOYEES 
TRUST ONE ANOTHER./Blanke en 
swart werknemers vertrou 
mekaar. 1 2 3 4 5 n 71 
BLACK AND WHITE EMPLOYEES 
RECEIVE EQUAL TREATMENT./ 
Blanke en swart werkne-
mers ontvang gelyke behan- n delina 1 2 3 4 5 72 
THERE IS AN ATMOSPHERE OF 
CONFLICT BETWEEN BLACK AND 
WHITE EMPLOYEES./Daar be-
staan 'n atmosfeer van konflik 
tussen swart en blanke werk- n nemers. 1 2 3 4 5 73 

RELATIONSHIPS BETWEEN BLACK 
AND WHITE EMPLOYEES ARE GENE-

RALL y COMPETITIVE.IV erhou-
dings tussen blanke en swart 
werknemers is meestal mede-
dinaend of komoeterend. 1 2 3 4 5 rl 74 
BLACK AND WHITE EMPLOYEES 
GET ALONG WELL./Blanke en 
swart werknemers kom goed n met mekaar oor die wAn. 1 2 3 4 5 75 
CULTURAL DIFFERENCES BETWEEN 
WHITES AND BLACKS. LEAD TO 
CONFLICT ./Kultuurverskille tus-

sen Blankes en Swartmense n ""'"' aanleidino tot konflik. 1 2 3 4 5 76 
JOB COMPETENCE IS THE ONLY 
CRITERION FOR HIRING PEOPLE./ 
Werksbekwaamheid is die 

enigste kriterium vir die in-
rl diensnemina van mense. 1 2 3 4 5 77 
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TOA TO A REA- NEUTRAL/ TOA NOT 

LARGE SON ABLE CANNOT LITTLE AT 

EXTENT/ EXTENT/ SAY/ EXTENT/ ALL/ 
In 'n In 'n re- Neutraal/ In 'n Glad 
groat de like Kan nie klein nie 
mate mate se nie mate 

SPECIFIC ETHNIC OR RACIAL 
GROUPS ARE FAVOURED WITH 

REGARD TO APPOINTMENTS 
AND/OR PROMOTION./Spesifieke 
etniese of rassegroepe word 
bevoordeel t. o. v. aanstellings 

n1s en/of bevorderino. 1 2 3 4 5 
THE APPLICATION OF AFFIRMATIVE 
ACTION CREATES TENSION AMONG 
BLACK AND WHITE EMPLOYEES./ 
Die toepassing van regstel-
lende optrede ("Affirmative 
Action") skep spanning tus-

sen blanke en swart werkne-
mers. 1 2 3 4 5 ll1s 
THERE IS DISCRIMINATION 
AGAINST MEMBERS OF SPECIFIC 
ETHNIC OR RACIAL GROUPS./ 

Daar word teen lede van spe-
sifieke etniese of rassegroepe 

nso oediskrimineer. 1 2 3 4 5 

~, 
2-5 

MERIT IS THE PRIMARY 
CRITERION FOR THE PROMOTION 
OF EMPLOYEES./Meriete is die 
belangrikste kriterium vir die 

Ile bevorderina van oersoneel. 1 2 3 4 5 
AFFIRMATIVE ACTION FOSTERS 
BETTER RELATIONS BETWEEN 

BLACK AND WHITE EMPLOYEES./ 
Regstellende aksie ("Affirm-
ative Action") kweek beter 
verhoudinge tussen blanke en 

n1 swart werknemers. 1 2 3 4 5 
AFFIRMATIVE ACTION IS DOING 
AWAY WITH DISCRIMINATION 
AGAINST CERTAIN ETHNIC OR 
RACIAL GROUPS./Regstellende 
aksie ("Affirmative action") 
is besig om diskriminasie 
teen sekere etniese of rasse-
oroeoe uit te skakel. 1 2 3 4 5 Is 
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TOA TO A REA- NEUTRAL/ 
LARGE SON ABLE CANNOT 

EXTENT/ EXTENT/ SAY/ 
In 'n In 'n re- Neutraal/ 
groot de like Kan nie 
mate mate s nie 

AFFIRMATIVE ACTION LEADS TO 
REVERSE DISCRIMINATION 
AGAINST CERTAIN ETHNIC OR 
RACIAL GROUPS./Regstellende 
aksie ("Affirmative Action") 
gee aanleiding tot omgekeer-
de diskriminasie teen sekere 

ni se f rass 1 2 

THANK YOU FOR YOUR CO-OPERATION 
DANKIE VIR U SAMEWERKING 

0168,•,b,c,d!TdV 
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TO A NOT 
LITTLE AT 

EXTENT/ ALL/ 
In 'n Glad 
klein nie 
mate 
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RUITENET OM RESPONDENT TE SELEKTEER/GRID TO SELECT RESPONDENT 

.NOMMER 

VAN/ 
• .. 

VRA£lYS 
:: 

At>RES M'~TAl PERSONE WAARUIT DIE MSPONDENT GETREK WORD/ 

NUMBER NUMBER OFPERSONS FROM WHl.CH THE RESPONDENT MUST BE DRAWN . 
OF ·.· .. 

QUESTION-

NAIRE ·. .· ·> ··. ·.·. >: .· . .. ·· 

·A!JOflESs 
•· 

1 2 3 4 6 6 7 B 8 10 11 12 13 14 16 16 17 18 18 20 21 22 23 24 26 

... 
1 26 61 1 , , 3 2 4 1 3 6 8 6 6 '2 10 1 6 8 7 18 19 13 21 13 24 26 

2 27 62 1 2 3 4 3 1 2 2 3 4 8 3 7 2 6 14 4 16 4 8 6 16 14 22 18 

3 28 63 1 1 2 1 4 2 7 6 8 3 6 11 2 1 3 11 7 10 16 16 10 6 2 2 3 

4 29 64 1 2 3 2 1 3 6 8 6 2 4 2 4 8 11 10 16 6 9 10 16 11 12 ,, 18 

6 30 66 1 1 1 4 6 6 3 6 7 6 8 8 1 3 2 13 6 18 1 4 1 20 11 6 24 

6 31 66 1 2 2 2 3 6 6 7 8 7 1 4 8 14 8 2 17 17 14 12 14 22 10 3 14 

7 32 67 1 2 1 1 4 1 4 1 4 6 3 6 6 7 13 9 2 3 13 14 8 2 7 20 4 

8 33 68 1 1 2 3 2 6 1 4 2 1 7 10 6 6 4 16 10 6 2 13 4 17 6 17 8 

8 34 69 1 1 3 2 6 6 2 2 1 a 10 1 10 4 6 6 1 a 10 1 6 6 8 1 12 

10 36 60 1 2 2 4 1 3 3 6 9 10 11 12 3 9 16 7 8 11 6 3 9 4 3 10 1 

,, 36 61 1 1 1 3 1 4 6 3 1 6 2 8 13 11 14 4 11 4 16 16 17 1 1 23 2 

12 37 62 1 2 3 1 3 2 7 6 6 6 7 7 8 6 10 3 3 1 12 20 7 13 22 12 16 

13 38 63 1 1 2 1 6 3 6 4 3 4 6 2 11 13 12 1 16 8 7 2 12 16 21 13 7 

14 39 64 1 2 3 2 4 1 4 7 8 2 6 6 11 12 9 16 13 16 11 18 18 14 16 18 23 

16 40 66 1 2 1 4 2 4 3 8 7 7 11 1 3 6 7 12 14 13 8 17 20 19 20 19 11 

16 41 66 1 1 3 3 1 6 6 1 6 9 10 3 2 11 13 8 12 12 6 6 21 8 8 4 16 

17 42 67 1 1 2 3 4 2 6 4 2 3 2 12 6 2 10 13 6 8 18 9 16 10 17 16 20 

18 43 68 1 2 1 4 2 6 4 1 4 a 9 10 7 a 3 12 12 9 7 20 19 9 19 21 13 

11 44 69 1 2 2 1 3 6 2 8 9 10 4 • 8 13 1 1 14 10 18 10 11 18 16 7 6 

20 46 70 1 1 3 2 6 4 1 3 8 1 3 8 6 6 9 6 7 13 4 16 1 7 22 16 21 

21 46 71 1 1 1 2 6 1 7 2 3 2 1 11 4 7 6 3 2 1 3 12 18 6 18 14 9 

22 47 72 1 2 1 3 1 3 2 6 2 1 8 7 1 4 2 11 8 2 17 4 17 21 16 3 6 

23 48 73 1 2 3 4 2 2 6 7 7 8 3 4 8 3 6 2 11 11 16 2 8 11 23 6 22 

24 48 74 1 1 2 1 4 6 3 6 6 3 1 6 13 1 14 8 14 6 16 8 14 3 6 8 17 

26 60 76 1 1 2 3 3 2 4 6 4 7 6 3 12 12 12 4 6 2 17 11 2 12 4 8 10 
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