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HOOFSTUK 4

 KWALITATIEWE DATA-ANALISE

4.1 Inleiding

Hoofstuk vier bespreek die kwalitatiewe navorsingsdata aan die hand van die onderhoude wat

gevoer is met verskeie respondente. Die empiries-fenomenologiese navorsingsmetode is

gevolg.

Volgens Van Vuuren en Ladikos (1985:1), beteken navorsing binne die geesteswetenskappe

oorwegend die operasionalisering en kwantifisering van die bestuderende verskynsel, met

ander woorde `n soeke na orde en wetmatighede soos geopenbaar deur die hoeveelheid

verandering in een faktor wanneer `n ander faktor gevarieër word. Dit kom daarop neer dat

matematiese presiesheid laat vaar word ter wille van `n meer volledige begrip vir die nie-

eksperimentele, nie-meetbare wêreld van menslike belewenis. Onderhoude vorm dus die

grondslag van die metode waartydens die subjek sy belewenis van `n ervaring met die

onderhoudvoerder deel. Volgens Sephton (Van Vuuren & Ladikos 1985:1), gaan dit nie om

tabulering en klassifisering nie, maar oor die interpretasie van die mens se belewenis en

ervaring. Giorgi (1975a:87) stel dit anders en meld dat die doel met die analisering van die

subjek (of respondent) se protokol is “to try to determine the natural meaning units as

expressed by the subject. The attitude with which this is done is one of maximum

openness…”.

4.2 Etiese oorwegings

Lincoln en Guba (Whitt 1991:414) beklemtoon die etiese oorwegings wat daar op `n navorser

rus wat kwalitatiewe navorsing uitvoer. In dié verband identifiseer Dobbert (Maree 1995:29)

vier kriteria wat voor en tydens `n kwalitatiewe ondersoek in oorweging geneem moet word:

Vertroulikheid: Vertroulikheid dui op die navorser se respek vir en beskerming van die

anonimiteit van subjekte en hulle agtergrond, asook die vertroulikheid van inligting. Derhalwe
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het die navorser `n verantwoordelikheid om geen inligting wat die subjek tot nadeel kan strek,

of die regte van die subjek, familie of vriende, of direkte aanhalings sonder die subjek se

toestemming te publiseer nie. Hierdie navorsing voldoen aan genoemde kriteria van

vertroulikheid waar na die term “subjek” verwys word in die bespreking. Dit is egter nodig

om te noem dat die inligting wat uit onderhoude bekom is, geen sodanige sensitiwiteit vir

enige subjek inhou nie en dit sou derhalwe geen verskil gemaak het indien na hulle in persoon

verwys is nie. Tydens die onderhoude het die subjekte ook te kenne gegee dat dit nie saak

maak as daar na hulle verwys word nie. In ander hoofstukke in hierdie navorsing word die

identiteit van die subjek wel geopenbaar en aangeteken in die bibliografie, aangesien daar na

`n onderwerp verwys word wat data aanvul.

Inligting ingewin hou geen bedreiging in vir enige subjek in nie, aangesien sodanige inligting

hoofsaaklik verband hou met misdaad wat op die onderskeie plase voorgekom het. Gevoelens

en uitsprake wat in die verband deur subjekte weergegee word, is openbare uitsprake wat nie

inkriminerend vir enige party is nie. Alle subjekte het voorts aangedui dat inligting deur hulle

verskaf en kommentaar deur hule tydens die onderhoud uitgespreek, vir die navorsing

aangewend mag word.

Eerlikheid: Die navorser moet eerlik wees omtrent die doel van die ondersoek, die gebruik

van data en bevindinge. Die subjek is in der waarheid betrokke by die navorsing en kan

daarom nie as objek behandel word nie, maar is `n betekenisvolle deelnemer tydens elke stap

van die ondersoek (Whitt 1991:414).

Verantwoordelikheid: Aangesien die studie die privaatheid van subjekte en hulle opinies

weergee, het die navorser `n verantwoordelikheid om die omstandighede van die subjek in ag

te neem en te antisipeer.

Terugvoer aan subjekte: Aangesien subjekte inligting verskaf en van hulle tyd afgestaan het,

is die navorser geneë om terugvoer te gee waar versoek. Hierdie voltooide verslag word binne

maatskappyverband tot die beskikking van alle subjekte gestel.
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Sonder subjekte se bydrae en gewilligheid om aan die navorsingsprojek deel te neem, kan die

kwalitatiewe navorser nie die nodige inligting inwin om die bevindinge akkuraat weer te gee

nie.

Vervolgens word die metodologiese verloop van die onderhoude bespreek ten einde dit binne

die spesifieke navorsing in konteksverband te plaas.

4.3 Metodologiese verloop van die kwalitatiewe navorsingsmetode

4.3.1 Empiries-fenomenologiese psigologie

Die benadering wat tydens hierdie navorsing gevolg word, is dié van die empiries-

fenomenologiese psigologie. Die grondliggende uitgangspunt van die fenomenologiese

navorsingsmetode word deur Giorgi (1971:79) gestel as “the study of phenomena as they are

experienced and lived by man.” Die doelwit van sodanige navorsing is om `n bepaalde

fenomeen of ervaring van die subjek na te vors en met ander te deel.

Van Vuuren en Ladikos (1985:2-3) beskryf in hierdie verband die werkswyse van die

empiries- fenomenologiese psigologie aan die hand van `n gevangene se belewenis van

gevangenissetting. Aan die hand van genoemde outeurs se uiteensetting van die term, word

die empiries-fenomenologiese psigologie toegepas op die belewenis van misdaad op `n plaas.

Met “psigologie” word bedoel die studie van die misdaadsituasie op plase soos die

boer/werkgewer dit beleef. Met “fenomenologies” word bedoel die studie van die wyses

waarop `n gebeurtenis of situasie hom voordoen of soos die situasie aan die subjek verskyn

sonder om met vooropgestelde teorieë en konstruksies te opereer. Sodoende word die wyse

waarop die subjek se wêreld gevorm is, soos deur die boer self beleef word, bestudeer.

Volgens Giorgi (1975a:87-88) is dit `n “leerproses” om deur die fenomenologiese metode na

die essensiële temas (kerngedagtes) van `n subjek se beleweniswêreld te soek. Dit word

gedoen tydens die analisering van die data wanneer die protokol deurgelees word en bepaalde

temas uitgelig word. Deur hierdie proses deel die navorser die subjek se ervaring rakende `n

bepaalde fenomeen. Fischer (1974:405-406) weer verduidelik dat in die fenomenologiese

metode “the task that confronts a phenomenological psychologist is the work of revealing and

making explicit the unwritten constitution of everyday life.”
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In hierdie konteks beteken “empiries” eerstens dat die navorser die gebeure rondom misdaad

soos deur die boer beleef, interpreteer of vertolk. Sodoende word aan alle feite betekenis

gegee. Tweedens word die data en die stappe van analise wat tot die bevindinge lei, aan

ingeligte kollegas beskikbaar gestel om vas te stel of aan die fenomeen van misdaad op plase

getrou gebly is.

Die werkswyse van die empiries-fenomenologiese metode bestaan aan die hand van Van

Vuuren en Ladikos (1985:2-18) se verduideliking, uit die volgende vyf stappe:

Ø Gereduseerde transkripsies.

Ø Samevatting van die essensie van die geval.

Ø Geïllustreerde kondensering van die geval.

Ø Beskrywing van die psigologiese struktuur van die geval.

Ø Essensiële struktuur van alle gevalle se onderhoude.

Uitvoering word later in hierdie hoofstuk aan die genoemde stappe gegee.

4.3.2 Gefokusde, semi-gestruktureede in-diepte onderhoud

Die verwysing na `n gefokusde, semi-gestruktureerde in-diepte onderhoud impliseer dat die

onderhoud as data-insamelingstegniek vir die doel van hierdie studie fokus op die subjek se

ervaring wat misdaad op plase betref. Die onderhoud word gestuur deur die daarstelling van

gerigte vrae (onderhoudskedule) wat aansluit by die doel van die navorsing, met ander woorde

om die subjek se belewenis van misdaad op plase vas te stel. Volgens Holstein en Gubrium

(De Vos et al 2002:302) is die voordeel van `n onderhouskedule dat dit “[p]rovides the

researcher with a set of predetermined questions that might be used as an appropriate

instrument to engage the participant and designate the narrative terrain.” `n Onderhoudskedule

(aanhangsel B) is vir die doeleindes van hierdie studie opgestel en is as basis gebruik vir die

semi-gestruktureerde onderhoude wat gevoer is. Verdere vrae is gevra indien die subjek nie

genoegsaam uitgebrei het op `n bepaalde onderwerp nie.

Die gerigte vrae, soos uiteengesit in die onderhoudskedule, is gebaseer op die doelstelling van

hierdie navorsing en poog om die ervaringsveld of belewenis van die subjekte ten opsigte van
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misdaad op plase te ontbloot. Dit is gedoen deur die stel van oop vrae waarop die subjek moes

uitbrei. Van Vuuren en Ladikos (1985:3) is van mening dat die vrae wat gestel word, so na as

moontlik aan die subjek se leefwêreld geformuleer moet word en dat die vrae so oop as

moontlik gestel moet word sodat die respondent self die onderhoudvoerder kan inlig oor sy

ervaringe. In `n sekere sin is die onderhoud dus eensydig deurdat die subjek sy ervaring

rakende `n onderwerp met die onderhoudvoerder deel wat op sy of haar beurt net luister en

interpreteer.

Die tegniek wat dus aangewend word om data te versamel binne die kwalitatiewe

navorsingsmetode, is onderhoudvoering. Volgens De Vos et al (2002:339) dek kwalitatiewe

navorsing `n breë spektrum tegnieke wat observasie, onderhoudvoering en dokumentêre

analisering (getranskribeerde onderhoude) insluit. Die navorser maak gebruik van al die

genoemde metodes, wat verder in hierdie hoofstukbespreking in meer besonderhede

uiteengesit word.

Voorts is De Vos et al (2002:292) van mening dat onderhoudvoering die “predominant mode

of data or information collection in qualitative research” is en dat elke woord wat deur die

subjek gebruik word om hul stories te vertel `n “microcosm of their consciousness” is.

Conradie (2001:97) sluit hierby aan en verduidelik dat die doel van kwalitatiewe navorsing is

om geldige en betroubare inligting te bekom en daarom behoort die navorser in staat te wees

om voortdurend respondente se antwoorde te evalueer en, indien nodig, van nader te

ondersoek om hulle te stimuleer om bykomende inligting te verskaf. Die navorser moet dus

uiteenlopende inligting op `n sinvolle wyse kan beoordeel en dit vir die subjek weergee om

sodoende bykomende inligting te verstrek. Conradie (2001:105) verwys na die ontleding van

data in kwalitatiewe navorsing as `n ingewikkelde proses wat hoofsaaklik daarop gemik is om

interne geldigheid binne die konteks van die navorsing te bepaal. Dit is moeilik om sodanige

data saam te vat, aangesien die navorser eerder begrip by die leser wil tuisbring in plaas van

om bloot feitelike data vir ontleding aan te bied. Conradie (2001:129) sê dat dit moeiliker is

om kwalitatiewe verslae te skryf omdat die skrywers van literêre vryheid gebruik mag maak

om `n storie te vertel of oor te vertel. Davis en Klopper (2003:74) verduidelik bogenoemde as

volg: “The researcher is therefore an instrument of data collection that gathers words, analyses

them inductively, while focusing on the views, definitions, perceptions and experiences of

informants.” Die primêre data by `n kwalitatiewe ondersoek bestaan uit inligting wat direk
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van persone verkry word en sodoende word die subjektiewe leefwêreld van die mens

binnegedring. Dus het denke `n primêre status in kwalitatiewe konsepsies. Die mens maak

sekere waarnemings uit die wêreld wat dan op `n kognitiewe wyse verwerk word, en dit is

hierdie inligting en ervarings wat deur kwalitatiewe navorsingsmetodes onttrek en deur die

navorser weergegee word. De Vos et al (2002:318-339) verduidelik dat analisering begin

deurdat teruggegaan moet word na die doel van die studie en dat data-analise die proses is “of

bringing order, structure and meaning to mass of collected data”. Volgens Krueger en Casey

(De Vos et al 2002:318), is `n sleutelaspek in data-analisering voorts “that the depth and

intensity of analysis are determined by the purpose of the study…”.

Literatuurstudie rondom die kwalitatiewe navorsingsmetode is reeds kortliks na verwys in

hoofstuk een en sal, waar nodig, toepaslik in hierdie hoofstuk aangevul word.

4.3.2.1 Verloop van die semi-gestruktureerde onderhoud

Afsprake is met die subjekte gemaak waartydens onderhoude gevoer is. Met die aanvang van

die onderhoud is die bedoeling en werkswyse aan die subjek verduidelik. Dit dien gemeld te

word dat die navorser bekend is met al die subjekte vanweë die navorser se verhouding binne

werksverband met die subjekte. Hierdie situasie het dan ook volgens die mening van die

navorser daartoe bygedra dat die subjekte geen antagonisme ervaar het nie, maar besonder

bereidwillig voorgekom het om deel te neem aan die onderhoud. Sedert die studie `n aanvang

geneem het, is die subjekte betrokke gemaak by die studie deur die voltooiing van die

vraelyte. Sodoende was die sukjekte bewus van die navorsing wat gedoen word. Met verloop

van die navorsing is onderhoude ook met sommige van die subjekte gevoer ten einde bepaalde

aspekte aan te spreek. Sodanige onderhoude maak ook deel uit van hierdie studie en word

veral na verwys in hoofstuk vyf.

Elke deelnemer is daarop gewys dat sy besondere bydrae van belang is om hierdie studie

moontlik te maak. Die versekering is voorts gegee dat subjekte se response as streng

vertroulik hanteer word en dat anonimiteit te alle tye behou sal word. Daar is vir doeleindes

van hierdie hoofstuk van `n bandopnemer gebruik gemaak tydens die onderhoude. Geeneen

van die sukjekte het beswaar aangeteken dat die onderhoud op band opgeneem word nie.
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Sommige subjekte was egter opvallend ongemaklik toe die bandopnemer aangeskakel is en

het later gemakliker opgetreë soos wat die onderhoud gevorder het.

Tydsverloop van onderhoud

Die onderhoude het tussen 45 minute en 90 minute geduur. Die feit dat die onderhoudvoerder

en subjekte mekaar ken en die subjekte voldoende kennis dra van die doel van die onderhoud,

het daartoe bygedra dat die onderhoud self vinnig afgehandel kon word. `n Bydraende faktor

is dat die onderhoudvoerder (navorser) vertroud is met die werksaamhede en werksomgewing

van elke subjek. Volgens Taylor en Bogdan (Maree 1995:88), is twee ure voldoende tyd om

`n onderhoud te voer.

4.3.2.2 Die aantekening van data

Soos reeds gemeld, is `n bandopnamemasjien as primêre hulpmiddel gebruik om data vas te lê

tydens die onderhoude. Sodoende kon die onderhoudvoerder meer intensief op die gesprek

konsentreer. Aantekeninge is ook waar nodig deur die onderhoudvoerder gemaak ten opsigte

van die navorser se algemene indruk van die subjek en sy nie-verbale gedrag. Voor die

onderhoude `n aanvang geneem het, was die navorser van mening dat aspekte soos die subjek

se nie-verbale gedrag meer sou “verklik.” Dit was egter nie die geval nie en die navorser is

van mening dat die feit dat die partye mekaar ken, bygedra het tot die gemaklike en

openhartige onderhoud.

Al die onderhoude is so gou doenlik getranskribeer en notas bygewerk waar nodig.

Analisering van al die onderhoude het gevolg ten einde die sentrale tema was te stel.

4.3.2.3 Analisering van die ondersoek

Burnard (Maree 1995:96) meld dat die analisering van data deur middel van die semi-

gestruktureerde onderhoud aan die volgende vereistes moet voldoen:

Ø Die onderhoud moet semi-gestruktureerd wees en uit oop vrae bestaan.

Ø Die onderhoud moet op band opgeneem word.
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Ø Elke bandopname moet getranskribeer word.

Die doel met die analisering van die getranskribeerde onderhoude is om sentrale temas te

indentifiseer, maar meer belangrik om die boer (plaasbestuurder) se beleweniswêreld en

ervaring met misdaad op die plaas te ontleed en weer te gee in hierdie hoofstuk. Met `n vraag

soos dié rakende die boer se belewenis van misdaad op `n plaas, word dit die taak van

kwalitatiewe navorsing om dit wat implisiet beleef word, eksplisiet te maak – met ander

woorde, om die beleefde ongekonseptualiseerde betekenisse van die boer jeens sy ervaring

van misdaad sigbaar te maak en te vertolk. Volgens Van Vuuren en Ladikos (1985:1-3), kan

die belewenis van `n ervaring nie meetbaar gekwantifiseer word nie, en daarom gaan

kwaltitatiewe navorsing aan die hand van die fenomenologiese metode uit om die gebeure

soos wat die boer dit beleef, korrek te interpreteer of te vertolk. Voorts word onderskeid getref

tussen die meetbare kwantitatiewe navorsing (vraelys) en die “interpretasie” van die

kwalitatiewe belewenis (onderhoud) van die boer rakende misdaad.

4.3.2.4 Metodologiese uitvoering

Vervolgens word die stappe wat gevolg is ten opsigte van die insameling en ontleding van die

kwalitatiewe data vir hierdie hoofstuk kortliks verduidelik.

Stap een

Die stap is voorafgegaan deur die saamstel van toepaslike vrae wat aan die subjek gevra kan

word om sy belewenis rakende die onderwerp met die onderhoudvoerder te deel. Die vrae

volg `n bepaalde tema wat aansluit by die doel van hierdie navorsing soos in hoofstuk een

verduidelik. Vrae is egter ook met verloop van sommige onderhoude aangepas en addisionele

vrae is gevra ten einde duidelikheid te verkry.

Stap twee

Opvolgafsprake is met subjekte gemaak en onderhoude is gevoer. Tydens hierdie proses is

ook aantekeninge gemaak van die indrukke wat by die navorser opgekom het.

Stap drie

Na die afhandeling van onderhoude is transkripsies van sodanige onderhoude gemaak.
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Stap vier

Die transkripsies word deurgelees en notas oor algemene temas word uitgelig. Die doel met

hierdie stap is om die navorser in staat te stel om homself in die data te verdiep. Hierdie stap

het dus daartoe gelei dat die navorser meer bewus raak van die subjekte se leefwêreld en hoe

hulle misdaad ervaar. Die soeke na die invariante tema wat die ervaring met misdaad betref, is

geensins `n maklike taak nie. Tydens die onderhoud is dit nie altyd moontlik om belangrike

opmerkings van die subjek te identifiseer ten einde `n duideliker betekenis te verkry nie. Deur

middel van verdere onderhoude waartydens bepaalde temas in die protokolle herhaal word, is

die indentifikasie van temas vergemaklik.

Stap vyf

Tydens hierdie stap word die transkripsies weer deurgelees. Sentrale temas of kategorieë word

geïdentifiseer en toepaslike opskrifte word neergeskryf.  Die proses staan bekend as oop

kodering. Maree (1995:92-94) verwys na oop kodering as die interpretasieproses waartydens

data deur middel van analise onderverdeel word. Oop kodering stel die analis in staat om

nuwe insigte te verkry deur op `n ander wyse na die data te kyk, daaroor te dink, dit te

interpreteer en seker te maak dat die onderhoudvoerder die subjek se bedoeling korrek

verstaan. Die navorser konseptualiseer hierdie ervaringswêreld met soortgelyke of

ooreenstemmende kategorieë. Boere (subjekte) beskryf byvoorbeeld hulle ervaring met

misdaad aan die hand van die aard en omvang van misdade op die plaas, hoe hulle die

dienslewering van die SAPD ervaar nadat `n klagte aan hulle gerapporteer is, en die

betrokkenheid van plaasarbeiders by misdaad. Die kodering vind plaas deur elke toepaslike

tema op die getranskribeerde onderhoude te merk of identifiseerbaar te maak.

Stap ses

Die toepaslike geïdentifiseerde temas word bymekaar geplaas en uiteengesit en bespreek

onder die sentrale temas en aan die hand van die vyf stappe van die empiries-fenomenologiese

metode. Daarna word al die temas weer deurgelees. Vorige onderhoude se aantekeninge is

ook bestudeer en, waar nodig, hierby ingewerk.

Stap sewe

Tydens hierdie stap is die beste onderhoude geïdentifiseer. Aantekeninge uit vorige

onderhoude asook die transkripsies van sodanige onderhoude is in berekening gebring deur
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stappe drie tot ses, soos hierbo na verwys word, te volg. Die aanhalings vanuit die

kwalitatiewe data is weer bestudeer en verskuif waar nodig om die grootste impak in die

temabesprekings te hê.

Stap agt

Op hierdie stadium het die skryf van hierdie hoofstuk `n aanvang geneem. `n Gereduseerde

weergawe van `n onderhoud word in hierdie hoofstuk uiteengesit onder bepaalde temas en in

die laaste stap aangevul deur die essensie van die ander protokolle. Toepaslike aanhalings uit

die data is in konseptuele konstruksies saam gegroepeer en bespreek. Tydens hierdie stap is

die transkripsies en bandopnames van die onderhoude voortdurend geraadpleeg sodat die

konteks en oorspronklike betekenis van die data nie verlore gaan nie.

4.4 `n Gereduseerde transkripsie van subjek A se onderhoud.

O/V:  Kom ons begin by wat jou ondervinding is ten opsigte van misdaad op die plaas?

A:  Misdaad kom verseker voor op die plaas… Die inbrake en dan die trekker wat gesteel is…

verloor ons baie besproeiigspype…Lietjies word in seisoen gesteel.

Hulle het ingebreek toe ons een aand nie daar was nie. Die ouens het by die badkamervenster

ingekom… dit is ook die enigste venster wat nie diefwering het nie.

Ons gaan nie eintlik in die aand uit nie, wel sedert die inbraak is ons maar versigtig…my vrou

is redelik paraat… Sy is eintlik die een wat my op veiligheid attent maak… Ons is maar paraat

en kyk wat om ons aangaan. Dan is daar die honde ook… Ek voel nou veiliger vandat ons

getrek het, altans my vrou is baie bly… Maar, ja ons sal nie sommer op die stoep sit en gesels

voordat ek seker gemaak het die hekke is gesluit nie, jy weet met die ligte kan hulle jou ver

sien sonder dat jy van die ouens weet.

O/V: Wat was jou gevoel, gewaarwording toe jy bewus geword het van die misdade?

A: Wel…ek was kwaad… en sou seker die ouens geskiet het as ek hulle in my huis gekry

het… dit is jou privaatheid wat binnegedring word. Ek was meer woedend toe ek uitvind dit

was ouens wat op die plaas werk… Mens bied hulle werk aan, dit is `n inkomste vir die

ouens… maar wat gebeur nou, hy byt die hand wat jou kos gee. Die ou wat die trekker gesteel
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het…hy moes die… ding oppas en toe steel hy hom. Dit maak nie saak… watter misdryf

gepleeg word nie, eers raak jy kwaad, en dan besef jy daar is min wat jy regtig daaraan kan

doen, dit maak my moedeloos, jou hande is afgekap. Ek bedoel jy kan nie alleen misdaad in

hierdie land beveg nie… Dit is maar eintlik my seksieleiers wat agterkom iets is weg… Dit

maak die ouens se werk moeiliker, want nou moet hy eers aandag aan die probleem gee. My

mense weet al wat om te maak in so geval… Hulle lig my net in.

O/V: Tot watter mate beïnvloed misdaad jou lewenswyse?

A: Jy weet… ons gaan nie eintlik in die aand meer uit nie…Ek sou sê ons is nou meer

sekuriteitsbewus, dink voordat jy iets doen, dink twee keer voordat jy in die nag uitgaan. Vat

eerder jou vuurwapen saam, sit ligte aan, jy weet daai soort dinge. Andersins pla die probleem

nie juis nie. Ons is maar paraat en kyk wat om ons aangaan.

O/V: Hoe beleef jy die diens van die SAPD met die ondersoek van sodanige sake, met ander

woorde, is die SAPD effektief in die uitvoering van hulle taak?

A:  Nee… hulle kry te min oefening dink ek… hy kry wel oefening om die verslag te skryf

(opening van dossier) maar hy kry nie rêrig oefening om te sien, maar hier is `n blaartjie

gebreek, en hier het hierdie ou so getrap… hy kan nie sien hierdie is `n leidraad nie, hy kry nie

oefening daarin nie. Dit is wat hulle oneffektief maak. Ek sien hulle ook nooit daarna weer

nie. Ek het een keer iemand gesien wat weer gekom het, een keer uit die hoeveel jaar wat ek

hier is met al die sake… Lyk my dit is net as hulle iets het, kom hulle terug na jou toe. Dit is

die leemte en ek sou wou hê dat hulle meer moet uitkom en meer vrae vra.

O/V: Dink jy die SAPD slaag daarin om misdaad op plase te voorkom? Hoe ervaar jy as

plaasbestuurder dit?

A: Glad nie. Nee, hulle slaag glad nie. Nie wat my betref en soos ek dit ervaar nie. Wel dit

hang net af, as ek vat hoeveel keer ek gepraat, hoeveel keer het ons al inligting vir hulle

gegee, goeters wat hulle moet opvolg. Daar was kere gewees dat hulle nie eens `n voertuig

gehad het nie, ons sit met inligting of ons was naby ouens (misdadigers), of dit is vars leidrade
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wat hulle los, inligting wat nou moet opgevolg word, dan het die polisie nie eers `n voertuig

beskikbaar nie. Hulle kom eers die volgende dag. Met so iets kan jy nie misdaad bekamp nie.

O/V: Gebeur dit gereeld en ervaar jy sodanige optrede as `n deurlopende probleem?

A: … dit (was) `n deurlopende probleem. Daar was `n keer dat dit (die misdryf) nou gebeur

het, alles was nog vars. Dan het ons gesê, bring vir ons die honde. Die een inbraak wat ons

gehad het was nog vars, dit het defnitief nou gebeur… Die polisie het nie eens opgedaag nie.

Ons moes hulle oor en oor bel tot ons moedeloos was en die hele storie gelos het. Elke keer

was daar `n ander verskoning. Ons het maar self gekyk wat ons kon kry. Toe hulle die

volgende dag kom, was als verby, was dit te laat So nee, daar is nie twyfel nie.

O/V: Ervaar jy dat afstand en reaksietyd van die SAPD `n rol speel by verafgeleë plase?

A: Ja, groot afstande het defnitief `n invloed op reaksietyd. As dit tien kilo`s of so nader is dan

speel afstand nie `n rol nie… My ervaring is dat die ouens (SAPD) wel tyd neem om te

reageer, maar dit is nie oor die afstand nie, dit is eerder omdat hulle nie oor vervoer beskik

nie, jy weet, of hulle kan reeds besig wees met `n ander klagte. Daar is altyd `n verskoning,

maar afstand het nog nooit in ons geval `n rol gespeel nie. Ek bedoel as mens haastig is ry jy

die 30 kilo`s in tien minute. Hoe lank vat dit in die stad met al die verkeer?… in ons geval

dink ek nie afstand speel `n rol nie.

O/V: Ervaar jy dat die grootte en uitgestrektheid van die plaas `n invloed op misdaadpleging

het?

A: Ja, ek dink defnitief so, want jy kan nie beheer toepas nie. Dit is die een ding, en die ander

ding is, as jy drie wagte het vir `n duisend hektaar en `n ander ou (boer) het drie wagte vir `n

honderd hektaar kan jy baie makliker by al die punte uitkom, baie vinniger. Ek dink tog dit het

`n invloed… Die pype wat hier gesteel word, is almal by die lande verste van die kamponge

of huise af, so daarom dink ek die ouens dink tog daaraan. Wat ook gebeur, is dat baie pype

gesteel word uit die lande naaste aan die grens (plaasgrens) of die hoofpad. Hulle (diewe)

hoor en sien `n voertuig al van ver af nader kom en hardloop dan weg… Die ouens (diewe)
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weet ook dit gaan lank vat voor hulp opdaag. Dit bly moeilik om alles op so `n groot plaas op

te pas.

O/V: Hoe ervaar jy lojaliteit van die plaasarbeiders?

A: Permanente werkers is absoluut lojaal. Dit is hulle permanente werk, hy pas sy werk op, hy

weet wat hy kry, wat sy voordele is… Die seisoenale werkers is daar vir `n maand of twee, vir

hom gaan dit oor die geld. Die ou voel vere vir bestuur en ek kan ook nie so met

vrymoedigheid met hulle praat nie... Die ou wat op daai mediumkontrak is…werk vir ses

maande en hy weet hy kom elke jaar terug… Ek dink hulle is nog meer lojaal as die, sal mens

maar sê die togwerkers, die ou wat inkom vir `n week, twee, of drie.

O/V: Ervaar jy dat plaaswerkers/eksterne persone betrokke is by misdaad op plase?

A: … die ouens wat ons gevang het wat by my huis ingebreek het byvoorbeeld, is ouens wat

lietjieplukkers was. Hulle is seisoenale werkers, so daar is `n verband. Die res, pype en

goeters is moeilik… Ek dink tog omdat ons die werk uitkontrakteer in sekere gevalle… nou

het jy klomp verskillende mense wat op daai stadium op die plaas is. Jy kan ouens uit hulle uit

kry wat eintlik net daar is om te kyk, jy weet waar die moontlikhede is vir misdaad. Die

inbraak is `n duidelike voorbeeld en daar is `n verband. Ek dink die seisoenale werkers, wel

mens kan `n verband daarheen trek soos wat al gebeur het… Daar is ouens wat verby ry en

wat bloot `n misdadiger is, hy lewe van steel… dan is daar ouens wat inkom, hy sit nou met `n

werk waar hy miskien geld kry vir `n maand of wat en dan het hy nie meer werk nie… en ek

dink in daai geval kry jy ouens wat sal sê, “hoor hier, hy onthou…”, of  hy het dit gesien, of

iemand sê vir hom. “as jy vir my aluminium kry, dan gee ek vir jou dit of dat”.

Ons het al met beide kante probleme gehad, ons vang nie altyd die ouens om te kan sê nie. Ek

het al inligting gekry dat mense van buite… sement gesteel het, maar dan het hulle hulp gekry

van die kontrakteurs. Dit gebeur meer waarskynlik dat mense wat op die plaas gewerk het of

werk, genader word om inligting te kry, ja dit is meer waarskynlik…. Hulle het inligting, dit

kom iewers van die plaaswerkers af, hetsy hulle direk of indirek betrokke is.

O/V: Ervaar jy dat goeie onderlinge gesindhede tussen bestuur en werkers bestaan?
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A:  Ja, beslis met permanente werkers, baie goed. Ek dink maar net weereens, die permanente

man het sy werk en jy weet ek werk vyf of ses jaar fisies, of tien jaar selfs, met dieselfde

mense… So jy kan mekaar vertrou, jy weet jou verhouding groei, jy begin mekaar verstaan en

jy weet hierdie ou doen goeie werk… So mens leer mekaar ken… jou seisoenale werkers, ek

ken meeste maar daar is altyd as hulle kom ander mense, jy kan nie `n verhouding met hom

opbou nie. Jy werk ook nie direk met hom nie, jy werk met sy induna of direk met sy

bestuurder wat hulle aangestel het om te kyk na die spannetjie. Of ek werk direk met die

seksieleier onder wie daai ouens werk.

O/V: Kan goeie gesindhede misdaad op plase voorkom, en indien wel, op watter wyse?

A: Definitief. Wel, ons het praktiese voorbeelde. Ek noem die slag toe hulle ingebreek het by

my huis, was daar ouens (permanente werkers) wat vir ons inligting gebring het… so hy is

lojaal. Die slag toe hulle die trekker gesteel het, is daar ouens op die plaas wat inligting

gebring het. As ek nie goed met my mense oor die weg gekom het nie, sou hulle my nie kom

sê het nie. Daarom behandel ek my mense goed, ek weet hy gaan my weer help. Onthou, daar

is altyd uitsonderings, maar dit is hoe ek sal sê, dit is wat ek met my mense ervaar. Daar is

baie maniere hoe jy goeie verhoudinge kan skep, jy weet. Die swart mense is anders, jy moet

wys hy is belangrik… hy wil nie altyd baie hê nie, maar die ou wil seker ook goed behandel

word.

O/V: Tot watter mate kan die ontwikkeling van plaaswerkers `n invloed uitoefen op die

voorkomingvan misdaad op plase?

A: … Defnitief, dit het `n invloed en impak. Dit is my gevoel en ervaring. Iemand wat opgelei

word, is meer afgerond, maak nie saak in watter rigting jy hom oplei nie. As hy `n spesialis

word… hy voel jy stel belang en dat hy nodig is op die plaas… Hulle fokus meer op hulle

werk, hulle fokus op dit wat waarvoor hulle op die plaas is. Hy het nie… tyd vir iets anders

nie. Die voorbeeld wat ek nou aan dink. Hy was maar `n moeilikheidmaker gewees… Ek het

gesien die ou het potensiaal, maar hy is altyd negatief… toe maak ek hom `n

pompstasiebediener… en van daar af het hy `n drupstasiebediener geword… `n

drupstasiebediener is iemand wat… deurentyd dinge in balans hou. Wat gebeur het, daai ou is

sekerlik die beste drupstasiebediener…hy is gemaak deur die opleiding wat hy gekry het. Ek
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kan nou op sy lojaliteit staatmaak… die een ou wat vir ons die inligting gebring het oor die

trekker wat gesteel is, hy is ook `n drupstasiebediener. Ek glo nie hy sou dit gedoen het, as hy

nie gesien het hy is vir my belangrik nie… ek glo nie hy sou dit gedoen het as hy al die jare

net `n gewone besproeier was nie.

4.5 Samevatting van die essensie van A se vertelling

4.5.1 Ervaring van misdaad

A kan nie onthou wanneer die eerste voorval van misdaad op die plaas voorgekom het nie en

sy ervaring rakende die onderwerp beskryf hy aan die hand van `n inbraak by sy woning op

die plaas, asook `n trekker wat uit die werkswinkelarea gesteel is. A verduidelik dat die

grootste probleem wat misdaad op die plaas betref die diefstal van besproeiingspype is wat

hoofsaaklik van aluminium vervaardig word. Sodanige pype word opgekap en gesmelt en dan

word driepootpotte gemaak en verkoop. Dit gebeur selde dat A self opmerk dat van die pype

gesteel is. Die diefstal word meestal deur sy toesighouers gemerk en dan eers word dit aan

hom oorgedra, soms `n paar dae na die voorval. Hierdie reëling het tot gevolg dat A nie altyd

die frustrasie wat gepaard gaan met die ontwrigting weens die diefstal so intens ervaar nie.

Die ontwrigting van die werksaamhede as gevolg van die diefstal van veral

besproeiingsmateriaal beleef A erger as die finansiële verlies. Dit frustreer hom aangesien

diefstal van besproeiingsmateriaal sporadies plaasvind en dus onvoorspelbaar is. In die proses

kan die suikerrietlande nie besproei word nie. Stappe wat geneem word om die misdadigers te

arresteer word bemoeilik deur die grootte van die plaas en die beperkte mannekrag waaroor

hulle beskik. Dit voel vir hom asof sy hande afgekap is en hy maar moet handdoek ingooi. A

verduidelik dat dit baie beplanning en gekoördineerde optrede verg om alles weer normaal te

laat funksioneer. Plaasarbeiders word byvoorbeeld nuwe opdragte gegee en telefoonoproepe

word gemaak om nuwe bestellings vir gesteelde items te plaas. Al die stappe verg onnodige

man-ure wat eerder gebruik kon gewees het vir produksie. A verduidelik voorts dat misdaad

op kommersiële plase gewoonlik gepaard gaan met `n administratiewe proses om alles aan te

meld en die aksie frustreer hom, aangesien hy eerder op die lande wil uitkom.

Volgens A is dit nodeloos om elke voorval aan die polisie te rapporteer weens die

voorspelbare verloop van gebeure wat die plaaspersoneel nou al so goed ken. A betwyfel dit
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dat enige gesteelde item ooit terug gevind sal word en verliese word maar net aan die SAPD

gerapporteer vir doeleindes van versekering. A het geen vertroue in die polisie om enigsins

diefstal op plase te voorkom nie.

4.5.2 SAPD-dienslewering

A verduidelik dat hy elke keer teleurgesteld is met die diens wat die SAPD lewer wanneer

misdade gerapporteer word. Hierdie antisipasie van effektiewe dienslewering deur die polisie

waarop die boer aanspraak maak, is as bepaalde tema geïdentifiseer. Die tyd wat dit neem vir

die SAPD om op `n klagte te reageer, is vir hom te lank. Die verskoning van logistieke

probleme is nie meer vir hom aanvaarbaar nie. Misdadigers kom weg indien te lank geneem

word om leidrade op misdaadtonele op te volg.  Hoewel A nie te kenne gee dat van die

SAPD-lede wat `n klagte ondersoek, onbevoeg is om die werk te doen nie, vergelyk hy die

SAPD-lede wat klagtes afneem, met `n skoolkind in standerd een wat mooi skryf, maar

oneindig lank neem om die werkstuk te voltooi. Die tydsvertraging, asook tydsduur frustreer

A en hy sou eerder wil sien dat die SAPD-lede op die misdaadtoneel na leidrade soek.

Volgens A word baie misdadigers nie gearresteer nie as gevolg van die feit dat SAPD-lede nie

voldoende “oefening” kry om misdade te ondersoek nie. Die rapportering van klagtes aan die

SAPD ervaar A eerder as `n administratiewe proses wat onnodige tyd in beslag neem. Die

afneem van klagtes behoort volgens A nie die taak van opgeleide polisiebeamptes te wees nie.

A se kontak met die SAPD stop na die aanmelding van die saak en daarna sien hy nie weer `n

SAPD-lid of speurder nie. Sodanige optrede skep dan die persepsie dat die polisie nie instaat

is om die misdaadprobleem op te los nie aangesien hy nooit enige terugvoering kry of

opvolggesprekke rakende `n gerapporteerde saak het nie.

Weens die swak dienslewering wat A vanaf die SAPD ervaar, maak hy eerder gebruik van

privaat sekuriteitsdienste om na die bates op die plaas om te sien. Die beste verweer is om self

aksie te neem, wat dan meer gemoedsrus skep. Sodoende weet hy daar gebeur iets. Hoewel A

ook probleme met effektiewe dienslewering van sekuriteitdiensverskaffers ervaar, voel hy

meer gerus met hulle diens en word meer positiewe resultate gerapporteer. Volgens A is dit

net deur die terugvoering en optrede van sy permanente plaasarbeiders dat arrestasies al

gemaak is. Die boere is op hulself aangewese en A voel dat daar nie op die polisie

staatgemaak kan word nie.
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4.5.3 Betrokkenheid van plaasarbeiders by misdaad

Die lojaliteit van A se plaasarbeiders is vir hom belangrik en sou van die misdadigers

betrokke by van die misdade op die plaas, nie gearresteer kon word as dit nie was vir die

inligting wat bekom is van lojale werkers nie. A heg baie waarde aan die lojaliteit van en

vertroue wat tussen hom en sy plaasarbeiders bestaan en dit is sy doel om goeie verhoudinge

met sy mense te handhaaf. A tref `n onderskeid tussen die lojaliteit van permanente werkers,

asook kontrakwerkers. Volgens sy ervaring is permanente werkers nie betrokke by misdaad

op die plaas nie, maar word misdaad eerder gepleeg deur kontrakwerkers of vreemde mense

wat nie op die plaas werksaam is nie. Die plaasarbeiders se lojaliteit word behou deur goed na

hulle belange om te sien en hulle menswaardig te behandel. A voel dat sodanige optrede sal

verhinder dat plaasarbeiders betrokke raak by misdaad op die plaas of andersins dat hulle met

inligting vorendag sal kom sodat die oortreders gearresteer kan word. Volgens A sien hy en sy

werkers op die plaas om na mekaar se belange. A staaf sy ervaring met praktiese voorbeelde.

Hoewel die verdagtes wat in twee afsonderlike voorvalle waarna A verwys, ook op die plaas

werksaam was, is die verdagtes wat gearresteer is nie permanente werkers op die plaas nie,

maar wel kontrakarbeiders.

4.5.4 Waarde van fisiese hindernisse

Die feit dat A op `n plaas woon en werksaam is, noop hom om daadwerklik aksie te neem om

misdaad te bekamp. Aangesien die plaas relatief ver vanaf die naaste polisiestasie geleë is en

daar nie polisiepatrollies op die plaas gery word nie, besef A dat hy op homself en sy

arbeiders aangewese is om te voorkom dat die plaas as’t ware leeg gesteel word. Die aanbring

van fisiese hindernisse is daarom belangrik en A maak gebruik van slotte, diefwering,

beligting, lemmetjiesdraad, waghonde, sekuriteitomheinings, ensovoorts vir beskerming. A

meld ook dat van sy kollegas nie so bewus is soos hy wat die aanbring van fisiese hindernisse

betref nie.  Alhoewel A noem dat hy waarde heg aan die voordele van fisiese versperrings,

spreek hy tog sy kommer uit oor die waarde daarvan op die plase. Die grootte en

uitgestrektheid van die plaas maak fisiese hindernisse oneffektief, aangesien niemand sal hoor

indien `n slot byvoorbeeld oopgekap word nie. Tog is A se gevoel dat die hindernisse wat op

die plaas aangebring is, wel al verhinder het dat misdaad op die plaas voorgekom het. A is van

mening dat effektiewe en voldoende fisiese versperrings tot gevolg kan hê dat misdadigers



115

eerder na makliker teikens sal soek, veral as daar `n kombinasie van fisiese hindernisse

aangebring is wat as afskikmiddel dien. Besproeiingsmateriaal wat in die lande lê, kan nie

effektief beskerm word anders as deur middel van swerfwagte nie en daarom speel fisiese

hindernisse in sodanige geval geen rol nie. Volgens A is hulle in die proses om aluminium-

besproeiingsmateriaal te vervang met plastiese pype wat ondergronds gelê word.

4.6 Geïllusteerde kondensering van die belewenisse van A wat lig werp op die

misdaadervaring

Uit die samevatting van die sekwensie van gebeurtenisse tree een tema duidelik na vore,

naamlik A se ervaring rakende die hantering van en/of swak dienslewering ten opsigte van

strafsake deur die SAPD. Die feit dat A min aan die misdaadsituasie self en die

daaruitvoortspruitende polisieoptrede kan doen, wek gevoelens van woede, frustrasie en

moedeloosheid op. Die feit dat dieselfde misdade by herhaling op die plaas voorkom, dra by

tot verdere frustrasie.  A voel dat sy hande afgekap is en dit skep onsekerheid, omdat A nie

weet hoe om situasies te hanteer nie. Volgens hom “weet mens nie altyd hoe om te reageer

nie. Dit help nie jy kry die polisie nie, hulle kom dalk net die volgende dag op jou lyk af”. Die

ander protokolle staaf A se ervaring van swak dienslewering en gevoelens van frustrasie en

veral moedeloosheid weens die sporadiese reëlmaat waarmee misdade op die plase voorkom.

Twee prominente aspekte word geïdentifiseer uit A se belewenis van misdaad, naamlik die

onvermoë van die SAPD om sake suksesvol op te los deur misdadigers te arresteer en

tweedens die verskonings wat die polisie gereeld aanvoer wat logistieke probleme betref.

Die ontdekking van die misdaad self wek andersins ook woede op, “ek was kwaad… en sou

seker die ouens geskiet het as ek hulle in my huis gekry het”. Die woede wat misdaad as

sodanig by A opwek, loop uit op moedeloosheid en frustrasie omdat die polisie vol

verskonings is en nie altyd spoedig reageer op klagtes nie, “elke keer was daar `n ander

verskoning. Ons het maar self gekyk wat ons kon kry. Toe hulle die volgende dag kom, was

alles verby; dit was te laat”.

A se ervaring is dat die SAPD nie daarin slaag om misdaad effektief op plase te voorkom nie,

“Nee, hulle slaag glad nie… ek dink nie die polisie word reg aangewend vir dit waarvoor
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hulle opgelei word nie...”. Sodanige swak dienslewering deur die SAPD skep `n onsekerheid

by A en laat hom twyfel aan die vermoë van die polisie om misdaad effektief aan te spreek.

“Ek dink die misdadigers weet die polisie kom `n paar ure laat of moontlik eers die volgende

dag… dan het die polisie nie eers `n voertuig beskikbaar nie. Hulle kom eers die volgende

dag. Met so iets kan jy nie misdaad bekamp nie. Dit gebeur gereeld…”. A verduidelik dat hy

dieselfde verskoning wat die polisie aanvoer, miskien een of twee keer kan regverdig. Dit is

egter nie aanvaarbaar dat die logistieke probleme soos die tekort aan voertuie en mannekrag,

aangevoer word as rede waarom daar nie reageer kan word op `n gerapporteerde klagte nie.

A kritiseer nie net nie en toon begrip vir die polisie se dilemma en verduidelik dat daar

moontlik verskeie redes is vir die swak dienslewering, “ek dink nie die polisie word reg

aangewend vir dit waarvoor hulle opgelei word nie…daar kom`n polisie-inspekteur nou die

saak ondersoek, dan skryf die ouens, hulle skryf soos ek in standerd een geskryf het… die

verkeerde ouens doen die verkeerde werk… hy doen nou iets waarvoor hy nie opgelei is nie…

hy kry nie oefening daarin nie. Dit is wat hulle oneffektief maak.”

Vir A is dit voorts nie aanvaarbaar dat die polisie net gesien word wanneer klagtes aangemeld

word nie. A wil meer polisiepatrollies sien, hy verwag meer gereelde opvolging en

terugvoering op gerapporteerde klagtes. Gevoelens van frustrasie ontwikkel wanneer daar

gewag word vir die SAPD om op klagtes te reageer. “Daar was kere gewees dat hulle nie eens

`n voertuig gehad het nie… ons sit met inligting… inligting wat nou moet opgevolg word, dan

het die polisie nie eers `n voertuig beskikbaar nie. Hulle kom eers die volgende dag… Ons

moes hulle oor en oor bel… Elke keer was daar `n ander verskoning. Ons het maar self gekyk

wat ons kon kry… Lyk my dit is net as hulle iets het, dat hulle terugkom na jou toe. Dit is die

leemte en ek sou wou hê dat hulle meer moet uitkom en meer vrae vra… hulle kan patrollies

op die plase doen. Ek sal dan baie rustiger slaap.” Spoedige optrede deur die polisie en die

wete dat gereelde polisiepatrollies plaasvind, sal die onsekerheid en kommer wat boere het, in

`n mate verlig.

4.7 Beskrywing van die psigologiese struktuur van A se ervaring met misdaad

Aanvanklik was A baie gefrustreerd wanneer misdaad op die plaas voorgekom het. Met

verloop van tyd het A die misdaad as `n normaliteit begin “aanvaar” deur die situasie te
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bestuur en as `n dagtaak aan te spreek. A het sy toesighouers se werk sodanig verryk dat hulle

in staat is om die nodige aksies te neem wanneer dit by die rapportering van misdaad kom. A

se toesighouers het hom net dienooreenkomstig ingelig, byvoorbeeld wanneer daar toerusting

gesteel is. Hierdie aksie het dit vir A makliker gemaak om die rapportering van misdaad as net

nog `n bykomende probleem te aanvaar en dit as deel van sy normale dagtaak te beskou.

Die diefstal van maatskappytoerusting het A anders ervaar as toe daar by sy huis ingebreek en

sy privaatheid geskend is. Dit inbraak by A se huis het hom woedend gemaak en A het gevoel

dat hy kon moor. A het nou persoonlik finansiële verliese ervaar wat nie so maklik vervang

kan word soos die maatskappy se toerusting nie. Die feit dat die misdadigers tydelike

plaasarbeiders was, het A in so mate teleurgestel dat hy nie meer so maklik tydelike

plaasarbeiders vertrou nie.

Dit is veral na die inbraak by A se huis wat hom meer bewus gemaak het van sy

verantwoordelikheid vir sy gesin se veiligheid.

4.8 Die essensiële psigologiese struktuur rakende die misdaadervaring

Die werkswyse wat deur Van Vuuren en Ladikos (1985:18) beskryf word vir die vasstelling

van die essensiële psigologiese struktuur, is gevolg en word vervolgens uiteengesit. Al ses die

protokolle is aan dieselfde proses onderwerp soos wat in hierdie hoofstuk met A se

uiteensetting beskryf word. Voorts is gepoog om `n algemene struktuur vir die

misdaadervaring daar te stel, soos goed weerspieël word in A se ervaringe. Die psigologiese

struktuur van A se belewenis van misdaad word deur die ontleding van die ander protokolle

bevestig, uitgebrei en aangevul.

Alhoewel elke persoon se belewenis uniek is, word daar na die invariansie van die ontledings

gesoek. Die strewe is om `n hoër vlak van abstraksie te bereik. Omdat die insluiting van al die

protokolle se individuele ontledings hierdie verslag besonder lywig sal maak, word daar

volstaan met die volledige ontleding van een protokol soos hierbo na verwys. Elkeen van die

protokolle is egter aan dieselfde proses onderwerp en elke aanhaling wat dus hier weergegee

word, is uit die protokolle onttrek. Die laaste stap behels dat al die protokolle, asook

samevattings van die essensie van al die subjekte se vertellings, die geïllustreerde
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kondenserings en die psigologiese struktuur van elke individuele subjek se belewenis van

misdaad wat volgens Van Vuuren en Ladikos (1985:18) aan die volgende vraag onderwerp

word: Wat is die essensie tot die psigologiese struktuur van enige ervaring van misdaad in

dieselfde omstandighede?

4.8.1 Antisipasie van dienslewering deur die SAPD

Die plaasbestuurder aanvaar dat misdaad `n alledaagse fenomeen is en verwag nie

wonderwerke vanaf die SAPD nie. Dit is egter duidelik dat al die boere, buiten een, frustrasie

ervaar wat die dienslewering van die SAPD betref. Die positiewe dienslewering is soos volg

ervaar: “Verder kry ek baie goeie samewerking van die polisie. Ek het geen klagte teen die

polisie nie.” Die meerderheid subjekte ervaar egter swak dienslewering en reageer met meer

negatiewe stellings uit die protokolle soos, “die polisie beteken niks”; “die polisie help niks,

hulle lewer geen bydrae om misdaad te voorkom nie”; “I can`t rely on the police”, they are

hopeless.”; “Ek kan nie eens aan iets dink wat die polisie self opgelos het nie. Dit is maar die

publiek wat inligting self deurgee. Sonder die publiek is hulle (polisie) niks.”

Die verwagting wat dienslewering betref, verwys eerder na die plaasbestuurder se frustrasie

met die SAPD se logistieke probleme en nie altyd na die diens of mensintervensie

(hulpvaardigheid van die polisiebeampte) self nie. “As daar reeds `n misdaad gepleeg is en as

die ouens (polisie) by jou uitkom, is hy vreeslik gewillig, hy is behulpsaam maar dan is dit

reeds te laat”; “Met die polisie self het ek nie `n probleem nie, hulle behandel jou goed, seker

omdat ek die ouens ken. Dit is hulle logistiek waarmee ek `n probleem het”; “They are helpful

but not effective”; “Ek moes die polisieman met my eie voertuig rondry want die polisiestasie

het nie petrol gehad nie. Hy het met `n ‘lift’ (geleentheid) gekom tot hier, dit is vir my

onaanvaarbaar.”

Die plaasbestuurder aanvaar dat hy nie die enigste persoon is wat aanspraak maak op die

SAPD se diens nie, maar verwag ten minste dat die polisie binne `n redelike tyd opdaag

wanneer `n klagte gerapporteer en ondersteuning verlang word. Die ou verskoning van “geen

vervoer nie” skep die persepsie dat die SAPD nie bevoeg is om misdaad te voorkom nie. Die

probleem kan daarom eerder by bestuur gesoek word, wat moet verseker dat die polisieman

op grondvlak in staat gestel word om sy werk te kan doen. Hierdie verwagtinge van beter
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dienslewering wat nie realiseer nie, skep dan die persepsie dat die polisie nie in staat is om

misdaad te voorkom en sake suksesvol te ondersoek nie. “Hier is geen polisiëring nie, geen

polisiepatrollies nie”; “Ek meen die polisie het geen infrastruktuur om misdaad te bekamp

nie”; “Die polisie help niks, lewer geen bydrae om misdaad te bekamp nie”; “Ek sê nie hulle

(die polisie) moet dadelik kom as mens hulle bel nie, maar hulle kan darem vinniger reageer.”

Die nie-lewering van effektiewe dienste het tot gevolg dat die boer ervaar dat misdaad

eskaleer sonder dat die regering `n oplossing vir die misdaadfenomeen het. Hierdie swak

dienslewering van die polisie, motiveer die boer om tot aksie oor te gaan in die sin dat hy nou

op homself aangewese is om sy bates te beveilig. Die aspek het al so endemies geword dat

swak dienslewering as algemeen aanvaar word en `n positiewe reaksie by die boer ontlok wat

in die volgende konstituent (afdeling) uitgelig word.

4.8.2 Reaksie

Aangesien die polisie nie wat dienslewering betref aan die verwagtinge van die

plaasbestuurder voldoen nie, is die boer nou genoodsaak om self stappe te doen om huis en

haard te beskerm. “Ons het maar self gekyk wat ons kon kry. Toe hulle die volgende dag kom

was alles verby”; “Elke boer in die omgewing het `n alarmstelsel… hy het `n

veiligheidsheining op. Dit is alles hindernisse, maar kos jou `n klomp geld”; “Ek dink

misdaad sou toeneem as hulle (privaat sekuriteitsmaatskappye) nie daar was nie, hulle speel `n

positiewe rol”; “Ons doen maar self wat ons kan, ons pas ons goed beter op en dink twee keer

voordat jy iets net so los. Jy sluit dit nou toe.”

Dit is duidelik uit die protokolle dat boere nou groter “eienaarskap” neem van die maatskappy

se bates en beter daarna omsien. Waar verliese weens misdaad boere voorheen in `n mindere

mate gehinder het, besef hulle nou die waarde daarvan om misdaad te voorkom eerder as om

die frustrasie van oneffektiewe dienslewering van die SAPD te ervaar. Dit is minder

moeitevol om te voorkom dat iets gesteel word deur effektiewe stappe te neem, as om vir die

SAPD te wag om die saak op te los. Sommige boere rapporteer net verliese aan die SAPD vir

versekeringsdoeleindes en nie met die verwagting van arrestasie, terugvinding van die

gesteelde items of suksesvolle vervolging nie. Die feit dat daar nie altyd staat gemaak kan

word op vinnige diens van die SAPD nie, het tot gevolg dat boere nou meer paraat is en meer

bewus is daarvan dat hulle die slagoffers van `n plaasaanval kan word. “Ek sou sê ons is nou
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meer sekuriteitsbewus, dink voordat jy iets doen”; “ Ons is nou meer paraat, jy is meer

ingestel op veiligheid, om onsself te beskerm”; “ Ek is nou na die voorval meer bewus van

wat om my aangaan. Ek wag nie meer dat dinge eers moet gebeur nie, maar sal byvoorbeeld

`n lig vervang as ek sien dit brand nie meer nie. Voorheen sou ek dit los.”

Een positiewe aspek wat duidelik na vore tree, is die feit dat boere besef dat teen die

agtergrond van die huidige hoë misdaadsyfer, hulle dit nie kan bekostig om met die hande

gevou te sit nie. Daar word fisies aandag gegee aan die misdaadprobleem en boere is

byvoorbeeld bewus van die waarde van fisiese hindernisse, asook die voordele wat

swerfwagte inhou. Hulle maak meer en meer gebruik van privaat sekuriteitsmaatskappye om

bates op die plaas, veral buite gewone werksure, op te pas. Sodanige stappe het tot gevolg dat

al hoe minder op die SAPD se dienste staat gemaak word wat die voorkoming van misdaad

betref. Dié konstituent binne die raamwerk van die boer se misdaadervaring, wek `n besef van

die waarde van misdaadvookomingsaksies. Hoewel al die boere nie waarde heg aan die

vermoë van die polisie om misdaad suksesvol op te los nie, gee al die boere te kenne dat meer

gereelde plaaspatrollies deur die SAPD misdaad kan voorkom. “As daar meer patrollies is

deur die polisie, kan misdaad voorkom word. Hulle moet hulle infrastruktuur regkry om meer

patrollies op plase te doen”; “… sigbaarheid van die weermag en polisie op `n patrolliebasis

enige tyd van die dag of nag. Hoe meer sigbaar hulle is, hoe minder kans is daar vir misdaad”;

“ I want continuous police patrols, especially during the night.”

Die reaksie op en gevolglike optrede van die boere as gevolg van die swak dienslewering van

die SAPD, blyk direk daartoe te lei dat boere meer paraat is en voorkomend optree om

misdaad op plase te verminder. Hierdie aspek word as konstituent drie geïdentifiseer.

4.8.3 Voorkoming van misdaad

Die derde konstituent wat die boer se ervaring van misdaad op die plaas aanraak, lig die feit

duidelik uit dat boere paraat is en veral aandag gee aan verskeie aspekte, wat onder andere

fisiese hindernisse om misdaad op plase te probeer voorkom, insluit. Die konsep fisiese

hindernisse behels onder andere dat boere hul bates beskerm deur teikenverharding,

byvoorbeeld deur diefwering voor vensters aan te bring of stoorkamerdeure met hangslotte te

versterk. Sodoende voel hulle meer gerus. Die boere besef hulle is maar eintlik op hulself
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aangewese wat die voorkoming van misdaad betref. “We focus a lot on extra security

measures that cost a lot of money that could have been invested in production”; “Sover

moontlik bring mens maar fisiese aspekte in om dit moeiliker vir die misdadiger te maak en

om jouself ook vroegtydig te waarsku”; “As jy nie as plaasboer iets doen nie, gaan die polisie

jou nie help nie. Jy moet maar self vir jou `n alarmstelsel in jou huis aanbring, jy moet maar

self seker maak dat jy diefwering en `n alarmstelsel by jou skure het, of wagte”; “Ons het die

plaas toegespan, ons is nog nie klaar daarmee nie. Ons het van ses tot ses in die aand

sekuriteit. Oral waar ons kan, het ons ligte”; “Dit (fisiese hindernisse) sal seker nie totaal en al

misdaad verhinder nie, maar dit maak dit net moeiliker vir die misdadigers. Ek dink dit help

ons baie.”

Sonder hierdie teikenverhardingsmaatreëls sou misdaad `n nog groter invloed op die

lewenskwaliteit van die boere gehad het. Die vrees vir misdaad en die moontlikeid om die

slagoffer van `n plaasaanval te word, sou andersins ondraaglik wees. “As gevolg van `n

potensiële aanval moet ons alles gesluit hou en te alle tye `n wapen byderhand hê”; “Ons

maak seker dat die huis gesluit is teen slapenstyd, of as ons na donker in die huis kuier,

byvoorbeeld voor die televisie. Die plaashuis en buitegeboue is ook met `n lokale

alarmsisteem toegerus wat in ‘sleep mode’ (slaapmode) geaktiveer word wanneer ons gaan

slaap. Ek het altyd `n vuurwapen byderhand.”

Dit wat die boere daagliks hoor en sien in die media en gemeenskap, blyk beslis die

paraatheid van boere te beïnvloed en daarom is hulle bewus van misdaad en poog deurentyd

om die probleem daadwerklik aan te spreek. Hoewel al die boere nie dieselfde waarde heg aan

teikenverharding nie, ervaar boere dat fisiese hindernisse een van die maatreëls is wat

geïmplimenteer kan word ten einde huis en haard beter te beskerm. “Ek dink dit

(teikenverharding) het tog waarde”; “Daar kan seker nooit genoeg gedoen word nie.”

4.8.4 Invloed van misdaad op lewenskwaliteit

Hierdie konstituent fokus op die invloed wat misdaad op die lewenskwaliteit van boere het.

Die individu se bewegingsvryheid word aan bande gelê, veral in gevalle waar misdaad sy

persoon raak en hy al self die slagoffer van `n misdaad was. “Ons gaan nie eintlik in die aand

meer uit nie. Wel, sedert die inbraak is ons maar versigtig”; “Ek slaap nie meer lekker in die
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nag nie. Ek wonder soms wanneer kom hulle weer. Honde kan jou nie eens meer waarsku

nie”;“Ons ry baie minder in die aand. As ons ry en terugkom, kyk ons eers waar die honde is.

As die honde nie uitkom nie, weet ons daar is iewers `n probleem”; “I am fed-up of worrying

about crime. I want to enjoy my life. I can`t visit during the weekend before getting security to

watch my house when I am away”; “Dit (misdaad) beïnvloed my defnitief in die sin dat as dit

donker word, ons die huis sluit en binne bly. Ons gaan nie onnodig uit nie. Ons sorg dat dit

wat nog in die voertuie is, uitgehaal word. Ons is absoluut bewus daarvan dat ons die

slagoffers van `n plaasaanval kan word.”

Hierdie invloed wat misdaad op die boer en sy gesin het, word nie noodwendig net beleef

wanneer misdaad op die plaas voorkom nie. Dit is `n situasie wat spruit uit en aangeblaas

word deur beriggewing in die media en onderlinge gesprekke tussen boere rakende misdaad

wat oor die algemeen in die omgewing voorkom. “Mens is maar bewus van voorvalle wat

daagliks rondom ons gebeur en dit is moontlik dat dit enige dag, enige plek met jou kan

gebeur.” Die boere is bewus van die voorvalle wat op mekaar se plase plaasvind en omdat dit

`n alledaagsheid is, is dit vir die boer onmoontlik om die misdaadkwessie vir `n oomblik uit sy

gedagtes te weer. “Misdaad het `n 100%-uitwerking op ons sosiale lewe.” Sommige van die

subjekte is ook direk verantwoordelik vir sekuriteit op die onderskeie plase en is daarom meer

sekuriteitsbewus. Elke voorval op die plaas word onder hulle aandag gebring en dit word voor

die verantwoordelike boere se stoep gelê om misdaad-verwante probleme op te los.

“Sekuriteit is `n ‘job’ wat net vir my gegee is en een wat ek nie wil hê nie.”

4.8.5 Vertroue en lojaliteit

Die vyfde konstituent van misdaadervaring sonder die vertroue uit wat die boer in sy

plaasarbeiders stel rakende die voorkoming en/of oplossing van misdade op die plaas. Die

vereiste vir goeie onderlinge vertroue lê in die menswaardige behandeling van en

belangstelling wat die boer in sy werkers toon. “As ek nie goed met my mense oor die weg

gekom het nie, sou hulle my nie kom sê (inligting rakende `n inbraak) het nie. Daarom

behandel ek my my mense goed, ek weet (hulle) gaan my weer help”; “Ek kan nie aan `n

persoon (permanente plaasarbeider) dink wat misdaad sou pleeg, steel om homself te verryk

nie”; “ Ek dink dit word gedoen (gee van inligting) uit lojaliteit en omdat ons mekaar

vertrou”; “Ek weet nie van enige van my permanente werkers wat al betrokke was by misdaad



123

nie”; “Lojale werkers het `n invloed op misdaadvoorkoming. Dit is hulle wat mens kan

vertrou.”

Die betrokke boere vertrou en maak baie staat op veral hulle senior plaasareiders om

behulpsaam te wees met die voorkoming van misdaad. “As hier byvoorbeeld ouens

(vreemdelinge) sit langs die deurpad, of as daar vreemde mense by die kruising sit, dan gaan

jaag hulle hul gou, hoor, my bestuursouens. Hulle sê vir my daai ou sit hier en kyk wanneer

loop die mense en hy kyk wat ons bewegings is. As die mense nie lojaal was nie, sou hulle nie

die goed gerapporteer het nie. Hulle sou dan self gesteel het en goed sou weggeraak het”;

“Met goeie verhoudings tussen die twee partye (bestuur en plaasarbeiders) kan misdaad

geminimaliseer word. Dit is ons uitgangspunt om goeie onderlinge vertroue op te bou. Dit is

wanneer jy lojale werkers kry en hulle nie by misdaad betrokke raak nie, maar eerder help om

dit uit te skakel”; “Everyone on the farm must be a farm manager and security at the same

time”; “Ek dink die moontlikheid is baie sterk dat die mense (plaasarbeiders) sou oorgaan tot

misdaad as hier nie goeie werksverhoudinge is nie.”

5. Samevattende kommentaar

Die soeke na die essensiële struktuur van die boer se belewenis van misdaad op die plaas het

gelei tot die uitlig van vyf konstituente wat die misdaadervaringsaspek as `n tema aanspreek.

Hierdie konstituente saam skep `n volledige weergawe van misdaadervaring en gee betekenis

aan hoe die boer misdaad in sy totaliteit beleef. Die geïdentifiseerde konstituente is die

volgende:

Ø Antisipasie van diensleweringsvlakke deur die SAPD.

Ø Reaksie wat voortspruit uit frustrasie weens swak dienslewering.

Ø Voorkoming van misdaad as verlengstuk van konstituent twee.

Ø Invloed van misdaad op lewenskwaliteit.

Ø Vertroue en lojaliteit.

Dit het duidelik uit hierdie kwalitatiewe sessies geblyk dat subjekte waarde heg aan die

belangstelling in hulle opinies rakende misdaad. Stellings soos “Jy is die eerste mens met wie

ek openlik oor die probleem kan praat” en “Niemand luister na die boer nie, ons maak maar
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ons eie plan”, bevestig die indirekte waarde van navorsing. Alhoewel bostaande

geïdentifiseerde konstituente in `n sekere sin verwag is weens die daaglikse mediaberigte in

dié verband, was dit nogtans interessant dat al die subjekte oor dieselfde ervarings beskik.

Hierdie debatte is in hulle eie reg belangrik, aangesien dit standaarde in die algemeen

evalueer. Die konstituente stel voorts `n venster daar, waardeur die ervaring van misdaad in

dialoog met ander perspektiewe geplaas word.

Aan die hand van `n erkende metodologiese werkswyse is subjekte deur middel van dialoog

die geleentheid gegun om hul ervarings te deel. Die totale veld en nie net die individu nie, is

binne metodologiese konteks geplaas. Die resultaat het duidelik na vore getree soos daar aan

die onderskeie protokolle gewerk is, hoewel dit tot `n sekere mate tog voorspelbaar was.


