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HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 DOEL VAN ONDERSOEK 

Die doel van hierdie ondersoek is om die vrugbaarheids

verwagtinge van Kleurlingvroue in die Kleurlingwoonbuurt, 

Eersterust, Pretoria, te ontleed. Die aangeleenthede wat 

ondersoek word, is die volgende:- Die huidige, begeerde en 

verwagte kindertal van die vroue asook die redes vir die be

gee~de kindertal. Ten slotte word in die probleemstelling 

die vraag gestel of sosio-kulturele faktore soos huistaal, 

huwelikstaat, kerkverband, plek waar mans en vroue opgegroei 

het, grootte van gesinne waaruit mans en vroue afkomstig is, 

ouderdom, ouderdom by huweliksluiting, huweliksduur, onderwys

peil van mans en vroue, inkomste van mans en vroue asook hulle 

gesamentlike inkomste, en beroep van die mans en vroue, enige 

verband hou met die huidige, begeerde en verwagte kindertal 

van die vroue. 

In verskeie lande soos byvoorbeeld Amerika, Engeland, 

Holland, Japan en Indie word die belangrikheid van bevolking

studies besef en word dit veral gedoen met twee doelwitte voor 

oe, naamlik eerstens, om die geboortesyfer te verhoog, en 

tweedens, om in lande soos Japan, Indie en Thailand, die hoe 

geboortesyfer deur middel van gesinsbeplanning te verminder. 

Hoe belangrik die geboortesyfer werklik is, blyk uit die 

volgende aanhaling van Campbell en Patterson~ 11Whether or 

not to have another child is an important decision, both from 

a personal and a national point of view. If married couples 

in the United States were to have an average of 2.5 births by 

the time they completed their families, the population would 

eventually level off and nParly stop growing. However, if 

 
 
 



- 2 -

couples had only one more child apiece, or 3.5 altogether, the 

population would double within 40 yearsu. (8, p.5.) 

In die Republiek van Suid-Afrika is nog geen bevolking

studies van hierdie aard onder die Kleurlinge gedoen nie en 

waar die bevolkingsgroei van die Kleurlinge tans baie vinniger 

as die van die Blankes is, kan hierdie ondersoek belangrike 

kennis insake die Kleurlinge se vrugbaarheidsvervvagtinge aan 

die lig bring. (In 1965 was daar 3,398,000 Blankes wat 19.0% 

van die bevolking in Suid-Afrika uitmaak, terwyl daar slegs 

1,750,000 Kleurlinge was, wat g.g~o van die bevolking uitmaak. 

Indien die huidige bevolkingsgroei gehandhaaf word, sal daar 

in die jaar 2,000, 7,033,000 Blankes wees wat slegs l6o8% van 

die bevolking sal uitmaak en 5 9 831,000 Kleurlinge, wat 13o9% 

van die bevolking in die Republiek van Suid-Afrika, sal uit

maak. (11, bl. A 12.)) 

Benewens die gegewens wat deur hierdie ondersoek aan die 

lig gebring is, het dit ook die verdere waarde dat moontlike 

veranderings \Vat in die vrugbaarheidsverwagtinge van die Kleur

lingvroue in Eersterust mag intree, veral nadat hulle meer 

onderrig in gesinsbeplanning ontvang het, deur latere onder

soeke aan die lig gebring kan word, en mag di t ook waardevolle 

vergelykende gegewens bied vir verdere vrugbaarheidsondersoeke 

onder Kleurlinges 

Aangesien hierdie ondersoek tot die woonbuurt Eersterust 

be perk was, en ook omdat slegs 'n klein persentasie Kleurling

vroue in die ondersoek betrek is, maak die ondersoeker geen

sins daarop aanspraak dat die gegewens verkry 'n algemene ten

dens onder die Kleurlingbevolking is nie. 

lo2 DIE OlTDERSOEKGROEP 

Om die ondersoek nie van 'n te groot omvang te maak nie, 

is besluit om 'n steekproef te trek. In die steekproefteorie 
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WOrd V8TCJUC!.C1.:'otol dat 0lk0 r;t.,:;I·eoon i.n f!i 0 bov-ulkingtSgroep f n 

ewe groat kans sal h~ om in die steekproef opgeneem te word, 

en daarom mag die gegewens ve:rkry wel as verteenwoordigend 

beskou word, vir die vroue wat in Eersterust woonagtig ist en 

wat aan die vereistes voldoen om in die steekproef opgeneem 

te word. 

Die enigste vereistes waaraan die Kleurlingvroue in die 

ondersoek moes voldoen 1 is dat hulle tussen 15 en 44 jaar oud 

moes wees, saam met hulle eerste mans, wettig of nie-wettig 

nie, leef en dat hulle in Eersterv.st woonagtig moes wees. 

l. 3 MET ODE V Al'J ONDE HS OEK 

Aangesien geen bronne beskikb~ar is waaruit vasgestel 

kan word hoeveel vroue in Eersterust woonagtig is wat tussen 

15 en 44 jaar oud is en nog saam met hulle eerste mans leef 

nie, is besluit om net 'n sekere aan·tal huise te be3oek. Al 

die vroue wat in die spesifieke huise woon en aan die vereis

-l~es van die ondersoek voldoen, is ondervra. 

Vooraf is van die afdeling 1\Tie-Blanke Sake van die Stads

raad van Pretoria vasgestel dat daar tydens di8 ondersoek 366 

ekonomiese, 524 sub-ekonomiese en 17 selfgeboude huise in 

Eerste rust is. In totaal dus 907 huise. 

Dit is besluit dat die ondersoekgroep uit minstens 250 

respondente moet bestaan. Aanvanklik is gemeen dat die getal 

verkry sou word indien elke tweede huis in die ondersoekgebied 

besoek word. Nadat die betrokke huise besoek is, is net 210 

vroue opgespoor wat aan die genoemde kvvalifikasies voldoen. 

Hiercp is al om die ander huis wat nie reeds in die steekproef 

opgeneem is nie besoek, en is daar uiteindelik 305 vraelyste 

·vol tooi. 

 
 
 



Beginnende by die suidwestelike hoek van die dorpsgebied 

is die eerste hoekhuis en daarna al om die ander huis besoek 

deur klcksgewys om die straatblok te loop. By die tweede 

straatblok is die eerste hoekhuis oorgeslaan en by die tweede 

huis be~in en by die derde straatblok is weer by die hoekhuis 

begin. Daar is altyd van die suidelike na die noordelike 

rigting met die strate afbeweeg om die betrokke huise in die 

straatblokke te besoeko 

Met die tweede deurwerk van die gebied, om die steekproef 

te vergroot 9 is dieselfde werkNyse gevolg~ 

Die samewerking van die vroue was baie goed soos getuig 

word uit die feit dat slegs vier vroue wat vir die ondersoek 

gebvalifiseer het, geweier bet om 'n vraelys te voltooi~ 

Onderhoude is slegs met die vroue gevoer en so ver 

moontlik is gepoog dat niema.nd anders tydens die orderhoud 

teenwoordig is nie. Dit het tussen 10 en 20 minute geneem 

om die vraelys te voltooi~ 

Die vraelys wat in die ondersoek gebruik is 9 is vooraf 

so ver as moontlik gekodifiseer en 'n voorbeeld hiervan ver

skyn in bylaag 1o Na afhandeling van die veldwerk, is die 

oop vrae gekodifiseer, die gegewens op ponskaarte oorgedra en 

masjinaal ve~verk. 

1.4 BEGRIPSBEPALING 

1~4~1 Kleur~ 

Om die begrip Kleurling te omskryf, is uiters moeilik. 

Verskeie omskrywings soos byvoorbeeld die wat verskyn in die 

Verslag van die Kommissie van Ondersoek insake die Kaapse 

Kleurlingbevolking van die Unie (1937), die Qlderdomspensioen

wet (Wet Nr. 22 van 1928, soos gewysig deur Wet Nre 34 van 

1931), die Wet op Ongeskiktheidstoelaes van 1936, die 
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proklamasie uitgegee onder die Bevolkingsregistrasiewet van 

1950, ensovoorts, is uiters vaag. 

Die doeltreffendste omskrywing van die begrip nK1eurling" 

is in 1960 deur die Departement van Kleurlingsake verskaf~ 

'n Vertaalde weergawe van die omskryw:.ng is:-

nPersone van gemengde afkoms wat hoofsaaklik stam uit 

verbintenisse tussen inheemse Hottentotte e.n nie-blanke 

groepe wat gedurende die vroee dae van die nedersetting in 

die Kaap ingebring is. In 'n sekere mate is daa1. ... 'n toe-

voegsel van Blanke bloed"o (12, p. 16. ) 

lo4o2 Eersterust 

Die ligging, ontstaan en ontwikkeling van die woonbuurt 

Eersterust, word volledig bespreek in 'n M.Ae verh~ndeling 

van Tjo van der Walt en sal hier slegs volstaan word met 'n 

paar aanhalings:-

nDie KleurlingV~Toonbuurt, Eersterust~ is gelee in die ge

bied wat as 'n groepsgebied vir die Kleurlinge van Pretoria 

geproklameer isn o (13, p. 31.) 

nEersterust is sowat agt myl noord-oos van die middestad 

van Pretoria gelee en i3 ma.klik met die pad en per spoor be

reikbaar. Dit is oos van die Blanke woonbuurtes East Lynne 

en Riverside gelee, noord--oos van Silverton en die Koedoes

poortse Spoorweg1vinkels, noord van Despatchdorp, en wes van 

die Bantoewoonbuurt Mamelodin. (13' p. 32. ) 

Tydens die ondersoek was daar reeds 907 huise in d1e 

woonbuurt opgerig, waarvan 366 ekonomiese, 524 sub-ekonomiese 

en 17 huise deur die eienaars self gebou is. 
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lc4.3 Huidige kindertld 

Onder huidige kindertal word in die ondersoek verstaan 

die aantal lewende kinders wat die vroue tydens die ondersoek 

gehad het. 

1.4o4 Begeerde kindertal 

Die hoogs moontlike getal kinders wat die vroue begeer 

sander inagneming van faktore wat die kindertal mag beperk, 

soos sterilisasie, sosio-ekonomiese faktore en houding van 

man, word hieronder verstaan. 

1.4.5 Venva ,te kinder~al 

Hiermee word bedoel die werklike getal kinders wat die 

vroue eendag sal he. ]'aktore ~nat veroorsaak dat die begeer--

de en ve~vagte kindertal van die vroue nie altyd ooreenstem 

nie, is latere steriliteit, houding van mans, siektetoestand 

en sosio-ekonomiese faktore soos inkomste, onderwyspeil, kerk

verband, ensovoorts. 

l. 4. 6 Vrugbaa:J?heidsve:rvvagtin_ge 

Wanneer in hierdie ondersoek van vrugbaarheidsvervvagtinge 

gepraat word, word bedoel die huidige, begeerde en verwagte 

kindertal tesame. 

1~4.7 Kontrase£~ie 

nContraception. Denotes any or all methods of avoiding 

conception, except celibacy and sterilization. These methods 

include periodic continence (rhythm), abstinence for long 

periods, withdrawal (coitus interruptus) as well as such 

appliance or chemical methods as condom, diaphragm, jelly and 

douche. This term is used with no moral connotation and as 

~ynonymous with such terms as birth control, conception con

trol, family limitation, family planning 9 preventive measures, 

and regulating conceptionn. ( 1, p. 498 .. ) 
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1. 4 ~ 8 !3 t erie 1 

Buiten die vroue wat steriel gebore is, sluit die begrip 

ook die vroue in wat in die verlede wel kinders gehad het 

maar in die toekoms nie weer kinders kan h~ nie. 

1. 4. 9 n~ns of vroue 

Wanneer in die ondersoek van mans of vroue gepraat word, 

word daarmee bedoel Kleurlingmans of -vroue wat in die steek

proef opgeneem iso 

1.4Gl0 Huweliksouderdom 

].~et huweliksouderdom word bedoel die ouderdom waarop die 

vroue in d~e huwelik getree het of saam met 'n man begin leef 

het. 
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HOOFSTUK 2 

PERSOONLIKE KE1TIYIEPJ<:E VAN DIE ONDERSOE:£5:~GROEP 

In hierdie hoofstuk sal aandag gegee word aan die per

soonlike kenmerke van die ondersoekgroep. Die kenmerke wat 

bespreek word, is ouderdomsverspreiding van mans en vroue, 

huistaal, huwelikstaat, ouderdom van vroue by huweliksluiting~ 

huv,reliksdnur, onderwyspeil van mans en vroue, inkomste van 

mans en vroue asook hulle gesament.like inkomste~ kerkverband, 

plek waar mans en vroue opgegroei het asook grootte van die 

gesinne waaruit mans en vroue afkomstig is. 

Die ondersoekgroep bestaan slegs uit vroue, maar aange

sien sekere van die man se persoonlike kenmerke ook 'n invloed 

op die houding van die vrou oor die grootte van die kindertal 

mag he, sal ook sekere van die mans se persoonlike kenmerke 

bespreek word. 

Aangesien in hierdie ondersoek met 'n spesifieke groep, 

naamlik getroude vroue wat tussen 15 en 44 jaar oud is en wat 

in Eersterust woon, gewerk worJ., is 'n vergelyking van die 

gegewens, met die vervat in die Statistiese Jaarboek van 1966 

en die bevolkingsensus oor die !v1etropoli taanse gebied van 

Pretoria, nie moontlik nie. 

2 • 2 OUDERDOrlfSVERSPREIDING 

In tabel 2.1 word die ouderdomsverspreiding van sowel 

die mans as vroue uiteengesit. 
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TABEL 2.1 

DIE OUDERDO~I.[SVERSPREIDING VAN DIE IviANS 
EN VROUE IN DIE ONDERSOEKGROEP 

Nfans Vroue 
Ouderdom 

% % G* G 

15 19 jaar 2 0.7 6 2.0 
20- 24 jaar 17 596 44 14.4 
25 29 jaar 57 18.7 77 25o2 
30 34 jaar 70 23.0 69 22o6 
35 39 jaar 55 18.0 54 17.7 
40 jaar + 104 34.1 55 18.0 

TOTAAL 305 100. o+ 305 100.0 

G* beteken nGetaln 

+ Weens benadering tot die eerste desimaal 
is die totaal nie altyd 100. a1o nie. 

Uit tabel 2.1 blyk dit dat slegs 'n klein persentasie 

Kleurlingvroue in die twee jonger ouderdomsgroepe (15 - 24 

jaar) voorkom, naam1ik 16.4 persent, terwy1 47o8 persent en 

35.7 persent vroue in die ouderdomsgroepe 25 tot 34 jaar, 

respektiewelik, voorkom. 

In die geval van mans kom slegs 6e3 persent in die ouder-

domsgroep 15 tot 24 jaar, 41.7 persent en 52.1 persent in die 

ouderdomsgroepe 25 tot 34 jaar en 35 jaar en ouer, respek-

tiewelik, voor. 

Die grootste enkele persentasie vroue, naamlik 25.2 per

sent, kom in die ouderdomsgroep 25 tot 29 jaar voor, terwyl 

by mans die grootste enkele persentasie, naamlik 34.1 persent, 

in die ouderdomsgroep 40 jaar en ouer voorkom. By beide ge-

slagte kom die tweede hoogste persentasie (23.0% mans en 

22.6% vroue) in die ouderdomsgroep 30 tot 34 jaar in die 

steekproef voor. 
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2-.3 HUIST.AAL 

Die verspreiding van die huistaal van die ondersoek-

groep wurd in tabel 2o2 uiteengesit. 

TABEL 2.2 

DIE HUISTAAL VAN DIE O~IDERSOEKGROEP 

Huistaal G % 

Afrikaans 279 91.5 
Engels 15 4$9 
Afrikaans en Engels 11 3:~6 

TOTAAL 305 lOOoO 

Blykens tabel 2.2 is 91.5 persent vroue in die onder-

soekgroep Afrikaanssprekend, 4.9 persent Engelssprekend en 

3.6 persent Afrikaans- en Engelssprekend. 

In 'n ondersoek gedoen deur Grove*, in 1966 te ]/Iaraba-

stad, Pretoria het ook hy gevind dat die grootste persentasie 

Kleurlinge in sy ondersoekgroep Afrikaanssprekcnd is, naamli~ 

90.5 persent. In teenstelling met di~ ondersoekgroep het 

meer Kleurlinge in sy ondersoekgroep Afrikaans en Engels as 

huistaal aengegee as net Engels, naamlik 7.0 persent teenoor 

2.5 persent Engelssprekendes. 

2 • 4 HUWELIKST .. A.AT 

Tabel 2.3 dui die huwelikstaatverspreiding van die 

ondersoekgroep aan. 

* Grove, Do: §os~a!e afstand tussen Kleur!inge en Indi~rs 
in Pretoria, Ongepubliseerde ]If.A.-verhandeling, Uni
versiteit van Pretoria, 1967. 
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TABEL 2. 3 

DIE HuvTELIKSTAAT VAN DIE OI\TDERSOEKGROEP 

Huwelikstaat G % 

Nooi t getroud (Leef saam) 35 11.5 
G-etroud (Vvettig) 270 88.5 

r,:a.rA..AL 305 100.0 

Een v~n die vereistes waaraan die vroue in die onder-

soek moes voldoen, is dat bulle nog saam met hulle eerste man 

leef. Weduwees en geskeide persone is dus nie in die onder-

soekgroep ingeslui t nj __ e. 

Tabel 2a3 toon aan dat 88.5 persent vroue wettig getroud 

is en 11.5 persent saam met hulle mans leef maar nog nie 

wettig getroud is nie. 

2.5 DIE OUDERD0~\1 VA..N DIE KLEURLINGVROT.TE BY HUYVELIKSLUITil'JG 

Die ouderdom van die Kleurlingvroue by huweliksluiting 

word in tabe1 2.4 aangetoon. 

TABEL 2.4 

DIE OUJ)ERDOM VAN DIE VROUE BY HU'NELIKSLUITING 

Ouderdom by G % huwc;liksluiting 

15 - 19 jaar 102 33.4 
20 24 jaar 131 43.0 
25 29 jaar 60 19,7 
30 34 jaar 11 3.6 
35 - 39 jaar l Oe3 
40- 44 jaar 

TOTA1'-1.L 305 100.0 

Tabel 2 .. 4 toon duidelik aan dat meer as driekwart van 

die Kleurlingvroue in die ondersoekgroep getroud was voor 
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hulle 25ste jaar 9 naamlik 76.4 persent, tervvyl slegs 3.9 per-

sent vroue eers getrou hot nadat hulle die ouderdom van 30 

j as r be:ceik het. 

Amper die helfte van die proefpersone het getrou vanaf 

hulle 20ste jaar tot hulle 24ste jaar (43. 0%) te:rvvyl ook 'n 

baie groat persentasie vroue (33o4%) getrou het voordat hulle 

20 jaar oud was. 

Vanaf die ouderdomsgroep 20 tot 24 jaar daal die per-

sentasie vroue wat in die ouer ouderdomsgroepe trou vinnig 

tot by die ouderdomsgroep 40 tot 44 jaar. Geen vrou in die 

ondersoekgroep het eers in die ouderdomsgroep 40 tot 44 jaar 

getrou nie. 

2. 6 DIE HlJIIiELIKSDUUR VAN DIE ONDERSOEKGROEP 

In tabel 2.5 word die huweliksduurverspreiding van die 

vroue in die ondersoekgroep aangetoon. 

TABEL 2.5 

DIE HLTNELIKSDUUR VAN DIE VROUE 
IN DIE ONDERSOEKGROEP 

Huweliksduur G % 

0 - 2 jaar 45 14.8 
3 4 jaar 33 10.8 
5 - 6 jaar 36 11.8 
7 - 8 jaar 34 11"1 
9 -- 10 jaa.r 24 7.9 

11 - 12 jaar 28 9.2 
13 - 14 jaar 27 8.9 
15 - 16 jaBr 21 6.9 
17 - 18 jaar 12 3.9 
19 - 20 jaar 14 4.,6 
21 - 22 jaar 18 5.,9 
23 - 24 jaar 7 233 
25 - 26 jaar 4 1~3 

27 - 28 jaar 1 Oe3 
29 - 30 jaar 1 0.3 

TOTAAL 305 lOOeO 
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Dit b1yk uit tabe1 2.5 dat die grootste persentasie 

vroue (14.8%) tussen 0 en 2 jaar getroud was tydens die onder-

soek. Die tweede grootste aental vroue was tussen 5 en 6 

jaar getroud, naam1ik 1lo8 persent. 

Dit word ook uit die tabe1 duidelik dat die oorgrote 

meerderheid Kleur1ingvroue wat ondervra is tussen een en tien 

jaar getroud was naamlik 56.4 persent teenoor 33.5 persent en 

10.1 persent vroue wat tussen 11 en 20 jaar getroud en 21 en 

30 jaar getroud was respektiewelik. 

Uit bostaande gegewens word dit verder duidelik dat die 

oorgrote meerderheid vroue nie lank getroud is nie en die 

huidige kindertal nog aansienltk mag verander. 

2. 7 DIE ONDERWYSPEIL V.aN DIE rlrANS EN VROUE IN DIE ONDER
SOEKGROEP 

Die ondervvyspei1 van die mans en vroue in die ondersoek-

groep word in tabel 2.6 uiteengesit. 

TABEL 2.6 

DIE ONDERWYSPEIL VAN DIE MANS EN VROUE 

IN DIE 01IDERSOEKGROEP 

Mans Vroue 
Onderwyspei1 

G % G ~~ 

Was nooit op skoo1 nie 12 3.9 14 4.6 
Grade 2 0.7 2 Oe7 
Stcr 1 - 5 89 29.2 124 40c 7 
St. 6 111 36.4 84 27.5 
St. 7 - 8 62 2 Oo3 71 23.3 
St. 9 - 10 19 6.2 2 0.7 
St. 8 en diploma 3 1.0 8 2.6 
St. 10 en diploma 4 1.3 
St. 10 en graad 2 0.7 
St. 10, diploma en 

1 0.3 grand 

TOTliAL 305 100.0 305 1001!0 
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Tabel 2.6 toon aan dat die grootste persentasie (40.7%) 

vroue slegs st. l tot 5 geslaag het. Die tweede grootste 

groep vroue kom voor in die groep wat st. 6 geslaag bet, ge

volg deur die groep wat st. 7 tot 8 geslaag bet, naamlik 

27.5 persent en 23.3 persent respektiewelik. 

Geen vrou in die steekproef bet na st. 10 'n graad of 

diploma verwerf nie terwyl 2. 6 persent vroue na st. 8 'n 

diploma verwerf bet. 

Uit die tabel blyk verder dat 54.1 persent van die 

vroue, in die steekproef, boerskoolopleiding gebad het, ter-

wyl 46.0 persent geen of slegs laerskoolopleiding gebad hetQ 

Die grootste persentasie mans kom voor in die groep wat 

st. 6 geslaag het, naamlik 36.4 persent, gevolg deur die 

groep wat st. l tot 5 en st9 7 tot 8 geslaag het met respek

tiewelik 29.2 persent en 20.3 persent. 

Van die mans in die ondersoekgroep het 33.8 persent geen 

of slegs la.erskoolopleiding gehad, terwyl 66o2 persent ho8r-

skoolopleiding gehad het, waarvan 3"3 persent ook fn graad 

en/of diploma na st. 8 of st. 10 verwerf het. 

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit dat 'n grater 

persentasie mans in die ondersoekgroep hoerskoolopleiding 

gehad het as vroue en ook dat 'n grater persentasie mans as 

vroue 'n graad of diploma vervve rf het. 

2.8 DIE BEROEPSVERDELING VAN DIE JYT~NS EN VROUE IN DIE 
O:l~IDERS OEK GROEP 

In tabel 2o7 word die beroepsverdeling van die mans en 

vroue uiteengesit. 
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TABEL 2. 7 

DIE BEROEPSVERDELING V~T DIE ~1ANS EN VROUE 
IN DIE 01\JDERSOEKGROEP 

Beroep 
r\~ns Vroue 

G % G % 

Professionele of tegniese 
werkers 10 3.3 12 3.9 

Klerklike werkers/sters 13 4.3 2 0.7 
Arbeiders/sters 175 57.4 74 24.3 
Werkers/sters in die handel 4 1.3 1 0.3 
Persoonlike dienswerkers/sters 15 4o9 5 le6 
Geskoolde ambagslui 3 1"0 
Vervoerwerkers 67 22.0 
Pensioenarisse 4 1.3 
Huisvroue 209 68fl5 
Werkloses 14 4e6 2 0.7 

TOTAAL 305 100.0 305 100.0 

Uit tabel 2Q7 blyk dit dat 68.5 persent van die vroue 

in die steekproef huisvroue iso 

Van die vroue wat werk is 24.3 persent arbeidsters, 3c9 

parsent professionele of tegniese werksters en 1.6 persent 

persoonlike dienswerksters. 

Die grootste perse~tasie mans, naamlik 57e4 persent is 

arbeiders tervvyl ook 'n beie groat persentasie, naamlik 22.0 

persent, vervoerwerkers is, gevolg deur die beroep persoon-

like d ienswerkers met 4" 9 persent. 

Uit die voorafgaande blyk dit dus dat Kleurlingmans, 

in die steekproef, oor die algemeen nog die ongeskoolde be-

roepe vervul. Slegs 3.3 persent mans is professionele of 

tegniese werkers, 4. 3 persent klerklike werkers en lo 0 per

sent geskoolde ambagslui. 
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2.9 DIE I1TKO:MSTE VAN DIE PROEFPERSONE 

In tabe1 2 o8 word die inkomste van sowe1 die mans en 

vroue asook hu11e gesamentlike inkomste a":J.nget oon. 

T.ABEL 2.8 

DIE INKONISTE VAN DIE PROEFPERSOl\J"'E 

Inkomste Mans Vroue Gesamentlike 
i nkomste 

(maandeliks) 
G % % 'f~ G G 

Geen 13 4o3 211 69e2 9 3e0 
R 1 - 20 6 2.0 26 8A5 7 2.3 
R 21 - 40 73 23o9 44 14.4 55 18.0 
R 41 - 60 83 27.2 15 4.9 77 25.2 
R 61 - 80 71 23.3 4 1.3 64 21.0 
R 81 - 100 36 11.8 5 1e6 33 10fi8 
R101 - 120 9 3.0 31 10.2 
R121 - 140 8 2o6 9 3.0 
Rl41 - 160 4 1.3 5 1e6 
Rl61 - 180 1 Oo3 8 2.6 
R181 - 200 1 0.3 5 1.6 
R201 en meer 2 Oo7 

--= 
TOTAAL 305 100.0 3 05 ( 100.0 305 100G0 

Dit b1yk uit tabe1 2~~8 dat 69.2 persent vroue in die 

ondersoekgroep geen inkcmste van hulle eie gehad het nie. 

Van die vroue in die ondersoekgroep wat werk, ontvang 

14.4 persent, 'n inkomste tussen R21 tot R40 per maand gevo1g 

deur die groep wat Rl tot R20 per maand ontvang met 8o5 per-

sent van die vroue. 

Van die vroue wat werk ontvang 27.8 persent 'n salaris 

van R60 en minder per maand, tervvyl slegs 2.9 persent van die 

vroue 'n inkomste van R61 tot RlOO per maand ontvang. Geen 

vrou in die ondersoekgroep het 'n inkomste van meer as RlOO 

per maand ontvang nie. 
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Die grootste persentasie mans in die ondersoekgroep het 

'n salaris ontvang wat wissel tussen R2l per maand tot R80 

per maand. Die grootste enkele persentasie mans kom voor 

in die inkomstegroep, R41 tot R60 per maand, met 27.2 persent 

gevolg deur die inkomstegroep R2l tot R40 per maand met 23.9 

persent gevolg deur die inkomstegroep R61 tot RSO per ma.and 

met 23.3 persent. 

Slegs 19~3 persent van die ma.ns in die ondersoekgroep 

het 'n inkomste van R81 en meer per maand gehad, waarvan net 

7. 5 persent se i nkomste meer a.s RlOO per maand was. 

Wat die gesamentlike inkomste van die mans en vroue be

tref het die grootste enkele persentasie (25.2%) 'n maande

likse inkomste van tussen R41 tot R60 gehad. Die tweede 

grootste enkele persentasie, naamlik 21.0 persent proefper

snne kom in die geval voor in die inkomstegroep R6l tot R80 

per maand tervvyl die derde grootste enkele persentasie van 

proefpersone, naamlik 18.0 persent, in die inkomstegroep R21 

tot R40 per ma.and voorkom. 

Uit die tabel blyk ook verder dat 80.3 persent proefper

sone 'n inkomste van RlOO en minder per maand gehad het waar

van 3.0 persent geen inkomste gehad het nie. 

Slegs 0.7 p0rsent proefpersone het 'n gesamentlike in

komste van R201 en meer per maand gehad. 

2 C; 10 KERKVERBAND VAN DIE VROUE IN DIE STEEKPROEF 

Tabel 2.9 to_on die kerkverband van die vroue in die 

steekproef aan. 
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TABEL 2o9 
KERKVERBAND VAN DIE VROUE IN DIE STEEKPROEF 

Kerkverband 

Geen 
Nederduits Gereformeerde Kerk 
Nede-rdui ts Hervormde Yerk 
Gereform~erde Kerk 
Apostoliese Geloofsending 
Sektes 
n~etodiste 

Congregational 
Anglikaan 
Rooms-Katolieke Kerk 
Hindoe 
~lrohammedaan 

Ander 

TOTAAL 

G 

l 
64 

1 
50 
15 
14 
57 
74 

7 
22 

305 

% 

0.3 
16.4 

4.9 
4.6 
18~9 

24.3 

2.3 
7g2 

100.0 

Uit tabe1 2e9 blyk dit dat ampel" 'n kwart van die vroue 

in die steekproef lidmate van die Rooms-Katolieke Kcrk is, 

gevolg deur die Nederdui ts Gereformeerde Kerk met 21.0 per-

sent lidmate, die Anglikaanse Kerk met 18e9 persent lidmate 

en die sektes met 16~4 persent lede in die steekproef. 

Vo1gens tabel 2.2 was slegs 4.9 persent e~ 3.6 persent 

vroue in die steekproef Engelssprekend of Engels- en/of 

Afrikaanssprekend. Tabel 2.9 daarenteen toon egter aan dat 

meer as 20 persent vroue in die steekproef lidmate van die 

Engelse kerke is. 

2.11 PLEK WA.AR ].!TANS EN VROUE IN STEEKPROEF OORWl!;G~ND 

OPGEGROEI HET 

In tabel 2.10 word die plek aangetoon waar die mans en 

vroue in die steekproef oorwegend opgegroei hete 
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TABEL 2.10 
PLEK WAAR DIE ~!I.ANS EN VR QUE IN DIE STEEKPROEF 

OORWEGEND OPGEGROEI RET 

Mans Vroue 
Plek 

% G G % 

Plaas 14 4e6 19 6.2 
Plattelanuse dorp 51 16.7 59 19.3 
Groot dorp 18 5.9 17 5~6 

Stad 222 72o8 210 68~9 

T OT.AJiL 305 lOOeO 305 100~0 

Dit blyk uit tabel 2~10 dat die oorgrote meerderheid 

mans en vroue in die steekproef grotendoels in stede opge

groei het, naamlik 72e8 persent en 68~9 persent van die manf 

en vroue in die steekproef respektiewelik. 

Die tweede grootste groep vroue (19.3%) het in platte

landse dorpe opgegroei, terwyl 6.2 persent op 'n plaas en 

5.6 persent vroue in die steekproef in 'n groat dorp opge-

groei het. 

1Wat die mans in die steekproef betref het die tweede 

grootste groep (16.7%) ook in platte1andse dorpe opgegroei 

In teenstelling met die vroue het egter meer mans in die 

steekproef in 'n groot dorp as plaas opgegroei, naamlik 5c 

persent teenoor 4.6 persent respektiewelik. 

2.12 AANTAL KIJ\TDERS WAT DIE ],10EDERS VAN DIE J\1ANS EN VROtJE 

IN DIE STEEKPROEF GEHAD HET 

Tabel 2.11 toon die aanta1 kinders wat die mans en 

vroue, in die steekproef, se moeders gehad bet, aan. 

Tabe1 2 .11/ •••.• 

 
 
 



- 20 -

TABEL 2.11 

AANTAL KINDERS WAT DIE ]/IOEDERS VAN DIE :MANS 
EN VROUE IN DIE STEEKPROEF GEHAD HET 

Aantal ]ffans Vroue 
kinders G % G % 

1 16 5.2 8 2.6 
2 21 6.9 21 6.9 
3 27 8.9 18 5.9 
4 32 10.5 20 6.6 
5 27 8s9 30 9.8 
6 30 9.8 38 12.5 
7 41 13.4 23 7o5 
8 35 11.5 32 10o4 
9 19 6.2 30 9o8 

10 17 5.6 21 6.9 
11 en meer 40 13.1 64 21f>O 

TOTAAII 305 100.0 305 100.0 
- ·=· .,_,. '="' 

Tabe1 2.11 toon aan dat die grootste enkele persentasie 

naam1ik 21.0 persent, van die vroue uit gesinne kom wat uit 

ll of meer kinders bestaan het. 

Die tweede grootste enkele persentasie vroue, naam1ik 

12.5 persent, kom uit gesinne wat uit 6 kinders bestaan het, 

terwyl ook 'n groot persentasie vroue, in die steekproef, uit 

gesinne kom wat uit 8 kinders bestaan het 9 naamlik 10.4 per-

sent. 

In teenstelling met die vroue ko~ die grootste enke1e 

persentasie mans uit gesinne wat uit 7 kinders bestaan het, 

naamlik 13&4 persent. Die tweede grootste enkele persenta-

sie mans, naamlik l3ol persent, kom egter uit gesinne wat uit 

11 en meer kinders bestaan het. Net soos by die vroue kom 

die derde grootste groep mans (11.5%) ook ui t gesinne wat ui t 

8 kinders bestaan het. 
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Net minder as die helfte (49.8%) van die mans en meer 

as die helfte (55o6%) van die vroue kom uit gesinne wat uit 

7 kinders en meer bestaan het. Daarteenoor kom 'n baie 

klein persentasie mans en vroue, uit gesinne wat uit 'n 

klein kindertal bestaan het. Slegs 21.0 persent mans en 

15o4 persent vroue kom uit gesinne wat uit drie of minder 

kinders bestaah het. 
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HOOFSTUK 3 

VRUGBAARHEIDSVERAbiDERLIKES 

3.1 I1TLEIDING 

Verskeie faktore kan 'n invloed he op die vrugbaarheids-

verwagtinge van persone. In die hoofstuk en die volgende 

drie hoofstukke sal die faktore bespreek word. In hierdie 

hoofstuk 8a1 veral aandag gegee word aan die veranderlikes 

huidige, begeerde en verwagte kindertal. 'n Omskr,fiJing van 

die drie begrippe is reeds in Hoofstuk 2 gegee. 'n Ver-

ander1ike wat ook by die groep hoort, maar waaraan in die 

vers1ag nie aandag gegee is nie, is die idea1e kinderta1. 

3.2 HUIDIGE KI~illERTAL 

In tabe1 3.1 word 'n ontleding gegee van die huidige 

kindertal van die proefpersone. 

TABEL 3.1 

HUIDIGE KI1mERTAL VAN PROEFPERSONE 

0 1 2 3 
Sub-

4 5 6 Sub-
totaa1 totaal 

-~---

% % 1b 1~ G % % % % G % 

5.5 7.8 18.2 16~9 149 48.4 14 < 0 15.3 8e8 115 38.1 

7 8 9+ S~b-_ to aal TOTAAL 

1b % r~ G % G % 
4.6 3.3 5.5 41 13.4 305 100.0 

Tabel 3G1 toon aan dat die grootste persentasie vroue 

in die steekproef 'n huidige kinderta1 van drie of minder 
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het, gevo1g deur die vroue wat 'n huidige kindertal van vier 

tot ses het en laastens die vroue wat 1 n huidige kinderta1 

van sewe en meer het, naamlik 48.4 persent teenoor 38.1 per

sent en 13.4 persent onderskeidelik. 

Die meeste vroue in die ondersoekgroep het 'n huidige 

kinderta1 van twee (18.2%), gevo1g deur die vroue wat 1 n 

huidige kindertal van drie het (16.9%) en die vroue wat 1 n 

huidige kinderta1 van vyf bet (15.3%). 

Uit nie tabe1 word dit oak duideiik dat weinig van die 

vroue 1 n huidige kindertal van meer as ses het. Meer as 

driekvvart van die vroue bet 'n buidige kindertal van ses en 

minder. 

Hier moet egter gemeld word dat die huidige kL1dertal 

van die v~oue in die ondersoekgroep nag aansienlik kan ver

ander aangesien in die ondersoek ook persone ingeslu1t is 

wat nog maar kart getroud is en die fami1ie dus nag nie vo1-

tooi is nie. 

Aangesien in bierdie ondersoek nie bepaal kon word hoe

veal vroue 1 n huidige kindertal van 10, 11, ensovoorts ,, bet 

nie, is dit nie moont1ik om die gemiddelde huidige kindertal 

van die ondersoekgroep uit te werk nie. Indien die 17 vroue 

wat 1 n huidige k1ndertal van 9 en meer het, egter buite 

rekening gelaat word, is gevind dat die vroue wat 1 n huidige 

kindertal van agt en minder bet, 'n gemiddelde buidige kinder

tal van 3.2 het. 

Om die tevredenbeid van die vroue met die huidige kinder

tal te toets, is aan bulle die vraag gestel:- "Sou u op bier

die stadium meer of minder kinders, as wat u tans het, wou 

gehad bet? (Of in geval van vroue wat geen kinders het 

nie): Sou u graag op hierdie stadium kinders wou gehad het"? 
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In tabe1 3.2 word die tevredenheid van die vroue met die 

huidige kinderta1 weergegee. 

TABEL 3.2 

TEVREllE1Jl!Eill MET HUilli GE KINllERT.AL 

Huidige kinderta1 

Tevredenheid 0 - 3 4 - 6 7 en meer TOTAJJL 

% % % G % 

Meer 31.5 4.3 2.4 53 17.4 
Minder 22.1 49.5 63.4 116 38.0 
Tevrede 46.~ 46.1 34.2 136 44.6 

T OT.A.AL 100.0 100.0 100.0 305 100.0 

Uit tabe1 3.2 b1yk dit dat die grootste persentasie 

vroue wat 'n huidige kindertal v2n drie of minder het, te

vrede is met hu1le huidige kindertal, terwyl die tweede 
' 

grootste persentasie vroue graag meer kinders wou gehad het, 

naamlik 46.3 persent en 31.5 persent onderskeidelik. 

Opva1lend by die groep vroue wat 'n huidige kindertg,l 

van drie en minder het, is dat a!.Ilper 'n kwart van die vroue 

(22.1%) graag minder kinders wou gehad het. 'n Verk1aring 

vir die verskynsol is dat die klagte veral onder jong vroue, 

wat nog nie lank getroud is nie, mag voorgekom het. 'n 

Bewys vir die bewering is dat 25.6 persent van die vroue in 

die ondersoek vier ja.ar of korter getroud vJas en 4L 6 persent 

van die vroue 29 jaar of jonger was. 

Waar die grootste persentasie vroue wie 'n huidige kin-

derta1 van drie of minder het, tevrede is met die kinderta1, 

sou die meeste vroue wat 'n huidige kinderta1 van vier tot 
' 

ses en sewe en meer het graag minder kinder:3 wou gehad het, 

naam1ik 49.5 persent en 63.4 persent van die vroue onder

skeidelik, gevolg deur die vroue wat tevrede is met hulle 
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huidi,9'e kindertal en laastens die vroue wat graag meer 

kinders wou gehad het. 

Proporsioneel daal die persentasie vroue wat 'n groter 

huidige kindertal begeer, vinnig namate die vroue 'n groter 

kindertal het (0 - 3 kinders 31.5%, 4 - 6 kinders 4.3% en 

7 en meer kinders 2.4%). Tiieselfde tendens is waarneembaar 

by die vroue wat tevrede is met hulle huidige kindertal maar 

is die persentasie daling meer geleidelik (0 - 3 kinders 

46.3%, 4 - 6 kinders 46.l~o en 7 en meer kinders 34.2%). 

Tiie teenoorgestelde is egter geviad vir die vroue wat onte-

vrede is met hulle huidige kindertal. Hier is gevind dat 

namate die huidige kindertal groter word proporsioneel 'n 

groter persentasie vroue ontevrede is met die huidige kinder

tal (0 - 3 kinders 22.1%, 4 - 6 kinders 49.51r en 7 en meer 

kinders 63.41";). 

Tiie tabel toon verder aan dat die grootste persentasie 

vroue in die ondersoekgroep tevrede is met hulle huidige 

kindertal (44.6%), gevolg deur die vroue wat 'n laer huidige 

kindertal wou gehad het (38.0%) en laastens die vroue wat 

graag meer kinders wou gehad het (17.4%). nit kan egter 

aanvaar word dat die vroue wat ontevrede is met hulle huidige 

kindertal 'n veel grater persentasie-as die 38.0 persent uit

maak, aangesien baie proefpersone weens etiese en :norele oor

wegings gese het dat hulle tevrede is met hulle huidige kin

dertal, alhoewel hulle houding en ma.nier van antwoord net 

die teenoorgestelde aangetoon het. 

Om verder te bepaal hoe tevrede die vroue met hulle 

huidige kindertal is, is aan hulle die vraag gestel: 11Wat 

sal u se is die ideale kindertal wat Kleurling egpare, wie 

in stede woon, goed voor kan sorg11 ? Van die vroue het 7.5 

persent nie geweet vir hoeveel kinders hulle goed kan sorg 

nie, terwyl 60.3 persent gemeen het dat hulle vir drie of 
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mjnder kinders good kan sorg 9 gevolg deur 31.2 persent wie 

vir vier tot ses en 0.7 persent vroue wie kans gesien het om 

vir sewe en meer kinders in stede goed te sorg. 

Indien daarop ge1et word dat 'n groat persentasie vroue 

1iewer 'n laer buidige kindertal wou_ gebad bet en ook dat 'n 

vee1 grater persentasie vroue 'n huidige kinderta1 van vier 

tot ses en sewe en meer bet, as wat daarvoor kans sien om 

hulle goed op te voed in stede, moet tot die gevo1gtrekking 

geraak word dat by baie van die gesinne in die ondersoek 

geen geboortebeperking of gesinsbeplanning voorkom nie. 

In tabe1 3.3 word aangetoon hoeveel Vdn die vroue kennis 

dra van kontrasepsiemidde1e en ·.vord in tabe1 3.4 aangedui 

boevee1 van die vroue daarvan gebruik maak. 

TABEL 3.3 

DRA KENJ:US VAN KONTPJ\.SEPSIE~IIIDTISLE 

Ja Nee TO'l':..AL 

% G 

52.5 4'7.5 305 100.0 

T.ABEL 3.4 

MAAK GEBRUIK VAN KONTR.t\SEPSIEMIDDELE 

Ja Nee J101'.AAL 

'fo G 

13.1 86.9 305 100.0 

Uit tabe1 3.3 b1yk dit dat amper die he1fte (47.5%) van 

die vroue nie enige kennis van kontrasepsiemidde1e het nie. 

Tabe1 3.4 toon aan dat s1egs 13.1 persent van al die 

vroue in die steekproef van kontrasepsiemidde1e gebruik maak, 

ten1y1 van die vroue wat wel kennis dra van kontrasepsie

midde1e s1egs 25 persent daarvan gebruik rnaak. 
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Uit die voorafgaande twee paragrawe b1yk dit dus duide-

1ik dat weinig van die vroue in die ondersoek kennis dra van 

kontrasepsiemidde1e of daarvan gebruik maak. 

3.3 BEGEERDE KI1~ERTAL 

Die begeerde kindertal van die vroue word in tabel 3.5 

ont1eed. 

TABEL 3.5 

BEGEERDE KINDERTAL VAN PROEFPERSONE 

Weet nie 0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub-
totaa1 totaa1 

G % % % % % G % % % % G % 

87 28.5 0.3 1.6 10.5 952 66 21.6 23.6 5.6 14o8 134 44.0 
--

7 8 9 10 11+ Sub- TOTAAL totaa1 
o'' fO % o;~ % 76 G % G fo 

1.0 2.3 0.3 0.3 2.0 18 5.9 305 100.0 

'n Interessante verskynsel wat uit tabe1 3.5 na vore 

koJl is dat meer as 'n kwart van die vroue (28. 5~6) nie geweet 

het wat hu11e begeerde kindertal is nie. Hierdie verskynsel 

kan toegeskryf word aan die swak gesinsbep1anning soos reeds 

in die vorige onderafde1ing oar huidige kindertal bespreek is. 

Van die vroue wat wel geweet het wat hul1e begeerde kin-

derta1 is, begeer die grootste persentasie 'n kindertal van 

tussen vier en ses, naam1ik 44.0 persent, gevolg deur die 

vroue wat 'n kindertal van drie of minder begeer en 1aastens 

die vroue wat sewe en meer kinders begeer. 

Die grootste enke1e persentasie vroue het 'n bogP~rde 

kindertal van vier (23. 6~o), gevo1g deur die vroue wat •. 

begeerde kindertal van ses (14. 8%) het. Vroue wat we1 We 
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wat hulle begeerde kindertal is, begeer die minste 1 n kinder

tal van nul, nege en tien, naamlik 0.3 persent vroue in al 

drie gevalle. 

Dit was nie moontlik om die gemiddelde begeerde kinder-

tal per vrou ui t te werk nie aangesien 1 n groat persentasie 

vroue nie weet wat hulle begeerde kindertal is nie en oak 

nie vasgestel kon word hoeveel vroue meer as elf of slegs 

elf kinders begeer nie. Vir die vroue wat 1 n begeerde 

kindertal van tien en minder het, is die gemiddelde begeerde 

kindertal per vrou 4.2 kinders. 

Om vas te stel waarom die vroue 1 n spesifieke getal 

kinders ber-eer, is aan hulle die vraag gestel~ uWaarom wil 

u --- kinders hen? Die redes verkry op die vraag word in 

tabel 3.6 aangetoon~ 

TA5EL 3.6 

REDES VIR BE GEERDE KINDER'I'AL 

Redes 

Beplan nie kindertal 
Hou van ki nders 
Kinders kan mekaar opvoed 

1 t he
A 

Wil eweveel van beide ges ag e 
Finansieel 
Wil kinders goed opvoed 
Was altyd haar begeerte 
Is sieklik 

he
A 

Wil dieselfde getal as rna 
Kinders kan vir hulle sorg as hulle 

oud word 
Ret reeds genoeg 
Wil graag een van ander geslag he 
Hou nie van kinders 

TOTAAL 

G 

90 
16 

1 

10 
6 

131 
9 
5 
4 

11 

2 
18 

2 

3 05 

29.5 
5.2 
0.3 
3.3 
2.0 

43.0 
3.0 
1.6 
lo3 

3.6 

0.7 
5.9 
0.7 

100.0 

Uit tabel 3.6 blyk dit dat amper die helfte van die 

vroue in die steekproef (43.0%) as rede vir hulle begeerde 
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kindertal aangegee het dat bulle hul kinders goed wil opvoed. 

Ui t die onderhoude het di t geblyk dat met 11 goed opvoed" be

doel word 'n goeie geestelike en verstandelike opvoeding. 

Die tabel toon ook aan dat 1 n baie groot persentasie 

vroue, naamlik 29.5 persent, geen rede vir die begeerde kin

dertal kon gee nie, aangesien geen gesinsbeplanning toegepas 

word nie. Hierdie verskynsel staaf die bewering by tabel 

3. 5 gemaak, waar verklaar is dat die moontlike rede vir die 

groot persentasie vroue wat nie 1 n begeerde kindertal kon 

aantoon nie, toegeskryf kan word aRn swa~ gesinsbeplanning. 

'n Geringe aantal vroue het ander redes vir die begeerde 

kindertal aangetoon en het die persentasies gewissel van 

tussen 5.9 persent vir die rede, ~wil graag een van ander 

geslag he" en 0.3 persent vir die rede, ukinders kan mekaar 

cpvoed". 

3. 4. VERWAGTE KIJIJDERTAL 

In tabel 3 o 7 word die vervvagte kindertal van die vroue 

aangetoon. 

Weet nie 0 

G o;; 
I % 

90 2 9.5 0.3 

7 8 9 

'fo 

TABEL 3.7 

VERWAGTE Kll\illERTllL V.AN PROEFPERSONE 

2 3 
Sub-

4 1 totaal 
cy; % ~~ G r~ % 

1.6 5.6 9o2 51 16.7 17e7 

10 11 12 13 14 15 16 

% % % % 

5 6 
·--· --
r~ "l~ 

9o8 15.1 

Sub
totaa1 

G % 

Sub-
totaal 

G % 
130 42.6 

TOI'AAL 

G 

3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0. 3 3 4 11. 2 3 05 1 0 0. 0 

Net soos by die begeerde kindertal blyk di t ui t tabe1 

3. 7 dat ook meer ss 'n kwart van die vroue nie geweet het 

wat hulle ve~~agte kindertal is nie, naam1ik 29.5 persent 

van die vroue. 

 
 
 



- 30-

Die grootste persentasie vroue wat wel geweet bet wat 

bulle verwagte kindertal is, het 1 n verwagte kindertal tussen 

vier en ses (42.6%) gevolg deur die vroue wat 1 n verwagte 

kindertal van drie en minder bet (16.7%) en laastens die 

vroue wc:.t 1 n verwagte kindertal van sewe en meer bet (11. 2%). 

Die grootstc enkele persentasie vroue bet 1 n venvagte 

kindertal van vier (17.7%) gevolg deur die vroue wat 'n ver

wagte kindertal van ses bet (15.lro). Van die vroue wat wel 

geweet het wat bulle verwagte kindertal is, het geen vroue 

1 n verwagte kindertal van 14 of 15 nie, ter'lnyl slegs 0. 3 per

sent van die vroue, onderskeidelik, 1 n verwagte kind ertal 

van nul, tien, twaalf of sestien bet. 

Net soos by die onderafdeling begeerde kindertal was 

di t hier ook nie moontlik om die gemiddelde venve.gte kinder

~al van al die vroue in die steekproef te bepaal nie, aan

gesien meer as 1 n kwart van die vroue nie geweet bet wat 

bulle verwagte kindertal is nie. Vir die vroue wat wel ge-

·weet bet wat bulle verwagte kindertal is, is die gemiddelde 

verwagte kindertal 5.0. 

3.5 HUIDIGE, BEGEERTIE EN VERWAGTE KIJ\TDERTAL 

'n Vergelyking van die huidige, begeerde en verwagte 

kindertgl word in tabel 3.8 aangedui. 

Tabel 3.8/ ••••• 
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TABEL 3.8 

'N VERGELYKING VAN DIE HUIDIGE, BEGEERDE 
EN VERWAGTE KI1IDERTAL 

Huidige Begeerde Verwagte 
kinderta1 kinderta1 kinderta1 

G % G % G % 
Mag nie kinders 
he nie 

Weet nie 87 28.5 90 29.5 

0 17 5.5 1 0.3 1 0.3 
1 24 7.8 5 1.6 5 1.6 
2 56 18.2 32 10.5 17 5.6 
3 52 16.9 28 9.2 28 9.2 

Sub-totaal 149 48.4 66 21.6 51 16.7 

4 41 14.0 72 23.6 54 17.7 
5 47 15.3 17 5.6 30 9.8 
6 27 8.8 45 14.8 46 15.1 

Sub-totaal 115 38.1 134 44.0 130 42.6 

7 14 4.6 3 1.0 10 3.3 
8 10 3.3 7 2.3 9 3.0 
9+ 17 5.5 8 2.6 15 4.9 

Sub-totaal 41 13.4 18 5.9 34 11.2 

TOTAAL 305 100.0 305 100.0 305 100.0 

Uit tabel 3.8 b1yk dit dat 'n vee1 grater persentasie 

vroue nog 'n huidige kindertal van drie en minder het, as 

vroue wat di t begeer of 'n verwagte kinderta1 van drie of 

minder het (48.4% teenoor 21.6% en 16.7% onderskeide1ik). 

Daarenteen het 'n grater persentasie vroue weer 'n begeerde 

en verwagte kindertal van vier tot ses as vroue wie 'n hui

dige kinderta1 van vier tot ses het, naam1ik 44.0 persent 

en 42.6 persent teenoor 38.1 persent onderskeidelik. 

'n Interessante verskynse1 wat uit die tabe1 na vore 

kom is dat 'n groter persentasie vroue 'n huidige kinderta1 

van 7 en meer het as wat verwag om eendag 'n kindertal van 

sewe en meer te he of begeer (13.4% teenoor 1.2% en 5.9~, 

onderskeide1ik). 'n Verklaring vir die verskynse1 is dat 
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'n groot persentasie vroue nie geweet het wat hv~-, begeerde 

en verwagte kindertal is nie. Dit kan dus aanvaar word dat 

die vroue geen gesinsbeplanning toepas nie en dat die moont

likheid van groot gesinne nie uitgesluit is nie. 

Die gemiddelde huidige kindertal van die vroue wat agt 

en minder kinderE: het is 3.2, terwyl die vroue wat 'n be

geerde kindertal van tien en minder het 'n gemiddelde be

geerde kindertal van 4.2 het en die vroue wat 'n verwagte 

kindertal van 16 en minder het, 'n gemidde lde verwagte kin

dertal van 5. 0 het. Aangesien probleme egter onde:rvind is 

met die berekening vau die gemiddelde kindertal, soos reeds 

voorheen in die hoofstu_"k: anngetoon is, kan nie te veel 'Naar

de aan die syfers geheg word nie. Die gemiddeldes mag wel 

'n a8nduiding gee van hoe hoog die vrugbaarheidsve:~agtinge 

van Kleurlingvroue in :2:;ersterust is en is hulle oor die rede 

in die verslag aangetoon. 
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YRUGBAAHHEIDSVERVvAGTINGB EN DIE AGTERGB.OND 

VAN DIE Ol'J--pERSOEXGROEP 

4el Il'JLEIDING 

In hierdie hoofstuk word aandag gegee aan die huidige, 

begeerde en verwagte kindertal van die vroue in die onder

soekgroep, volgens hul.le agtergrond-eienskappe, 

Die agtergrond-eienskappe waarmee die huidige, begeerde 

en ve:rvlagte kindertal vergelyk sal word., is huistaal, huwe}jk-

sta.a.t, kerkverband, plek waar mans en vrcua opgegroei het as

oak die grootte van die gesinne (kir..deJ·tal) waarui t die mans 

en vroue afkomstig iso 

4o2 DIE HUIDIGE 9 BEGEERDE EN v'"ER'NAGJIE KINIJERT.!-i.L VOLGENS 

DIE HUISTAAL VAN DIE VR01IE 

4.2.1 Huid~£:e kir_1de~~al volgens_huj;!3ta~?-~ 

In tabel 4.1 word 'n ontleding gegee van die huidige 

kindertal, volgens huistaal. 

Tabel 4.1 toon aan dat die grootste persentasie vroue 

yrat slegs Afrikaans- of Engelssprekend is 3 of ·minder kinders 

het, naamlik 49.5 persent en 46o7 persent, reopektiewelik, 

terwyl by die vroue wat Afrikaans en Engels as huistaal aan

gegee hGt, die grootste persentasie (63.6%) tussen 4 en 6 

kinders het o 

Slegs by die groep wat net Afrikaans- of net Engels

spJ..'"'ekend is word vroue gevind wat 7 of meer kinders het, 

naamlik 13Q6 persent en 20QO persent onderskeidelik~ 

 
 
 



Huistaal 0 1 2 

Afrikaans 6"1 7o9 19.0 
Engels l3o3 6o7 
Afrikaans 18:2 en Engels 

_........_.~.":"'<."t":"---

Totaal 5o5 7o8 l8o2 
--...-----=---=--= 

TA:BEL 4.1 

HUIDIGE KINDERTAL VOTJGENS HUISTAAL VAN VROUE 

3 Sub- 4 5 totaal 

G 'fo D)) 'fo 

16.5 138 49o5 l2c;9 15~8 
26.? 7 46.7 130)3 13$3 

l8s2 4 36e4 27.3 9o0 

l6a9 149 48c.4 141)0 15~3 
_..;~~ ..... ---= .. ~~~ --= 

Huidige kindertal 
--~---

6 Sub-
totaal 

__ _,_..,....__,~-==---=-=---~ 

o;~ G fo 

8~2 103 36.9 
6.7 5 33f'3 

27~3 7 63o6 

BoB 115 38ol 

7 8 9+ 

c;'o 'fo ~0 

5.0 2~9 5.7 
13e3 6.7 

Sub- TOTAAL totaal 
t~-=-rv--=--=---~-=*·----

G 'fo G ~0 
''"""',__,_111.111' ____ 

38 13o6 279 100~0 \..;-,J 

~ 

3 20.0 15 100o0 

11 100.0 

41 13 ~4 305 100.0 
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Die meeste vroue wat net Afrikaanssprekend is, het twee 

kinders (l9o0%), die vroue wat net Engelssprekend is meestal 

drie kinders (26{'7%) en die vroue wat sowel Afrikaans as 

Engels as huistaal aangegee het, het 4 of 6 kinders, naamlik 

27c3 persent in beide gevalle. -.;, 

Die begeerde kindertal van die vroue, volgens huistaal, 

word in tabel 4.2 aangetoon. 

Volgens tabel 4.2 weet meer as 'n kwart van die vroue 

in die steekproef nie hoeveel kinders hulle begeer nie, naam-

lik 28.7 persent, van die vroue wat slogs Afrikaanssprekend 

is, 26.7 persent wat slegs Engelssprekend is en 27.3 pe~sent 

wat Afrikaans- en Engelssprekend is. 

'n Groter persentasie vroue wat slegs Afrikaans of 

Engels as huistaal aangegee het, wil eerder 4 tot 6 kinders 

he, as 3 en minder kinders 9 naamlik 44Q5 persent teenoor 

20.9 persent en 46~6 persent teenoor 20o0 persent, respek-

tieweliko Daarenteen begeer vroue wat beide Afrikaans en 

Engels as huistaal aangegee het drie en minder kinders, ter-

wyl 'n kleiner persentasie vroue 4 tot 6 kinders begeer 

(45.5% teenoor 27.3%)o 

Slegs by die groep vrou€ wat net Afrikaans of Engels 

as huistaal aangegee het, kom vroue voor wat 7 of meer 

kinders begeer, naamlik 6.3 en 6.7 persent, respektiewelik, 

Die meeste vroue wie se huistaal net Afrikaans of 

Engels is, begeer 4 kinders (23o71o en 20o0%, respektiewelik), 

terwyl die meeste vroue wat sowel Afrikaans as Engels as 

huistaal aangegee het twee of vier kinders begeer 1 naamlik 

27.3 persent in beide gevalle. 

 
 
 



nie 
0 Huistaa1 Weet 

Afrikaans 28o7 0.4 

Engels 26 ~ 7 

Afrikaans 27 3 E::n Engels ~ 

Totaa1 

TABEL 4"2 

BEGEERDE KINDERTAL VOLGENS HUISTAAL 

Begeerde kinderta1 

1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9 10 11+ 
totaa1 totaa1 

-~ ~-=~=-=--~~-==-rr&,:"E:::'~...,:.:::::r-~~~~~.:.a=--~;,-.-::a.:::~ .. --=--=-=-=--~--=-""""--=~=-""*'=-·:""·--

'fo ro 1o G % r~ % % G % r~ ~0 
o-1 
jo % ro 

-:-:<1111;:~~-=-=-~.:t~::!~~---:-c:.;c=-=-==-=-~=-=~..::It= 

1_,8 9o7 9.0 58 20o9 23.7 5.4 15.4 124 44c5 1.1 2.2 0~4 Oo4 2.2 

13o3 637 3 20.0 20~ 0 13.3 13,3 7 46.6 6()7 

27Q3 l8o2 3 45.5 27o3 3 27.":) 

Sub- TOTAAL totaal 

G 1~ G 'fo 

17 6.3 279 100.0 

1 6o7 15 100.0 
\.>J 
0"\ 

11 100.0 
__ ..........,....,......_ ____ 

18 5o9 305 lOOaO 
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4e2.3 yerNagte kindertal volgens huista3l 

Tabel 4 o3 to on die vervvagte kinderta1 van die vroue, 

vo1gens huistaal, aan. 

Uit tabel 4.3 b1yk dit dat 'n groot persentasie van die 

vroue nie weet wat bulle verwagte kindertal is nie. Van die 

Afrikaansuprekende vroue het 28.7 persent, van die Engels

sprekende en die vroue wat sowel Afrikaans- as Engelssprekem 

is 40.0 persent en 36.4 persent, respektiewelik, nie geweet 

wat hulle vervvagte kindertal is nie. 

Die meeste vroue wat net Afrikaanssprekend (43o7%) of 

Enge1ssprekend (26.7%) is, asook die vroue w~t beide Afri

kaans en Engels (3 6. 4ro) as huistaal aangegee het, verwag om 

'n kindertal van tussen 4 tot 6 te he~ Die -tweede grootste 

persenta.sie vroue in die onderskeie taalgroepe ver\'f;Jag om 'n 

kindertal van drie of minder kinders te he na.amlik Afrikaans

sprekendes 16.6 persent 9 Engelssprekendcs 13e4 persent en 

die vroue wat beide Afrikaans en Engels as huistaal aangAgee 

het, met 27e2 persent. 

S1egs van die vroue wat net Afrikaanssprekend en Engels

sprekend is, verwag om 'n kindertal van 7 of meer te he, 

naamlik 10.8 persent van die Afrikaanssprekende vroue en 

20.0 persent van die Enge1ssprekende vroue in die steekproef. 

Die grootste persentasie Afrikaanssprekende vroue en 

die vroue wat beide Afrikaans en Engels as huistaal aangegee 

het, ver~nag om 'n kindertal van vier te he, naamlik 17o6 per

sent en 36.4 persent, onderskeidelik. Die grootste persen

tasie vroue wat net Engelssprekend is verwag egter om 'n 

kindertal van 5 of 8 te he, naamlik 13o3 persent vroue in 

beide gevalJ_eo 

 
 
 



TABEL 4.3 

VERV/AGTE KINOERTAL VOLGENS HUISTAAL VAN VROUE 

Verwagte kindertal 
-weet-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huistaal __ ni: ___ ~ ____ ! ____ ~-----~-----~~~=~~!~~!---~----~-----~-----~~~~~~!~~l---~-----~ ____ g ____ !Q ___ !l ___ !~---!~---!~---!~---!~---~~~=!~!~~! _______ !Q!~~~--
-----------------~----~----~ ____ ; _____ ~ _______ § ____ ; _____ ; _____ ~ _____ ; ______ _§ _____ ; ____ ; _____ t ____ ; ____ ; ____ ~----~----~----~ ____ ; ____ ; _______ ~ ____ ; ______ _§ ____ _; __ 

Afrikaans 28.7 0.4 1.8 5.4 9.0 46 16.6 17.6 10.0 16.1 122 43.7 3.6 2.5 l.B 0.4 1.4 0.4 0.7 0.4 31 10.8 279 100.0 

Engels 40.0 6.7 6.7 2 13.4 6.7 13.3 6.7 4 26.7 13.3 6.7 3 20.0 15 100.0 
v.J 

Afrikaans 36.4 - 9.0 18.2 3 27.2 36.4 4 36.4 - 11 100.0 
co 

en Engels 

Totaa 1 29.5 0.3 1.6 5.6 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15.1 130 42.6 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.3 34 11.2 305 100.0 

 
 
 



- 39 -

4.2.4 'n VergellkirJ.g van die_ huidi~, begeerde en verwagte 
kindertal 9 vol~en~ huistaal 

(a) Ui t die voorafgaande bespreking blyk di t dat 
minstens 'n kwart van die vroue in die steekproef 

nie weet wat hulle begeerde en vervvagte kindertal 
is nie. Tydens die voltooiing van die vraelyste 

het di t geblyk da.t die onsekerheid. daaraan te wyte 
kan wees dat by die gesinne weinig gesinsbeplanning 
voorkom. 

(b) 'n Vergelyking van die tabelle huidige en begeer~ 
de kindertal toon aan dat meer vrnue wat net Afri
kaans- of Engelssprekend is 'n huidige kindertal van 
7 en meer het as wat dit begeer, naamli~ Afrikaans

sprekend 13~6 persent teenoor 6c3 persent en Engels-

sprekend 20.0 persent teenoor 6c7 persent~ Daar-

teenoor het 'n veel grater persentasie vroue wat 

beide Afrikaans- en Engelssprekend is 'n huidige 

kindertal van 4 tot 6 as wat dit begeer~ naamlik 
63.6 persent teenoor 27s3 pe1sent. 

(c) ~~1eer vroue wat net Afrikaans- of E:ngelssprekend 

is, begeer 4 tot 6 kinders as die persentasie vroue 
wat reeds 'n huidi.ge kj_ndertal van 4 tot 6 het, naam
lik Afrikaanssprekend 44.5 persent teenoor 36.9 per
sent en Engelssprekend 46o6 persent teenoor 33.3 per

sent. 

(d) Die meeste vroue wie se huistaal net Afrikaans is, 
het 'n huidige k~ndertal van twee (l9oC%) terwyl die 
grootste persentasie 'n begeerde en ven~agte kinder

tal van 4 het (23.7% en 17.6%, onderskeidelik)~ 

(e) Die grootste persentasie Engelssprekende vroue het 
'n huidige kindertal van drie (26?7%) 9 te1~yl die 
meeste 'n begeerde kindertal van 4 (20n 0%) en 'n ver-

wagte kindertal van 5 of 8 het (l3a3%)~ 

(f) :Die meeste vroue wat beide Afrikaans- en Bngels-
sprekend is, het 'n huidige kindertal van 4 of 6 

(27.3%) terwyl die grootste persentasie eintlik 'n 

kindertal van 2 of 4 begeer. Die grootste pe:r.3en

ta.sie van vroue in die taalgroep verwag ook om 'n 

kindertal van 4, naamlik 36~4 persent, te he. 
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4, 3 DIE HUIDIGE7 BEGEERDE EN VBRWAGTE KINTIERTAI1 VOLGENS 

DIE HUWELIKSTAAT VAU DIE VROUE 

Soos reeds in die hoofstuk oor die ej.enskappe van die 

steekproef aangedui is, is slegs vroue wat neg wettig of 

onwettig saam met bulle eerste mans lewe in die ondersoek 

betrek. 

4.3ol Huid_ige ~Jndertal vo.lgens huwelikst_aat 

In tabel 4.4 word 'n ontleding gegee van die huidige 

kindertal volgens huwe.likstaat. 

Tabel 4.4 toon aan dat van sowel die vroue wat wettig 

getroud is en die wat nie wettig getroud is nie maar saam 

met 'n man leef, die grootste persentasie drie of minder 

kinders het, gevolg deur die persentasie vro~e wat vier tot 

ses kinders het en laastena die persentasie vroue wat 7 of 

meer kinders het. (Wettig getroud 47.3%, 38~9% en 13.7% 

en die vroue wat saam met 'n man leef maar nie wettig ge

troud is nie 59.9%, 28$6% en 11.4% onderskeidelik,) 

Die grootste persentasie vroue wat wettig getroud is, 

het twee kinders (18.5%) terwyl die grootste persentasie 

vroue wat nie wettig getroud is nie, geen of vyf kinders 

het (14.3% in beide gevalle). 

4o3e2 Begeerde kindertal volgens huvve.likstaat 

Tabel 4o5 toon die begeerde kindertal van die vroue 

volgens huwelikstaat aan. 

Uit tabel 4.5 blyk dit dat amper die helfte (40/o) van 

die vroue, wat nie wettig getroud is nie, en meer as 'n 

kwart (27~Gr~) van die vroue 9 wat wettig getroud is, nie weet 

hoeveel kinders hulle begeer nie. 

Die grootste persentasie vroue wat wettig getroud is 

begeer tussen 4 en 6 kinders terw~.,.l die meeste vroue, wat 

 
 
 



TABEL 4~4 

HUIDIGE KiliiDERTAL VOL GENS HuNELIKSTAAT VAN VR01JE 

Huidige kinderta1 
--::-:.~-:;::a-.::::-~--~...:::.~- ---- --- =~~-~-"'%~....::.~=~-·-·-==-==-'~-;~.,..~--- -

Huwelikstaat 0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9+ 
Sub- TOTAAL totaal totaal totaal 

--~:::~::0-~---- -:~-=--~-~=-~-=---~·.;a-_r.a-;-~:--. 

% % % a;~ G % O}o o;s % G % % % r~ G a;~ G % 

Nooi t getroud 
~ 

14~3 1lo4 17.1 17.1 21 59c9 5.7 14e3 8.6 10 28.6 5o7 5.7 4 11.4 35 100.0 i--' 

(leef saam) 

Getroud 4o4 7o4 18.5 17.0 128 47.3 14.4 15a6 8.9 105 38~9 4.4 3.7 5.6 37 13.7 270 100.0 
---· ~--""'..::.-:-r--=:~~..2'r--:"~c,.-·.:-::.~-~~ 

Totaa1 5.5 7.8 18.2 16.9 149 48.4 14.0 15o3 8tt8 115 38ol 4(06 3o3 5.5 41 13o4 305 100.0 

 
 
 



TABEL 4.5 

BEGEERDE KINDERTAL VOLGENS HUVlfELIKSTAAT VAN VROUE 

Begeerde kindertal 

Huwelikstaat Vlfeet 
0 1 2 3 

Sub-
4 6 

Sub-
10 Sub-

nie totaal 5 totaa1 7 8 9 11+ totaal TOTAAL 
·=--~~ ... ·.~~~----

r~ % % % % G % % % % G % % % % ~~ % G % G % 

Nooit getroud 
40.0 8o6 14e~3 1lc4 12 34G3 11.4 5.7 6 17.1 2.9 5.7 3 8.6 35 100.0 (1eef saam) -

~ 
1'\) 

Getroud 27.0 0.4 Oo7 10.0 8.9 54 20.0 25.2 5~6 16.7 128 47.5 1.1 2.2 0.4 0.4 1.5 15 5.6 270 100.0 

Totaa1 28.,5 0.3 la6 10o 5 9o2 66 21~6 23.6 5o6 14.8 134 44o0 leO 2.3 Oo3 Oc3 2.0 18 5.9 305 100~0 
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nie wettig getroud is nie maar saam met 'n man leef, drie of 

minJer kinders begeer, naamlik 47.5 persent en 34.3 persent 

onderskeidelik. Proporsioneel begeer egter 'n grater per

sentasie vroue, wat nie wettig getroud is nie maar saam met 

'n man leef, 7 of meer kinders, as die vroue wat wettig ge-

troud is (8.6% teenoor 5.6%). 

Die grootste persentasie vroue wat wettig getroud is 

begeer 'n kindertal van 4, naamlik 25 o 2 persent, te:r'\Nyl die 

meeste vroue wat nie wettig getroud is nie 'n kindertal van 

twee begeer 9 naamlik 14e3 persent. 

4.3.3 Ve~~agte kindertal volgens huwelik~t~at 

Die verwagte kind ertal van die vroue 9 volgens huwelik

staat, word in tabel 4Q6 aangetoon~ 

By 3owel die vroue wat wettig en nie wett:ig getroud is 

nie, kom 'n groat persentasie vroue (28~5% en 37ol% respek

tiewelik) voor wat nie 'n verwagte kindertal kan aantoon 

nie. 

Die meeste vroue wat wettig getroud is, naam1ik 45.2 

persent verwag om 9 n kinderta1 van tussen vier en ses te he 

terv;yl die meeste vroue wat nie wettig getroud is nie, 'n 

verwagte l{indertal van d rie of mi nder het (31 ~ 41o) I' Pro

porsioneel het ook meer vroue wat wettig getroud is, 'n 

verwagte kindertal van 7 en meer as die vroue wat nie wettig 

getroud is nie, naamlik 11~4 persent teenoor 8.7 persent. 

By die vroue wat wettig getroud is het die grootste 

persentasie 'n verwagte kindertal van 4 (18.97o) tervryl die 

grootste persentasie vroue wat nie wettig getroud is nie 9 

'n verwagte kinderta.l van drie het, naamlik 17!)1 persent. 

 
 
 



TABEL 4.6 

VERWAGTE KINDERTAL VOLGENS HUWELIKSTAAT VAN VROUE 

Verwagte kindertal 
Huwelikstaat -weet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nie 0 2 3 Sub-totaal 4 5 6 Su b~totaal 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 Sub-totaa1 TOTAAL 

-----------------~----~----~----~-----~-------§----~-----~-----~-----~-------§-----~----~-----~----~----~----~----t----~----% ---~----~ _______ § ____ ~ _______ § _____ ~----
Noo it get roud 
( 1 eef saam) 37. 1 8.6 5.7 17.1 11 31.4 8.6 5.7 8.6 8 22.9 2.9 2.9 2.9 3 8.7 35 100.0 

Getroud 40 1 4. 8 18 • 9 1 0 • 4 1 5 . 9 122 45.2 3.3 3.3 2.2 0.4 1.1 0.7 0.4 31 11.4 270 100.0 

Totaa 1 130 42.6 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.3 34 11.2 305 100.0 
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4.3.4 'n Vergelyki_gg van die huidige 9 begeerde en vervvagte 

kinq.ertal, vgJ~~ns huvvelikstaat 

(a) Persentasiegewys is daar 'n baie klein verski1 
t~ssen die vroue in die steekproef Nat nie 'n be
geerde en verwagte kindertal kan aantcon nie, naam
lik wettige getroudes 27.0 persent teenoor 28.5 
persent en vroue wat nie wettig getroud is nie 40$0 
persent tGenoor 37ol persent. 

(b) 'n Grater persentasie vroue wat nie wettig ge-

troud is nie het reeds 'n grater huidige kindertal 
as wat hu11e begeer (vier tot ses kinders 28~6 per

sent teenoor 17.1 persent en 7 en meer kinders 11~4 

persent teenoor 8.6 persent onderskeidelik). Hier
die verskynsel kan toegeskryf word aan swak gesins~

bsplanning en dat 'n groat persentasie Kleurlinge 
nie kennis dra of gebruik maak van kc,ntrasepsie
middele nie. 

(c) By die huidige kindertal van die vroue wat nie 

wettig getroud is nie, kom ook 'n grater persentasie 

vroue voor wat 4 tot 6 en 7 en meer kinders het, as 
by die verwagte kindertal naamlik 28.6 persnnt teen

oar 22.9 persent en llG4 persent teenoor 8.7 per-

sent. Tiie moontlike verklaring is dat 'n groat 

persentasie vroue (37.1%) wat nie wettig getroud is 

nie, nie weet wat hulle venvagte kindertal is nie. 

(d) ~fl:eer vroue wat wettig getroud is begeer 4 tot 6 
kinders as vroue in die groep wat 'n huidige kin

dertal van 4 tot 6 het (47 o51o teenoor 38.97b) terwyl 

weer meer getroude vroue 'n huidige kindertal van 7 
en meer het as wat dit begeer (13.7% teenoor 5.6%). 

(e) Dit b1yk verder dat 'n grater persentasie ge-
troude vroue verwag om 'n kindertal van 7 en meer 

te he as wat dit begeer (11.4% teenoor 5.6%). 

(f) Die meeste vroue wat wettig getroud is het 'n 
huidige kinderta1 van 2 (18~5%) tenvyl die grootste 
persentasie vroue wat nie wettig getroud is nie ln 
huidige kindertal van twee of drie het (17ol~ in 

beide gevalle). 

(g) Die meeste vroue wat wettig getroud is en die 
wat nie wettig getroud is nie, het rn begeerde kin
derta1 van 4 en 2 onderskeidelik (25o2% en 14y3% 
respektiewelik). 
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(h) Die grootste persentasie vroue wat nie wettig 

getroud is nie verwag o~ 'n kindertal van 3 (l?el%) 
te he, te~vyl weer meer vroue wat wettig getroud is 

'n verwagte kindertal van vier het, naamlik 18o9 

persent, 

4. 4 DIE huiDI GE / BEGEERDE EN VERWAGTE KiliDERTAL VOLGENS 

DIE KERKv~RBA1~ VAN DIE VROL~ 

4.4.1 Huidige kinderta.l vo_lge~~-erkverband 

Tabel 4.7 toon 'n ontleding aan van die huidige kinder

tal, volgens kerkverband. 

Volgens tabel 4o7 blyk dit dat die grootste persentasie 

vroue wat lidmate van die Nederdui ts Gereformeerde kerk 9 

l\1etodiste kerk, Rooms-Ka.tolieke kerk en Mohamm.edaanse geloof 

is, drie of minder kinders het en wat gevolg word deur die 

groep vroue wat 4 tot 6 kinders het. Daarteenoor het die 

meeste vroue wat lidmate van die Congregational en Angli-

kaanse kerk is, 4 tot 6 kinders, terwyl by die Congregational 

kerk die tweede grootste persentasie vroue 7 sn meer kinders 

en by die Anglikaanse kerk drie of minder kinders het. 

Die grootste persentasie van die vroue wa~ lidmate van 

die Nederdui ts Gereformeerde kerk en een of ander sekte is 

het twee kinders, vroue wat lidmate van die M.etodlste en 

Rooms-Katolieke kerk is het meestal drie kinders en vroue 

wat lidmate van die Anglikaanse kerk is het meestal vyf 

kinders. Vroue wat lidmate van die Congregational k2rk is, 

het meestal vier of sewe kinders terwyl die meeste vroue wat 

lidmate van die Mohammedaanse geloof is, twee, drie of vyf 

kinders het. 

4.4.2 Begeerde kindertal volgens kerkverband 

Die begeerde kindertal van die vroue, volgens kerkver-

band, word in tabel 4o8 aangetoon. 

 
 
 



TABEL 4.7 

HUIDIGE KINDERTAL VOLGENS KERKVERBAND VAN VROUE 

.~ -..z-: 

Huidige kindertal 
;:2/r:~=~-~-. ~.-::...=--:------,:aao~~..:-~· --=-~ ~-

Ke rkverbnnd 0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9+ Sub- T OT1~AL totaal totaal totaa.l 
of 70 ~0 r~ ~0 G fo % fc ro G % % Vjo 'Jo G r~ G ro 

---- --~·=;-.. ~,_-==---~~-~="'="' ---

Geen 100.0 - 1 lOOoO - 1 100.0 
Nederduits 9.,4 10.9 20.3 l4o1 35 54.7 17o2 12.5 6o3 23 36.0 4.7 1.6 3.1 6 9.4 64 100.0 Gereformeerd 
Aposto1iese - 100.0 1 100.0 - 1 100.0 Geloofsending 

~ 

Sektes 2.0 14.0 20.0 10.0 23 46.0 12.0 18.0 8.0 19 38o 0 2.0 6.0 BoO 8 16.0 50 100 .. 0 -.J 

Metodiste 6.7 13.3 13 Q. 3 26,.7 9 60.0 13.3 13<)3 13o3 6 39.9 15 100.0 

Congregational 7.1 7.1 - ?Gil 3 21o3 21.4 14o3 7o1 6 42.8 21.4 14.3 5 35.7 14 100.0 

Ang1ikaan 3o5 1.8 10(15 15o8 18 31.6 15~8 21.1 14.0 29 5o. 9 5c3 1~8 10o5 10 17.6 57 100.0 

Rooms-Katoliek 4a1 6.8 20.3 2lo6 39 521}8 10o8 13 o5 10o8 26 35.1 4.1 2.7 5.4 9 12.2 74 100.0 

Mohammedaan - 28o6 28e6 4 57,2 28')6 2 28o6 - 14 .. 3 1 14.3 7 100.0 

Ander 13.6 - 3198 27.3 16 72.7 9.1 9.1 - 4 18\)2 4o5 4.5 2 9.0 22 100QO 

Totaal 5.5 7.8 18"2 16.9 149 48.4 14~0 l5o3 8.8 115 38ol 4.6 3.3 5o5 41 13.4 305 lOOoO 

 
 
 



TABEL 4o8 

BEGEERDE KINDERTAL VOLGENS KERKVEiill.AND VAN VROUE 

~~ 

Begeerde kindertal 

Vveet 0 l 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9 10 11+ Sub- TCJrAAL 
nie totaal totaal totaal 
-~~-

fo 'fo % a;~ 7~ G % % % 1~ G 'fo ro r; 'fo % % G % G % 
--~-

Geen lOOoO - 1 100.0 

Nederduits 
Ge :;_'"'ef' o rme e rd 40.6 - 12.5 9.4 14 2lo9 14.1 4.7 10.9 19 29.7 3.1 4o7 5 7o8 64 100.0 

Apostoliese 
100.0 1 100.0 Geloofsending - -~ 

Sektes 40.,3 4o0 8.0 6.0 9 18o0 22.0 4 c. 0 12. 0 19 38~0 2.0 2.0 2 4.0 50 100.0 (X) - -
I 

~vie todiste 13e3 - 6.7 20.0 4 26,7 26,7 33.3 9 60.0 - 15 100.0 

Congregational 14.3 - 7ol 7.1 2 14()2 14.3 7.1 21o4 6 42o8 - 21.4 - 7ol 4 28o5 14 100c;O 

Anglikaan 22.8 1.8 - 12o3 14e0 16 28:)1 26.3 loB 17.5 26 45o6 1o8 1.8 2 3.6 57 100.0 

B.ooms-Kato1iek 18.9 - 1~4 12o2 5o4 14 19o0 36.5 Sol 12c2 42 56e8 2;,7 1 Q L1r 1.4 4 5.5 74 100.0 

!v1c h8. rrmc daan 28?6 14o3 14~3 2 28"6 l4 .. 3 28o6 ) 42 .. 9 7 100.0 

.Ander 27.3 - 4o5 9.l 9o1 5 22.7 18o2 13o6 13.,6 10 45.4 4o5 1 4o5 22 100.0 
-------~-~---~~~- ~----~-"""='-__,_.:...,_~-~'\:co;~~~.-~-~~~~ ~-"""~~=·"!:.._-:sn"~ 

~~ _ _,._,..... __ .,..,...._ 

Totaa.l 28 Q 5 Oo3 lo6 10o5 9o2 66 21.3 6 23o6 5o6 14{>8 134 44 0 0 10 0 2o3 Oo3 Oe3 2c0 18 5.9 305 100.0 
. ;~-=---~-.=:a:=--="""· "-=*· .:~~--=-· · . --"""""~---~~'=--
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Blykens tabel 4.8 het 40.6 persent en 40.3 persent, 

onderskeidelik, van die vroue wat lidmate van die Neder-

d ui ts Gereformeerde kerk en een of ander sekte is nie geweet 

wat hulle begeerde kindertal is nie. Van die vroue wat 

lidmate van die Mohammedaanse geloof is, het 28.6 persent, 

van die Anglikaanse kerk'22.8 persent, van die Rooms-Kato

lieke kerk 18.9 persent, van die Congregational kerk 14.3 

en van die lWetodiste kerk 13.3 persent nie geweet wat hullo 

begeerde kindertal is nie. 

Die grootste persentasie vroue in al die kerke, onder 

bespreking, begeer vn kindertal van tus3en vier en ses, ter

wyl die tweede grootste groep vroue met uitsondering van die 

vroue in die Congregational kerk, 'n begeerde kindertal van 

drie of minder kinders het. 

Die meeste vroue wat lid mate van die Nederdu.i ts Ge

reformeerde kerk, sektes, Anglikaanse en Roo~s-Katolieke 

kerk is, het 'n begeerde kindertal van vier. Vroue wat 

lid mate van die Metodiste kerk en JWohammedaanse geloof ::..s, 

begeer weer grootliks 6 kinders te~Jyl vroue wat lidmate 

van die Congregational .kerk is weer ses of agt kinders begeer. 

4 .4.3 ye_r'Y!~ag_~e ki_~dertal volp;~ns kerkverband 

'n Ontleding van die verwagte kindertal, volgens kerk

verband, word in tabel 4.9 aangedui. 

Uit tabel 4.9 blyk ook dat 'n groot persentasie van die 

vroue in die ondersoekgroep wat lidmate van die kerke onder 

bespreking is, nie weet wat hulle verwagte kindertal is nie, 

naamlik Nederdui ts Gereformeerde kerk (42. 2~~), sektes (40. 0% ), 

MohaJimedaanse ge loof (28. 6%), Anglikaanse kerk (24 <' 6fo), 

Rooms-Katolieke kerk (2lo67a), Iv.fetodiste kerk (13~3~~) en 

Congregational kerk (7.1%). 

 
 
 



T ABEL 4.9 

VERWAGTE KINDERTAL VOLGENS KERKVERBAND VAN VROUE 

Verwagte kinderta1 
Kerkverband --Weet-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nie 0 2 3 Sub-totaa1 4 5 6 Sub-totaa1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sub-totaa1 TOTAAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%%%% % G% % % % G %% %%%%%%%%% G% G % -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geen 100.0 

Nederduits 
Gereformeerd 42.2 

Apostoliese 
Ge 1 oofsen-
ding 100.0 

Sektes 

~letodiste 

Congrega
ti ana 1 

Ang 1 i kaan 

Rooms-Kato-

40.0 

13.3 

7. 1 

24.6 

1.6 6.3 7.8 

4.0 6.0 4.0 

20.0 

7.1 

liek 21.6 1.4 1.4 5.4 8.1 

Mohammedaan 28.6 - 28.6 

Ander 27.3 ... 13.6 13.6 

10 15.7 15.6 10.9 10.9 

7 14.0 8.0 6.0 14.0 

3 20.0 33.3 33.3 

2 14.2 21.4 7.1 21.4 

9 15.8 15.8 8.8 21.1 

12 16.3 25.7 13.5 12.2 

2 28.6 14.3 14.3 

6 27.2 18.2 13.6 9.1 

24 37.4 1.6 

14 28.0 2.0 8.0 6.0 

10 66.6 

7 49.9 14.3 14.3 

26 45.7 3.5 1.a 1.8 

3.1 

3.5 1.8 

38 51.4 2.7 2.7 2.7 1.4 ~ 

2 28.6 14.3 

9 4G.9 4.5 

2.0 

1.8 

1.4 -

3 4. 7 

9 18.0 

4 28.6 

8 14.2 

8 10.9 

14.3 

4.5 

100.0 

64 100.0 

100.0 

50 100.0 

15 100.0 

14 100.0 

57 100.0 

7 4 100 .o 
7 100.0 

22 100.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Tutaa 1 29.5 0.3 1.6 5.6 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15.1 130 42.6 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.3 34 11.2 305 100o0 
------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------·-------------------------------------------------

\J1 
0 

t 
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In al die kerkgroepe behalwe die Mohammedaanse geloof 

verwag die meeste vroue om 'n kindertal van tussen vier en 

ses te he, terwyl die meeste vroue in die lVIohammedaanse ge

loof verwag om drie of minder en vier tot ses kinders te he. 

Die meeste vroue wat lidmate van die Nederduits Ge-

reformeerde en Rooms-Katolieke kerk is, het 'n vervvagte 

kinderta1 van vier (15.6% en 25o7% onderskeidelik), die 

sektes en Anglikaanse kerk ses (14.0% en 21.1% respektiewe

lik), die :Metodiste en Congregational kerk 4 of 6 (33 .376 en 

21.4% onderskeide1ik) en die Mohammedaanse geloof, twee, 

naamlik 28.6 persent. 

4.4.4 lYergely£ng van die huidi~!Jegae~de en verwagt~ 

kindertal volgens ~~erkv~rba..nc! 

(a) Dit b1yk dat proporsioneel 'n grater persentasie 
vroue wat lidmate van die Nederdui ts Gereformeerde 
en Sekte kerke, as lid mate van die ander kerke onder 
bespreking, nie weet wat hulle begeerde en verwagte 

kindertal is nie. 

(b) Die meeste vroue wat lidmate van die Nederdui 1:s 
G-ereformeerde kerk is, het twee kinde:rs (20o3%) 

terwy1 die grootste persentasie vroue in die kerk 

'n begeerde en verwagte kinderta1 '.ran vier het, 
naam1ik l4o1 persent en 15.6 persent onderskeidelik. 

(c) Vroue wat lidmate van die Sekte kerke is, het 
oor die a lgemeen twee kinders (2 Oo ()1o), 'n begeerde 

kindertal van vier en 'n veTivagte kindertal van ses, 

naamlik 22.0 persent en 14.0 persent respektiewelike 

(d) Die grootste persentasie vroue wat lidmate van 
die Metodiste kerk is, het drie kinders, 1 n begeerde 

kindertal van ses en 'n verwagte kindertal van vier 

of ses (26.7%, 33.3~ en 33.3% onderskeide1ik)~ 

(e) Die meeste vroue wat aan die Congreg~tional kerk 
behoort het 'n huidige kindertal van vier of sewe 
(21.41o), 'n begeerde kindertal van ses of agt 

(21.4~) en 'n verwagte kindertal van vi8r of ses 

(21.4ro). 

 
 
 



- 52 -

(f) Onder vroue wat lidmate van die Anglikaa.nse kerk 

is, llet die grootste persentasie 'n huidige kindertal 
van vyf, naamlik 21.1 persent, 'n begeerde kindertal 

van vier, naamlik 26.3 persent en 'n verwagte kinder
tal van ses, naamlik 21.1 persent. 

(g) Vroue Wo,t lidmate van die Rooms-Katolieke kerk is, 
het meestal drie kinders (21. 6~o), 'n begeerde en ver
wagte kinrtertal van vier, naamlik 36o5 persent en 
25.7 persent, respektiewelik. 

(h) Die grootste persentasie vroue in die Mohammedaanse 

geloof het twee, drie of vyf kinders (28.6%), tenvy1 
die meeste vroue ,'n begeerde kindertal van ses het 
(28.6%) en 'n verwagte kindertal van twee (28o6%). 

4.5 DIE HUIDIGE, BEGEERDE EN VBHWAGTE KI1TDERTAL VOLGENS 

DIE PLEK WAAR DIE ~'fANS EN VROUE OPGEGROEI HET 

4.5.1 Huiq~e kindertal_yolgens die plek waar die mans en 

yro~e qpgegroei het 

In tabel 4.10 en 4.11 word 'n ontleding gegee van die 

huidige kindertal volgens die plek waar die mans en vroue 

onderskeidelik opgegroei het. 

Tabel 4.10 toon aan dat die grootste persentasie van 

die vroue, wie se mans grootliks op die p1aas, plattelandse 

dorp, groat dorp en stad opgegroei het, drie of minder 

kinders het, gevolg deur die groep vroue wat vier tot ses 

kinders het en die vroue wat sewe en meer kinders het. 

Vroue wie se mans op die plaas opgegroei het, het 

meestal vier kinders (28.6%) terwyl vroue wie se mans in 

'n plattelandse dorp opgegroei het, meestal twee kinders 

(19.6%) het en die vroue wie se mans in 'n groot dorp en 

stad opgegroei het oor die algemeen drie kinders het (27.8% 

en 18.4% onderskeidelik). 

In tabel 4.11 word die huidige kindertal van die vroue 

aangetoon vo1gens die plek waa.r hulle opgegroei het. Dit 

 
 
 



TABEL 4.10 

HUIDIGE KINDERTAL VOLGENS PLEK VVAAR JYIANS OPGEGROEI HET 

--
Huidige kinderta1 

Plek waar op-
0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub-

7 8 9+ 
Sub-

TOTJLAL gegroei het tota.al totaa1 totaa1 
-- -~'::"~=·~--=----.;_ 

% ~0 1o 1o G a;~ 'fo % % G a;; r~ ro % G ro G ro 
-..r=~~. ~--.- ·-· ~~•n.o:::o.~·-:----==---"<.C:..·---·...:"""' ~~- - . 

Plaas 14o3 21.4 14.3 7 50.0 28.6 7.1 7.1 6 42.8 7.1 1 7.1 14 100.0 \Jl 
~ 

P1attelandse 
9.8 11.8 19.6 7o8 25 49o0 11.8 13.7 5.9 16 31.4 7.8 3.9 7.8 10 19.5 51 100.0 dorp 

Groot dorp 16.7 27.8 8 44e5 5o6 16a7 16"7 7 39.0 5.6 5.6 5~6 3 16.8 18 100.0 
Stad 5.4 7.2 18.0 18.4 l 09 4 9 • 0 13 , 5 16.2 9.0 86 38.7 3.6 3.2 5.4 27 12.2 222 100.0 

- ........... ---~-= 
Totaa1 5.5 7.8 18.2 16.9 149 48.4 14. 0 15.3 8.8 115 38.1 4.6 3.3 5.5 41 13.4 305 100.0 

 
 
 



TABEL 4.11 

HUIDIGE KINDERTAL VOLGENS PLEK VvAAR VROUE OPGEGROEI HET 

Huidige kindertal 

Plek waar op-
0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9+ Sub- TarAAL gegroei het totaa1 totaal totaal 

% % % % G % 'f< % % G 'fo % ~h % G Cf'o G 1~ 

P1aas 26.3 15.8 10o5 10 52.6 15.8 15.8 6 31.6 5.3 5.3 5.3 3 15.9 19 100.0 \..n - ~ 

P1atte1andse \ 

dorp 6.8 1.7 15.3 16.9 24 40.7 13.6 20.3 6.8 24 40.7 6o8 6.8 5.1 11 18.7 59 100.0 

Groot dorp 11.8 29.4 7 41.2 5.9 17.6 17.6 7 41.1 11.8 5.9 3 17.7 17 100.0 

Stad 6.2 8.6 20.0 16~7 108 51.5 13.8 13.8 9,5 78 37191 4.3 1.4 5.7 24 11.4 210 100.0 
,..,.., ___ _..,_._,.,..__ ~-

~------=~:..::c:~-=--=:.:.~ 

Totaa1 5o5 7.8 18.2 16.,9 149 48.4 14.0 15.3 8 .. 8 115 38.1 4.6 3.3 5.5 41 13.4 305 100.0 

 
 
 



- 55 -

blyk ook, net soos in die geval van die mans, dat die groot

ste persentasie vroue wat op 'n plaas, plattelandse dorp, 

groot dorp en stad opgegroei het, drie of minder kinders het, 

gevolg deur die groep vroue wat vier tot ses en laastens die 

vroue wat 7 en meer kinders het. 

Die meeste ~roue wat op 'n plaas opgegroei het, het een 

kind (26.3%), in 'n plattelandse dorp vyf kinders (20Q3~), 

in 'n groot dorp drie kinders (29.4%) en in 'n stad twee 

kinders, naamlik 20.0 persent$ 

4. 5. 2 Beg,_eerde kindertal volgens 

en vroue opgegroei het 

waar die mans 

'n Ontleding van die begeerde kindertal volgens die 

plek waar die mans en vroue opgegroei het, word in tabelle 

4~12 en 4.13 aangetoon. 

Meer vroue wie se mans grootliks op 'n plaas opgegroei 

het, het nie geweet wat hulle begeerde kindertal is nie as 

Gie vroue wie se mans in 'n stad, groot dorp of plattelandse 

dorp opgegroei het, naamlik 42.9 persent teenoor 28.8 per

sent, 27.8 persent en 23B5 persent onderskeidelik. 

Oor die algemeen het die vroue van die mans in al vier 

die gebiede, waar die mans opgegroei het, 'n· begeerde kindep.

tal van vier tot ses, gevolg deur die vroue wat drie of min

der kinders begeer, behalwe in die geval van mans vvat in 1 n 

groot dorp opgegroei het waar 'n ewe groat persentasie vroue 

drie of minder en sewe en meer kinders begeer, naamlik 16.7 

persent in beide gevalle. 

Vroue wie se mans op 'n plaas, plattelandse dorp en 

stad opgegroei het, begeer meestal vier kinders, naamlik 

28.6 persent, 33.3 persent en 2lo6 persent onderskeidelik, 

terwyl vroue wie se mans in 'n groot dorp opgegroei het meer 

3, 4 en 6 kinders begeer. 

 
 
 



TABEL 4.12 

BEGEERDE KINDERTAL VOLGENS PLEK ~VAAR lWANS OPGEGROEI HET 

--~-~=-- :.:t"!'~k---.r.s--·-

Begeerde kindertal 
~---

Plek waar op- W~et 0 l 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9 10 11+ Sub- TOTAAL 
gegroei het n1e totaa1 totaa1 totaa1 

____ ,_,__.,._.="'-_ :-- - -

% o;~ % r~ 7~ G % % % % G ~0 % % % 1o % G r~ G % 
------~-.;..-~,..,..,-···'*'- ~·~-=-· ~---.1..,.,._,.,..=::.,.-----~='L.--:..~----~-~ 

P1aas 42c9 21.4 3 21.4 28.6 7.1 5 35o7 14 100.0 

l?1attelandse 23o5 2.0 5~9 3.9 6 l1o8 33.3 5o9 19.6 30 58e8 3o9 2.0 3 5.9 51 100.0 \J1 - -dorp 0"'\ 

Groot dorp 27.8 - 16.7 3 16.7 16.7 5&6 16.7 7 39.0 5.6 5.5 5.6 3 16.7 18 100.0 

Stad 28.8 0.5 1.8 1lo7 lOo 4 54 24.4 21.6 599 14.0 92 41.5 o.g 1.8 0.5 2.3 12 5.5 222 100.0 
-~-~-~--~~<":"".·:.--:r:----.·---~~--.::oe"'-~-. "'ir"'=-'~-.:R--=:-..---~~~- -~-~~-~ ........ ~~""'*"~-.,...~--~ -~~,·--..,.,.. -=-=----=-=-,~-C"~ .. 

Totaa1 28.5 0.3 1.6 10.5 9o2 66 21 .. 6 23.6 5.6 14.8 134 44.0 1.0 2.3 0.3 0.3 2.0 18 5.9 305 100.0 

 
 
 



TABEL 4.1?5 

BEGEERDE KINDERTAL VOLGENS PLEK VfAAR VROUE OPGEGROEI HET 

r-~· _.._,.,____,_ ___ 

Begeerde kinderta1 

Plek waar op- Weet 0 l 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9 10 11+ Sub- TOTAAL gegroei het nie totaa1 totaal totaal 

% % % o;;; % G % % % % G % % fo Ojo 1o % G o" jo G % 

P1aas 3lo6 5.3 5o3 1Co5 4 2la1 31.6 5.3 7 36.9 - 5.3 5e3 2 10.6 19 100.0 
Vl 

Platte1andse -J 

dorp 30.5 - 3.4 8.5 8.5 12 20.4 18.6 6.8 11.9 22 37.3 1.7 3.4 1.7 5.1 7 11.9 59 100.0 

Groot dorp 11.8 11.8 11.8 4 23.6 23.5 5.9 17.6 8 47.0 - 11.8 - 5.9 3 17.7 17 100.0 

Stad 29.0 - 1.4 11.4 9o0 46 21c»8 24.3 5.7 16.2 97 46.2 1.0 1.0 - 0.5 0.5 6 3.0 210 100.0 

Totaa1 28o5 Oo3 1.6 10.5 9o2 66 21.6 23.6 5.6 .l4o8 l3t1- 44.0 leO 2.3 0.3 Oo3 2. 0 18 5.9 305 10U.O 
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Volgens tabel 4.13 het 'n veel kleiner persentasie 

vroue wat meestal in 'n groat dorp opgegroei het
9 

nie ge

weet wat hulle begeerde kindertal is nie, as vroue wat 

grotendeels in stede, plattelandse dorpe en plase opgegroei 

het, naamlik 11.8 persent teenoor 29$0 persent, 30.5 persent 

en 31.6 persent onderskeide1ik. 

Die meeste vroue in al vier die gebiede waar die vroue 

opgegroei het, begeer tussen vier en ses kinders, wat gevolg 

word deur die vroue wat drie of minder kinders begeer en 

laastens die vroue wat sewe en meer kinders begeer. 

By sowel die vroue wat meestal op 'n plaas, platteland

se dorp, groat dorp en stad opgegroei het, is die begeerde 

kindertal vier (31.6~, 18.6%, 23.5% en 24~3% onderskeidelik). 

4.5 .3 V~_pNag~~kindertal volgens die plek waar die mans 
en vroue oygegroei het 

Tabelle 4.14 en 4.15 gee 'n ont.leding van die verwagte 

kindertal vo1gens die plek waar die mans en vroue opgegroei 

het. 

Volgens tabel 4.14 blyk dit dat 'n veel grater persen-

tasie vroue, wie se mans grootliks op 'n p.laas opgegroei het, 

nie weet wat hulle verwagte kindertal is, as die vroue wie 

se mans grootli.ks in 'n plattelandse dorp, stad of groat 

dorp opgegroei het nie (42.9% teenoor 29.4%, 28c8% en 27.8% 

respektiewelik). 

Die meeste vroue van die mans wat grootliks op 'n plaas, 

plattelandse dorp, groat dorp en stad opgegroei het, het 'n 

venvagte kindertal van vier tot ses. Die tweede grootste 

persentasie van vroue wie se mans grootliks op 'n plaas of 

stad opgegroei het, het 'n verwagte kindertal van drie en 

minder, tervvyl die tweede grootste persentasie van vroue wie 

 
 
 



T ABEL 4.14 

VERvJAGTE KINOERTAL VOLGENS PLEK WAAR t1ANS OPGEGROEI HET 

Verwagte kinderta1 
Plek waar Op--Weet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gegroei het nie 0 1 2 3 Sub-totaal 4 5 6 Sub-totaal 7 8 9 10 11 12 13 14 15 _ 16 Sub-totaal TOTAAL 

-----------------~----~----~----~-----~-------§-----~-----~-----~-----~-------~------~----~-----~----~----~----~----t----~----t----~----~ _______ § ____ ~ _______ § _____ ~----
Plaas 42.9 7.1 7. 1 28. 6 7. 1 14.3 7 50.0 14 100.0 

Plattelandse 
dorp 29.4 2.0 2.0 2.0 2.0 4 8.0 21.£ 5.9 21.6 25 49.1 3.9 2.0 5.9 2.0 7 13.8 51 100.0 

Groot dorp 27.8 5.6 16.7 4 22.3 5.6 22.2 5 27.8 5.6 11.1 5.6 4 22.3 18 l 00.0 

Stad 28.8 1.8 6.3 10.8 42 18.9 17.6 11.3 13.1 93 42.0 3.2 2.7 0.9 0.5 1.4 0.5 0.9 0.5 23 l 0. 6 222 100.0 

Totaa 1 29.5 0.3 1.6 5.6 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15.1 130 42.6 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 ~ 0.3 34 11.2 305 100.0 

 
 
 



TABEL 4.15 

VERv/AGTE KINDERTAL VOLGENS PLEK ~vAAR VROUE OPGEGROEI HET 

Verwagte kindertal 
Plek waar op~-weet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gegroei het nie 0 l 2 3 Sub-totaa1 4 5 5 Sub-totaal 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sub-totaal TOTAAL 

-----------------~----~--- % ____ ~-----~-------§----~-----~-----~---- % _______ § _____ ~----~-----~----~----~----~----~----~----~----~----~ _______ § ____ ~ _______ § _____ ~----
P1 aas 31.6 5.3 10.5 J 15.8 21.1 5.3 10.5 7 36.9 5.3 5.3 5.3 3 15.8 19 100.0 

Platte 1 andse 
dorp 32.2 5.1 5.1 6 10.2 11.9 15.3 11.9 23 39.1 5 .l 6.8 5.1 1.7 11 18.7 59 100.0 

0"\ 

Groot dorp 5.9 23.6 4 23.6 11.8 11.8 29.4 9 53.0 11.8 5.9 17.7 17 
0 

3 100.0 
I 

Stad 30.5 0.5 2.4 6.2 9.0 38 18. l 19.5 8.6 15.2 91 43.3 2.9 1 .4 1.0 0.5 1.4 0.5 0.5 - 17 8.2 210 100.0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totaa 1 29.5 0.3 1.6 5.6 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15.1 130 42.6 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.3 34 11.2 305 100.0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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se mans grootliks in 'n plattelandse dorp of groat dorp op

gegroei het, 'n ve~Nagte kindertal het van 7 en meer en 

drie en minder en 7 en meer onderskeidelik. 

Van die vroue wie se mans meestal in 'n groat dorp en 

stad opgegroei het, het die grootste persentasie 'n venvagte 

kindertal van ses en vier respektiewelik, teTivyl vroue wie 

se mans grootliks op 'n plaas en plattelandse dorp opgegroei 

het, meestal 'n verwagte kindertal van onderskeidelik vier 

en vier en ses het. 

Uit tabel 4.15 blyk dit dat 'n groat persentasie van 

die vroue wat grootliks in 'n plattelandse dorp, stad en 

plaas opgegroei het, nie weet wat hu.lle vervvagte kindertal 

is nie (32.2%, 30.5% en 31.6% onderskeidelik)~ Daarteenoor 

het 'n veel kleiner groep vroue (5.9%) wat grootliks in 'n 

groat dorp opgegroei het, nie geweet wat hulle verwagte 

kindertal is nie. 

Die grootste persentasie vroue in al vier die gebiede 

het 'n ve~Nagte kindertal van vier tot ses. Die tweede 

grootste persentasie vroue wat grootliks op 'n plaas opge

groei het, het 'n verwagte kindertal van drie of minder en 

7 en meer kinders. Van die vroue wat weer grootliks in 'n 

stad of groot dorp opgegroei het, het die tweede grootste 

persentasie vroue 'n vervvagte kindertal van drie en minder, 

terwyl die tweede grootste persentasie vroue wat grootl:i_ks 

in 'n plattelandse dorp opgegroei het, 'n verwagte kindertal 

van 7 en meer het. 

Die grootste persentasie vroue wat grootliks op 'n 

plaas of in 'n stad groot geword het, het 'n verwagte kinder-

tnl van vier (21.1% en 19.5% respektiewelik). Van die vroue 

wat grootliks in 'n plattelandse dorp en groat dorp opgegroei 

het, het die meeste vroue 'n verwagte kindertal van vyf en 

ses onderskeidelik, naamlik 15.3 persent en 29o4 persent. 
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4~5.4 2Y~rg~~ing van die huidige, begeerde en_verwagte 
!cJ:.ndertal, v_£lf!ens die plek waar die mans en vroue 
opgegroei het 

(a) 'n Groot persentasie van die vroue wie se mans 
op 'n plaas, in 'n plattelandse dorp, groat dorp en 
stad opgegroei het, het nie geweet wat bulle begeer
de en ver\iVagte kindertal is nie. 

(b) Die meeste vroue wie se mans grootliks op 'n 
plaas opgegroei het, het 'n huidige 1 begeerde en 

verwagte kindertal van vier. 

(c) Van die vroue wie se mans grootliks in 'n platte-
landse dorp opgegroei het, het die grootste persen
tasie vroue 'n huidige kindertal van twee, 'n begeer
de kindertal van vier en 'n vervvagte kindertal van 

vier of ses. 

(d) Die grootste persentasie vroue wie se mans, groot-
liks in 'n groat dorp opgegroei het, het 'n huidige 
kindertal van drie, 'n begeerde kinder-cal van drie, 
vier of ses en 'n verwagte kindertal van ses. 

(e) Van die vroue wie se mans grootliks in 'n stad 
opgegroei het, het die grootste perse~1tasie 'n huidige 
kindertal van drie en ~'n begeerde en verwagte kinder-

tal van vier kinders. 

(f) 'n Groot persentasie vroue in die ondersoekgroep 
het nie geweet wat hulle begeerde en verwagte kinder
tal is nie. Proporsioneel het die meeste vroue wat 
nie geweet het wat hulle begeerde kindertal is nie, 
voorgekom onder die vroue wat grootliks op 'n plaas 

(31.6%) opgegroei het, gevolg deur die vroue wat in 
'n plattelandse dorp (3 0. 5ro), stad (29. Q1o) en groot 
dorp (11.8%) opgegroei het. Persentasiegewys het 
die meeste vroue wat grootliks in 'n plattelandse 
dorp (32.2%) opgegroei het nie geweet wat hulle ver
VJagte kindertal is nie, gevolg deur die vroue wat op 

'n plaas (31.6%), stad (30.5%) en groot dorp (5~9~) 
opgegroei het. 

(g) Van die vroue wat grootliks op 'n p1aas opgegroei 
het, het die meeste vroue 'n huidige kindertal van 
een (26.3ro) en 'n begeerde en verwagte kindertal 
van vier, nnamlik 31.6 persent en 21.1 persent res-

pektiewe1ik. 
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(h) Persentasiegewys het meer vroue wat in 'n platte-
landse dorp opgegroei het 'n huidige en verwagte 
kindertal van vyf (20.3% en 15.3~, onderskeidelik), 
te~vyl die meeste vroue 'n begeerde kindertal van 
vier het, naamlik 18,6 persent. 

(i) Die grootste persentasie vroue wat grootliks in 
'n groat dorp opgegroei het, het 'n huidige kinder

tal van d~rie (29. 4%), 'n begeerde kindertal van vier 
(23.5%) en 'n verwagte kindertal van ses, naamlik 
2 9 • 4 pe rs e nt • 

(j) Die meeste vroue wat grootliks in stede opgegroei 
het, het 'n huidige kindertal van twee, naamlik 20.0 
persent, tervvyl die grootste persentasie 'n begeerde 
en ve!'VIJagte kindertal van vier het, naamlik 24.3 per
sent en 19.5 persent onderskeidelik. 

4o6 DIE HUIDIGE, BEGEERDE EN VERWAGTE KINDERTAL VOLGElJS 

DIE GROCYJ:TE VAN DIE GESINNE WAARUIT DIE 1'/.IANS EN VROUE 
AFKOJVlSTIG IS 

4.6.1 Hu~dige kindertal volgens die grootte van die gesinne 
waarui t die mans en vroue afkomstig_ is 

Tabelle 4.16 en 4.17 gee 'n ontleding van die huidige 

kindertal volgens die grootte van die gesinne wa.arui t die 

mans en vroue afkomstig is. 

Dit blyk uit tabel 4.16 dat amper die helfte van die 

mans, van die vroue in die steekproef uit gesinne kom wat 

ui t 7 of meer kinders bestaan, naamlik 49.8 persent, te:r~Ny.l 

slegs 13.4 persent van die vroue in die steekproef 'n hui

dige kindertal van 7 en meer het. 

Die grootste persentasie vroue in die steekproef het 

'n huidige kindertal van drie of minder, gevolg deur d.ie 

vroue wat 4 tot 6 kinders het en laastens die vroue wat 7 

of meer kinders het. Net die teenoorgestelde verskynsel 

word gevind by die gesinne waarui t die mans afkomstig is. 

Die grootste persentasie van die mans se moeders het 'n 

kindertal van 7 en meer gehad, gevolg deur die wat 'n 

 
 
 



TABEL 4.16 
HUIDIGE KINDERTAL VOLGENS GROarTE VAN GESINNE VVA.A.RUIT lVIANS .AFKO~/ISTIG IS 

Huidige kindertal 

0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9+ Sub- TOTAAL totaal totaal totaal 
--.~-~ 

% % % % G % 1o % % G % % 'fo % G ~~ G ro 
~-~.-or-~~---

5o5 7.8 18.2 16.9 149 48.4 14.0 15.3 8.8 115 38.1 4.6 3.3 5.5 41 13.4 305 100.0 
~··a-

GROOTTE VAN KINDERTAL WAARUIT :MANS AFKOMSTIG IS 
CY\ 
.p.. 

_,_, __ ... .,...~-,....,. 

1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9 10 11+ Sub- TOTAAL totaa1 totaal totaa1 

% % o;; G % % % % G % % % o;; r~ % G % G % 

5 .. 2 6o9 8.9 64 21.0 10.5 8.9 9.8 89 29.2 13.4 11.5 6.2 5.6 13.1 152 49.8 305 100.0 

 
 
 



TABEL 4.17 

HUIDIGE KINDERTAL VOLGENS GROOTTE VAN GESINNE 1NAARUIT VROUE AFKOMSTIG IS 

Huidige kindertal 

0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9+ Sub- TOTAAL 
totaa1 totaal totaal 

% 1~ % ol 70 G ~'o 'fo ~0 % G a;~ a;~ ~0 % G % G % 
- --~_rt.._._. ~-.:.111:- ·- -

5.5 7.8 18o2 16o9 149 48.4 14.0 15.3 8a8 115 38.1 4.6 3.3 5.5 41 13.4 305 100.0 

0'\ 
\51 

GROarTE VAN KINDERTAL VfAARUIT VROUE AFKOr.'ISTIG IS 

1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9 10 11+ Sub- TOTAAL totaa1 totaa1 totaa1 

r; % % G 'fo 'fo ro ro G % % 'fo ~0 'fo 'Jo G % G % 

2e6 6.9 5.9 47 15.4 6.6 9.8 12 .~5 88 28.9 7.5 10.5 9.8 6.9 21.0 170 55.7 305 100.0 
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kindertal van 4 tot 6 gehad het en laastens die wat 'n 

kinderta1 van drie of minder kinders gehad het. 

Die meeste vroue in die steekproef het 'n huidige kin

dertal van twee (18.2%) te~vy1 die grootste persentasie van 

die mans uit 'n gesin kom wat uit 7 kinders bestaan het, 

naam lik 13 • 4 pe :r·s e nt • 

Net soos in die geval van die mans, is die grootste 

persentasie vroue afkomstig uit gesinne wat uit 7 en meer 

kinders bestaan (55.7%)~ gevo1g deur die vroue wat afkomstig 

is uit gesinne wat uit 4 tot 6 kinders bestaan (28.9%) en 

1aastens die vroue wat afkomstig is uit gesinne wat uit 3 

of minder kinders bestaan (15.4%). 

Die meeste vroue in die steekproef het 'n huidige kin

dertal van twee, naam1ik 18.2 persent, tervvyl die oorgrote 

meerderheid van die vroue nit gesinne kom wat uit 11 en meer 

kinders bestaan het, naam1ik 21.0 persent. 

4.6.2 Begeerde kindertal volgens die grootte van die gesinne 
waa.ruit die mans en vroue a.fkomstig is 

'n Ontleding van die begeerde kindertal vo1gens die 

grootte van die gesinne waaruit die mans en vroue afkomstig 

is, word aangetoon in tabelle 4.18 en 4.19 onderskeidelik. 

Soos reeds voorheen gemeld, is die grootste persentasie 

mans afkomstig uit gesinne wat bestaan het uit 'n kindertal 

van 7 en meer. Die grootste persentasie van vroue 7 van die 

mans, begeer egter 'n kindertal van tussen 4 en 6 (44.07'o) 

terwyl slegs 'n geringe persentasie van 5.9 persent vroue, 

van die mans, 'n begeerde kindertal van 7 en meer het. 

Die grootste persentasie mans is afkomstig uit gesinne 

wat bestaan het uit 7 kinders. Daarteenoor begeer die 

grootste persentasie van vroue, van die mans, 'n kindertal 

van vier, naamlik 23.6 persent. 

 
 
 



TABEL 4.18 

BEGEERTIE KINDERTAL VOLGENS GROOTTE VAN GESINNE WAAHUIT ]MNS AFKOI~TIG IS 

Begeerde kindertal 
~~ ....... ·~~==-. --~ 

Weet 1 3 Sub- 6 
Sub- Sub- TOTAAL 

nie 0 2 totaal 4 5 totaal 7 8 9 10 11+ totaa1 

% % 1" % % G % % % o;s G % ~~ ro ~0 'fo ro G 1o G % 

28.5 0.3 1.6 10.5 9~2 66 21.6 23.6 5.6 14.8 134 44o0 1.,0 2.3 0.3 0.3 2.0 18 5.9 305 100.0 

0\ 
-.J 

GROffiTE VAN KINDERTAL WAARUIT MANS AFK O:rv'f..STI G IS 

1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9 10 11+ Sub- TOTAAL totaal totaa1 totaal 

% % % G % % % % G % % % % % % G % G % 

5'. 2 6.9 8.9 64 21.0 10.5 8.9 9.8 89 29.2 13.4 11.5 6.2 5.6 13.1 152 49.8 305 100.0 

 
 
 



TABEL 4.19 

BEGEERDE KINDERTAL VOLGENS GROOTTE VAN GESINlfE WAARUIT VROUE AFKObiSTIG IS 

Begeerde kindertal 
-~·~:.:= --~-.....-:-

VIJ'eet 0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9 10 ll+ Sub- T<YI·AAL 
nie totaal totaal totaal 

.,._.,.,., ___ 
=--~.....,.,...,--·-----.~-~-'"'1"';:--=:-.-..:r ........ _-"'!'"~~--=z.-_;~ 

~0 % 1o ro 1~ G % % % % G % r~ % ~~ % 'Jo G % G % 

28.5 0.3 1.6 10.5 9.2 66 21.6 23.,6 5.6 14.8 134 44o0 1~0 2.3 0.3 0.3 2.0 18 5.9 305 100.0 
~--= 

m 
co 

' GROOTTE VAN KINDERTAL WAARTJIT VROUE AFKOn.~TIG IS 

~-

1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9 10 11+ Sub- TCJrAAL totaal totaal totaal 

% % % G o."' jo r~ "/~ % G % % r~ % % % G % G % 

2.6 6ca9 5o9 47 15.4 6.6 9.8 12.5 88 28~9 7~5 10o5 9.8 6.9 21~0 170 55.7 305 100.0 
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Alhoewel meer as die helfte van die vroue (55.7%) uit 

gesinne kom wat uit 7 en meer kinders bestaan het, begeer 

slegs 'n geringe persentasie vroue, naamlik 5.9 persent, 'n 

kindertal van 7 en meer. Net minder as die helfte (44. ()7o) 

van die vroue begeer 'h kindertal van tussen vier en ses, 

terNyl die tweede grootste persentasie vroue (21.67o) 'n 

kindertal van drie en minder begeer. 

Soos reeds voorheen gemeld kom die grootste persentasie 

vroue (21. 0%) ui t gesinne wat ui t ll en meer kinde::-s bestaan 

het. Die grootste enkele persentasie van vroue in die 

steekproef begeer egter 'n kindertal van 4, naamlik 23.6 

perse nt. 

4.6.3 V~~J~te kindertal volgens die grootte van die ge

sinne waaruit die mans en vroue afkomstig is 

In tabelle 4.20 en 4.21 word 'n ontleding gegee van die 

verwagte kindertal volgens die grootte van die gesinne waar-

uit die mans en vroue afkomstig is. 

Uit tabel 4.20 blyk oak dat a1hoewel die grootste per-

sentasie mans ui t gesinne kom, wat 'n kindertal van 7 en 

meer het, verwag die grootste persentasie (42. 61o) om eendag 

'n kindertal van tussen 4 tot 6 te he, gevolg deur die groep 

vroue wat 'n vervvagte kindertal van 3 en minder het (16,. 7'lo) 

en 7 en meer (11.2%). 

Die grootste persentasie vroue verwag ook om slegs 4 

kinders te h~, naamlik 17.7 persent, alhoewel die grootste 

persentasie se mans uit gesinne kom met 'n kindertal van 

7, naamlik 13.4 persent. 

Tabel 4.21 toon aan dat alhoewel die meeste vroue uit 

groot gesinne kom, dit wil se gesinne wat uit 7 en meer 

kinders bestaan, die meeste 'n verwagte kindertal van tussen 

 
 
 



TABEL 4.20 

VERViAGTE KINDERTAL VOLGENS GROOTTE VAN GESINNE vVAARUIT ].1ANS AFKO:MSTI G IS 

=-=- -·- -

Verwagte kinderta1 

Vfeet 
0 l 2 3 

Sub-
4 5 6 

Sub-
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Sub-
nie totaal totaal totaal TOTAAL 

% % a;~ % % G % 1~ % r~ G 1~ eta % 'f~ 1~ a;~ 1o r~ 'fo % % G 'fo 

2 9 • 5 0 0 3 l. 6 5 0 6 9 • 2 51 16 • 7 l 7 • 7 9 • 8 15 • l 13 0 4 2 • 6 3 • 3 3 • 0 2 .. 0 0 0 3 1 ~ 3 0. 3 0. 7 - - 0. 3 3 4 11. 2 3 05 l 00. 0 

GROOTTE VAN KINDERTAL WAARUIT MANS AFKO]lfSTIG IS 

~-=-

1 2 3 Sub-
4 5 6 Sub- 7 8 9 10 11+ Sub- TOTAAL 

totaal totaal totaal 

r~ % ~'o G % 1~ % % G % % % % 1o % G % G % 

5o2 6o9 8.9 64 2lo0 10o5 8.9 9o8 89 29.2 13.4 11.5 6.2 5.6 13el 152 49.8 305 100.0 

-J 
0 

I 

 
 
 



Weet 
nie 0 1 2 3 

TABEL 4.21 

VERWAGTE KINDERTAL VOLGENS GROOTTE VAN GESINNE WAARUIT VROUE AFK0~.1STIG IS 

Sub
totaa1 

G 

4 5 6 

% 

Verwagte kindertal 

Sub
totaa1 

G 

7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 Sub
totaal 

G % 

TOTAAL 

G % 

29.5 0.3 1.6 5.6 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15ol 130 42~6 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.3 34 11.2 305 100.0 

GROOTTE VAN KINDERTALLE YVAARUIT VROUE AFKOWSTIG IS 

1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9 10 ll+ Sub- TOTAAL totaal totaal totaal 
~ 

o;~ % 'f~ G % % % % G % % % % ro % G ~~ G % 
-· --e:::~ 

2.6 6.9 5.9 47 15.4 6.6 9.8 12.5 88 28.9 7.5 10.5 9.8 6.9 21.0 170 55.7 305 100.0 

-..J 
1--' 
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4 en 6 het, tervvyl die kleinste persentasie vroue, in die 

steekproef, 'n verwagte kindertal van 7 en meer het. 

Die grootste persentasie vroue, naamlik 21.0 persent, 

is afkomstig uit gesinne wat uit elf en meer kinders bestaan. 

Die meeste vroue (17.7%) daarenteen het egter 'n verwagte 

kindertal van vier. 

4.6.4 'n Verg_el~~ng van die huidige, be~eerde en verwagte 

kindertal volgens die grootte van die gesinne waar

uj_t die mans en vroue afkomstig is 

(a) Die grootste persentasie vroue in die ondersoek 

het 'n huidige kindertal van vier, terwyl die groot

ste persentasie mans en vroue uit gesinne van 7 en 

11 en meer kinders onderskeidelik, afkomstig is. 

(b) Die meeste vroue in die ondersoek het verder ook 

'n kleiner begeerde en ve~~agte kindertal, naamlik 

vier, as die kindertal waaruit die mans en vroue af-

komstig is, naamlik 7 en 11 en meer onderskeidelik. 

4. 7 SArvlEVATTING 

4.7.1 Die grootste persentasie vroue wat Afrikaans-, 

4.7.2 

Engels-, en Afrikaans- en Bngelssprekend is, het 'n 

huidige kind.ertal van twee, drie en vier of ses onder

skeidelik, 'n begeerde kindertal van vier, vier en 

twee of vier respektiewelik en 'n verwagte kindertal 

van vier, vyf of agt en vier onderskeidelik. 

Die meeste vroue wat wettig getroud is en nie 

wettig getroud is nie, het 'n huidige kindertal van 

twee en twee of drie respektiewelik, 'n begeerde 

kindertal va.n vier en twee onderskeidelik, en 'n ver

wagte kindertal van vier en drie respektiewelik. 
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Geen noemenswaardige verskil tussen die huidige, 

begeerde en ver.\Tagte kindertal van lidmate van die 

Nederdui ts Gereformeerde kerk en Rooms-Katolieke kerk 

kon gevind word nie in die ondersoek. 

4.7.4 Van die vroue wie se mans grootliks op 'n plaas, 

in 'n plattelandse dorp, groot dorp en stad opgegroei 

het, het die meeste 'n huidige kindertal van vier, 

twee, drie en drie onderskeidelik, 'n begeerde kinder

tal van vier, vier, drie, vier of ses en vier respek

tiewelik, en 'n verwagte kindertal van vier, vier of 

ses, ses en vier onderskeidelik. 

4.7.5 Die meeste vroue wie grootliks op 'n plaas, in 'n 

plattelandse dorp, groat dorp en stad opgegroei het, 

het 'n huidige kindertal van een, vyf, drie en twee 

onderskeidelik, 'n begeerde kindertal van vier, en 'n 

ve~vagte kindertal van vier, vyf, ses en Vler respek

tiewelik. 

4.7.6 Alhoewel die mans en vroue in die steekproef uit 

groat gesinne kom, het die grootste persentasie vroue 

'n huidige, begeerde en venvapte kindertal van slegs 

vier. 
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H 0 0 F S T U K 5 

VRUGBA.ARHEIDSVERWAGTINGE EN DIE SOSIO-EKONO]/IIESE 

STATUS VAN DIE ONDERSOEKGROEP 

5.1 INLEIDING 

Die huidige, begeerde en verwagte kindertal van die 

vroue in die steekproef sal in verband gebring word met die 

onderwyspeil van die mans en vroue, die beroep van die mans 

en vroue en die inkomste van die mans en vroue, asook hulle 

gesamentlike inkomste, in hierdie hoofstuk. 

5.2 DIE HUIDIGE, BEGEERDE EN VERWAGTE KINDERTAL VOLGENS 

DIE OlillERWYSPEIL VAN DIE :MANS EN VROUE 

5 o2 .1 Huidige kindertal volgens die onderwys~eil van die 

mans en vroue 

'n Ontleding van die huidige kindertal volgens die 

onderwyspeil van die mans en vroue word in tabel 5 ~1 en 

tabel 5.2, onderskeidelik, aangetoon. 

Tabel 5.1 toon aan dat die grootste persentasie vroue 

wie se mans geen skoolopleiding of slegs 'n laerskoolop

leiding gehad het, 'n huidige kindertal van tussen vier en 

ses het (45.6~), gevolg deur die vroue wat 'n huidige kinder

tal van drie en minder het (37. 9%) en laastens die vroue wa.t 

'n huidige kindertal van sewe en meer het, naamlik 16o5 per-

sent. Hierteenoor het die meeste vroue, wie se mans 'n 

hoerskoolopleiding gehad het, 'n huidige kindertal van drie 

en minder (55o2%), gevolg deur die vroue wat 'n huidige kin

dertal van tussen vier en ses (33o3%) het en laastens die 

vroue wat 'n huidige kindertal van 7 en meer het, naamlik 

 
 
 



TABEL 5.1 

HUIDIGE KINDERTAL VOLGENS ONDERWYSPEIL VAN l\1ANS 

Huidige kinderta1 

0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9+ Sub- TOTAAL Onde:nvyspei1 totaa1 totaal totaa1 
~:---=---~~ 

% % r~ % G fo % Ojo ~; G % 'fo % % G % G % 
----=--~·---=------=-. -~oon=--~-= 

¥!as nooi t op 
8.3 25~0 16.7 6 skoo1 nie - 50.0 8.3 25.0 4 33.3 16.7 2 16.7 12 100.0 

Grade - 50.0 50.0 2 100.0 2 100.,0 
St. 1 - 5 4o5 7.9 10.1 12 o4 31 34.9 20Q2 15.7 12.4 43 48.3 6.7 1.1 9.0 15 16.8 89 100.0 

Sub~totaal 4o9 7e8 12'l6 12.6 39 37~9 18,4 16e5 10.7 47 45('6 5.8 2o9 7.8 17 16.5 103 100.0 

st .. 6 9.9 g,o 20.7 l4o4 60 54.0 8~1 18.0 9.9 40 36.0 3o6 1.8 4.5 11 9~9 111 100.0 
-..J 

St. 7 - 8 16)6 8,1 24~2 25.8 37 59o7 11.3 9.,7 4.8 16 25e~8 3.2 6.5 4o8 9 l4o5 62 :l-00.0 \.n 

Sto 9 - 10 5o3 15 .. 8 26o3 9 47.4 15.8 15.8 1085 8 42.1 5.3 5.3 2 10o 6 19 100.0 
- --

Sub-totaal 6o2 8.,3 21.4 19.3 106 55.2 9o9 15 .. 1 8~3 64 )3.3 3.6 3.1 4.7 22 11.4 192 100.0 

St. 8 & diploma - 33.3 66o7 3 100,0 3 100.0 
St.10 & diploma 50~ 0 2 50.0 25.0 25.0 2 5o. 0 4 100.0 
St ~ 10 & graad 50.0 1 50.0 50.0 1 5o. 0 2 100.0 
St.10, diploma 

en graad - 100.0 1 100.0 1 100.0 
:=-=tt~;:~-.-:-:-. .,.,.. --

Sub-totaa1 - 20~0 20.0 4 40. 0 3 Oo 0 10. 0 4 40.0 10.0 10. 0 2 20.0 10 100.0 

Totaa1 5.5 7o8 18.2 16o9 149 48.4 14(»0 1553 8o8 115 38Ql 4.6 3c3 5.5 41 13.4 3 05 100.0 

 
 
 



TABEL 5.2 

HUIDIGE KINDERTAL VOL~ENS ONDERWYSPEIL VAN VROUE 

------·~ 

Huidige kindertal 
~_....,_ .. _...,.,_ 

0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9+ Sub- TOTAAL Onderwyspet1 totaal totaa1 t otaa1 
yo % % % G % % Ci. ;v 'fo G r~ % '/~ % G 'fo G 1~ 

_.,-~~~----~--=--=-..:.-.::;;::·.= - ~~-

vfas nooit 
skool nie 

op 7.1 14~3 21.4 6 42.8 7,1 14.3 21.4 6 42e8 7.1 7vl 2 14.2 14 100.0 
Grade - 50.0 50.0 2 100.0 2 100.0 
St~ 1 - 5 6c5 7.3 16~1 16.1 57 46,0 11.3 17.7 8.9 47 37.9 4.8 6.5 4.8 20 16.1 124 100.0 
--~ .. ~._,-~.-:-.:-

-J Sub-totaal 6.4 7o9 17ol 15.0 65 46.4 10.7 17.1 10.0 53 37.8 s.o 5.7 5.0 22 15.7 140 100.0 0'\ 

St. 6 3$6 7o1 19.0 14.3 37 44e0 17.9 11.9 10.7 34 40.5 4.8 2~4 8,3 13 15.5 84 100.0 
St. 7 - 8 7rJO 7 fl 0 18.3 22.5 39 54.8 14.1 16.9 5.6 26 36.6 4.2 4.2 6 8o4 71 100.0 
St. 9 - lO 50.0 50.0 2 100.0 - - - 2 100~0 

Sub-totaa1 5.,1 7~6 18.5 18.5 78 49.7 15()9 14.0 8.3 60 38.2 4.5 1.3 6.4 19 12.2 157 100~0 

StQ 8 en diploma 12o5 37o5 25~0 6 75 0 0 12.5 12.5 2 25.C 8 100.0 

Totaal 5o5 7~.8 l8o2 16e9 149 48~4 14.0 15"3 8.8 115 38,1 4.6 3.3 5.5 41 13.4 305 100!>0 
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11.4 persent. Vroue wie se mans na st. 8 of st~ 10 'n 

diploma venverf het, het meestal 'n huidige kindertal van 

drie en minder en tussen vier en ses (40% in beide gevalle) o 

Vroue wie se mans nooit op skool was nie of slegs 'n 

laerskoolstanderd geslaag het asook vroue wie se mans na 

sto 8 of st. 10 'n diploma en/of graad verwerf het, het 

meestal 'n huidige kindertal van vier (l8.4ro en 30.0% onder

skeidelik). Daarteenoor het vroue wie se mans 'n hoerskool

standerd geslaag het, weer groot.liks 'n buidige kindertal 

van twee, naamlik 21.4 persent. 

Aangesien 'n baie klein persentasie van die vroue se 

mans na st. 8 of st. 10 'n diploma en/of graad verwerf het 

is dit nie moontlik om enige afleidings van die gegewe~s te 

maak nieo 

Aangesien slegs agt vroue na st. 8 'n diploma verwerf 

het 1 word in die bespreking van die huidige kindertal en die 

onderwyspeil van die vroue (die afdeling oor wie diplomas en/ 

of grade verwerf het) buite rekening gelaat. 

Die grootste persentasie vroue wat geen skoolopleiding 

of slegs laerskoolopleiding geha.d het asook die vroue wat 

hogrskoolopleiding gehad het, het drie of minder kinders, 

gevolg deur die vroue wat vier tot ses kinders het en laastens 

die vroue wat sewe en meer kinders het. 

Vroue wat geen of slegs laerskoolopleiding gehad bet, 

bet meestal twee of vyf kinders (17.1%) terwyl die vroue wat 

hoerskoolopleiding gehad het grootliks twee of drie kinders 

het, naamlik 18.5 persent van die vroue in beide gevalle. 
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5.2.2 Begee!de kj_ndertal volgens die onderwys~il van die 

mans en vroue 

Die begeerde kindertal van die vroue volgens die onder

wyspeil van die mans en vroue ~Nord in tabelle 5o3 en 5o4 aan-

getoon .. 

Proporsione81 bet meer vroue wie se mans nooit op skoal 

was nie of slegs laerskoolopleiding gehad bet, nie geweet 

wat bulle begeerde kindertal is nie as vroue wie se mans 

hoerskoolopleiding gehad het of 'n graad en/of diploma ver

werf het (32. CY%, 27. 67o en 10.0% onderskeidelik). 

Die meeste vroue wie se mans geen skoolopleiding of 

laerskoolopleiding en hoerskoolopleiding gehad het begeer 'n 

kindertal van vier tot ses, gevolg deur die vroue wat '~.1 

kindertal van drie of minder begeer en laastens die vroue wat 

7 en meer kinders begeer. Vroue wie se mans na st. 8 of st. 

10 'n diploma en/ of graa.d verv-1erf het, begeer grootliks 'n 

kindertal van drie en minder, gevolg deur die vroue wat 'n 

kindertal van tussen vier en ses begeer~ Geen vrou wie se 

manna st8 8 of 10 'n graad en/of diploma verwerf het nie, 

het 'n kindertal van sevre en meer begeer nie. 

Die grootste persentasie vroue wie se mans geen of slegs 

laerskoolopleiding gehad bet asook die meeste vroue wie se 

mans bo~rskoolopleiding gehad bet, het 'n begeerde kindertal 

van vier (24.3% en 23.4~ onderskeidelik), tenvyl vroue wie se 

mans na st. 8 of stc 10 'n graad en/of diploma verwerf het 

grootliks twee kinders begeer, naamlik 30.0 persento 

Persentasiegewys het 'n grater persentasie vroue wie se 

mBns na st. 8 of 10 'n graad en/of diploma verwerf het, 'n 

bogeerde kindertal van drie en minder as vroue wie se manG 

slegs ho~rskool of net laerskool en geen skoolopleiding ge

had het nie, naamlik 50.0 persent teenoor 24.4 persent en 

 
 
 



TABEL 54t3 

BEGEERDE KINDERTAL VOLGENS ONDERWYSPEIL VAN ]/.fANS 

Begeerde kindertal 

Vveet 0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub-
7 8 9 10 Sub- TOTAAL Onderwyspei1 nie totaa1 totaa.1 11+ totaal 

~-

% % % a;~ % G % % 7~ 1o G % 1o 'Jo % r; 1c G % G % 
Was nooit op 16.7 8.3 25ct0 4 33.3 8.3 16.7 3 25.0 16o7 8.3 3 25o0 12 100.0 skool nie -
Grade - 50.0 1 50.0 - 5o. 0 1 5o. 0 2 100.0 
St. 1 - 5 34.,8 lol 3.4 5.6 9 10.1 27 ~ 0 5.6 15.7 43 48o3 1.1 21)2 leal - 2.2 6 6e6 89 100.0 

Sub-totaal 32s0 - 2.9 5.8 4.9 14 13.6 24.3 6.8 13 0 6 46 44.7 1.9 3$9 1.0 - 2.9 10 9o7 lG3 lOOoO 

St. 6 28o8 - 10~ t5 Bel 21 18.9 23.4 6.3 18.0 53 47.7 0.9 0.9 - 2.7 5 4?5 111 100.0 
St. 7 - 8 25.8 3.2 16.1 16.1 22 35.4 22.6 11.3 21 33.9 3.2 1~6 3 4.8 62 100.0 -J - - 1...0 
St. 9 -10 26,3 5,3 5.3 10.5 1 21.1 26.3 l0o5 15.,8 10 52.6 19 100.0 

Sub-totaal 27.6 0.5 1.0 12.0 l0a9 47 24.4 23.4 4.7 15.6 84 43~7 0.5 1~6 Oe5 1()6 8 4o2 192 100.0 

St. 8 en diploma 66,7 33.3 3 100.0 3 100.0 
St.lO en diploma - 25.0 1 25.0 50.0 - 25.0 3 75.0 4 100.0 
StolO en graad 50.0 - - 50.0 1 5o. 0 2 100.0 
St .10, diploma -· 100.0 1100,0 l 100.0 en graad 

Sub-totaal 10.0 - - 30.1020o0 5 50.0 20.0 10.0 10.0 4 40.0 10 100.0 

Totaal 2805 01)3 lo6 10~5 9e2 66 2lc6 23o6 5o6 14o8 134 44o0 1o0 2"3 Oc.3 083 2 0 0 18 50 9 3 05 lOOeO 

 
 
 



TABEL 5.4 

BEGEERDE KINJJERTAL VOLGENS ONDERWYSPEIL VAN VROUE 

Begeerde kindertal 

Onderwyspeil Weet 0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9 10 11+ Sub- TOTAAL nie totaa1 totaa1 totaa1 

1o '}o c,{ 
/0 % % G % ro c;., 1o G 'fo 'fo %1 7o % fo G o;o G ~0 

~----.. ::-~.--. ~-~- ·-

Was nooit op 64.3 14.3 2 14.3 14.3 7.1 3 2lo4 14 100.0 skool nie -
Grade 50.0 - - 5o. 0 1 50.0 - 2 100.0 
Sto 1 - 5 34.7 Oo8 3o2 6.5 5.6 20 16.1 21o8 7.3 l2ol 51 41.2 Oo8 3o2 04)8 - 3lt2 10 8. 0 124 100~0 (X) 

=----=~-~:::=-:=..-. 0 

Sub-totaa1 37.9 0.7 2.9 7.1 5.0 22 15o7 20.7 6.4 12.1 55 39.2 0.7 2o9 0.7 2.9 10 7$2 140 100o0 ' 
Stl) 6 32ol - 1.2 9.5 9.5 17 20.2 25.0 3o6 15G5 37 44.1 - 1o2 2.4 3 3.6 84 100$0 
St. 7 - 8 9.9 - - 18.3 15o5 24 33o8 22o5 7.0 19o7 35 49.2 2G8 2e~8 - 1o4 5 7.0 71 100(t0 
St. 9 -10 - ~0. 0 - 50.0 2 100,.0 - 2 100.0 
-- --~.-~··· 

Sub-totaal 21.7 - 0.6 13.4 12.1 41 26.1 24.2 5cl 17.8 74 47.1 1 .. 3 1.,9 - Oo6 1.3 8 5ol 157 100.0 

St.8 en diploma - 12e~5 25.0 3 37.5 62o5 5 62"5 8 100.0 

Totaal 28,5 Oe3 1.6 10e5 9.2 66 21o6 23.6 5o6 14 .. 8 l34 44.0 1. 0 2 o3 Oo3 0.3 2o0 18 5 e 9 3 05 100.0 
=,__,.~~= 
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13.6 persent onderskeidelik. 'n Grater persentasie vroue 

wie se mans geen of slegs laerskoolopleiding gehad het, be

geer 7 en meer kinders as vroue wie se mans ho~rskoolop

leiding gehad het, naamlik 9.7 persent teenoor 4o2 persentG 

Soos reeds vroeer gemeld begeer geen vroue wie se mans na 

st. 8 of 10 'n graad en/of diploma verwerf het, 'n kindertal 

van 7 en meer nie. 

Net soos in die geval van die mans het 'n grater per

sentasie vroue wat nooi t op skoal was nie of slegs laerskool~

opleiding gehad het, proporsioneel nie geweet wat hulle be

geerde kjndertal is nie as vroue wat oo.K hoerskoolopleiding 

gehad het (37.9% teenoor 21.7%) volgens tabel 5e4. 

By sowel die vroue wat nooit op skoal was nie of slegs 

laerskoolopleiding gehad het as die vroue wat ook hogrskool

opleiding gehad het, begeer die grootste persentasie vroue 

'n kindertal van tussen 4 en 6, gevolg deur die vroue wat 

drie en minder kinders begeer en laastens die vroue wat sewe 

en meer kinders begeer. 

Die grootste persentasie vroue wat geen skoal- of slegs 

laerskoolopleiding gehad het, aso~k die vroue wat hoerskool

opleiding gehad het, begeer 'n kindertal van vier, naamlik 

20$7 persent en 24o2 persent onderskeideliko 

Proporsioneel begeer ook meer vroue wat ho~rskoolop

leiding gehad het 'n kindertal van drie en minder as vroue 

wat geen of slegs laerskoolopleiding gehad het (2601% teen-

oor 15.7%). Meer vroue wat geen of slegs laerskoolopleiding 

gebad het begeer weer persentasiegewys 'n kindertal van sewe 

en meer as vroue wat hoerskoolopleiding gehad het9 naamlik 

7$2 persent teenoor 5.1 persent onderskeidelike 
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5.2.3 V~J)V~~e ki~ndertal Y2lgens die onderwyspeil van die 

mans en vroue 

In tabelle 5.5 en 5.6 word die verwagte kindertal van 

die vroue volgens die onderwyspeil van die mans en vroue, 

bcspreeko 

Uit tabel 5~5 blyk dit dat 'n grater persentasie vroue 

wie se mans geen, of slegs laerskoolopleiding gehad het, nie 

geweet het wat hulle verwagte kindertal is nie, as vroue wie 

se mans hoerskoolopleiding gehad het of na st. 8 of 10 'n 

graad en/of diploma verwerf het, uaamlik 34QO persent teen

oar 28ol persent en 10~0 persent onderskeideliko 

Vroue wie se mans geen of slegs laerskoolopleiding ge

had het asook vroue wie se mans hoerskoolopleiding gehad het, 

het meestal 'n verwagte kindertal v&n vier tot ses, gevolg 

cteur die vroue wat 'n verwagte kindertal van drie en minder 

het en laastens die vroue wat verwag om sewe en meer kinders 

te he. Die oorgrote meerderheid van die vroue wie se mans 

na sto 8 of st. 10 'n graad of diploma verwerf het, het 'n 

vervvagte kindertal van tussen vier en ses, gevolg deur die 

vroue wat 'n vervvagte kindertal van 7 en meer l'et. Nie een 

van die vroue, wie se mans na st. 8 of st. 10 'n graad en/of 

diploma verwerf het, het 'n verwagte kindertal van drie of 

minder nie. 

Die grootste persentasie vroue, wie se mans geen of 

slegs laerskoolopleiding gehad het, het 'n verwagte kinder

tal van ses (17. 5r;), terwyl vroue wie se mans hoerskoolop

leiding gehad het en ook die vroue wie se mans na st. 8 of 

st. 10 'n graad of diploma verwerf het grootliks 'n kindertal 

van vier (17.7%) en vyf (40.0%) onderskeidelik het~ 

Proporsioneel het 'n grater persentasie vroue wie se 

mans hoerskoolopleiding gehad het 'n vervvagte kindertal van 

 
 
 



TABE L 5. 5 
VERWAGTE KINOERTAL VOLGENS ONDERWVSPEIL VAN MANS 

Verwagte kindertal 
--~eer--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---~!~--~----l----~-----~----~~~=!~!~~l---~------~-----~-----~~~=!~!~~l ___ I _____ ~----~---l~-~-ll __ l~---l~---l~---l~---l~---~~~=!~!~~l _______ !~!~~~----
Onderwyspe11 

----------------------~----~----~----~-----~-----~-----~-----~------~-----~-----§------~-----~-----~----~----~----f---~----~----~----~----~ _____ § _____ ~ ________ § _____ ~----
~1 as no o it o p 

s k o o 1 n i e 16 .,7 8 • 3 - 1 6 • 7 3 2 5. C 8 • 3 2 5 • 0 4 3 3 • 3 1 6 . 7 8 • 3 - 3 2 5 • 0 12 1 00 • 0 
Grade - 50.0 1 50.0 50.0 1 50.0 2 100.0 
St. 1- 5 37.1 2.2 1.1 4.5 7 7.8 18.0 6.7 20.2 40 44.9 2.2 1.1 2.2 2.2 1.1 1.1 9 9.9 89 100.0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------
Sub-totaal 34.0 1.0 2.9 2.9 3.9 11 10.7 16.5 8.7 17.5 44 42.7 2.9 2.9 1.9 2.9 1.0 1.0 13 12.6 103 100.0 

St. 6 
st. 7 - 8 
st. 9 - 10 
Sub-totaal 

st. 8 & diploma 
St.10 & diploma 
St.lO & gt·aad 
St.10, graad en 

29.7 
25.8 
26.3 
28.1 

50.0 

0.9 7.2 7.2 
1.6 9.7 16ol 

31 .. 6 

17 15.3 15.2 
17 27.4 19.4 
6 31.6 21.1 

13.5 17.1 
3.2 9.7 

15.8 

52 
20 
7 

46.8 
32.3 
36.9 

2.7 
4.8 

0.9 1.8 0.9 -
6.5 J.2 

5.3 

1.8 

1.0 7.3 12.5 40 20.8 17.7 8~9 14.6 79 41.2 3.1 2.6 2.1 0.5 0.5- 1.0 

50.0 
50.0 

100.0 3 100.0 
2 50.0 25.0 25.0 
1 50.0 

9 
9 
1 

8 .l 
14.5 
5.3 

19 9.8 

2 50.0 

111 100.0 
62 100.0 
19 100.0 

192 100.0 

3 l 00.0 
4 100 .o 
2 100.0 

---~!El~~~-------------------------------------------------------lQ~:~--------------l~~:~--------------------------------------------------------------------------l~~:~--
Sub-totaal 10.0 - 30.0 40.0 7 70.0 10.0 10.0 2 20.0 10 100.0 

Totaa l 29.5 0.3 1.6 5.6 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15.1 130 42.6 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.3 34 11.2 305 100.0 

 
 
 



TABE L 5.6 

VER\~AGTE KINDERTAL VOLGENS ONDER\'IYSPEIL VAN VROUE 

Verwagte kindertal 
--weet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnderwyspeil nie 0 2 3 Sub-totaa1 4 5 6 Sub-totaa1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sub-totaal TOTAAL 

---------------------~----~----~-----~-----~-----§-----~-----~-----~-----~------§------~----~-----~----~----~----~----~----~----~----~----~ _____ § _____ ~ _______ § ______ ~----
Was nooit op 

skoal nie 64.3 7.1 7.1 14.3 2 14.3 7.1 7.1 2 14.2 14 100.0 
Grade 100.0 - 2 100.0 
st. 1- 5 34o7 2.4 4.0 6.5 16 12.9 15.3 12.1 12.9 50 40.3 2.4 4.8 1.6 1.6 0.8 0.8 15 12.0 124 100.0 

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

Sub-totaa1 38.6 2.9 3.6 5.7 17 12.2 13.6 10.7 12.9 52 37.2 2.9 4.3 1.4 - 1.4 0.7 0.7 0.7 17 12.1 140 100.0 

St. 6 
St. 7 - 8 
St. 9 - 10 

Sub-totaa 1 

32.1 1.2 1.2 4.8 7.1 
11.3 8.5 16.9 

- 100.0 

12 14.3 17.9 6.0 17.9 
18 25.4 22.5 12.7 18.3 
2 100.0 

22.3 0.6 0.6 7.6 11.5 32 20.3 19.7 8.9 17.8 

st. 8 & diploma 12.5 25.0 2 25.0 50.0 12.5 

35 41.8 3.6 2.4 2.4 1.2 1.2 1.2 
38 53.5 4 .. 2 1.4 2.8 1.4 -

73 46.4 3.8 1.9 2.5 0.6 1.3 0.6 

5 62.5 -

Totaa 1 29.5 0.3 1.6 5.6 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15.1 130 4?.6 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 

10 
7 

12.0 
9.8 

17 10.7 

0.3 34 11.2 

84 100.0 
71 100.0 
2 100.0 

157 1 GO .J 

8 100.0 

305 100.0 

I 

en 
~ 
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drie en minder as vroue wie se mans geen of slegs laerskool

opleiding gehad het, naamlik 20~8 persent teenoor 10.7 per-

sent. In teenstelling hiermee het weer 'n grater persenta-

sie vroue wie se mans geen of slegs laerskoolopleiding gehad 

het 'n verwagte kindertal van sewe en meer as vroue wie se 

mans hoerskoolop~eiding gehad het, naamlik l2o6 persent 

teenoor 9o8 persent. 

In tabel 5.6 word die verwagte kindertal van die vroue 

volgens hulle onderwyspeil aangetoon. Die tabel +oon aan 

dat proporsioneel 'n grater persentasie vroue wat geen of 

slegs laerskoolopleiding gehad het, nie geweet het wat hulle 

verwagte kindertal is nie, as vroue wat hoerskoolopleiding 

gehad het of na st. 8 'n diploma verwerf het. 

Die grootste persentasie van die vroue wat geen of slegs 

laerskoolopleiding gehad het, asook die vroue wat hogrskool

opleiding gehad het, het 'n verwagte kindertal van vier tot 

ses 9 gevolg deur die vroue wat 'n verwagte kindertal van 

drie en minder het en laastens die vroue wat 'n verwagte 

kindertal van sewe en meer het. 

By sowel die vroue wat geen 0f slegs laerskoolopleidin~ 

gehad het as die vroue wat hoerskoo1op1eiding gehad het, het 

die meeste vroue 'n verwagte kinderta1 van vier, naamlil{ 

13.6 persent en 19.7 persent, onderskeidelik. 

Proporsioneel het 'n grater persentasie vroue wat hoer~ 

skoolop1eiding gehad het 'n verwagte kindertal van drie of 

minder, as vroue wat geen of slegs laerskoolopleiding gehad 

het, naam1ik 20.3 persent teenoor 12.2 persent. Meer vroue 

wat geen of slegs 1aerskoolopleiding gehad het, het egter 

weer 'n verwagte kinderta1 van sewe en meer as vrou.e wat 

hoerskoo1op1eiding gehad het (12.1% teenoor 10o7%)o 
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5.2 e4 ~n_Y~~!L~l~ylfJng =van die huidige, begeerde en verwagte 
kir_ldertnl,wvolgens die onderw~speil van ,die mans en 
vroue 

(a) Vroue wie se mans geen, of slegs laerskoolopleiding 

gehad het, het meestal 'n huidige kindJrtal tussen 
vier en ses tervvyl die grootste persentasie vroue wat 
geen of slegs laerskoolopleiding gehad het 'n huidige 
kindertal van drie of minder het. 

(b) Sowel die vroue wie se mans, asook die vroue wat 
ho~rskoolopleiding gehad het, het meestal 'n huidige 
kindertal van drie en minder. 

(c) Vroue wie se mans geen of slegs laerskoolopleiding 

gehad het, het grootliks 'n huidige kindertal van 

vier, terwyl die meeste vroue wa~ geen of slegs laer

skoolopleiding gehad het, 'n huidige kindertal van 

twee of vyf het. 

(d) Die grootste persentasie vroue (2lo4%) wie se mans 

hoerskoolopleiding gehad het, het 'n hujdige kinder

tal van twee, terwyl d~e vroue wat self bo~rskoolop

leiding geha.d het meestal 'n huidige kindertal van 
twee of d rie het, naamlik 18.5 persen·c. 

(e) Vroue wie se mans geen of slegs laerskoolopleiding 

gehad het asook vroue wie se mans hoerskoolopleiding 
gehad het, bet meestal 'n begeerde kindertal tussen 
vier en ses. Die grootste persentasie vroue wat 

geen of slegs laerskoolopleiding gehad bet asook die 
grootste persentasie vroue wat hoerskoolopleiding ge
had het, het ook 'n begeerde kindertal tussen vier 

en ses. 

(f) Die grootste persentasie vroue wie se mans geen of 

slegs laerskoolopleiding gehad het, asook die vroue 

wie se mans boerskoclopleiding gebad bet, het 'n be

geerde kindertal van vier. Vroue wat geen of slegs 

laerskoolopleiding gebad het asook vroue wat hoer

skoolopleiding gehad het, het meestal 'n begeerde 

kindertal van vier. 

(g) Vroue wie se mans geen of slegs laerskoolopleiding 
gebad het, asook vroue wie se mans hoerskoolopleiding 
gehad bet, bet meestal 'n vervvagte kindertal van vier 
tot ses. Vroue wat geen of slegs laerskoolopleiding 

en oak vroue wat boerskoolopleiding gehad het, het 
oak meestal 'n vervvagte kindertal van tussen vier en 

ses. 
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(h) Die grootste persentasie vroue wie se mans geen 

of slegs laerskoolopleiding gehad het, het 'n verNag

te kindertal van ses, terwyl vroue wie se mans hoer

skoolopleiding gehad het, en die vroue wat geen of 

slegs laerskoolopleiding asook die vroue wat hoer
skoolopleiding gehad het, 'n verwagte kindertal van 
vier het. 

(i) Die meeste vroue wie se mans geen of slegs laer-

skoolopleiding gehad het, het 'n huidige en begeerde 
kindertal van vier, en 'n verwagte kindertal van ses. 

(j) Die grootste persentasie vroue wie se mans hoer-
skoolop.leiding gehad het, het 'n .huidige kir.~.dertal 
van twee en 'n begeerde en verwagte kindertal van 
vier. 

(k) Vroue wat geen of slegs laerskoolopleiding gehad 
het, het meestal 'n huidige kindertal van twee of vyf 

en 'n begeerde en verwagte kindertal van vier. 

(l) Die meeste vroue wat hoerPkoolopleiding gehad het, 

hP.t 'n huidige kindertal van twee of drie en 'n be
geerde en ver~agte kindertal van vier. 

5~~3 LIE HUIDIGE, BEGEERDE EN VERWAGTE KINDEB.TAL VOLGENS 

DIE BEROEP VAN DIE nMNS EN VROUE 

5. 3.1 Hl!_idige _kindertal volgens di~ be roe p~_=y __ a11 die mans 

en vroue 

Die huidige kindertal volgens die beroep van die mans 

en vroue word in tabelle 5o7, 5.8 en 5.9 ontleed. 

Persentasiegewys het die meeste vroue wie se mans 

klerklike werkers, arbeiders, persoonlike dienswerkers, 

geskoolde ambagslui, pensioentrekkers en werkloses is, 'n 

huidige kindertal van drie en minder. Vroue wie se mans 

professionele of tegniese werkers, werkers in handel of ver

voe:r\verkers is, het meesta.l 'n huidige kindertal van vier tot 

ses. 

 
 
 



TABEL 5. 7 

HUIDIGE KI~TIERTAL VOL GENS BEROEP VAN :MANS 
-- ~!'1111::.~-.--=:~-.=---~~.._.,.~---

Huidige kindertal 
>;"~--=--=-.::~~..:'--~.!11;:2-~,_ .. __ 

0 1 2 3 Sub-
4 5 6 Sub-

7 8 9+ Sub- TOTAAL Beroep totaal totaa1 totaa1 
-~-----~-··-e.-· -~~=~ 

% r~ a;; c;s G % % % % G % fo V}o O)o G r; G 7a 
~--~~::- ..;::~:.=:.~~-=---~~·-~-~:..~ 

Professione1e of 
10~0 20.0 3 30.0 30.0 10.0 lOoO 5 5o. 0 10.0 10.0 2 20.0 .10 100.0 tegniese werkers 

I<:1erklike werkers - 30.8 30.8 8 61o6 23.1 7.7 4 3 Oo8 7.7 1 7.7 13 100.0 

Arb eiders 6.3 7~4 18.9 18.3 89 50.9 12. 0 13.7 9o7 62 35o4 4.0 2o9 6e9 24 13.8 175 100~0 
()) 

~Verkers in handel 50.0 25.0 3 75.0 25!)0 1 25o0 4 100.,0 ()) 

Persoonlike diens- 6.7 13.3 20.0 13.3 8 53.3 6.7 26.7 5 33.4 6.7 6.7 2 13.4 15 100.0 werkers 

Geskoo1de ambags-
33o3 33.3 33o3 3 100.0 3 100.0 lui 

Vervoerwerkers 6.0 7.5 17.9 10 .. 4 28 4le8 17.9 19.4 11.9 33 49.2 4.5 1o5 3o0 6 9.0 67 100.0 

Pensioenarisse 25.0 - 25.0 25e~O ) 75-.0 25o0 1 25.0 4 100.0 

vVerkloses 14o3 14e3 21o4 7 5o. 0 7o1 14~3 3 21o4 7.1 21Q4 4 28~5 14 100.0 
""~~-~~~~-_...._.. ___ ~,_,.. ~-~==--~----~"""'"'-~~-~-,;;;-:."'=.--~~~~--.::::-~--~-

Totaa1 5o6 7o8 18o2 16.9 149 48.4 14o0 15ct3 8.8 115 38.1 4o6 3.3 5o5 41 13.4 305 100.0 

 
 
 



TABEL 5.8 

HUIDIGE KINTIERTAL VOLGEJ'JS BEROEP VAN VROUE 

--~--"& .. ~.;11;1r.-r.:.~~-~--t......-~-----~--.-----~--~~-~~~-=-=.--s..-:"11:.~-,_,_. ------~~-"-=-""'"""'""""· ~~~~~- -~~-~~-~~'Z --~-

Huidige kinderta1 

0 1 2 3 
Sub-

4 5 6 
Sub-

7 8 9+ 
Sub- T OT.AJAL Beroep totaa1 totaa1 totaa1 

--~-.--·-=-ar.o~_,_~~...,....,_,=-.-... ---=.:....-=.::·~-· 

% % % % G % 'fa % r~ G o;~ % ~h 
04 jo G c;~ G % 

----~--~~-·~-~-~~~~---

Professione1e of 
33.3 8.3 25.0 8 66.6 1637 16.7 4 33.4 12 100.0 tegniese werkers -

Klerklike werkers 50.0 50.0 2 100.0 2 100.0 

Arb eiders 6c8 8.1 13.5 10.8 29 39,2 23.0 12.2 13.5 36 48.7 2.7 4.1 5,4 9 12.2 74 100.0 
():) 

Vferkers in handel - 100.0 1 100.0 1 lOOoO 1...0 

Persoonlike diens-
20.0 40.0 3 60.0 20.0 20.0 - 2 40.0 5 100.0 werkers 

Huisvroue 5_.7 6.7 21.1 17.7 107 51.2 lOcO 16.3 8&.1 72 34o4 C1o3 2e9 6o2 30 14.4 209 100.0 

Werkloses - 100.0 2 100.0 2 100.0 
. --~~--~---~---~ 

Totaa1 5.6 7o8 18.2 16.9 149 48e4 14.0 15.3 8~8 1l5 38.1 4~6 3o3 5.5 41 13.4 305 100.0 
,~------=~- =---~~ ~..---~~-=-=-

 
 
 



TABEL 5.9 

HUIDIGE KINDERTAL VOLGENS VROUE WAT GEEN EN VROUE WAT BUITENSHUISE ARBEID VERRIG 

Huidige kinderta1 

0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub-
7 8 9+ 

Sub- TarAAL totaal totaal totaal 

1o % % 1~ G % 7'~ % r; G '1; % % ro G 1~ G % 
-~---

Verrig geen 
30 14.2 buitenshuise 5.7 6.6 20.9 18.5 109 51.7 10.0 16.1 8.1 72 34.1 5.2 2o8 6.2 211 100.0 \.0 

arbeid 0 

I 

Verrig buitens-
5.3 10.6 12.8 13.8 40 42.6 21.3 13.8 10.6 43 45.7 3.2 4.3 4.3 11 11.7 94 100.0 huise arbeid 

Totaa1 5.6 7.8 18o2 16.9 149 48.4 14.0 15.3 8.8 115 38.1 4.6 3.3 5.5 41 13.4 3 05 100.0 
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Die meeste vroua wie se mans wer1cers in handel~ per

soonlike di8nswerkers of vervoerwerkers is, het 'n huidige 

kindertal ven vyf, terwyl vroue wie se mans professionele 

of tegniese werkers en arbeiders is, tn huidige kindertal 

vaa vier en twee onderskeidelik het~ 

Vrou8 wie se mans klerklike werkers is, het grootliks 

'n huidige kindertal van twee of drie, vroue wie se mans ge

skoolde 8.mbags:ui is van een, twee of drie, vroue wie se mans 

peosioentrekkers is van nul, twee, drie of nege en meer en 

vro~e wie se mans werkloos is van drie of a.crte c;. 

Aangesien, soos uit tabel 5.8 blyk, in die beroeps-

indeling van die vroue in party beroepsgroepe in baie klein 

persentasie vroue voorkom, sal hier slegs in onderskeid ge-

maak word tussen vroue wat buitenshuis werk en die vroue wat 

geen buitenshuise werk verrig nie. 

Die grootste persentasie vroue wat geen buitenshuise 

arbei:l verrig nie, het 'n huidige kindertal.van drie en 

minder (51$ 7%), gevolg deur die vroue wat tussen vier en ses 

kinders het (34.1%) en laastens die vroue wat 7 en meer kin-

ders het (14.2%). Vroue daarenteen wat buitenshuise arbeid 

verrig, het grootliks 'n kindertal van tussen vier en ses 

(45.7%) gevolg deur di~ vroue wat 'n kindertal van drie en 

minder het (42~6%) en laastens die vroue wat 'n kindertal 

van se~e en meer het, naamlik 11.7 persent. 

Die grootste enkele persentasie vroue wat geen buitens

huise arbeid verrig nie, het 'n huidige kindertal van twee, 

terv.ryl die vroue wat bui tenshuise arbeid verr:tg grootliks 

'n huidige kindertal van vier het, naamlik 20o9 persent en 

21.3 persent onderskeidelik. 

Proporsioneel het 'n grater persentasie \troue wat geen 

buitenshuise arbeid verrig nie 'n huidige kincJertal van drie 
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en minder en sewe en meer as vroue wat buitenshuise arbeid 

verrig? naamlik 51.7 persent teenoor 42.6 persent en 14.2 

persent teenoor 11.7 persent respektiewelik. 

5.3 .2 Be_g_eerd.e kindertal volgens die beroep van die mans 
en vroue 

In tabelle 5,10, 5.11 en 5o12 word die begeerde kinder

tal volgens die beroep van die mans en vroue ontleed. 

Van die vroue, wie se mans arbeiders, werkers in handel, 

geskoolde ambagslui, vervoerwerkers, pensioentrekkers en 

werkloses is, het 'n kwart en meer nie geweet wat hulle be

geerde kindertal is nie. 

Vroue wie se mans professionele of tegniese werkers, 

arbeiders, werkers in handel, persoJnlike dienswerkers, ver-

voerwerkers en werkloses is, het grootliks 'n kindertal van 

vier tot ses begeer, terwyl vroue wie se mans klerklike 

werkers en geskoolde ambagslui is meestal 'n begeerde kinder-

tal van drie en minder het. Eweveel vroue wie se mans pen..., 

sioentrekkers is, het 'n begeerde kindertal van drie en 

minder en tussen vier en ses. 

Die grootste persentasie vroue wie se mans professione~e 

of tegniese werkers, arbeid.ers, persoonlike dienswerkers en 

vervoerwerkers is, het 'n begeerde kindertal van vier, ter

wyl vroue wie se mans klerklike werkers, werkers in handel 

en geskoolde ambagslui is meestal 'n begeerde kindertal van 

onderskeidelik drie, ses en twee het. Vroue wie se mans 

pensioentrekkers is het grootliks 'n begeerde kindertal van 

drie of vier terwyl die grootste persentasie vroue wie se 

mans werkloos is 'n begeerde kindertal van twee, ses of agt 

het. 

In tabel 5.11 word die begeerde kindertal van die vroue 

volgens hulle beroepe ontleed. 

 
 
 



TABEL 5.10 

BEGEERDE KINDERTAL VOLGENS BEROEP VAN MANS 

---~-·-=-=-~ ~:=--~.--._._.. ----~----=-~-"""""..-::::=-=-

Begeerde kindertal 
~---=---~-~~----

Weet 0 1 2 3 Sub-
4 5 6 

Sub-
7 8 9 10 11+ Sub- TOTAAL Beroep nie totaal totaa.l totaal 

r; % % % Ojo G % % % % G o;~ 7~ 'fo % % % G 7b G % 

J?rofessione1e of 
10~~0 20.0 2 20.0 40.0 10.0 20.0 7 70.0 10 100.0 tegniese werkers -

Klerk1ike werkers 7o7 7.7 15.4 3 o. 8 7 53.9 1594 7.7 7.7 4 30.8 7.7 1 7.7 13 100.0 
Arb eiders 27o4 1.1 11.4 9.7 39 22.2 25.7 5.1 15.4 81 46.2 1.1 1.7 1.1 7 3.9 175 100.0 

Vlerkers in handel 25.0 - 75.0 3 75.0 4 100.0 \..() 
\..N 

Persoonlike 
dienswerkers 

20.0 - 6.7 13.3 3 20.0 33.3 13.3 6.7 8 53.3 6.7 1 6.7 15 100.0 

Geskoo1de ambags- 66.7 33o3 1 33.3 3 100.0 lui 

Vervoerwerkers 35.8 - 3o0 7.5 6.0 11 l6o5 2 o. 9 4.5 13.4 26 38e8 1.5 3.0 1o5 3.0 6 9.0 67 100.0 

Pensioenarisse 50.0 - 25.0 1 25.0 25.0 1 25t:O - 4 100. b 

vrerkloses 35o7 14&3 2 ::.4.3 7ol 7ol 14.3 4 28o5 14.3 7.1 3 21e4 14 100.0 

Totaa1 28.5 0.3 lo6 10.5 9(t2 66 21.6 23.6 5.6 14.8 134 44.0 1.0 2o3 0.3 0$3 2.0 18 5.9 305 100.0 

 
 
 



TABEL 5.11 

BEGEERDE KI1IDER~ATJ VOL GENS BEROEP VAN VROUE 

Begeerde kindertal 

Beroep Yleet 
0 1 2 3 

Sub-
6 

Sub-
11+ 

Sub- TffiAAL nie totaa1 4 5 tot8a1 7 8 9 10 totaal 

% <fo <fo % ~; G % o/o % % G % cy; % 7o % 'fo G % G 'fo 

Professionele of 8.3 16.7 3 25.0 41~ 7 25.0 8 66.7 8.3 l 8.3 12 100.0 tegniese werkers 

K1erklike werkers 5o. 0 1 50.0 50.0 1 50.0 2 100.0 
'-0 

Arb eiders 39.2 8.1 6.8 11 14.9 20.3 6.8 12.2 29 39.3 4.1 2.7 5 6.8 74 100.0 
_p:,.. 

Vverkers in handel - 100o 0 1100~0 - 1 100.0 

Persoonlike 2 40.0 20.0 20.0 2 40.0 20.0 - 1 20.0 5 100.0 dienswerkers 

Huisvroue 27~8 0.5 2.4 10o4 9.1 47 22o5 23,9 5.7 14o8 93 44.4 1.4 1G4 0.5 - 1.9 11 5.2 209 100.0 

Vferkloses - 100.0 2 100.0 2 100.0 
-·=-· --·~-~==--~'"'r ~- "": - -

Totaal 28.5 Oo3 1.6 10o5 9.2 66 21.6 23.6 5c6 14.8 134 44.0 1.0 2"3 0.3 0.3 2.0 18 5. 9 3 05 100.0 
---~-~~~ 

 
 
 



TABEL 5.12 

BEGEERDE KINDERTAL VOLGENS VROUE vVAT GEEN EN VROLJ~ 'NAT BUITENSHUISE ARBEID VERRIG 

Begeerde kindertal 
~"":.<~--~~~-..-::-. ~,_.:"" --~~=--~·~~··· ......-, .. .-;.------~~~-· ~---· 

Weet 0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9 10 11+ Sub- TOTAAL 
nie totaal totaal totaal 

~~--~~o=-~-~:-=-==~$ ........ --~~~:.. . .:7".=-.r.:.~-=-="="~-";: 

% % % % % G % % % % ,...., % % % % % % G ~h G % IJ 

~~:""'r:~·-...-...:;SIII"'-~-~":~.-r.=; 

Verrig geen 
~ 

buitenshuise 2755 0.5 2.4 11o4 9.0 49 23~2 23.7 5.7 14.7 93 44.1 1.4 1.4 0.5 1.9 11 5.2 211 100~0 \J1 

arbeid 

Verrig bui tens-- 30.9 8.5 9.6 17 18.1 23.4 5.3 14.9 41 43.6 4.3 1.1 2.1 7 7.4 94 100.0 huise arbeid 
--·~-~...:.~·=· -==-----.- =----

Totaal 28.5 0.3 1.6 10.5 9.2 66 2lo6 23.6 5~6 14.8 134 44(\0 1.0 2,3 Oo3 Oeo3 2.0 18 5.9 305 100.0 
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Soos uit ta.bel 5.11 blyk, het 'n geringe aa.ntal vroue 

gewerk. Daarom is besluit om slegs 'n onderskeid te maak 

tussen vroue wat buitenshuise arbeid verrig en vroue wat 

geen buitenshuise arbeid verrig nie. In tabel 5ol2 word 

die begeerde kindertal, volgens vroue wat geen en vroue wat 

buitenshuise arbP,id verrig, aangetoon. 

Meer as 'n kwart van sowel die vroue wat buitenshuise 

arbeid en geen buitenshuise arbeid verrig, het nie geweet 

wat hulle begeerde kindertal is nie. 

Die grootste persentasie vroue wat geen asook die vroue 

wat buitenshuise arbeid verrig, begeer 'n kindertal van 

tussen vier en ses kinders, gevo1g deur die vroue wat 'n 

kindertal van drie en minder begeer en laastens die vroue 

wat 'n kindertal van sewe en meer begeer~ 

Die vroue wat buitenshuise arbeid verrig asook die vroue 

wat nie buitenshuise arbeid verrig nie, begeer die meeste 'n 

kindertal van vier, naamlik 23.4 persent en 23.7 persent 

o nd e r sk e ide 1 ik • 

Proporsionee1 begeer 'n kleiner persentas~e vroue wat 

werk, 'n kinderta.l van drie en minder en 'n groter persenta"'7 

sie vroue wat werk 'n kindertal van sewe en meer as vroue 

wat nie bui te·nshuise arbeid ve.rrig nie, naamlik 18.1 persent 

teenoor 23.2 persent en 7.4 persent teenoor 5.2 persent res

pektiewelik. 

5.3.3 Ver\~agte kindertal volgens_beroep van mans ~n vroue 

Tabelle 5.13, 5.14 en 5.15 gee 'n ontleding van die 

verwagte kindertal volgens die beroep van die mans en vroue. 

'n Kwart en meer van die vroue wie se mans arbeiders, 

werkers in handel, geskoolde ambagslui, vervoerwerkers, 

pensioentrekkers en werkloses is, het nie geweet wat hulle 

 
 
 



TABE L 5.13 

VERWAGTE KINDERTAL VOLGENS BEROEP VAN MANS 

Verwagte kindertal 

Be roe p 
-weet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nie 0 2 3 Sub-totaa 1 4 5 6 Sub-totaal 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sub-totaal TOTAAL 

----------------------~----~----~----~-----~ ______ § _____ ~ _____ ; _____ ~-----~------~ ______ ; ____ ~ _____ ; ____ ~----~----% ---~----~----~----~----~-----Q-----~-------~------~---
Professione1e of 
tegniese werkers 50.0 10.0 20.0 8 80.0 10.0 10.0 2 20.0 10 100.0 

Klerk1ike werkers 7.7 7.7 30.8 5 38.5 30.8 15.4 6 46.2 7.7 7.7 13 100.0 

Arbeiders 29.1 0.6 1.1 5.7 10.3 11 17.7 16.0 9.7 14.9 71 40.6 4.0 2.9 1.7 0.6 l.l 0.6 1.1 0.6 22 12.6 175 100.0 
\..0 
-J 

Werkers in hande 1 25.0 75.0 3 75.0 4 100.0 

Persoon1ike 
dienswerkers 20.0 6.7 13.3 3 20.0 20.0 26.7 6.7 8 53.4 - 6.7 6.7 15 100.0 

Geskoo1de 
ambags1ui 66.7 33.3 33.3 3 100.0 

Vervoerwerkers 35.8 1.5 7.5 3.0 8 12.0 20.9 9.0 16.4 31 46.3 1.5 1.5 3.0 4 6.0 67 100.0 

Pensioenarisse 50.0 25.0 25.0 - 25.0 25.0 4 100.0 

Werkloses 42o9 7.1 7. 1 2 14.2 21.4 3 21.4 14.3 7.1 3 21.4 14 100.0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------

Totaa 1 29.,5 0.3 1.6 5.6 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15.1 130 42.6 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.3 34 11.2 305 100.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 



TABEL 5.14 

VERWAGTE KINOERTAL VOLGENS BEROEP VAN VROUE 

--------------------------------------------· ------------------------------------------------------------
Verwagte kindertal 

-wee+--~---------------~--------------------~--~-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ntt 0 1 2 3 Sub-totaa1 4 5 5 Sub-totaal 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sub-totaal TOTAAL 
--------~---------~-----~·---------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------~----~----~----t-----~------§-----~-----~-----t ______ ~ _____ § ______ t ____ ~-----~----~----;----~-·---~----~----~----t ____ ~ _____ § _____ ~ _______ § ______ ~---
Professionele of 
tegniese werkers ~ 8.3 16.7 3 25.0 58.3 16.7 9 75.0 12 100.0 

Klerk1ike werker~ ... 50,.0 50.0 50.0 50.0 2 100.0 

Arbeiders 40.5 .,. 5.4 6.8 g 12.2 17.6 10.8 10.8 29 39.2 2.7 2.7 2.7 5 8.1 74 100.0 
\...0 

Werkers tn handel 100.0 100.0 100.0 m 

' Persoonlike 
d\enswerkers 20.0 40.0 3 60.0 20.0 20.0 2 40.0 5 100.0 

r1ui$vroue 28.7 0.5 2.4 5.3 9.1 . 36 17.3 15.3 9.6 16.7 87 41.6 4.J 2.9 1.9 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 26 12.6 209 100.0 

Werkloses .. .. 100.0 2 100.0 2 100.0 
_____ ...._ ______________ J... ___ _. ____ .....-----·-------------r-----------_.------------------------------------- ·':'------------------.... -----------.._......---------------· ·------------

Totaa 1 29.5 0 •. 3 1.6 5.6 9.2 51 15.7 17.7 9~8 15.1 130 +2.6 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0 .. 3 34 11.2 305 100.0 
------------·--- ---~--~-------------------~--------------------~----~-----~-----~---~------------------------------------------------------------------

 
 
 



TAB£ L 5.15 

VERWAGTE KINOERTAL VOLGENS VROUE WAT GEEfJ EN VROUE VJAT BUITENSHUISE ARBEID VERRIG 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ___________________________________ _ 
Verwagte kindertal 

-weet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nie 0 1 2 3 Sub-totaal 4 5 6 Sub-totaa1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sub-totaal TOTi~AL 

----------------------~----~----~---t _____ ~ ______ § _____ t _____ ~-----~-----% _____ § ______ ~----~-----~----~----~----~----;----~----~----~ ____ ; _____ § _____ ~ _______ § ______ ~----
Verrig geen 

bu itenshu i se \..0 

arbeid 28.4 0.5 2.4 5.2 10.0 38 18.0 15.2 9.5 16.6 87 41.2 4.3 2.9 1.9 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 26 12.3 211 100.0 \..0 

Verrig buitens-
huise arbeid 31.9 6.4 7.4 13 13.8 23.4 10.6 11.7 43 45"7 1.1 3.2 2.1 2.1 8 8.5 94 100.0 

Totaa l 29.5 0.3 1.6 5.6 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15.1 130 42.6 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.3 34 11.2 305 100.0 
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verwagte kindertal is nie. Daarteenoor het 20.0 persent 

vroue wie se mans persoonlike dienswerkers, 7o7 persent 

vroue wie se mans klerklike werkers is en geen vroue wie se 

mans professionele of tegniese werkers is, nie geweet wat 

hulle verwagte kindertal is nie. 

Die grootste persentasie vroue wie se mans professionele 

of tegniese werkers, klerklike werkers, arbeiders, werkers 

in handel, persoonlike dienswerkers en vervoerwerkers is, 

het 'n verwagte kindertal van tussen vier en ses, terwyl 

vroue wie se mans geskoolde ambagslui is, persentasiegewys 

meer 'n verwagte kindertal van drie en minder het. Vroue 

wie se mans pensioentrekkers is, het grootliks 'n kindertal 

van drie en minder en sewe en meer, terwyl vroue wie se mans 

werkloos is meestal 'n kindertal van tussen vier gn ses en 

sewe en meer heto 

Die meeste vroue wie se mans professio~ele of tegniese 

werkers, arbeiders en vervoerwerkers is, het 'n ve~nagte 

kindertal van vier, terwyl die grootste enkele persentasie 

vroue wie se mans werkers in handel, persoonlike dienswerkers, 

geskoolde ambagslui en werkloses is, 'n verwagte kindertal 

van ses, ~Jf, drie en ses onderskeidelik het. Vroue wie se 

mans klerklike werkers en pensioentrekkers is, het weer 'n 

verwagte kindertal van drie Jf vier en drie of elf onder

skeideliko 

Tabelle 5&14 en 5.15 gee 'n ontleding van die verwagte 

kindertal volgens die beroep van die vroue. Aangesien soos 

voorheen reeds gemeld, 'n te klein persentasie vroue werk, 

sal in die onderafdeling net 'n onderskeid gemaak: word tussen 

vroue wat buitenshuise arbeid en vroue wat nie buitenshuise 

arbeid verrig nie. Oor die rede sal slegs aandag aan tabel 

5 .15 gegee word. 
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Van die vroue wat buitenshuise arbeid verrig, het 31.9 

persent en die vroue wat nie buitenshuise arbeid verrig nie, 

het 28.4 persent nie geweet wat hul1e verwagte kindertal is 

nie. 

Vroue wat buitenshuise arbeid verrig asook vroue wat 

nie buitenshuise arbeid verrig nie, verwag om grootliks 'n 

kindertal van tussen vier en ses te he, gevolg deur die 

vroue wat verwag om 'n kindertal van drie en minder te he en 

laastens die vroue wat verwag om 'n kind.ertal van sewe en 

meer te he. 

Die grootste enkele persentasie vroue wat buitenshuise 

arbeid verrig, verwag om 'n kindertal van vier te he (23.4%), 

terwyl die grootste persentasie vroue wat nie buitenshuise 

arbeid verrig nie, 'n verwagte kindertal van S€s het, naam-

lik 16.6 persent. 

Proporsioneel het 'n grater persentasie vroue wat nie 

"Jui tet1.shu:ise arbeid verrig nie, 'n ve:rvvagte kindertal van 

drie en minder en sewe en meer, as vroue wat buitenshuise 

arbeid verrig, naamlik 18.0 persent teenoor 13.8 persent en 

12.3 persent teenoor 8.5 persent onderskeidelik. 

5.3.4 'n_VergelJ[king van die huidige, begeerde en verwagte 
kindertal volg_~_ns die oeroep van die mans en vroue 

(a) Die grootste persentasie vroue wie se mans pro-

fessionele of tegniese werkers is het 'n huidige, 
begeerde en ve~vagte kindertal van vier. 

(b) Die meeste 'vroue wie se mans k1erklike werkers is, 

het 'n huidige kindertal van twee of drie (30.8%), 

'n begeerde kindertal van drie (30~8%) en 'n verwagte 
kindertal van drie of vier (30.8%). 

(c) Van die vroue wie se mans arbeiders is, het die 

grootste enkele persentasie 'n huidige kindertal van 
twee (18.9%), 'n begeerde kindertal van vier (25o7%) 
en 'n verwagte kindertal van vier (16.qr;). 
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(d) Vroue wie se mans werkers in die handel is, het 
meestal 'n huidige kindertal van vyf (50.0%), 'n 
begeerde kindertal van ses (75.0%) en 'n verwagte 
kindertal ook van ses (75.0,1o). 

(e) Die grootste persentasie vroue wie se mans per-
soonlike dienswerkers is, het 'n huidige kinderta1 
van vyf (26.7%), 'n begeerde kindertal van vier 
(33.3f~) c;n 'n vernagte kindertal van vyf (26.7%). 

(f) Van die vroue wie se mans geskoolde ambags1ui is, 
het die grootste persentasie 'n huidige kindertal 
van een, twee of drie (33.3%), ·~ begeerde kindertal 
van twee (33.3%) en 'n verwagte kindertal van drie 

(33.3%). 

(g) Die meeste vroue wie se mans vervoerwerkers is, 

het 'n huidige kindertal van vyf (19.4%), '.n begeer

de kindertal van vier (20.9%) en 'n verwagte kinder

tal van vier (20.9%). 

(h) Vroue wie se mans pensioentrekkers is, het groot-

liks 'n huidige kindertal van nul, twee, drie en 

.nege of meer (25. Ofo in al drie gevalle), 'n begeerde 

kindertal van drie of vier (25.01~ in beide gevalle) 

en 'n verv1agte kindertal van drie of elf (25. Ofo in 
beide gevalle). 

(i) Die grootste persentasie vroue wie se mans werk-

1oos is, het 'n huidige kindertal van drie of agt 

(21.4% in beide gevalle), 'n begeerde kindertal van 
twee, ses of agt (14.3% in al drie gevalle) en 'n 

verwagte kindertal van ses (21.4%). 

(j) Van die vroue wat r.ie buitenshuise arbeid verrig 

het nie, het die grootste persentasie 'n huidige 

kindertal van twee (20.9%), 'n begeerde kindertal 

van vier (23.7%) en 'n verwagte kindertal van ses 

(16.67a). 

(k) Die meeste vroue wat bui tenshuise werk verrig het, 
het 'n huidige, begeerde en verwagte kindertal van 

vier, naam1ik 21~3 persent, 23.4 persent en 23.4 

persent onderskeidelik. 

 
 
 



- 103 -

5.4 DIE HUIDIGE, BEGEERDE EN VERWAGTE KINDERTAL VOLGENS 

DIE INKOMSTE VAN DIE MANS EN VROUE ASOOK HULLE GE

SAMENTLIKE INKOMSTE 

5.4.1 H~~dige ~~~dertal volgens die ink~mste van die mans 

en vr9Ee asook_ h~)-le gesament~ike inkomste 

In tabel1e 5.16, 5.17 en 5ol8 word 'n ontleding gegee 

van die huidige kindertal volgens die inkomste van die mans 

en vroue, asook hul gesamentlike inkomste, onderskeidelik. 

Die grootste persentasie vroue wie se mans 'n inkomste 

het van R60 en minder en tussen R6l en Rl40 per maand het, 

het 'n h~idige kindertal van drie en minder, gevolg deur die 

vroue wat 'n kindertal van tussen vier en ses het en laastens 

die vroue wat 'n huidige kindertal van sewe en meer het. 

Daarenteen het die grootste persentasie vroue wie se mans 

'n inkomste het van Rl4l en n~eer per maa.nd, '.n huidige kin

dertal van vier tot ses terwyl 'n ewe groot per8entasie 

vroue drie en minder en sewe en meer kinders het. 

Vroue wie se ~ans 'n inkomste van R60 en minder, R6l 

tot Rl40 en R141 en meer per maand verdien, het meestal '.n 

huidige kindertal van twee, drie en ses, onderskeidelik 

(19.4%, 19.4% en 33.3% respektiewelik). 

Proporsioneel het 'n grater persentasie vroue wie se 

mans R60 en minder per maand verdien 'n huidige kindertal 

van drie en minder as vroue wie se mans tussen R61 en Rl40 

per maand verdien, naamlik 5lo4 persent teenoor 46.7 per-

sent. 'n Grater persentasie vroue wie se mans tussen R61 

en R140 per maand verdien, het weer 7 kinders en meer as 

vroue wie se mans R60 en minder per maand verdien (14.5ro 

teenoor 12.5f~). 

 
 
 



·rABEL 5. :1.6 

HUIDIGE KINDERTAL VOLGENS IN:-<:O~'ISTE VAN :MANS 

Huidige kinderta1 

Inkomste 0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9+ Sub- TarAAL (per maand) totaa1 totaal totaal 

1o % % ro G % % 'fo 'Jo G % % 'fo 'l" G 1~ G ro 
---,~---..---

Geen 15o4 15.4 23.1 7 53.9 7.7 15~4 3 23.1 - 23ol 3 23.1 13 100. 0 
R 1 - 20 16.7 16o7 2 33.4 - 16.7 16o7 2 33.4 16.7 16.7 2 33.4 6 100.0 
R21 - 40 6.8 9o6 17.8 17.8 38 5~. 0 13.7 13"7 12.3 29 39" 7 6.8 1.4 6 8.2 73 100.0 
B.41 - 60 10~8 6.0 21.7 13.3 43 51.8 14.5 18.1 2()4 29 35.0 3.6 1.2 8.4 11 13.2 83 100.0 

Sub-totaal 8.0 8o6 19.4 15.4 90 5lo4 13.1 16e0 6.9 63 3 6. 0 5o1 2.3 5.1 22 12o5 175 lOOeO 
~~---=---=- t-o: 

R 61- 80 2.8 7. 0 18.3 12.7 29 40.8 14.1 15~5 14.1 31 43.7 5o6 4.2 5.6 11 15.4 71 100.0 0 
~ 

R 81 - 100 2o8 5,6 19.4 30e6 21 58.4 11.1 8.3 8.3 10 27.7 5~6 8.3 5 13.9 36 100.0 
RlOl - 120 - 22o2 22.2 1lol 5 55.5 - 44.4 4 44o4 9 100.0 
R121 - 140 - 37.5 3 37.5 37o5 3 37.5 12.5 - 12.5 2 25~0 8 100.0 

Sub-totaal 2o4 7.2 17o7 19o4 58 46~7 13.7 14e5 10~5 48 38,7 4.0 4.0 6.5 18 14~5 124 100.0 

Rl4l - 160 - 25o0 1 L5.0 25.0 - 25.0 2 50.0 - 25.0 1 25o0 4 100.0 
Rl61 - 180 - lOO,O 1 100.0 1 100.0 
El81 -~ 200 - 100.0 '. - l 100. 0 1 100.0 
R201 plus 

Sub-totaa1 - 16o7 1 16o7 16o7 16.7 33e3 4 66.7 - l6c.7 1 16.7 6 100;0 

Tota.al 5o5 7.8 l8o2 16o9 149 48.,4 14o0 15.3 8,. 8 115 38.1 4~6 3e3 5o5 41 13.4 305 100.0 

 
 
 



TABEL 5.17 

HUIDIGE KINDERTAL VOLGENS INKOMSTE VAN VROUE 

Huidige kinderta1 
-Y:::-~-. ~-·=w·-:. 

Inkomste 0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9+ Sub- TOTAAL 
(per maand) totaal totaa1 totaal 

% % % % G % % 'f~ % G % cJo ro 'l; G 'fa G % 

Geen 5~7 6Q6 20.9 18!J5 109 51$7 10.0 16.6 8.1 73 34.7 4.7 2o8 6a~2 29 13.7 211 100.0 
R 1 - 20 11.,5 11~5 26.9 3~8 14 53.7 19.2 7.7 7 26.9 11.5 7o7 5 19.2 26 100.0 
R21 - 40 2Q3 6.8 9.1 20.5 17 38~~7 1852 2 o. 5 11.4 22 50.1 2.3 4.5 4.5 5 11.3 4-4 100.0 j--J 

R41 - 60 6.7 1 6.7 40.0 6.7 33.3 12 8 o. 0 13.3 2 13.3 15 100.0 0 
Vl 

Sub-totaa1 5o7 6o8 18.6 16.6 141 47.7 13.5 15.9 9.1 114 38.5 4.7 3.4 5.7 41 13.8 296 100.0 

R61 - 80 - 100G 0 4 100. 0 4 100c0 
R81 - 100 - 20.0 60.0 4 80.0 20.0 1 20.0 - 5 100.0 

~--~~-=---=-~·-~--____,.-=-=-~~-==--.~ 

Sub-totaa1 - 44o1 11.1 33~3 8 88!»8 11.1 1 1lo1 - 9 100.0 
-='-~ 

Totaal 5.5 7.8 18.2 16.9 149 48.4 14.0 15.3 BoB 11:5 38.1 4.6 3.3 5.5 41 13 Q4 305 100.0 

 
 
 



TABEL 5.18 

HUIDIGE KINDERTAL VOLGENS GESAMENTLIKE INKO:MSTE VAN MANS EN VROUE 

Huidige kindertal 

Inkomste 
0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9+ Sub- TarAAL (per maand) totaa1 totaa1 totaa1 

% % % r~ G % % % % G ~~ % % cy; G % G % 

Geen 11o1 11o1 33.3 5 55.5 11.1 22.2 3 33.3 11.1 1 11.1 9 100.0 
R 1 - 20 - 28o6 28.6 4 57.2 - 28.6 14.3 3 42.9 7 100.0 
R2l - 40 7.3 7.3 18.2 18.2 28 51.0 12.7 10.9 14.5 21 38.1 9.1 1.8 6 10.9 55 100.0 
R4l - 60 9,1 9.1 24.7 14.3 4-4 57.2 10.4 16.9 3.9 24 31.2 3.9 1.3 6.5 9 11.7 77 100.0 

....-.----.==--~~"'!";'~~-~ - . .....----=-~-~-=----:.-:-:---·""'.._.._,.~~~~~~--~~-... ~---~~--.:~:....~· ~- • 

Sub-totaa1 7.4 9.5 21o6 16.2 81 54.7 10.8 14.2 7o4 48 32.4 5.4 2.7 4.7 19 12.8 148 100.0 
~~-~~~-~- _____ •. _...,-:::::-~----=-----.-·.-:--=-... "::.~="'>11:::~. ,..,.._,-~~-·--=--...,.._,..~~~-~=--

R 61 - 80 6.3 4o7 17.2 17.2 29 45o4 10.9 18.8 12.5 27 42.2 6.3 3~~1 3.1 8 12.5 64 100.0 
i-1 

R 81- 100 3.0 3.0 24e2 12.1 14 42.3 24.2 18.2 14 42.4 6.1 9.1 5 15.2 33 100.0 0 

Rl01 120 3.2 6o5 12e 9 16.1 12 38.7 12.9 19.4 9.7 13 42.0 3.2 3.2 12.9 6 19.3 31 100.0 0"'1 -
R121 - 140 - 11.1 - 33.3 4 44.4 22.2 11,1 3 33.3 11.1 - 11.1 2 22.2 9 100.0 

..__...~S.:..."":~- ................... ..,.. .. ...,~:....~. ·-~- .. -~.~ •··::::.::--· .. --=:I'.:".T.'X-=-=<=-=·-""'l· 

Sub-totaa1 4~4 5.1 16 .. 8 16.8 59 43 01 15.3 17.5 8.8 57 41.6 4.4 3.6 7.3 21 15.3 137 100.0 
_,·=-=-~-.. --.~~~--

R141 - 160 - 20.0 1 20.0 20.0 20.0 40.0 4 80.0 5 100.0 
R16l - 180 - 25. 0 12.5 37.5 6 75.0 25.0 2 25.0 8 100.0 
R181 - 200 20.0 - 20.0 2 40.0 20.0 20.0 2 40.0 - 20.0 1 20.0 5 100.0 
R201 plus - 100.0 2 100. 0 2 100.0 

Sub-totaa1 - 15.0 5. 0 25. 0 9 45.0 20.0 10.0 20.0 10 5o. 0 5.0 1 5.0 20 100.0 

Totaa1 5o5 7.8 18.2 16.9 149 48.4 14o0 15.3 8.8 115 38.1 4.6 3.3 5.5 41 13.4 305 100.0 
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Van die vroue wat geen iru{omste, tussen Rl tot R20, 

R61 tot R80 en R81 tot RlOO per maand ontvang, het die 

grootste persentasie 'n huidige kindertal van drie en min

der, terwyl die grootste persentasie vroue wat tussen R21 

en R40 en R41 en R60 per maand ontvang, 'n huidige kindertal 

van tussen vier en ses het. 

Die grootste persentasie vroue wat 'n inkomste van 

tussen R6l en R80 per maand ontvang, het 'n huid.ige kinder

tal van een, terv.?yl die vroue wat geen inkomste het nie en 

'n inkomste van Rl tot R20 per maand ontvang, 'n kindertal 

van twee het (20.9% en 26.9% onderskeidelik). Verder het 

die grootste persentasie vroue wat 'n inkomste van R8l tot 

RlOO, R41 tot R60 en R21 tot R40 per maand het, 'n huidige 

kindertal van drie, vier en drie of vyf, onderskeidelik. 

In tabel 5.18 word 'n ontledirig gegee van die huidige 

kindertal volgens die gesamentlike inkomste van die mans en 

vroue. 

Die grootste persentasie vroue van wie die gesamentlike 

inkomste R60 en minder en tussen R6l en Rl40 per maand is, 

het 'n huidige kindertal van drie en minder, gevolg d.eur die 

vroue wat 'n huidige kindertal van tussen vier en ses het 

en laastens die vroue wat 'n kindertal van sewe en meer het. 

Hierteenoor het die meeste vroue, wat 'n gesamentlike in-

komste van Rl4l en meer per maand het, 'n huidige kindertal 

van tussen vier en ses, gevolg deur die groep vroue wat 'n 

huidige kindertal van drie en minder het en laastens die 

vroue wat 'n huidige kindertal van sewe en meer het. 

Van die vroue in die steekproef wat 'n gesamentlike 

inkomste van R60 en minder, tussen R61 en Rl40 en Rl4l en 

meer per maand het, het die grootste persentasie 'n huidige 

kindertal van twee (21.6%), vyf (17.5%) en drie (25c01;) 

onderskeid.elik. 
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Proporsioneel het 'n grater persentasie vroue wat 'n 

gesamentlike inkomste van R60 en minder per maand het, 'n 

huidige kindertal van drie en minder as vroue wie se ue-
o 

samentlike inkomste Rl41 en meer en tussen R6l en Rl40 per 

maand is (54. 7~~ teenoor 45. 0% en 43 .l'lo, onderskeidelik). 

Persentasiegewys het egter weer meer vroue wat 'n gesament

like inkornste van tussen R61 en Rl40 per maand ontvang, 'n 

huidige kindertal van sewe en meer as vroue wat 'n gesament

like inkomste van R60 en :ninder en Rl41 en meer per maand 

ontvang, naamlik 15.3 persent teenoor 12.8 en 5.0 persent 

onderskeidelik. 

5.4.2 Begeerde kindertal volgens die inkomste van die 

mans en vroue asook hulle gesamentlike inkomste 

'n Ontleding van die begeerde kindertal volgens die 

inkomste van die mans en vruue asook hulle gesamentlike i~ 

komste word in tabelle 5.19, 5.20 en 5.21 gegee. 

Die meeste vroue wie se mans 'n maandelikse inkomste 

van R60 en minder, tussen R61 en Rl40 en Rl41 en meer per 

maa.nd verdien, begeer 'n kindertal van tussen vier en ses, 

gevolg deur die vroue wat drie en minder kinders begeer. 

Van die vroue wie se mans 'n maandelikse inkomste van 

R60 en minder en tussen R6l en Rl40 per maand ontvang, het 

die grootste enkele persentasie vroue 'n begeerde kindertal 

van vier, naamlik 20.0 persent en 29.0 persent onderskeide

lik. Hierteenoor het die grootste persentasie vroue wie se 

mans 'n inkomste van Rl41 en meer per maand het, 'n begeerde 

kindertal van twee of ses, naamlik 33.3 persent in beide ge-

valle. 

Proporsioneel het 'n grater persentasie vroue wie se 

m~"tns R60 ~n r~ind.er per maand .vordien, ·nie gc.:eot --v,at. 

h,.1lle begc.erde:. kir1dor.t.a!L.! .. is ,nie, as. .vroue wie .s.e mans 

tussen R61 en Rl40 

 
 
 



TABEL 5.19 

BEGEERDE KINDERTAL VOLGENS INKOMSTE VAN MANS 

Begeerde kinderta1 
---=----~---~-~- - ··=--~-_._. ~.;...,.p-._::.-=.=-~~-~~-~ 

Inkomste Weet 0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9 10 ll+ Sub- TOTA.AL 
(per maand) nie totaal totaal totaa1 

-=---,.,._._,.~_ .. _,..... __ ~-,.._..... ... _.____...,..,.;". - - --..::r ...... ~--··.::···~--=- ... -

% ~;0 % % % G 'f; % Po r~ G % % r~ % 'fo % G ro G % 
,._ 

-~-.-:~--~...----- . 

Geen 30o8 - - 15 o4 2 15.4 7.7 7.7 15.4 4 3 0~8 - 15.4 - 7.7 3 23.1 13 100.0 
R 1 - 20 33.3 - 16.7 1 16.7 16.7 16.7 16.7 3 50.1 - 6 100.0 
R21 - 40 37.0 1.4 1.4 8o2 13o7 18 24.7 15.1 6.8 16.4 28 38.3 73 100.0 
R41 - 60 32.5 - 3.6 7.2 7.2 15 18. 0 26.5 4.8 9.6 34 40.9 2.4 1Q2 1.2 1.2 2.4 7 8.4 83 100.0 

~-~--~~--- --
Sub-totaa1 34Q3 Oo6 2.9 BoO 9.,1 36 20.6 20.0 6.3 13.1 69 39.4 1.1 1.7 0.6 0.6 1o7 10 5.7 175 100.0 

-----~~~~----rT:":::J:TII'. 

R 61 - 80 22o5 9o9 7.0 12 16.9 29.6 1.4 21.1 37 52.1 1.4 4.2 - 2.8 6 8.4 71 100.0 
R 81 - 100 25.0 13.9 16..,7 11 30o6 25.0 8.3 5.6 14 38.9 2.8 2.8 2 5.6 36 100.0 t-J - - - - - 0 
Rl01 - 120 - 44.4 11.1 5 55.5 33.3 - 1lo1 4 44.4 - 9 100.0 \...0 

R12l - 140 25.0 - - 37.5 12.5 25.0 6 75.0 - 8 100.0 
~-.. ~~--..:=:~-~-.-,~==~~-

Sub-totaa1 21.8 - - 12.9 9.7 28 22.6 29.0 4.0 16el 61 49o1 0.8 3.2 - 2.4 8 6.4 124 100.0 

R14l - 160 - 50.0 2 50.0 25.0 - 25.0 2 50Q 0 - 4 100.0 
R1f11 - 180 - 100.0 1100.0 - 1 100.0 
R181 - 200 - 100.0 1100.0 - 1 100.0 
R201 plus 

-~:~-.::--=""-::.-1; 

Sub-totaal - 33G3 2 33.3 16o7 16o7 33o3 4 66.7 6 100.0 
-·---=-· -=~---_,_-...-,_,._.,_ -=-='"'-=--=---=·~ 

Totaal 28.5 OQ3 lo6 10c5 9o2 66 21.6 23e6 5o6 14o8 134 44.0 loO 2o3 Oo3 0.3 2. 0 18 5.9 305 100.0 

 
 
 



TABEL 5.20 

BEGEERDE KINDERTAL VOLGENS INKOJvrBTE VAN VROUE 

Begeerde kinderta1 

Inkomste vreet 
0 1 2 3 Sub-

4 5 6 Sub-
7 8 9 10 11+ Sub- TOTAAL 

(per maand) nie totaal totaal totaal 

% )16 % % % G % r~ % % G % % 7'o % % % G ~~ G r~ 
~~ 

Geen 27u5 0.5 2!)4 2_1?4 9.0 49 23.3 23.7 6.2 1+.2 93 44.1 1.4 1o4 Oo5 1o9 11 5.2 211 100.0 
R 1 - 20 46.2 19(J2 5 l9o2 19o2 3.8 6 23o0 7.7 3o8 3 11.5 26 100.0 

j-J - - j-J 

R21 - 40 27.3 - 1~ .. 9 7 15.9 22.7 6,8 20.5 22 50.0 - 2o3 4o5 3 6.8 44 100.0 0 

R41 - 60 33e3 13.3 2 13.3 13.3 6o7 26.7 7 46.7 6.7 1 6.7 15 100.0 I 
~---~ 

Sub-totaal 29~4 Oo3 1.7 10o5 8o8 63 21.3 22.6 5c.7 14.~9 128 43o2 1o 0 2 o 4 0.3 0.3 2.0 18 6.0 296 100.0 
-~ 

R61 - 80 - 25c0 l 25.0 75,0 3 75o0 - 4 100.0 
R81 - 100 20.0 20e0 2 40.0 40o0 20.0 3 6060 - 5 100.0 

.. 

Sub-totaa1 11o1 22c2 3 33.3 55.6 11o1 6 661!7 9 100.0 
~~~-=-~· --=---~~ 

Totaal 28o5 0.3 1o6 10~5 9e2 66 21,!6 23Q6 5.6 14c8 J34 44.0 1C) 0 2.3 0.3 0.3 2o0 18 5.9 305 100.0 
-~~----.:..~ 

 
 
 



TABEL 5.21 

BEGEERDE KINDERTAL VOLGENS GESAMENTLIKE INKO:MSTE VAN 11ANS EN VROUE 

Be5eerde kinder~al 

Inkomste Vile et 
0 1 2 3 

Sub-
4 5 6 

Sub-
7 8 9 10 11+ 

Sub- TffiAAL 
(per maand) nie totaal totaal totaal 

% % % % ro G % '!~ o/o % G % ro % ~0 5fo % G % G ro 

Geen 33o3 11.1 - 1 11.1 11.1 11.1 22.2 4 44.4 - 11.1 1 11.1 9 100.0 
R 1 - 20 28o6 - 14.,3 14.3 2 2S.6 14.3 1 14o3 - 2So6 2 2S.6 7 100.0 
R21 - 40 29.1 loS loS 7c3 l?o7 13 23.6 1S"2 7.3 21.8 26 47o3 55 100.0 
R41 - 60 40~3 3~9 6.5 6.5 13 16.9 23.4 5o2 6GI5 27 35.1 2o6 lo3 1o3 2.6 6 7.8 77 100"0 

·-- --

St~b-totaal 35"1 0.7 3c4 7.4 8.1 29 19.6 2 o. 3 6.1 12.8 58 39.2 lo4 2.0 0~7 2.0 9 6.1 148 100.0 

R 61 - 80 23o4 14.1 9.4 15 23.5 2S.l 44)7 15.6 31 4S.4 1.6 1.6 1o6 3 4.8 64 100.0 t-.J 
R 81 - 100 30,3 15.2 12 .1 9 27.3 27.3 3.0 6.1 12 36o4 3c0 - 3o0 2 6.,0 33 100.0 f--1 

ll101 - 120 19.4 12.9 9.7 7 22.6 19.4 3c2 25.8 15 48e4 3.2 6.5 3 9.7 31 100.0 t-.J -
R121 - 140 22.2 - 22.2 2 22.2 11.1 11.1 22.2 4 44.4 - 11.1 - 1 11.1 9 100.0 I 

Sub-totaa1 24.1 - - 13ol 10Q9 33 24.0 24.8 4e4 16o1 62 45.3 0.7 2o9 - 0~7 2.2 9 6.5 137 100.0 

R14l - 160 40.0 - - 20.0 1 20.0 - 20.0 20.0 2 40o0 - 5 100.0 
R16l - 1SO - 12.5 1 12.5 75.0 12o5 7 87e5 8 lOOoO 
R181 - 200 - 20.0 1 20.0 40c;O 2020 ?0.0 4 80.0 - 5 100.0 
R201 plus 50.0 1 50 .. 0 - 50o 0 l 50 .. 0 - 2 100.0 

Sub-totaa1 10.0 - 15.0 5.0 4 20.0 40~0 10.0 20.0 14 70() 0 - 20 lOOo 0 

Totaal 28o5 Oo3 1.6 lOQ5 9o2 66 21.6 23e6 5.6 14o8 134 44 0 0 1. 0 2o3 0.3 0.3 2"0 18 50 9 3 05 100.0 
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per maand en Rl41 en meer per maand verdien (34.3% teenoor 

21.8% en geen, onderskeidelik). 

Vroue wat geen inkomste per maand het nie, asook vroue 

wat 'n inkoQste van Rl tot R20, R2l tot R40, R41 tot R60, 

R61 tot R80 en R81 tot RlOO per maand het, begeer grootliks 

'n kindertal vau tussen vier en ses, gevolg deur die vroue 

wat 'n kindertal van drie en minder beaeer. 
D 

Die meeste vroue wat nie 'n inkoms~e het nie, asook die 

vroue wat 'n inkomste van tussen R2l en R40, R6l en RSO en 

R81 en RlOO per ~aand het, het 'n begeerde kindertal van 

vier. Hierteenoor begeer die grootste persentasie vroue, 

wat 'n inkomste van tussen R4l en R60 per maand het 9 'n 

kindertal van ses (26o7%) terwyl die meeste vroue, wat 'n 

inkomste van tussen Rl en R20 per maand het, 'n begeerde 

kindertal van twee of vier het, naamlik 19.2 persent van 

die vroue in beide gevalle. 

]/feer as 'n kwart van die vroue wat 'n inkomste van R60 

en minder per maand het, het nie geweet wat hulle begeerde 

kindertal is nie, naamlik 29.4 persent. 

In tabel 5.21 word die begeerde kindertal volgens die 

gesamentlike inkomste van die mans en vroue ontleed. 

Die grootste persentasie vroue wat 'n gesamentlike in-

komste van R60 en minder, tussen R61 en Rl40 en Rl41 en meer 

per maand het, begeer 'n kindertal van tussen vier en ses, 

gevolg deur die vroue wat 'n begeerde ki~dertal van drie en 

minder heto 

Van die vroue wat 'n gesamentlike inkomste van R60 en 

minder, tussen R61 en Rl40 en Rl41 en meer per maand het, 

het die grootste enkele persentasie 'n begeerde kindertal 

van vier, naamlik 20.3 persent, 24.8 persent en 40"0 persent 

onderskeidelik. 
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Parsentasiegevvys het meer vroue wat 'n gcsamentlike 

inkomste van H60 en minder p~r maand het, nie geweet wat 

hulle begeerde kindertal is nie as vroue wat 'n gesamentlike 

inkomste tussen R6l en Rl40 en Rl4l en meer per maand ont

vang, naamlik 35ol persent teenoor 24.1 persent en lOoO per

sent onderskeidAlik. 

5.4.3 Verwagte kindertal volgens die inkomste van dL~ 

~e asook hulle g_esamentlike inkoms~e 

Die verwagte kindertal volgens die inkomste "'v·an die 

mans en vroue asook hulle gesamentlike inkomste word in 

tabelle 5~22, 5~23 en 5.24 ontleed. 

Die meeste vroue wie se mans 'n inkomste van R60 en 

minder en tussen R6l ea Rl40 per maand het, ~et 'n verwagte 

kindertql van tussen vier en ses, gevolg deur die groep 

vroue wat 'n veTivagte kindertal van drie en minder het en 

laastens die vroue wat 'n verwagte kindertal van sewe en 

meer het. Van die vroue, wie se mans 'n inkomste van Rl4l 

en meer per maand ontva.ng, het die gruotste persentasie ook 

'n verwagte kindertal van tussen vier en ses, maar het die 

tweede grootste groep vroue hier 'n verwagte kindertal van 

sewe en meer, terwyl geen vrou tn verwagte kindertal van 

drie en minder het nie. 

Die grootste persentasie vroue, wie se mans 'n inkomste 

van R60 en minder, tussen R6l en Rl40 en Rl41 en meer per 

maand het, het 'n verwagte kindertal van ses (l5o4%), vier 

( 2 5 • 0%) en vier of s e s ( 3 3 • 3%) onder sk e ide 1 ik • 

Proporsioneel het 'n grater persentasie vroue, wie se 

mans R60 en minder per maand ontvang, nie geweet wat hulle 

verwagte kindertal is nie, as vroue wia se mans tusse.n R61 

en Rl40 per maand verdien, naamlik 33.7 persent teenoor 

 
 
 



TABEL 5.22 

VERWAGTE KINOERTAL VOLGENS INKOMSTE VAN MANS 

Verwagte kindertal 
lnkomste -Weet--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(per maand) nie 0 1 2 3 Sub-totaal 4 5 6 Sub-totaa1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sub-totaa1 TOTAAL 

_____________________ ; ____ ~----~----~-----~------§-----~-----t-----~-----~------§------~----~-----~----~----~----~----~----~----~----~----~ _____ § _____ ~ _______ § ______ ~---
Geen 38.5 - 7.7 7.7 2 15.4 23.1 3 23.1 15~4 - 7.7 3 23.1 13 100.0 
R l - 20 33.3 - 16.7 1 16.7 16.7 16.7 2 33.4 - - 16.7 - 1 16.7 6 100.0 
R 21- 40 35.6 - 4.1 12.3 12 16.4 11.0 13.7 19.2 32 43.9 4.1 3 4.1 73 100.0 
R 41- 60 31.3 1.2 3.6 6.0 9.6 17 20.4 15.7 8.4 10.8 29 34.9 3.6 1.2 1.2 2.4 1.2 2.4 - 1.2 11 13.2 83 100.0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub-totaal 33.7 0.6 2.9 5.1 9e7 32 18.3 12.0 10.3 15.4 66 37.7 3.4 1.7 0.6 2.3 0.6 1.1 0.6 18 10.3 175 100.0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R 61 - 80 29.6 - 7.0 5.6 9 12.6 22.5 4.2 18.3 32 45.J 2.8 4.2 5.6 9 12.6 71 100.0 
R 31 - 100 25.0 - 2.8 13.9 6 16.7 27.8 13.9 2.8 16 44.5 2.3 5.6 2.8 2.8 5 14.0 36 100.0 
R101- 120 - 22.2 22.2 4 44.4 22.2 22.2 11.1 5 55.5 - 9 100.0 
R121 - 140 12.5 - 37.5 12.5 25.0 6 75.0 12.5 1 12.5 8 100.0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub-totaa1 25.0 - 6.5 8.9 19 15.4 25.0 8.9 13.7 59 47.6 3.2 4.0 4.0 0.8 - 15 12.0 124 100.0 

R141 - 160 
R161 - 180 
R181 ~ 200 

50.0 25.0 
- 100.~ 

- 100.0 

3 75.0 - 25.0 -
1 100.0 -
1 100.0 -

25.0 4 100.0 
1 100.0 
1 lOO.Q 

-~~~~--E~~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub-totaal 33.3 16.7 33.3 5 81.3 16.7 - 16.7 6 100.0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totaa1 29.5 0.3 1.6 5.6 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15.1 130 42.6 3.3 3QO 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.3 34 11.2 305 100.0 

 
 
 



I nkomste 
(per maand) 

TABEL 5.23 

VERWAGTE KINDERTAL VOLGENS INKOHSTE VAN VROJE 

Verwagte kindertal 
-weet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nie 0 1 2 3 Sub-totaal 4 5 6 Sub-totaa1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sub-totaa1 TOTAAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------~----~----~----~-----~------§-----~-----~-----~-----~------§------~----~-----t----~----~----~----~----~----~----~----~ _____ § _____ ~ _______ § ______ ~----

Geen 28.4 0.5 2.4 5.2 10.0 38 18.1 15.2 10.0 16.6 88 41.8 3.8 2J8 1.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 25 11.8 211 100.0 
R 1 - 20 50.0 - 15.4 4 15.4 19.2 3.8 6 23.0 3.8 7.7 3 11.5 26 100.0 

R 21- 40 27.3 11.4 5 11.4 18.2 18.2 15.9 23 52.3 2.3 2.3 4.5 4 9.0 44 100.0 

R 41 - 60 33.3 6.7 1 6.7 20.0 6.7 20.0 7 46.7 13.3 2 13.3 15 100.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sub-totaa1 30.4 0.3 1.7 5.4 8.8 48 16.2 16.2 10.1 15.5 124 41.8 3.4 3.0 2.0 0.3 1.4 0.3 0.6 0.3 34 11.3 296 100.0 

R 61 - 80 25.0 25.0 75.0 3 75.0 4 100.0 

R 81- 100 - 20.0 20.0 2 40.0 60.0 3 60.0 5 100.0 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------·-----------------------------------------------------------------------
Sub-totaal - 11.1 22.2 3 33.3 66.7 6 66.7 9 100.0 

Totaa 1 29.5 0.3 lo6 5.6 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15.1 130 42.6 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.3 34 11.2 305 100.0 

 
 
 



TABEL 5.24 

VEi~\1AGTE KliJOERTAL VOLGENS DIE GESAr1ENTLIKE INKOMSTE VAN DIE f~ANS EN VROUE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verwagte kindertal 

lnkomste -Weet----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(per maand) nie 0 2 3 Sub-totaal 4 5 6 Sub-tota~:ll 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 Sub-totaa1 TOTAAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

% % % % % G % % % % G % % % % % % % % 7o % % G % G % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geen 44.4 - 11.1 1 11.1 33.3 3 33.3 - 11.1 1 11.1 9 100.0 
R 1 - 20 28.5 - 14.3 14.3 2 28.6 28.6 - 14.3 3 42.9 7 100.0 
R 21 - 40 27.3 3.6 14.5 10 18 .1 12.7 10.9 25.5 27 49.1 5.5 3 5.5 55 100.0 
R 41 - 60 40.3 1.3 3.9 3.9 9. 1 14 18.2 14.3 6.5 10.4 24 31.2 2.6 1.3 1.3 1.3 2.5 1.3 8 10.4 77 100.0 ------------------------------------------------- ------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub-totaa 1 35.1 0.7 3.4 4.1 10. 1 27 18.3 12.2 7.4 16.9 54 35.5 3.4 2.0 0.7 1.4 0.7 1.4 - 0.7 15 10.3 148 100.0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R 61 - 80 28.1 9.4 6.3 10 15.7 18.8 12.5 14.1 29 4S.4 3.1 4.7 3.1 7 10.9 54 100.0 i-' 
R 81 100 30.3 6.1 6.1 4 12.2 21.2 15.2 6.1 14 42.5 3.0 6. l 3.0 3.0 5 15. 1 33 100.0 :......J - m 
RlOl - 120 22.6 6.5 12.9 6 19.4 16.1 9.7 16.1 13 41.9 3.2 6.5 6.5 5 16.2 31 100.0 
Rl21 - 140 11.1 - - - 22.2 2 22.2 22.2 ll.l 22.2 5 55.5 11. 1 1 ll. 1 9 100.0 

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

Sub-totaa 1 26.3 - 7.3 8.8 22 16.1 19.0 12.4 13.1 51 44.5 3.5 3.5 3.6 0.7 1.5 18 13.0 137 100.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rl41 - 160 40.0 20.0 20.0 20.0 3 60.0 5 100.0 
Rl61 - 180 - 12.5 12.5 2 25.0 75.0 6 75.0 8 100.0 
R181 - 200 60.0 20.0 4 80.0 20.0 20.0 5 100.0 
R201 plus - - - - - - - - 100.0 2 100.0 2 100.0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub-totaal 10.0 - - 5.0 5.0 2 10.0 50.0 10.0 15.0 15 75.0 5.0 5.0 20 100.0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· -------------------
Totaal 29.5 0.3 1.6 5.5 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15.1 130 42.6 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.3 34 11.2 305 100.0 
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25. 0 persent • GeAn vrou wie se man meer as Hl4l per maand 

verdien, het nie geweet wat hulle verwagte kindertal is nie. 

Persentasiegewys bet 'n groter groep vroue, wie se mans 

R6 0 en mi nder per maand ve rdien, 'n vervvagte ki ndertal van 

drie en minder as vroue wie se mans tussen R61 en Rl40 per 

maand verdien. Nie een van die vroue wie se mans 'n maan-

delikse inkomste van Rl41 en meer het 9 het 'n verwagte kin-

dertal van drie en minder nie. Hierteenoor het weer 'n 

grater persentasie vroue, wie se mans meer as Rl41 per 

maand verdieo, 'n vei"Nagte kindertal van tussen vier en ses 

en sewe ~n meer as vroue wie se mans tussen R61 en Rl40 en 

R60 en minder per maand verdien, (4 tot 6 kinders 83o3% 

teenoor 47.6% en 37.7% en 7 en meer kinders 16&7% teenoor 

12. 0% en 10.3% onderskeidelik). 

Die grootste persentasie vroue wat nie 'n inkomste het 

nie, asook die vroue wat 'n inkomste van Rl tot R20 en R21 

tot R40 per maand het, het 'n verwagte kindertal van vier 

tot ses, gevolg deur die vroue wat 'n verwagte kindertal 

van drie en minder het en laastens die vroue wat 'n verwagte 

kindertal van sewe en meer het. Vroue wat 'rl maandelikse 

inkomste van tussen R6l en R80 en R81 en RlOO per maand ont

vang, het ook grootliks 'n verwagte kindertal van tussen 

vier en ses, gevolg deur die vroue wat 'n verwagte kindertal 

van drie en minder het. Geen vrou in die twee inkomste 

groepe het egter 'n verwagte kindertal van sewe en meer nie. 

Die meeste vroue wat 'n maandelikse inkomste van tussen R41 

en R60 het, bet 'n verwagte kindertal van tussen vier en 

ses, maar het meer vroue 'n verwagte kindertal van sewe en 

meer as drie en minder. 

Van die vroue wat 'n maandelikse inkomste van tussen 

Rl en R20, R6l en R80 en R8l tot RlOO per maand verdien, 

het die grootste persentasie 'n verwagte kindertal van vier, 
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tenvyl die meeste vroue wat nie 'n inkomste het nie
9 

'n ver

wagte kindertal van ses het. Vroue wat 'n maandelikse in

komste van tussen R21 en R40 en R4l en R60 het~ het 'n ver

wagte kindertal van vier of vyf en vier of ses, onderskeide

lik, naamlik 18.2 persent en 20.0 persent van die vroue in 

die o nd e rsk e i e ~. nk oms t e gr o e pe • 

Meer as 'n kwart van die vroue wat 'n inkomste van R60 

en minder per maand ontvang, het nie geweet wat hul.le ver

wagte kindertal is nie, terwyl nie een vrou, wat 'n inkomste 

van R6l en meer per maand ontvang, nie geweet het wat haar 

verwagte kindertal is nie. 

Die vernagte kindertal, volgens die gesamentlike in

komste van die mans en vroue, word in tabel 5.24 ontleed. 

Die meeste vroue wat 'n gesamentlike ir~omste van R60 

en minder, tussen R6l en P.l40 en Rl41 en meer per maand het, 

het 'n verwagte kindertal van vier tot ses, gevolg deur die 

vrouP wat 'n verwagte kindertal van drie en minder het en 

laastens die vroue wat 'n verwagte kindertal van sewe en 

meer het. 

Die grootste enkele persentasie vroue wat 'n gesament

like inkomste van R61 tot Rl40 en Rl4l en meer per maand 

ontvang, het 'n verwagte kir:jertal van vier (19.0% en 50.0% 

respektiewelik), terwyl die meeste vroue wat 'n gesamentlike 

inkomste van R60 en minder per maand verdien, weer 'n ver

wagte kindertal van ses het, naamlik 16.9 persent van die 

vroue in die inkomstegroep. 

Proporsioneel het meer vroue wat 'n maandelikse inkom

ste van R60 en minder het, nie geweet wat hulle veTivagte 

kindertal is nie, as die vroue wat 'n maandelikse inkomste 

van tussen R61 tot Rl40 en Rl4l en meer per maand ontvang, 

naamlik 35el persent teenoor 26a3 en lC.O persent onder-

skeidelik. 
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5.4.4 r~Y~rgelLking van die huidige, begeerde e~ verwagte 

!9:-n§~._.r~al volgen~ .. =die i~omste van die mans en vroue 

~ok hulle gesamentlike inkomste 

(a) Die grootste persentasie vroue wie se mans 'n 
inkomste van R60 en minder per maand het, het 'n 
huidige kindertal van twee (19.4%), 'n begeerde 

kindertal van vier (20.0%) en 'n verwagte kindertal 

van ses (15.4%). 

(b) Van die vroue wie se mans 'n maa~delikse inkomste 

van tussen R6l en Rl40 per maand verdien, het die 
grootste persentasie 'n huidige kindertal van drie 

(19o4%) en 'n begeerde en verwagte kindertal van 
vier naamlik 29.0 persent en 25.0 persent onder-

s:~eidelik. 

(c) Die meeste vroue wie se mans 'n maandelikse in-
komste van Rl4l en meer per maand ontvang, het 'n 

huidige kindertel van ses (33o3%), 'n begeerde kin
dertal van twee of ses (33 .3io) onderske:l.delik en 'n 
verwagte kindertal van vier of ses (33.3%) in beide 

gevalle. 

(d) Aangesien 'n geringe aantal (slegs 6) van die 
vroue se mans 'n inkomste van Rl4l en meer per maand 
het, kan nie veralgemenings van die gegewens gemgak 

word nie. 

(e) Vroue wat 'n maandelikse inkomste van R60 en min-
der het, het grootliks 'n huidige kindertal van twee 
(18.6%) en 'n begeerde en verwagte kindertal van vier, 
naamlik 22.6 persent en 16.2 persent onderskeidelik. 

(f) Die grootste persentasie vroue wat 'n inkomste van 
tussen R6l en RlOO per maand verdien, het 'n huidige 

kindertal van een (44ol%) en 'n begeerde en verwagte 

kindertal van vier, naamlik 55.6 persent en 66,.7 per

sent onderskeidelik. 

(g) Van die vroue wat 'n gesamentlike maandelikse in-
komste van R60 en minder per maand ontvang, het die 

grootste persentasie 'n huidige kindertal van twee 

(21.6%), 'n begeerde kindertal van vier (20.3%) en 

'n verwagte kindertal ve_n ses (16.9%)!) 

(h) Die meeste vroue wat 'n gesamentlike inkomste van 
tussen R6l en Rl40 per maand het, het 'n huidige kin
dertal van vyf (l7.57c) en 'n begeerde en verwagte 
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kindertal van vier, naa..mlik 24.8 persent en 19. o 
persent onderskeidelik. 

(i) Vroue wat 'n gesamentlike inl{omste van Rl4l en 
meer per maand verdien, het 'n huidige kindertal van 
drie (25.Wo), en 'n begeerde en verwagte kindertal 

van vier, naamlik 40.0 persent en 50~0 persent res
pektiewelik. 

5. 5 SA]J18VATTING 

5e5ol Vroue wie se mans geen of slegs laerskoolopleiding 

5.5.3 

gehad het, het meestal 'n huidige, begeerde en ver

wagte kindertal van vier tot ses 9 terwyl die meeste 

vroue wat geen of slegs laerskoolopleiding gehad het, 

'n huidige kindertal van drie en minder en 'n begeer

de en verwagte kindertal van vier tot ses het. 

Die grootste persentasie vroue wie se mans hoer

skoolopleiding gehad het en oak die vroue wat hoer-

skoolopleiding gehad het, het grootliks 'n huidige 

kindertal van drie en minder en 'n begeerde en ver-

wagte kindertal van vier tot ses. 

Die meeste vroue wat nie werk nie, h8t 'n huidige 

kindertal van twee, 'n beg3erde kindertal van vier 

en 'n verwagte kindertal van ses, terwyl die grootste 

persentasie vroue wat buitenshuise arbeid verrig weer 

meestal 'n huidige, begeerde en verwagte kindertal van 

vier het. 

Vroue wat 'n gesamentlike inkomste van 1160 en 

minder, tussen R61 en Rl40 en Rl41 en meer per maand 

verdien, het meestal 'n huidige kindertal van twee, 

vier en ses, 'n begeerde kindertal van vyf, vier en 

vier en 'n verwagte kindertal van drie, vier en vier 

onderskeidelik. 
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HOOFSTUK 6 

VRUGBAARHEID§JERWAGTINGE. EN DI~ OUDERDQM, HUVvELIKS

OtT.DERDOrvf .EN HtJv!ELIKSDUUR VAN DIE ONDERSOEKGROEP 

6.1 IN'LEIDING 

In die vorige hoofstuk is aandag gegee aan die agter

grondseienskg,ppe en die fertiliteitsverwagtinge van die 

vroue in die steekproef. In die hoofstuk sal die huidige 

ouderdom, die huweliksouderdom en die huweliksduur van die 

vroue in verband gebring word met bulle huidige, begeerde en 

ven~agte kindertal. 

6.2 DIE HUIDIGE, BEGEERDE EN VERWAGTE KI1TDERTAL VOLGENS 

DIE HUIDIGE OUDERDO:M VAN DIE VROUE 

G.2.1 Huid~ge kindertal volgens huidige_ouderdom van vroue 

'n Ontleding van die huidige kindertal volgens die 

huidige ouderdom van die vroue word in tabel 6.1 aangetoon. 

Uit tabel 6.1 b1yk dit dat die oorgrote meerderheid 

vroue in die ouderdomsgroepe 15 tot 19 jaar, 20 tot 24 jaar 

en 25 tot 29 jaar drie of minder kinders het, naamlik 83.3 

persent, 90.9 persent en 59.8 persent onderskeidelik, gevolg 

deur die groep vroue wat 'n huidige kindertal van 4 tot 6 

het (16.7%, 6.8% en 37o7% onderskeidelik). Hierteenoor het 

die meeste vroue in die ouderdomsgroepe 30 tot 34 jaar en 

35 tot 39 jaar weer grootliks 'n huidige kindertal van vier 

tot ses (52.1% en 51.9% respektiewelik). Die tweede groat-

ste groep vroue in die ouderdomsgroep 30 tot 34 jaar het 

drie en minder kinders, naamlik 40.5 per sent, terwyl vroue 

 
 
 



TABEL 6.1 

HUIDIGE KINDERTAL VOLGENS HUIDIGE OUDERD OM VAN VR OUE 

~=-=-=--· ~;:::::::;~·~ 

Huidige kindertal 

Ouderdom 0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9+ Sub- TOTAAL 
van vroue totaa1 totaal totaal 

~·.~:--....,......,..,.._ 

% % % % G ro % % 'f~ G ~~ % % 1~ G ro G % 
__,_ =------

15 - 19 jaar 33.3 16.7 33e3 5 83.3 - 16.7 1 16o7 6 100.0 
20 - 24 jaar 11.4 9.1 40.9 29.5 4 o go. 9 6.,8 3 6.8 2.3 1 2.3 44 100.0 

Sub-totaal 14.0 10.0 40.0 26.0 45 90.0 6.0 2.0 4 8.0 2.0 1 2.0 50 100.0 
j-J 
f\) 

25 - 29 jaar 3.9 10.4 16c9 28.6 46 59a8 15.6 15.6 6.5 29 37.7 2.6 2 2.6 77 100.0 1\.) 

30 - 34 jaar 4.3 2.9 14.5 18.8 28 40.5 15.9 2 o. 3 15.9 36 52.1 4.3 1~4 1.4 5 7.1 69 100.,0 

Sub-totaa1 4(tl 6o8 15o8 24.0 7 4 5o. 7 15.8 17.8 11.0 65 44.6 2.1 Oo? 2.1 7 4.9 146 100.0 

35 - 39 jaar 5.6 5.6 7o4 1~9 ll 2 o. 5 l6o7 24.1 11.1 28 51.,9 11ol 7.4 9.3 15 27,8 54 100.,0 
40 - 44 jaar 1~8 10o9 16.4 5,5 19 34.6 10.9 12.7 9.1 18 32.8 7.3 9o1 16.4 18 32.8 55 100.0 

Sub-totaa1 3.7 8o3 11,9 3.7 3 0 27 ~ 6 13 e 8 18 • 3 10.1 46 42.2 9~2 8.3 12o8 33 3 o. 3 109 lOOoO 

Totaal 5.5 7e8 18.2 16.9 149 48o4 14.0 15.3 8.8 115 38.1 4.6 3.3 5.5 41 13 0 4 305 100.0 
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in die ouderdomsgroep 35 tot 39 jaar weer meer sewe en meer 

kinders het as drie of ~inder kinders, naam1ik 27o8 persent 

teenoor 20,5 persent, onderskeidelik. 

'n Interessante verskynse1 wat uit die tabel na vore 

kom, is dat die grootste persentasie vroue in die ouderdoms

groep 40 tot 44 jaar 'n huidige kindertal van drie of minder 

bet, gevo1g deur 'n presies ewe groat persentasie vroue wat 

tussen vier en ses en sewe en meer kinders bet, naamlik 

34.6 persent en 32.8 persent onderskeidelik. 

Tabel 6,1 toon verder aan dat die grootste groep vroue 

in die ouderdomsgroepe 15 tot 24 jaar, 25 tot 34 jaar en 35 

tot 44 jaar 'n huidige kindertal van twee, drie en vyf het, 

naamlik 40.0 persent, 24.0 persent en 18.3 persent van die 

vroue in die onderskeie ouderdomsgroepe. 

Namate die vroue ouer word het oak minder vroue slegs 

drie of minder kinders (go. 0% in die ouderdomsgroep 15 tot 

24 jaar, 50.7% in die ouderdomsgroep 25 tot 34 jaar en 27.6% 

in die ouderdomsgroep 35 tot 44 jaar) en meer vroue sewe of 

meer kinders (2.0%, 4.9% en 30.3% onderskeide1ik van die 

vroue in die ouderdomsgroepe 15 tot 24 jaar, 25 tot 34 jaar 

en 35 tot 44 jaar). 

Die grootste persentasi8 vroue, in die ouderdomsgroep 

15 tot 19 jaar het 'n huidige kindertal van nul of twee 

(33.3~0), in die ouderdomsgroep 20 tot 24 jaar van twee 

( 40. 9fo), in die ouderdomsgroep 25 tot 29 jaar van drie 

( 28. 61o) , in die ouderdomsgroepe 30 tot 34 jaar en 35 tot 

39 jaar van vyf (20.31o en 24.1% onderskeidelik), en in die 

ouderdomsgroep 40 tot 44 jaar van twee of nege en meer 

(16.4%). 

'n Interessante verskynsel wat uit die tabel na vore 

kom, is dat in die jonger ouderdomsgroepe, naamlik 15 tot 
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19 ~~ar, 20 tot 24 jaar en 25 tot 29 jaar reeds vroue voor

kom wat 'n huidige kindertal van vyf en meer het. llt~oontlike 

verklarings vir die verskynsel sal bespreek word onder die 

onderafdeling oor huweliksduur, wat later in hierdie hoof

stuk bespreek word. 

6.2.2 ~de kindertal vol~~ige ouderdom van 
vroue 

In tabel 6.2 word 'n ontleding gegee van die begeerde 

kindertal volgens die huidige ouderdom van die vroue in die 

steekproef. 

Volgens tabel 6.2 het 'n groot persentasie van die 

vroue in die steekproef nie geweet wat bulle begeerde kin

dertal is nie, naamlik in die ouderdomsgroep 15 tot 19 jaar, 

50QO persent, gevolg deur vroue in die ouderdomsgroepe 40 

tot 44 jaar (36.4r~)' 30 tot 34 jaar (33 o3%)' 35 tot 39 jaar 

(25.9%), 20 tot 24 jaar (25~~0%) en 25 tot 29 jaar (20~8rc). 

Die meeste vroue in die ouderdomsgroep 15 tot 24 jaar 

het 'n begeerde kindertal van drie of minder en vier tot 

ses (36.0%1 ) terwyl by sowel die vroue wat tussen 25 en 34 

jaa.r en 35 en 44 jaa.r oud is, die grootste persentasie 'n 

begeerde kindertal van vier tot ses het, gevolg deur die 

vroue wat drie of minder kinders begeer en laastens die 

vroue wat 7 en meer kinders begeer (48.6%, l9o9% en 4~9% 

en 41.3%, 17.5% en 10.2% onderskeidelik)e 

Die grootste persentasie vroue wat tussen 15 tot 19 

jaar, 25 tot 29 jaar, 30 tot 34 jaar en 40 tot 44 jaar oud 

is, het 'n begeerde kindertal van vier, naamlik 33o3 per

sent, 36.4 persent, l5o9 persent en 21.8 persent onderskeide

lik. Vroue in die ouderdomsgroep 20 tot 24 jaar het weer 

meesta1 'n begeerde kindertal van drie of vier (20~~5%) ter

wyl die meeste vroue in die ouderdomsgroep 35 tot 39 jaar 

 
 
 



TABEL 6.2 

BEGEERDE KINDERTAL VOLG~NS HUIDIGE OUDERD ONI VAN VR OUE 

Begeerde kinderta1 

Ouderdom Weet 0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub-
7 8 9 10 Sub- TOTAAL 

van vroue nie totaa1 totaa1 11+ totaa1 

% % % % % G % % % % G % % % ro % 1o G 1~ G 7o 
·..: _ _,_,___ ----~- --

15 - J.9 jaar 50.,0 16.,7 1 16o7 33.3 2 33.3 6 100.0 
20 - 24 jaar 25.0 2.3 15o9'20o5 17 38(J7 20o 5 2.3 13.6 16 36.4 44 100.0 =-
Sub-totaal 28 0 0 2$ 0 2 0 0 14 0 0 18 0 0 18 36o0 22.0 2 0 0 12 ~ 0 18 36.0 - 50 100.0 

----.--,-~--~ 

25 - 29 jaar 20.8 9sl 5.2 11 14o3 36.4 10o4 15.6 48 62o4 - 2.6 2 2.6 77 100.0 t-J 

30 - 34 jaar 33.3 lo4 11.6 13 0 0 18 26. 0 15.9 5.8 11.t) 23 33.3 1.4 1.4 4.3 5 7~1 69 100.0 ('\) - \Jl 

Sub-totaa1 26.7 0.7 10.3 8.9 29 19.9 26.7 8.2 13.7 71 48.6 - 2.1 0.7 2ol 7 4.9 146 100.0 
- -

~,...._,.. ___ 
35 - 39 jaar 25o9 - 13 0 0 5.6 10 18.6 18.5 1.9 22e2 23 42.6 5.6 3~7 - 31J7 7 13 0 0 54 100 .. 0 
40 - 44 jaar 36c4 5o5 5o5 5o5 9 16~5 21()8 5.5 12o7 22 ~LO. 0 - 3.6 1.8 - 1~8 4 7~~2 55 100.0 

Sub-totaal 3lo2 21)8 9.2 5o5 19 171)5 20.2 3.7 17 0 4 45 41~3 2.,8 3.7 0.9 - 2.8 11 10.2 109 100.0 
--~==---=-=-.;:~-=c:::- ~~,._,._ ~- ~"""'""'""-~--=~:-.-•.. 

Totaal 28o5 Oo3 1.6 10~5 9o2 66 21"'6 23.6 5.6 14.8 134 44~ 0 1o 0 2.3 0.3 0.3 2:>0 18 5.9 305 100.0 
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wee? 'n begeerde kindertal van ses het, naamlik 22.2 per

sent. 

6.2e3 Ve~~agte kindertal volgens hui~ige ouder~om3.an 
vroue 
~-.,_~ 

Tabel 6.3 gee 'n ontleding van die verwagte kindertal 

volgens die huidige ouderdom van die vroue in die steek

proef. 

Tabel 6.3 toon aan dat 'n groat persentasie vroue in 

die onderscek nie geweet het wat bulle verNagte kindertal 

is nie, naamlik in die ouderdomsgroep 40 tot 44 jaar, 34.5 

persent, in die ouderdomsgroepe 15 tot 19 jaar en 30 tot 34 

jaar, 33.3 persent, in die ouderdomsgroep 35 tot 39 jaar, 

29.6 persent, in die 0 1lderdomsgroep 20 tot 24 jaar, 27.3 

persent en in die ouderdomsgroep 25 tot 29 jaa.r, 23.4 per

sent. 

In die ouderdomsgroep 15 tot 24 jaar het die meeste 

vrout; 'n verwagte kindertal van drie en minder, gevolg deur 

die vroue wat 'n verNagte kinderta1 van vier tot ses het, 

naamlik 38.0 persent teenoor 34.0 persent. V:roue in die 

twee ouer ouderdomsgroepe bet mer:;stal 'n verwagte kinderta1 

van tussen vier en ses maar het meer vroue in die ouderdoms-

groep 25 tot 34 jaar 'a vervvagte kinderta1 van drie en min-

der as sewe en meer. Hierteenoor het egter weer meer vroue 

in die oudste ouderdomsgroep, 35 tot 44 jaar, 'n vei'iNagte 

kinderta1 van sewe en meer as drie en minder • 

• Proporsionee1 het meer vroue in die ouderdomsgroep 15 

tot 24 jnar 'n verNagte kindertal van drie en minder as 

vroue in die ouderdomsgroepe 25 tot 34 jaar en 35 tot 44 

jaar (38. Ofb tee no or 13. Ofo en 12 e 0% onderskeidelik). Daar

teenoor het proporsionee1 weer meer vroue in die ouer ouder

domsgroep, 35 tot 44 jaar, 'n verwagte kindertal van sewe 

 
 
 



Ouderdorn 
van vrou 

TABEL 6.3 

~RWAGTE KINOERTAL VOLGENS HUIOIGE OUOEROOM V~N VROUE 

Verwagte kindorta1 
-weet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nie 0 2 3 Sub-totaal 4 5 6 Sub-totaa1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sub-totaal TOTAAL 

----------------------~----~----~----~---- % ______ § _____ ~ _____ % ----~-----~ ______ § ______ ; ____ ~-----~----~----~----~----~----~----~----~----~ _____ § ______ ~ ______ § ______ ~----

15- 19 jaar 33.3 - 16.7 1 16.7 33.3 16.7 3 50.0 6 100.0 

-~~-=-~~-1~~~-------~I:~--------=--l~:~--~~:Q ____ l~---~:~--!~:~ __ _£:~ __ !!:~-----!~---~!:~--------------------------------------------------------------------~~----lQQ:~--
Sub-totaal 28.0 2.0 14.0 22.0 19 38.0 20.0 4.0 10.0 17 ~4.0 50 100.0 

25- 29 jaar 23.4 - 3.9 5.2 7 9.1 29.9 15.6 18.2 49 63.7 1.3 2.6 3 3.9 77 100.0 
-~Q_:_~~-l~~~-------~~:~ _______ !:~ __ l:~--l~:~----!~ ___ !I:~--l~:~ __ ll:~ __ !§:~-----~~---!~:Q __ ~:~ ___ !:! ___ : ___ l:! ___ : ________ !:! ___ : _______________ ~ _____ Z:l ____ ~~----!Q~:Q __ 

Sub-totaal 28.1 0.7 2.7 9.6 19 13.0 22.6 13.7 17.1 78 53.4 1.4 1.4 1.4 0.7 0.7 8 5.6 146 100.0 

35- 39 jaar 29.6 - 1.9 1.9 1.9 3 5.7 14.8 11.1 16.7 23 42.6 7.4 5.6 1.9 5.6 1.9 12 22.4 54 100.0 
-~-:_!!_l~~~-------~~:~ __ l:~--~:~ __ g:l ___ ~:~----!~---!~:! ___ §:~---~:~--~~:Z _____ l~---~l:~ __ Z:~ ___ Z:~ __ §:§ _______ l:~ __ !:~ __ !:~ ___________________ !! ____ ~§:§ ____ §§ ____ !Q~:Q __ 

Sub-totaal 32.1 0.9 2.8 5.5 2.8 13 12.0 10.1 7.3 14.7 35 32.1 7.3 6.4 3.7 3.7 0.9 0.9 0.9 26 23.8 109 100.0 
------------------------------------------------------------------------------------·----~---------------------------------------------·--------------------------------------

Totaa1 29.5 0.3 1.6 5.6 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15.1 130 42.5 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 C.3 34 11.2 305 100.0 
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en ~eer as vroue in die ouderdomsgroepe 25 tot 34 jaar en 

15 tot 24 jaar (23.8% teenoor 5.6% en nul persent respek

tiewelik). 

Die meeste vroue in die ouderdomsgroep ?0 tot 24 jaar 

het 'n verwagte kindertal van drie (25 o Ofo), in die ouder

domsgroepe 15 tut 19 jaar en 25 tot 29 jaar van vier (33e3% 

en 29.9% onderskeidelik) en in die ouderdomsgroepe 30 tot 

34 jaar, 35 tot 39 jaar en 40 tot 44 jaar van ses, naamlik 

15.9 persent, 16.7 persent en 12.7 persent onderskeidelik. 

6.2.4 'n Verg~lyking van die huidige~ begeerde en verwagte 

kindertal volgens die huidige C2_~derdom van die vroue 

in die steekproef 

(a) Opvallend uit die tabelle is dat '~ groat per-
sentasie vroue in die verskillende oude~domsgroepe 
nie geweet het wat ht~J le begeerde en verwagte kin
dertal is nie. 

(b) Dit blyk dat in die ouderdomsgroepe 15 tot 24 

jaar, 25 tot 34 jaar en 35 tot 44 jaar die vroue, 

namate hulle ouer word, minder 'n huidige, begeE-rde 
en verwagte kindertal van drie en minder en meer 'n 

huidige, begeerde en verwagte kindertal van sewe en 

meer het. 

(c) Vroue in die ouderdomsgroep 15 tot 19 jaar, het 

meestal 'n huidige kindertal van nul of twee en 'n 

begeerde en verwagte l:indertal van vier. 

(d) Die grootste persentasie vroue in die steekproef 

(e) 

(f) 

in die ouderdomsgroep 20 tot 24 jaar het 'n huidige 

kindertal van twee, 'n begeerde kindertal van drie 

of vier en 'n verwagte kindertal van drie. 

Die meeste vroue in die ouderdomsgroep 25 tot 29 

jaar het 'n huidige kindertal van drie en 'n begeer-

de en verwagte kinder-tal van vier. 

Persentasiegewys het meer vroue in die ouderdoms-

groep 3 0 tot 34 jaar 'n huidige kindertal van vyf, 

'n begeerde kindertal van vier en 'n verwagte kin

dertal van ses. 
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(c) Vroue in die ouderdomsgroep 35 tot 39 jaar, het 
meestal 'n huidige kindertal van vyf en 'n begeerde 
en verwagte kindertal van ses. 

(h) Die meeste vroue in die ouderdomsgroep, 40 tot 

44 jaar, het 'n huidige kindertal van twee of nege 

en meer, 'n begeerde kindertal van vier en 'n ver

wagte kindertal van ses. 

6.3 DIE HUIDIGE, BEGEERDE EN VERWAGTE KI1'TIERTAI.~ VOLGENS 

DIE OUDERDO]~ W AAR OP DIE VR OUE IN DJE HUWELIK GETREE 

RET 

6.3.1 [uid~ kindertal volgens huwe~iksouderdom van vroue 

In tabel 6.4 word 'n ontleding gegee van die huidige 

kindertal volgens die huweliksouderdom van die vroue. 

Soos reeds voorheen aangetoon, het geen Vdn die vroue 

in die steekproef eers in hulle 40ste tot 44ste jaar getrou 

nie en slegs een in die ouderdomsgroep 35 tot 39 jaar. In 

die bespreking oar die huweliksouderdom en die huidige, be-

geerde en verwagte kindertal, sal slegA aandag gegee word 

aan die vroue wat getrou het vanaf hulle 15de tot 34ste jaar. 

Tabel 6.4 toon aan dat proporsioneel 'n grater persen

tasie vroue wat getrou het tussen hulle 15de en 24ste jaar 

'n huidige kindertal van 7 en meer het as vroue wat eers 

getrou het tussen hulle 25ste en 34ste verjaarsdag, (16~7% 

teenoor 2.8ro). Hierteenoor het weer 'n veel grater persen~ 

tasie vroue wat eers in hulle 25ste tot 34ste jaar getrou 

het, 'n huidige kindertal van drie en minder as vroue wat 

in hulle 15de tot 24ste jaar getrou het, naamlik 62~0 per

sent teenoor 44.7 persent. 

Die opmerklike verskil aon die huidige kindertal soos 

in die vorige paragraaf aangetoon, kan toegeskryf word aan 

die langer huv!eliksduur van die vroue vvat op 'n vroee 

 
 
 



Ouderdom by 
0 1 huwe1ik-

~e!"'C~Cr-~':. 

sluiting % % 

15 - 19 jaar 4o9 6o9 
20 - 24 jaar 4,3 5o3 

---=-~~~-~-~..._:::-.-::-~-~""""""·~~~--- -.,._ 

Sub-totaa1 5.2 6.0 

TABEL 6~4 

HUIDIG"E KINDERTAL VOLGEN~ HUVffiLIKSOUDERDOM VAN VROUE 

Huidige kindertal 

2 3 
Sub-

4 5 6 
Sub-

7 8 totaa1 tota.a1 

% % G % % ~b % G % r~ ?'o 
____ ....,._"'::.~~-~--.....-= 

18_,6 14o7 46 45.~ 10o8 l5e7 10.8 38 '37,3 3.9 5 .. 9 
10.7 22.9 58 44.2 14.5 16o0 9o2 52 39 ~ 7 7.6 3.1 

--~-.,.----~:~-~:"~-~-~..:::~"~~.llllr--·-:::·-==...-:--~---~· . ~~-~-.._...-.-~.:~~:"~--,.~-'--:.::::::;:-~.-. 

14.2 19.3 104 44.7 12.9 15.9 9.9 90 38.7 6.0 4.3 

9+ 

7o 

7.8 
5,3 

Sub
tota~l 

G 

T OT.AAL 

G 

18 17.6 102 100.0 
21 16.0 131 100.0 

·--=-=-..,._._- . --~--·~---~~~~---~ 

6.4 39 16.7 233 100.0 

25 - 29 jaar 6.7 8.3 35~0 11.7 37 61.7 18.3 11o7 6.7 22 36.7 1.7 1 1.7 60 100.0 
30- 34 jaar 45.5 18.2 7 63.7 27.3 3 27.3 9.1 1 9.1 11 100.0 

--==~ c~~-~- -...a~.~--, ·.-;:.,.-·.,-.~--"""-··-.~---!""S~-::rs-.:. ~,..~..,.,...__ • ...-~~------~~ "-"'~· ~-~~~~---~:!"''rr:--.:-• .,......:..11.•·-~,:>-· .., .... _,. ... =~---~-..--:-.-~~7"-~..._.-~ ·~-..,.,... ·..:" -~-~c:......-.~~-~- ... -~.----=...,.-~--~--~·--r""'-=.·-·-=·o··-··· -,.- .... - ~--~-~:-t.-·.:.~~-.,..,..,_~~--•·--.;~·~- .... -~~~~-~-. _ ~-.,.....--:o- t-·--·.:::-.--: .. -·-=-=------......-~·--. -~-·~-=--

Sub-totaa1 5o6 14~1 32.4 9.9 44 62.0 15.5 14.1 5.6 25 35.2 2.8 2 2e8 71 100.0 

35-39 jaarlOO~O 1 100.0 l 100.0 

~:otaa1 5.6 7.9 18.4 17c0 149 48o4 13.4 15.4 8.9 115 38.1 4.6 3.3 5.6 41 13.4 305 100.0 

i-J 
•0-J 
0 

I 
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ouderdom trou. Aan die huweliksduur sal en+ k · . . over nou eurlg 

in die volgende onderafdeling aandag gegee word. 

Die meeste vroue wat getrou het in die ouderdomsgroepe 

15 tot 19 jaar, 20 tot 24 jaar, 25 tot 29 jaar en 30 tot 34 

jaar, het 'n huidige kindertal van twee, drie, twee en een 

onderskeide lik (18 • 6%, 22 (I 97o, 35. 0% en 45. 5~o respektiewelik). 

Van die vroue wat weer in hulle 15de tot 24ste jaar getrou 

het, het die grootste persentasie (19.3%) 'n huidige kinder

tal van drie, terwyl die grootste persentasie weer wat in 

hulle 25ste tot 34ste jaar getrou het, 'n huidige kindertal 

van twee het, naamlik 32.4 persent van die vroue. 

6.3., 2 Begeerde kindertal volgens :1uweliksouderdom van 

vroue 

Die begeerde kindertal v~n die vroue word in tabel 

6.5 volgens hulle huweliksvuderdom, ontleed. 

Tabel 6.5 toon aan dat 'n veel grater persentasie 

vroue wat eers in die ouer ouderdomsgr~ep getrou het nie 

geweet het wat hulle begeerde kindertal is nie, as die 

vroue wat op 'n jonger ouderdom getrou het, naamlik vir die 

ouderdomsgroep 15 tot 24 jaar 25.8 persent en vir die ouder

domsgroep 25 tot 34 jaar 38.0 persent van die vroue. Die 

grootste enkele persentasie vroue wat nie geweet het wat 

hulle begeerde kindertal is nie, kom voor in die ouderdoms

groep 25 tot 29 jaar, naamlik 40QO persent. 

Van die vroue wat getrou het toe hulle in die ouder

domsgroepe 15 tot 24 en 25 tot 34 jaar was, begeer die 

grootste persentasie 'n kindertal van tussen vier en ses, 

gevolg deur die vroue wat 'n kindertal van drie en minder 

begeer en laastens die vroue wat 7 en meer kinders begeer. 

 
 
 



TABEL 6.5 

BEGEERDE KI~illERTAL VOL GENS HUVIELIKSOUDERDOM VAN \lROUE 

-------~' 
.-.~~~,.~~~=---

Begeerde kinderta1 
~--=-or .. .....,._ ........ _·-·'-=--~-~--~· ~ ...... ..., ..... ~_-,_,.,__~-------~.._...~ .... ~~~~---::::"- ~-~--r--~~ 

Ouderdotn by Weet Sub- Sub- Sub-
huwe lil-c·- .ni.e 0 l 2 3 totaal 4 5 6 totaa1 7 8 9 10 11+ totaa1 TCJrAAL 
sluiting ... 

a;~ r~ % % % G 'l~ % % % G % r~ % % % % G % G % 
---~ ...... ~-----~""~---...-...--~--,·=----~----_....:.--.-~_,..,..~-·.co 

15 - 19 jaar 26e5 1.0 2~0 12~7 L1c-9 21 ~0.6 2795 4.9 13 ~ 7 47 46.1 2~9 1.0 2.9 7 6.8 102 100.0 
20 - 24 jaar 25~2 0.8 9.9 13.0 31 23.7 2 o. 6 7,.6 16.0 58 44.2 195 3Q1 Oc8 1.5 9 6.9 131 100.0 

Sub-totaa1 25s8 0~4 1~3 11.2 9.4 52 22.3 23e6 6~4 15.0 105 45.0 Oo9 3.0 Oe4 0.4 2.1 16 6.9 233 100.0 1--' 
\..N 

,_-,..,_,-=--~.._.~ --- - 1'\) 

25 - 29 jaar 40.0 1,7 5.0 8e3 9 15.0 21e7 3.3 16e7 25 41.7 1e7 1o7 2 3o4 60 100.0 
30 - 3 ~1- jaar 27~3 9~1 27.3 9.1 ~ 45.5 27e3 3 27.3 11 100.0 ., 

Sub-totaal 38~0 2~8 8.} 5 8.5 14 19~8 22.5 288 14.1 28 39o4 1o4 1a4 2 2.8 71 100.0 

35 - 39 jaar - 100.0 1 100.0 - 1 100.0 
.... -----~----, ____,,_.._~~-· •--=...~,_...-.. ,.___ . .,,. 

Totaa1 28a5 Oo3 1~6 10~5 9G2 66 21~6 23ll6 5o£ 14.8 134 44o0 1.0 2o3 0.3 0.,3 2.0 18 5.9 305 100.0 
_______ ,_,u.:a.-~ ~~-'9r."~.2'&'".t::--·-~--------C":!'llt =--::~~~ ... ~-=--~,~~~..-w. ---------
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Vroue wat getrou het toe hulle ouderdom tussen 15 en 

19 jaar, 20 en 24 jaar en 25 en 29 jaar was, begeer meestal 

'n kindertal van vier, maar vroue wat getrou het toe bulle 

in die ouderdomsgroep 30 tot 34 jaar was, begeer weer 

meestal 'n kindertal van twee of vier, naarnlik 27.3 persent 

van die vroue onderskeidelik. 

6o3 ,,3 Verwagte kj_nde"l"tal volgens huweliksouderdom van -c-=re.a~:-.~---___,-----------
vroue 

Tabel 6.6 toon '~ ontleding van die verwagte kindertal 

volgens huweliksouderdom aano 

Dit blyk uit tabel 6o6 dat meer as 'n kwart van die 

vroue wat getrou het toe bulle tus~en 15 en 24 jaar en 25 

en 34 jaar oud was, nie geweet het wat bulle ..rervvcgte kin

dertal is nie, naamlik 26~6 persent en 39e4 persent onder-

skeidelik. 

Die grootste persentasie vroue in die twee ouderdoms

groepe verv1ag om 'n kinder-Gal va1.1 tussan vier en ses te he, 

gevolg deur die vroue wat 'n venvagte kindertal van drie en 

minder het en laastens die vroue wat 'n verwag~e kindertal 

van sewe en meer het. 

Persentasiegewys het 'n grater aantal vroue wat eers 

getrou het toe bulle tussen 25 en 34 jaar oud was 9 'n ver

wagte kindertal van drie en minder as die vroue wat getrou 

het toe bulle tussen 15 en 24 jaar oud was, naamlik 19.8 

persent teenoor 15.4 persente Daarteenoor het weer in 

grater persentasie vroue wat getrou het toe hu_lle tussen 15 

en 24 jaar oud was, 'n vervvagte kindertal van 7 en mee: ... as 

d'ie vroue wat getrou het toe bulle tussen 25 en 34 jaar oud 

w~s (12.8% teenoor 5o6%). 

 
 
 



TABEL 6.6 

VERl4hGTE KINGERTAL VOLGENS HUWELIKSO:JOEROGM V.~~·l VROUE 

Verwagte kindertal 
Ouderdom by -Weet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
huwe1iks1uiting --~!~ ___ Q _________ ~-----~-----~~~:!~!~~!---~-----~-----~-----~~~:!~!~~~---~-----~----~----~~---~~---~~---I~ ___ !! ___ ~~---~~---~~~:!~!~~~-------!Q!~~~----
----------------------~----~--~---~-----~------§ _____ t _____ ~ _____ % ----~------§------~----t-----~----~----~----~----~----~----~----~----~ _____ § ______ ~ ______ § ______ ~----
15- 19 jaar 25.5 3.9 4.9 7.8 17 16.6 22.5 8.8 12.7 45 44.0 2.9 5.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 14 13.8 102 100.0 

-~~-=-~~-!~~~-------~~:~------------~:~---~:~----!~--~~:~--!~:Q __ !~:~--!~:~-----~~---~~:~--~:~ ___ 2·~--~:! _______ ~~~----------------------------~----!~~~----!~~---~~~·o __ 
Sub-totaa1 26.6 1 • 7 4. 7 9 • 0 3 6 1 5 • 4 18 • 9 11 • 2 15 • 0 1 0 5 45 • 1 3 • 9 3 • 9 2 • 1 0 • 4 1. 7 0 • 4 0 • 4 - 30 12.8 233 100.0 

25- 29 jaar 40.0 8.3 10.0 11 18.3 16.7 3.3 16.7 22 36.7 1.7 1.7 1.7 3 5.1 60 100.0 

-~~-=-~~-1~~~------~~:~---=---~~! __ ~:! ___ ~~!-----~---~I~--------!~~~---~:! ______ ~---~~:~------------~:~---------------------------------------~-----~:~-----~~---!QO.~ 
Sub-totaal 39.4 - 1.4 8.5 9.9 14 19.8 14.1 5.6 15.5 25 35.2 1.4 1.4 - 1.4 - 1.4 4 5.6 71 100.0 

35 - 39 jaar - 100 .o - 1 100.0 100.0 

Totaa 1 29.5 0.3 1.6 5.6 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15.1 130 42.6 3.3 3.0 2.0 0.3 1~3 0.3 0.7 0.3 34 11.2 3C5 100.0 
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Vroue wat getrou bet toe hu1le tussen 15 en 19 jaar 

oud was het meestal 'n verwagte kindertal van vier (22o5%), 

gevolg deur die vroue wat getrou het toe bulle tussen 25 en 

29 jaar oud was wat weer 'n venvagte kindertal van vier of 

ses het (16.7%), gevolg deur die vroue wat getrou bet toe 

hulle tussen 30 en 34 jaar en 20 en 24 jaar oud was, met 

'n verwagte kindertal van vyf en ses onderskeidelik (18~t2% 

en 16.8% respektiewelik). 

6. 3 o 4 --~ n Vergelyki ng ~ die hu~dige, b_~geerde en verwagte 

kindertal vol~n? die huweliksouderdom van die vroue 

in die s~ekproef 

(a) Proporsioneel weet 'n groter persentasie vroue 
wat getrou het toe hulle tuasen 25 en 34 jaar oud 

was, nie wat bulle begeerde en verwagte kindertal 

is nie, as vroue wat getrou bet toe bul:e tussen 

15 en 24 jaar oud was. 

(b) Die grootste persentasie vroue wat ge~rou het 
toe bulle tussen 15 en 24 jaar en 25 en 34 jaar 
oud was, bet 'n buidige kindertal van drie en min
der, gevolg deur die vroue wat 'n huidige kindertal 

van vier tot ses bet en laastens die vroue wat 'n 

huidige kindertal van 7 en meer het. Hierteenoor 

het die meeste vroue in die twee ouJerdomsgroepe 'n 

begeerde en verwagte kindertal van 4 tot 6 gevo1g 
deur die vroue wat 'n begeerde en verwagte kinder

tal van drie en minder het en laastens die vroue 

wat 'n begeerde en verwagte kindertal van sewe en 

meer het. 

(c) Die mee ste vroue wat getrou het toe bulle tusse.n 
15 en 19 jaar oud was, het 'n huidige kindertal van 

twee (18.6%) en 'n begeerde en verwagte kindertal 

van vier, naam1ik 27.5 persent en 22~5 persent, 

onderskeidelik. 

(d) Vroue wat getrou bet toe hulle in die ouderdoms-
groep 20 tot 24 jaar was het 'n huidige kindertal 

van drie (22.9%), 'n begeerde kindertal van vier 
(2 0" 6~~) en 'n verwagte kindertal van ses (16 ~ B~o) o 
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(e) Die grootste persentasie vroue wat getrou het 

toe hu11e tussen 25 tot 29 jaar oud was, het 'n 
huidige kindertal van twee (35.0f~) en 'n begeerde 
kinderta1 van vier (21.7%) en 'n verwagte kinder
tal van vier of ses (16.7%). 

(f) Vroue wat getrou het toe bulle tussen 30 en 34 

jaar oud was het 'n huidige kinderta1 van een (45&5%), 
'n begeerde kinderta1 van twee of vier (27.3%) en 

'n verwagte kindertal van vyf (18.2%). 

6.4 DIE HUIDIGE, BEGEERDE EN VER\JVAGTE KINTIERTAL VJLGENS 

DIE HVNELIKSDUUR VAN DIE VROUE 

6.4.1 ~idige kindertal volgens_jluweliksduur van vroue 

Tabe1 6.7 gee 'n ontleding van die huidige kinderta1 

volgens die huweliksduur van die vroue in die steekproef. 

Proporsionee1 het meer vroue wat 10 jaar en minder ge

troud is drie en minder kinders, as vroue wat t11.ssen 11 en 

2 0 jaar en 21 en 3 0 jaar getroud is, naam1ik 7 0. 4 persent, 

22.4 ~ersent en 16.1 persent, onderskeide1iko Daarteenoor 

het weer meer vroue wat tussen 21 en 30 jaar getroud is 7 

en meer kinders as die vroue wat tussen 11 en 20 jaar en 

0 en 10 jaar getroud is, naamlik 42o0 persent, 21.5 persent 

en 3.5 persent onderskeide1ik. 

Die grootste persentasie vro'J.e wat 10 jaar en minder 

getroud is het 'n huidige kinderta1 van drie (26C)21o) ter

wy1 die vroue wat tussen 11 en 20 jaar en 21 en 30 jaar ge-

troud is, grootliks 'n huidige kindertal van vyf en nege 

en meer het, naam1ik 19.6 persent en 22.6 persent onder-

skeidelik. 

Die meeste vroue wat 10 jaar en minder gatroud is, 

het 'n huidige kindertal van drie en minder (70e4~o), ge

volg deur die vroue wat 'n huidige kindertal van vier tot 

 
 
 



~ABEL 6.7 

HUIDIGE KINDERTAL VOLGENS HUVVEIJIKSDUUR VAN VROUE 
~--=-o<"""-=-:::- f&<t 

Hujdige kinderta1 
-... ·.~-.:s:~. 

0 1 2 3 Sub- 4 5 6 Sub- 7 8 9+ Sub- TOTAAL Huv\·eliksduur totaal totaal totaa1 

% % % % G % % % % G % % 7o % G % G % 
-=,__.,._.__..,._....,..,.,...._,_.~~--..:. .. - ~=---==--=~-~ 

0 - 2 jaar 15.6 26.7 28.9 17.8 40 89.0 6o7 2.2 2.2 5 11.1 45 100.0 
3 - 4 jaar 6.1 3o0 39,4 33.3 27 81.8 6.1 6.1 3.0 5 15.2 3.0 1 3.0 33 100.0 
5 - 6 jaar 2.8 2.8 19.4 41.7 24 66.7 22.2 5e6 10 27.8 5.6 2 5e6 36 100.0 
7 - 8 jaar 2:>9 8o8 17,6 17.6 16 46.9 5.9 35o3 5.9 16 47e1 2~9 2o9 2 5.8 34 100.0 
9 -· 10 jaar 12e5 4o2 20G8 20.8 14 58.3 12.5 16o7 8ct3 9 37e5 4.2 1 4.2 24 100.0 

-· 

Sub-totaal 8,1 10o5 25e6 26~2 121 70.4 10.5 12.2 3.5 45 26.2 1.2 2~3 6 3o5 172 100.0 
t-J 

11 - 12 jaar 10.7 21.4 10.7 12 42.8 17~9 25.0 14o3 16 57.2 28 100.0 \..N - -.J 
13 - 14 jaar ?o4 3o7 7.4 5 18.5 22.2 22~2 18o5 17 62.9 7.4 7.4 3.7 5 18.5 27 100.0 
15 - 16 jaar - 14.3 3 14.3 19. 0 14.3 23.8 12 57.1 i_4.3 14.3 6 28.6 21 100.0 
17 - 18 ja2-r - 16.7 25.0 33o3 9 75.0 16.7 8o3 3 25 0 0 12 100.0 
19 - 20 jaar 7.1 7ol 7.1 3 21.3 7?1 7 .. 1 7o1 3 2lo3 7.1 42(t9 7.1 8 57c1 14 100.0 

-~~~~=---~~--~--~,_.,.... ~--"-='~--~_,..~~---- ~---~--~---~~-~--~:..-a---=-~-~ .. ~~.......,_-:'D'!~--~--.---~--- ~o..=--~~~..,_.:- -- -~~~~-~--·· 
Sub--t otaa1 2.,9 2.9 10.7 5.9 23 22s4 17.6 19.6 18.6 57 55,8 7.8 7e8 5.9 22 21.5 102 100.0 

~-~~-~ -- _;t.-·:._7·=-.; - --- - -

21 - 22 jaar 5~6 5o6 2 11.2 27{;8 33o3 11 61 .. 1 16.7 11.1 5 27()8 18 100.0 
23 - 24 jaar 14.3 14.3 2 28o6 14(\3 l l4.3 14o3 42.9 4 57.2 7 100.0 
25 - 26 jaar 25.0 1 25.0 25oC 1 25.0 25.0 25.0 2 50.0 4 100.0 
27 - 28 jaar 100.0 1 100.0 l 100.0 
29 - 30 jaar 100.0 1 100.0 l 100.0 

-~--•s-oro - -,.~~~,..-._,..':. ---

Sub-totaa1 9e7 3o2 3o2 5 16ol l6o1 19.4 6.5 13 42o0 12,9 6~5 22.6 13 42 0 0 31 100.0 
'7 ·- -~~-- ~~:.·.:: 

Totaal 5.6 7.9 18o4 17.0 149 48.4 13.4 15c4 8.9 115 38.1 4.6 3.3 5.6 41 13.4 305 100QO 
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ses het (26.2%) en laastens die vroue wat 'n huidige kinder-

tal van 7 en meer het (3.5%). Vroue wat weer tussen ll en 

20 jaar getroud is, het meestal 'n huidige kindertal van 4 

tot 6 (55.8%), gevolg deur die vroue wat 'n huidige kinder

tal van drie en minder het en 1aastens die vroue wat 'n 

huidige kindertal van sewe en meer het. Hierteenoor het 

die meeste vroue wat tussen 21 en 30 jaar getroud is
9 

'n 

huidige kindertal van tussen vier tot ses on sewe en meer 

( 42. Of~) in albei gevalle, en laastens die vroue wat 'n 

huidige kindertal van drie en minder het (16.l%)e 

Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat daar 'n 

direkte verband tussen die huweliksduur en huidige kinder·

tal is. 

Opvallend uit die tabel is dat daar by die vroue wat 

aog nie lank getroud is nie geva1le voorkom waar die vroue 

'n grater huidige kindertal het as die aanta: jare wat 

hulle getroud is. Hierdie verskynsel kan alleenlik toe-

geskryf word aan buite-egtelike geboortes wat meer algeween 

onder die Kleurlinge voorkom as onder die Blankes. In die 

Statistiese Jaarboek va~ 1966 is aangetoon dat 28,909 buite-

egtelike geboortes in 1963 onder aie Kleurlinge voorgekom 

het teenoor sle gs 1,872 onder die Blankes. (11, bl. C8. ) 

Be~eerde kindertal volgens huweliksduu~ van vr~~ 
C• --~·'···r=~- =- ·· · 

'n Ontleding van die tegeerde kindertal volgens huwe

liksduur word in tabel 6o8 aangetoon. 

bl k dl. t d.a·:_-J '.n grater persentasie Persentasiegewys y 

vroue wat tussen 21 en 30 jaar getroud is, nie geweet het 

wat hulle begeerde kindertal is nie as vroue wat 10 jaar 

en minder en tussen 11 en 20 jaar getroud is, naamlik 41.9 

persent teenoor 27.3 en 26o5 persent onderskeidelikQ 

 
 
 



TAB~L 6.8 

BEGEERDE KINDERTAL VOL GENS HUNELIKSDUUR VAN VROUE 

Begee.L"·de kindertal 

1-Iuwe1iksduur Vleet 0 1 2 3 Sub- 4 5 6 
Sub-

7 8 9 10 11+ Sub- TOTAAL nie totaa1 totaa1 totaal 

% % % 'JS % G % r~ % % G r~ % % 'Jo ro 1~ G 1~ G % 
0 2 jaar 31.3 4o4 11.1 11~t1 12 26.6 24o4 4.4 13.3 19 42.1 45 100.0 
3 4 jaar 24.2 18.2 12.1 10 3 Oo3 24.2 9.1 12.1 15 45.4 33 100,0 
5 6 jaar 16.7 2.8 8.3 13.9 9 25. 0 33.3 2.8 16.7 19 52.8 2,8 2.8 2 5.6 36 100 .. 0 
7 - 8 jaar 38o2 5o9 11.8 6 l'7o7 23.5 8.8 11.8 15 44o1 34 100.0 
9 - 10 jaar 25o0 - 8.3 20.8 7 29o1 25 9 0 12.5 4.2 ]_Q 41.7 4e2 1 4.2 24 100~0 

-- -~ .. -· --- --·- -- 'S:-~. """"'"'·~-

Sub-totaa1 27o3 Or~6 1\)2 10.5 13 o4 44 25o7 26o2 7~0 12!»2 78 45.4 1,2 0,6 3 1.8 172 100~0 
_,_.;--.#~-~ 

11 12 jaar 25o0 21 .. 4 6 21.4 35a7 lOo 7 13 46o4 3.6 3~6 2 7.2 28 100.0 j-1 
13 - 14 jP-ar 29~6 - 14.8 7.4 6 22e2 18.5 14(.8 9 33 o3 3.7 3.7 7.4 4 14.9 27 100.0 \..N 

15 - 16 jaar 23¢8 4l'8 4.8 4.8 3 14.4 4o8 4~8 38.1 10 47o7 4o8 4o8 4.8 3 14.4 21 100~0 1...0 

17 - 18 jaar 41Q7 - 25.0 8~3 16.7 6 50_., 0 - 8.3 1 8.3 12 100.0 
19 - 20 jaar 14.3 7ol 14"3 7ol 4 2865 14o3 7.1 14o3 5 35Q7 21.4 3 21c:4 14 lOOQO 

. ~~-~=c:=::--- .. - ...... 
s~b-totaal 26e5 2. 0 12.7 3~9 19 18e6 20o 6 2f\9 18o6 43 42ol 2o9 4o9 loO 3.9 13 12o7 102 100.0 

~...; •• ::=-:':l:II:C"~~~~----- .---~:~-~ 

21 - 22 jaar 50,0 5.6 1 5o6 16.7 5,6 16,7 7 39~~0 5.6 1 5.6 18 100 .. 0 
23 - 24 jaar 42~9 28!t6 14o3 3 42o9 14.3 1 l4o3 7 lOQs () 
25 - 26 jaar 25.0 25!t0 2 5(\, 0 25.,0 25.0 ~ 5o. 0 - 4 100.0 
27 - 28 jaar lOOe 0 l 100.0 
29 - 30 jaar - 100.0 1 100.0 1 100.0 

-= ------:--.. .,.. ... 

Sub-totaal 41.9 - 3.2 3o2 3.2 3 9o6 19 ~ L1r 6.5 16&1 13 42~0 - - 3.2 3_.2 2 6Q4 31 lOOoO 
"~:" .. ~ .. -_ 

Totaa1 28.5 Oo3 1.6 lOa 5 9~2 66 21:)6 23 ... 6 5$6 14o8 134 44 0 0 1 Cl 0 2~3 0~3 Oo3 2 .. 0 18 5.9 305 100.0 
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Die meeste vroue wat 10 jaar en minder, tussen 11 en 

20 jaar en 21 en 30 jaar getroud is, het 'n begeerde kinder

tal van vier tot ses, gevolg deur die vroue wat 'n begeerde 

kindertal van drie en minder het en laastens die vroue wat 

'n begeerde kindertal van sewe en meer het. 

Proporsione91 begeer 'n groter persentasie vroue wat 

10 jaar en minder getroud is 'n kindertal van drie en minder 

en vier tot ses, as vroue wat tussen 11 tot 20 jaar en 21 

tot 3 0 jaar getroud is. Persentasiegewys begeer weer meer 

vroue, wat tussen 11 en 20 jaar gttroud is 'n kindertal van 

7 en meer as vroue wat tussen 21 en 30 jaar en tien jaar en 

minder getroud is respektiewelik. 

Die grootste persentasie vroue wat :J...O jaar en minder, 

tussen 11 en 20 jaar en 21 en 30 jadr getroud is, het 'n 

begeerde kindertal van vier, ~aamlik 26.2 persent, 20.6 per

sent en 19.4 persent onderskeide1ik. 

6.4.3 Verwagte kindertal volgens huwe1iksduur van vrou~ 

Tabe1 6. 9 gee 'n ont1eding van die verwagte kinderta1 

vo1gens die huwe1iksduur van die vroue. 

Tabel 6.9 toon aan dat meer as 'n kwart van die vroue 

wat 10 jaar en minder, tussen 11 en 20 jaar en 21 en 30 jaar 

getroud is, nie geweet het wat hu1le verwagte kinderta1 is 

nie, naamlik 29.1 persent, 27.5 persent en 38.7 persent 

onderskeidelik. 

Persentasiegewys het 'n groter persentasie vroue wat 

10 jaar en minder getroud is 'n verwagte kindertal van drie 

en rninder as die vroue wat tussen 11 en 20 jaar en 21 en 30 

jaar getroud is, naamlik 22.8 persent teenoor 9.8 persent 

en 6o5 persent respektiewelik. Hierteenoor het propor

sioneel weer 'n groter persentasie vroue wat tussen 21 en 

 
 
 



VERv/AGT£ K I NOERTAL VOLGE NS HUWE L I KSOUUR VAN VROUE 

-------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Verwagte kindertal 

Huweliksduur 
·--qeet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nie 0 1 2 3 Sub-totaa1 4 5 6 Sub-totaal 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sub-totaa1 TOTAAL -·-·---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------...... --
i~ % % % % G Z % % ~ G % % % X % ~~ % % % % % G % G % -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------

0- 2 jaar 28.9 4.4 11.1 11.1 12 26.6 22.2 6.7 15.6 20 44.5 45 100.0 
3- 4 jaar 27.3 - 12.1 15.2 9 27.3 21.2 12.1 12.1 15 45.4 - 33 100.0 
5- 6 jaar 25.0 2.8 2.8 19.4 9 25.0 27.8 5.6 8.3 15 41.7 5.6 2.8 3 8.4 36 100.0 
7- 8 jaar 41.2 8.8 3 8.8 11.8 17.6 14.7 15 44.1 2.9 2.9 2 5.8 34 100.0 

--~-=-!~-l~~~-------~~:~------------~:~--!~:i _____ ~---~~:~--~~:~--!~:I ___ ~:~ _____ !! ___ ~~:~--------~:~--~:~---------------------------------------~-----~:~-----~! ___ lg~:2 __ 
Sub-totaa1 29.1 0.6 1.2 7.0 14.0 39 22.8 20.9 11.0 12.2 76 44.1 0.6 0.6 1.7 0.6 0.6 7 4.1 172 100.0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11- 12 jaar 28.6 7.1 7.1 4 14.2 17.9 10.7 25.0 15 53.6 3.6 1 3.6 28 100.0 
13- 14 jaar 33.3 3.7 1 3.7 22.2 11.1 18.5 14 51.8 3.7 3.7 3.7 3 11.1 27 100.0 
15- 16 jaar 19.0 9.5 2 9.5 14.3 4.8 23.8 9 42.9 19.0 9.5 6 28.5 21 10C.O 
17- 18 jaar 41.7 8 .. 3 16.7 25.0 6 50.0 8.3 1 8.3 12 lOO.Q 

_l~-=-~~-l~~~-------l~:~ _______ I:l __ I:! ___ I:l ______ ~---~l:~ ___ I:l ___ I:l ___ I:l ______ ~---~l:~-------~~:~--------------------------------------------~----~~:~-----l~---l~Q:Q __ 
Sub-totaal 27.5 1.0 4.9 3.9 10 9.8 15.7 9.8 20.6 47 46.1 4.9 6.9 1.0 1.0 2.9 17 16.7 102 100.0 

21- 22 jaar ~OeO 11.1 5.6 11.1 5 27.8 16.7 5.6 4 22.3 18 100.0 
23- 24 jaar 28.6 - 14.3 14.3 14.3 1 14.3 14.3 - 1Lt.3 - 14.3 3 42.9 7 100.0 
25- 26 jaar - 25.0 25.0 25.0 1 25.0 25.0 - 25.0 2 50.0 4 100.0 
2 7 - 28 j aar ~ 00.0 1 100.0 

_29_:_~Q_l~~~-------------------------------------------------------------------------------------------------=-l~Q:Q _________________________________ lQQ:Q ______ l ___ lQQ:2 __ 
Sub-totaa 1 38.7 6.5 2 6.5 6.5 3.2 12.9 7 22.6 12.9 3.2 6.5 3.2 3.2 3.2 10 32.2 31 100.0 

Totaa1 ?.9.5 0.3 1.6 5.6 9.2 51 16.7 17.7 9.8 15.1 130 42.6 3.3 3.0 2.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.3 34 11.2 305 100.0 
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30 jaar getroud is 'n verwagte kinderta1 van sewe en meer 

as vroue wat tussen 11 en 20 en 10 jaar en minder getroud 

is (32.2%, 16.7% en 4.1% onderskeidelik). 

Vroue wat tien jaar en minder en 11 tot 20 jaar getroud 

is, het mee stal 'n vervvagte kindertal van tussen vier en ses, 

terwyl die tweede grootste persentasie vroue wat 10 jaar en 

minder getroud is 'n verwagte kindertal van drie en minder 

het en die vroue wat tussen ~1 en 20 jaar getroud is, die 

tweede grootste persenta.sie !' 'n vervvagte kj_nderta.l van sewe 

en meer het. Die grootste persentasie v:coue wat tussen 21 

en 3 0 jaar getroud is, het 'n Yerwagte kindertal van sewe 

en meer, gevo1g deur die vroue wat 'n verwagte kindertal van 

vier tot ses het en laastens die vroue ws·~ 'n verwagte kin-

derta1 van drie en minder heto 

Die meeste vroue wat 10 jaar en minder, tussen 11 en 

20 jaar en 21 en 30 jaar getroud is, het 'n verwagte kinder

tal van vier, ses en ses of sewe, onderskeidelik, naamlik 

20.9 persent, 20.6 persent en 12.9 persent respektiewelik. 

6.4.4 'n Vergelyking v~n die huidige, begeerde en venvagte 

kindertal volgens die huweJiksduur van die vroue in 

die steekproef 

(a) Dit blyk dat persentasiegewys, 'n grater persen-
tasie vroue wat reeds 21 tot 30 jaar getroud is nie 

geweet het wat hulle begeerde en verwagte kindertal 

is nie, as vroue wat tussen 11 en 20 jaar en 10 jaar 

en minder getroud is. 

(b) Van die vroue wat 10 jaar en minder getroud is 

het die grootste persentaste 'n huidige kinderta1 

van drie (26.2%) en 'n begeerde en verwagte kinder
tal van vier, naam1ik 26.2 persent en 20.9 persent · 

onderskeidelik. 

(c) Die meeste vroue wat tussen 11 en 20 jaar getroud 

is, het 'n huidige kindertal van vyf (19.6%), 'n be
geerde kindertal van vier (20.6%) en 'n verwagte 
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kindertal van ses (20.6%). 

(d) Die grootste persentasie vroue wat tussen 21 en 
30 jaar getroud is het 'n huidige kindertal van 9 

en meer (22.6%), 'n begeerde kindertal van vier 
(19.4%) en 'n verwagte kindertal van ses of sewe 
(12 • 97o) • 

6.5 SAMEVATTING 

6.5.1 Proporsioneel het 'n groter persentasie vroue in 

6.5.2 

die ouderdomsgroep ::. tot 24 jaar 'n huidige, begeer~ 

de en venvagte kindertal van dri0 en minder as vroue 

in die ouderdomsgroepe 25 tot 3~ jaar en 35 tot 44 

jaar, terwyl 'n grater persentasie vroue in die ouder

domsgroep 35 tot 44 jas.r wt:er 'n huidige, begeerde en 

verwagte kinder~al van sewe en meer hGt as vroue in 

die ouderdomsgroep 25 tot 34 en 15 tot 24 jaar. 

Persentasiegewys het 'n grater persentasie vroue 

wat getrou het toe hulle tussen 15 en 24 jaar oud was 

'n huidige, begeerde en verwagte kindertal van 7 en 

meeras vroue wat getrou het toe hulle tussen 25 en 

34 j aar oud was. 

'n Groter persentasie vroue wat tien jaar en minder 
I 

getroud is, het 'n huidige, begeerde en verwagte kin-

dertal van drie en minder as vroue wat tussen 11 en 

20 jaar en 21 en 30 jaar getroud is. Proporsioneel 

egter het 'n grater persentasie vroue wat tussen 21 

en 30 jaar getroud is 'n huidige en vervvagte kinder

tal van sewe en meer as vroue wat tussen 11 en 20 

jaar, en tien jaar en minder getroud is. Persentasie

gewys egter begeer 'n grater persentasie vroue \·.Jat 

tussen 11 en 20 jaar getroud is 'n kindertal van sewe 

en meer as vroue wat tussen 21 en 30 jaar en tien 

jaar en minder getroud is. 
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HOOFSTUK 7 

SAMEVATTING 

7,1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk sal die belangrikste tendense wat 

in die ondersoek na vore g3kom het 9 saamgevat en ontleed 

word. 

7o2 HUISTAAL 

Die oorgrote meerderheid van die vroue wat in die onder

seek betrek is, is Afrikaanssprekend, naamlik 279 teenoor 15 

Engelssprekende en 11 Afrikaans- en Engelssprekende vroue. 

Dit sou dus, in die ondersoek, onmoontlik wees om te bepaal 

watter rol huista81 speel in die houding oar die huidige, 

begeerde en verwagte kindertal. 

In die ondersoek is egter gevind dat die meeste vroue 

wat Afrikaanssprekend is, 'n huidige kindertal van twee :'2et 

(19. a%), tervvyl die meeste vroue wat Engelssprekend is, 'n 

huidige kindertal van d~ie het (26.7%) en die grootste per-

sentasie vroue wat Afrikaans- en Engelssprekend is, 'n 

huidige kindertal van vier of ses het (27.3%). 

Die grootste persentasie vroue wat slegs Afrikaans

sprekend of Engelssprekend is, het 'n begeerde kindertal van 

vier, terwyl die meeste vroue wat Afrikaans- en Engelsspre

kend is, 'n begeerde kindertal van twee of vier het. 

Van die vroue in die ondersoekgroep het die grootste 

persentasie wat slegs Afrikaanssprekend en Afrikaans- en 

Engelssprekend is, 'n verNagte kindertal van vier, terwyl 

 
 
 



- 145 -

die meeste vrou~ 'Nat slef-'S Engelssprekend is, 'n verwagte 

kindertal van vyf of agt het. 

7.3 HUWELIKSTAAT 

Die grootste persentasie vroue wat wettig getroud is, 

het 'n huidige kindertal van twee (18.5%) terwyl die meeste 

vroue wat nie wettig getroud is nie 'n huidige kindertal 

van twee of drie het (17.1%). 

'n Interessante verskynsel wat by die huwelikstaat na 

vore kom, is dat die grootste persentasie vroue wat nie 

wettig getroud is nie 'n laer begeerde en verwagte kinder

tal het as die vroue wat wettig getroud is, naamlik twee 

teenoor vier en drie teenoor vier kinders respektiewelik. 

Die versk;vnsel mag daaraan toegeskryf word dat vroue 

wat nie wettig getroud is nie, besef dat hul eggenctes hulle 

maklik kan verlaat en hulle dan alleen vir die kinders sal 

moet sorg. Hierdie gevoel van onsekerheid aan sekuriteit 

mag die begeerde en verwagte kindertal beperk by die vroue 

wat nie wettig getroud is nie. 

7 • 4 KERKVERBAND 

Verskeie ondersoekers soos byvoorbeeld Whelpton, 

Campbell, Patterson, Freedman, ensovoorts, het gevind dat 

proefpersone wat lidmate van die Rooms-Katolieke Kerk is, 'n 

grater huidige, begeerde en verwagte kindertal het as proef

persone wat lidmate van die Protestantse kerke is. So het 

Whelpton, Campbell en Patterson byvoorbeeld in hulle onder

seek van 1960 in die Verenigde State gevind dat, "Catholic 

wives had already borne more children on the average than 

Protestants wives by the time of the interview in 1960~ 

Furthermore, there is a substantially larger difference 
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between the numbers of children they thought they would have 

when their families were completed. The average most like~ 

ly expected total number of births is 3.7 per cent for 

Catholics and 2.9 per cent for Protestants". (8, p.?O.) 

In hierdie ondersoek is geen verskil gevind in die be

geerde en vervJagte kindertal van lidma.te van die Nederdui ts 

Gereformeerde en die Rooms-Katolieke Kerk nie. Die meeste 

vroue wat lidmate van die Nederduits Gereformeerde Kerk is, 

het 'n huidige ki ndertal van twee (2 0. 3%), ternyl die groot

ste persentasie vroue wat lidmate van die Rooms-Katolieke 

Kerk is, 'n huidige kindertal van drie het (21.6%). By 

sowel lidmate van die Nederduits Gereformeerde as Rooms

Katolieke Kerk het die grootste persentasie vroue 'n begeer

de en verwagte kindertal van vier. 

Verskeie verklarings vir die groot ooreenkoms in die 

fertiliteitsverwagtinge van lidmate van die Nederduits Ge

reformeerde en Rooms-Katolieke Kerk kan aangetoon word. Die 

belangrikste rede blyk egter te wees dat daar tans 'n ken

tering onder lidmate van die Rooms-Katolieke Kerk plaasvind 

ten opsigte van hulle houding oor geboortebeperking. Ver-

skeie van die proefpersone wat lidmate van die Rooms-Kato

lieke Kerk is en wat van kontrasepsiemiddele gebruik maak, 

het gemeld dat dit vir hulle belangriker is om hulle kinders 

'n goeie opvoeding te gee en materieel goed te versorg as om 

aan die streng eise van die Kerk oor geboortebeperking toe 

te gee. Daarom pas hulle geboortebeperking toe. 

Die verskynsel kom heeltemal ooreen met wat Whelpton, 

Campbell en Patterson in 1960 in hulle ondersoek in die 

Verenigde State gevind het, naamlik, uindeed, in recent years, 

many Catholic authorities have increasingly stressed that the 

responsibilities of parenthood require couples to have no 

more children than they can properly educate and adequately 
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provide with material and spiritual needs". (8, p. 70.) 

7 • 5 PLEK WAAR ]/JANS EN VROUE IN DIE OliDERS OEKGROEP OPGE
GROEI BET 

Proporsioneel het meer vroue wat op 'n pln~s · aa opgegroeJ. 

het, 'n huidige kindertal van drie en minder (52.6%), as 

vroue wat in 'n plattelandse dorp, groat dorp en stad opge

groei het, terwy1 weer meer vroue wat in 'n platte1andse 

dorp opgegroei het 'n huidige kinderta1 van sewe en meer 

het as vroue wat op 'n plaas, in 'n groat dorp en stad op

gegroei het, naamlik 18.7 persent teenoor 15.9 persent, 

17.7 persent en 11.4 persent onderskeidelik. 

Persentasiegewys het meer vroue wat groot1iks in 'n 

groat dorp opgegroei het 'n begeerde kindertal van drie 

en minder en sewe en meer as vroue wat op 'n plaas, in 'n 

plattelandse dorp, en stad opgegroei het. 

Meer vroue wat in 'n groat dorp opgegroei het, het ook 

proporsioneel 'n verwagte kindertal van drie en minder as 

vroue wat op 'n plaas, in 'n plattelandse dorp en stad op-

gegroei het. Hierteenoor het, proporsioneel, meer vroue 

wat in 'n plattelandse dorp opgegroei bet 'n verwagte kin-

dertal van sewe en meer as vroue wat op 'n plaas, in 'n 

groot dorp of stad opgegroei het, naamlik 18.7 persent teen

cor 15.8 persent, 17.7 persent en 8.2 persent onderskeidelik. 

Meer vroue wat grootliks in 'n plattelandse dorp opge

groei het, bet 'n huidige en verwagte kindertal van sewe en 

meer as vroue wat grootliks op 'n plaas, in 'n groat dorp of 

stad opgegroei het, terwyl weer, persentasiegewys, meer 

vroue wat grootliks in 'n groat dorp opgegroei bet, 'n be

geerde kindertal van sewe en meer bet as vroue wat groat

like op 'n plaas, in 'n plattelandse dorp of stad opgegroei 

het. 
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'n Grater persentasie vroue wie se mans op 'n plaas op

gegroei het, het 'n huidige kindertal van drie en minder, as 

vroue wie se mans in 'n plattelandse dorp, groat dorp of 

stad opgegroei het, terwyl, proporsioneel meer vroue wie se 

mans grootliks in 'n plattelandse dorp opgegroei het, 'n 

huidige kindertal van sewe en meer het, as vroue wie se mans 

grootliks op 'n plaas, in 'n groat dorp of stad opgegroei 

het. 

Perse ntasie gevvys het 'n grater proporsie vroue wie se 

mans merendeel in 'n stad opgegroei het, 'n begeerde kinder

tal van d~ie en minder as vroue wie se llians grootliks op 'n 

plaas, in 'n plattelandse dorp of groat dorp opgegroei het, 

naamlik 24.4 persent teenoor 21.4 p3rsent, 11.8 persent en 

16.7 persent onderskeidelik. Hierteenoor het wee~ meer 

vroue Wi€ se mans grootliks in 'n groat dorp opgegroei het 

'n begeerde kindertal van sewe en·meer, as vroue wic, se mans 

meestal op 'n plaas, in 'n plattelandse dorp of stad opge

groei het. 

'n Veel grater persentasie vroue wie se mans in 'n groat 

dorp opgegroei het, het 'n verwagte kindertal van drie en 

minder en sewe en meer as vroue wie se mans grootliks op 'n 

plaas, in 'n plattelandse dorp of stad opgegroei het, naam

lik 22.3 persent teenoor 7.1 rersent, 8.0 persent en 18.9 

persent en 22.3 persent teenoor nul, 13.8 persent en 10o6 

persent onderskeidelik. 

Uit die voorafgaande bespreking blyk duidelik die groat 

ooreenkoms tussen die plek waar die vroue en hul mans opge

groei het en die huidige, begeerde en verwagte kindertalG 

So, byvoorbeeld, het die grootste persentasie vroue wat 'n 

huidige kindertal van drie en minder het, by sowel die vroue 

voorgekom wat op r n pl2a.s opgegroei het, asook die vroue wie 

se mans op 'n plaas opgegroei het. 
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Iieselfde verskynsel is ook waarneembaar by gesinne wat 

'n hu:dige kindertal van sewe en meer het ( vroue en vroue 

wie ea ma.ns in 'n plattelandse dorp opgegroei het), vroue 

wat n begeerde kindertal van sewe en rneer het (groat dorp 

in beide gevalle) en vroue wat 'n venvagte kindertal van 

dri,, en minder het (groot dorp). Die groot ooreenkoms by 

veral die begeerde en verwagte kindertal kan daaraan toege

skryf word dat die meeste vroue hul begeertes op hul mans 

gr:projekteer het, aangesien die vrae oar die begeerde en ver-

wagte kindertal van die mans oak aan die vroue en nie aan die 

;~ans gevra is nie. 

7 .,6 DIE GHOOTTE VAN DIE GESIN~TE WA.ARUIT DIE M.ANS EN VROUE 
AFK OiifS~· I G IS 

In die steekproef het die grootste persentasie vroue 'n 

huidige kindertal van twee, 'n begeerde en verwagte kindertal 

van vier. Hierteenoor kom die grootste persentasie mans, 

waarmee die vroue getroud is, uit gesinne van sewe kinders, 

terwyl die grootste persentasie vroue uit gesinne kom van 

elf en meer kinders. 

Na aanleiding van die voorafgaande paragraaf is dit ge

regverdig om te beweer dat in die ondersoek die grootte van 

die gesinne waaruit die mans en vroue afkomstig is geen in

vloed op die huidige, begeerde en verwagte kindertal van die 

vroue het nie. Oar die algemeen het die vroue 'n laer hui-

dige, begeerde en verwagte kindertal as die grootte van die 

gesinne waaruit hulle en die mans afkomstig is. 

7 o 7 O~IDERVlYSPEIL VAN DIE ]11ANS EN VROUE 

Vorige ondersoeke het veral twee tendense by die ont

leding van die huidige, begeerde en verwagte kindertal val

gens die onderwyspeil getoon, naamlik:-
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(a) dat die huidige, begeerde en verwa.gte kindertal daal 

namate die proefpersone se onderwyskwa.lifikasies hoer 

is. So het Whelpton, Campbell en Patterson gevind 

dat in die Verenigde State, 11 The relationship between 

the number of expected births and the educational 

attainment of the wife tends to be negative, with 

significantly larger families being anticipated by 
the less-educated". ( 8 , p. 93. ) 

(b) Ondersoekers soos West off, Potter, Sagi en Mishler 

het egter weer gevind dat in hul ondersoeke lidmate 

van die Rooms-Katolieke Kerk en Joodse Geloof verwag 

om meer kinders te he namate die opvoedkundige kwali
fikasies styg. 

In hierdie ondersoek is gevind dat daar nie 'n noemens

waardige verskil is in die vrugbaarheidsverwagtinge van 

vroue wat hoerskoolopleiding en vroue wat slegs laerskool 

of geen skoolopleiding gehad het nie. So byvoorbeeld het 

die grootste persentasie vroue wat slegs laerskool of geen 

skoolopleiding gehad het nie en ook die vroue wat hoerskool-

opleiding gehad het, 'n begeerde en verwagte kindertal van 

vier. Die meeste vroue wat sle~s laerskool of geen skoal-

opleiding gehad het nie en ook die vroue wat hoerskooloplei

ding gehad het, het 'n huidige kindertal van twee maar het 

presies dieselfde persentasie oak 'n huidige kindertal van 

vyf by vroue wat slegs laerskool of geen skoolopleiding ge

had het, en drie by vroue wat hoerskoolopleiding gehad het. 

'n Grater verskil is egter rnerkbaar by die vrugbaar

heidsver\vagtinge van die vroue volgens die ondervvyspeil van 

die mans. Opvallende verskille is hier merkbaar by die 

huidige en veTivagte kindertal. In beide gevalle het vroue 

wie se mans slegs laerskool of geen skoolopleiding gehad 

het, 'n grater huidige en verwagte kindertal as vroue wie 

se mans hoerskoolopleiding gehad het, naamlik huidige kin

dertal van vier teenoor twee en verwagte kindertal van ses 

teenoor vier. Hierdie verskil mag toegeskryf word aan die 
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hoer onderwyskwalifikasies van die man. So beweer Freedman 

Whelpton en Campbell dat, "Fertility planning status is also 

consistently associated with educational level. The better 

educated the couple, the more probable it is that they will 

be in one of the effective planning categories and the less 

likely that they will have more pregnancies than they want 

•.... •• In summary, then, increasing education, is asso

ciated with fertility planning patterns involving more 

couples using contraception, more starting use earlier, and 

more planning their fertility effecti velyu. ( 1, p. 121.) 

7. 8 BBROEP VAN DIE :MANS EN VROUE 

Geen noemenswa.ardige verskil kon in hierdie ondersoek 

tussen die vrugbaarheidsverwagtinge van die vroue en die 

uWhite Collar" en nBlue Collarn beroepe wat die mans beoefen, 

gevind word nie. Die gegewens kom baie ooreen met die 

ondersoek gedoen deur Dice, Clark, en Gilbert in Ann Harbour 

nuchigan in die tydperk 1951 tot 1954. (16, p. 154.) 

Hulle kon ook nie enige verband vind tussen die vrugbaar

heidsverwagtinge van die vroue en die beroepe wa.t die mans 

beoefen nie. 

In die ondersoek is verder gevind dat die grootste per

sentasie vroue wat buitenshuise arbeid verrig, 'n huidige, 

begeerde en verwagte kindertal van vier het, terwyl die vroue 

wat nie buitenshuise arbeid verrig nie, die grootste persen

tasie 'n huidige, begeerde en verwagte ki~dertal van twee, 

vier en ses onderskeidelik, het. 

'n Interessante verskynsel wat uit die voorafgaande 

paragraaf na vore kom, is dat die grootste persentasie vroue 

wat buitenshuise a.rbeid verrig, 'n groter huidige kindertal 

het as die grootste persentasie vroue wat nie buitenshuise 

arbeid verrig nie, en dat die grootste persentasie vroue wat 
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nie buitenshuise arbeid verrig nie, 'n grater verwagte kin

dertal het as vroue wat buitenshuise arbeid verrig, naamlik 

vier teenoor twee en ses teenoor vier onderskeidelik. 

'n Moontlike verklaring vir die verskynsels is dat die 

vroue wat buitenshuise arbeid verrig deur die groot huidige 

kindertal en swak ekonomiese posisie ·verplig was om te gaan 

werk en dus ook verplig was om gesinsbeplanning en geboorte

beperking toe te pas, wat weer 'n daling in die verwagte 

kindertal veroorsaak. 

7.9 I1TKG1\~TE VAN DIE rtLANS EN VROUE ASOOK HUL GESAMENTLIKE 

INKOMSTE 

Dat inkomste 'n belangrike faktor by gesinsbeplanning 

behoort te wees, kan nie weggeredencer word nie. Indien die 

t5esin 'n geringe inkomste het, kan vervvag word dat die eg

paar 'n lae huidige, begeerde en verwagte kindertal sal he 
aangesien die gesin dan nie finansiele sekuriteit het nie. 

Die ondersoek toon aan dat vroue wat 'n gesamentlike 

inkomste van R60-00 en rninder per maand bet, 'n laer huidige 

kindertal bet as vroue wat 'n gesament.like inkomste van R61 

tot Rl40 per maand en Rl41 en meer per maand het, naamlik 

twee tee no or v;.,rf en drie ond erskeide lik. Hier moet onthou 

word dat die jonger pare oor die algemeen in die laagste 

inkomstegroep val en is die moontlikheid groot dat die hui

dige kindertal wel mag vermeerder. 

Geen verskil kon gevind word in die begeerte kindertal 

van vroue in die drie inkomstegroepe nie, maar bet vroue wat 

'n gesamentlike inkomste van R60 en minder per maand bet, 'n 

boer verwagte kindertal as vroue wat 'n gesamentlike inkomste 

van R6l tot Rl40 en Rl41 en meer per maand het, naamlik ses 

teenoor vier in die twee hoer inkomstegroepe onderskeidelik. 
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Die verskynsel kom presies ooreen met die ondersoek wat 

deur iJilhelpton, Campbell en Patterson in die Verenigde State 

van Amerika gedoen is: "Couples in the lower-income groups 

have probably been having more children than couples in the 

higher-income groups ever since the process of industrializa-

tion and urbanization began in the United States. However, 

the negative association between income and fertility has 

diminished considerably since the depression years of the 

1930's. We find that the wives whose husbands were earning 

less than _.3 5,000 per year expected a somewhat larger number 

of births than the wives of husbands with higher incomes, 

but the difference is very small •.•..•. 

The wives of husbands in the higher-income classes had 

actually borne more children by the time of the interview in 

1960 than the wives of husbands in the lower-income classes, 

but this can be attributed primarily to differences in age. 

The wives whose husbands had higher incomes were older and 

had been married longer on the average, and had thus had more 

time in which to have children". ( 8 ' p. 103. ) 

7 .10 OUTIERDOM VAN DIE VROUE 

Uit die ondersoek het duidelik na vore gekom dat hoe 

ouer die vroue is, hoe hoer is hul huidige kindertal. Van 

die vroue wat tussen 15 en 24 jaar oud is, het 90 persent 

'n huidige kindertal van drie en minder, terwyl slegs 50.7 

persent van die vroue wat tussen 25 en 34 jaar, en 27.6 per

sent van die vroue wat tussen 35 en 44 jaar oud is, 'n hui-

dige kindertal van drie en minder het. Hierteenoor het 'n 

veel grater persentasie vroue wat tussen 35 en 44 jaar oud 

is, 'n huidige kindertal van sewe en meer, as vroue vvat 

tussen 25 en 34 jaar en 15 en 24 jaar oud is, naamlik 30.3 

persent teenoor 4.9 en 2.0 persent onderskeidelik. 
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Verder blyk dit ook dat die grootste persentasie vroue wat 

tussen 15 en 24 jaar, 25 en 34 en 35 en 44 jaar oud is, 'n 

huidige kindertal van twee, drie en vyf onderskeidelik het. 

Oor die algemeen is vroue wat ouer is veel langer ge

troud as vroue wat nog jonk is, en mag d{t die rede vir die 

grater huidige kindertal by die vroue in die ouer ouderdoms-

groe p wees. Dit is dus noodsaaklik dat by 'n bespreking 

van die huidige kindertal en die ouderdom van die vroue ook 

aandag gegee word aan die huweliksduur van die proefpersone. 

Die grootste persentasie vroue in die drie ouderdoms-

groepe het 'n begeerde kindertal van vier, naamlik 22.0 per

sent, 26.7 persent en 20.2 persent vir die ouderdomsgroepe 

15 tot 24 jaar, 25 tot 34 jaar en 35 tot 44 jaar onderskeide-

Vroue in die oudste ouderdomsgroep het egter 'il hogr 

verwagte kindertal as vroue in die jonger twee ouderdoms-

eroepe. Die grootste persentasie vroue in die ouderdoms-

groepe 15 tot 24 jaar, 25 tot 34 jaar en 35 tot 44 jaar het 

'n verwagte kindertal van drie, vier en ses onderskeidelik. 

'n Verdere interessante verskynsel wat by die ouderdom 

en vrugbaarheidsverwagtinge van die vroue na vore kom 9 is dat 

by al die ouderdomsgroepe die grootste persentasie vroue 'n 

verwagte kinderta.l het wat s.legs een hoer is as die grootste 

persentasie vroue in die ond.erskeie ouderdomsgroepe se hui

dige kindertal, naam.lik twee teenoor drie, drie teenoor vier 

en vyf teenoor ses onderskeide.lik vir die ouderdomsgroepe 

15 tot 24 jaar, 25 tot 34 jaar, en 35 tot 44 jaar~ 

7o11 HUVillLIKSOUDERDOM VAN DIE VROUE 

Aangesien slegs een vrou eers na haar 34ste jaar getrou 

het, word by die bespreking van die huweliksouderdom slegs 
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'n vergelyking getref tussen die vroue wat getrou het toe 

hulle tussen 15 en 24 J·aar en 25 en 34 J. a d a .r ou was. 

Vroue wat getrou het toe hulle nog in die jonger ouder

domsgroepe geval het, het tydens die ondersoek 'n grater 

huidige kindertal gehad as vroue wat eers getrou het toe 

hulle tussen 25 en 34 jasr oud was. So het die grootste 

persentasie vroue wat getrou het toe hulle tussen 15 en 24 

jaar oud was, 'n huidige kindertal van drie terwyl die mees

te vroue wat eers getrou het toe bulle in die ouer ouderdoms-

groepe was, tydens die ondersoek rn huidige kindertal van 

twee gehad het. Net soos by die voorafgaa.nde onderafdeling 

oor die ouderdom van die vroue, kan die verskil in die hui-

dige kindertal hier ook verklaar word deur die lengte van 

die huweliksduur. Vroue wat op 'n jonger ouderdcm trou se 

huweliksnuur is gewoonlik langer as vroue wat op 'n latere 

ouderdom trou, en is die moontlikheid van 'n groter kinder-

tal ook grater. 

JJie grootste persentasie vroue in albei huweliksouder

domsgroepe het 'n begeerde kindertal van vier, naamlik 23.6 

persent en 22.5 persent onderskeidelik van die vroue wat ge

trou het toe hulle tussen 15 en 24 ja.ar en 25 en 34 jaar oud 

vvas. 

Die meeste vroue wat eers getrou het toe hulle tussen 

25 en 34 jaar oud vvas, het 'n verwa.gte kindertal van sest 

terwyl die meeste vroue wat getrou het toe hulle tussen 15 

en 24 jaa.r oud was, 'n verwagte kindertal van vier het. 

Daar is egter gevind dat proporsioneel 'n veel grater per

sentasie vroue wat getrou het toe hulle in die jonger ouder

domsgroepe was, 'n vervvagte kindertal van sewe en meer het 

as die vroue wat getrou het toe bulle eers in die ouer oude~ 

domsgroepe vvas, naa.mlik 12.8 persent teenoor 5. 6 persent. 
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7.12 ~NELIKSDUUR 

Dat huweliksduur 'n belangrike faktor is by die grootte 

van gesinne, blyk duidelik uit die ondersoek. Vroue wat 

tussen nul en tien jaar getroud is, het oor die algemeen 'n 

kleiner huidige kindertal as vroue wat tussen elf en twintig 

jaar en een-en-twintig en dertig jaar getroud is. Van die 

vroue wat tussen 0 en 10 jaar getroud is, het die grootste 

persentasie 'n huidige kindertal van drie (26.2%) terwyl die 

grootste persentasie vroue wat tussen 11 en 20 jaar en 21 en 

30 jaar getroud is, 'n huidige kindertal van vyf en nege en 

meer onderskeidelik het. 

Die grootste persentasie vroue in al drie die huweliks

duurgroepe het 'n begeerde kindertal van vier, maar het die 

grootste persentasie vroue wat tussen 0 en 10 jaar getroud is 

'n k1einer verwagte kindertal as die grootste persentasie 

vroue wat tussen 11 en 20 jaar en 21 en 30 jaar getroud is, 

naamlik vier teenoor ses, en ses en sewe onderskeidelik. 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat by die huidige 

en ver\Nagte kindertal van die vroue, huweliksduur 'n be lang-

rike rol speel. Hoe 1anger die vroue getroud is, hoe grater 

is die huidige en verwagte kindertal. 

In die vorige twee onderafdelings, naamlik die oor die 

ouderdom van die vroue en die ouderdom by huweliksluiting, 

is ook gewys op die belangrike rol wat die twee faktore 

speel in die vrugbaarheidsverwagtinge van die vroue. Dit 

kan egter aanvaar word dat huweliksduur en nie die vroue se 

ouderdom of hul ouderdom by huweliksluiting, die be.langrikste 

rol speel, aangesien die vroue se huidige ouderdom en hul 

ouderdom by huweliksluiting die huweliksduur bepaal. 
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7.13 VRUGB.A..ARHEIDSV8RANDERLIKES 

In hierdie afdeling sal in kort aandag gegee word aan 

die huidige, begeerde en verwagte kinderta.l van die vroue 

in die ondersoekgroep. 

Van die vroue het die grootste persentasie 'n huidige 

kindertal van twee (1B.2r~), 'n begeerde en verwagte kinder

tal van vier, naamlik 23.6 persent en 17.7 persent, onder

skeideliko 

Ongelukkig het 'n baie groat persentasie van die vroue 

nie geweet wat hulle begeerde en verwagts kindertal is nie, 

naamlik 28.5 persent en 29.5 persent onderskeidelik. Die 

onsekerheid van die vroue kan toegeskryf word aan swak of 

geen gesinsbeplanning. Uitdrukkings soos, ns0vee1 as wat 

die Here ons wil geen, was 'n baie algemene antwoord. 

Vroue wat 'n huidige kindertal van agt en minder het, 

se gemiddelde kindertal is 3.2y terwyl die gemiddelde be-

geerde kinderta.l van vroue wat tien en minder kinders be-

geer, 4.2 is, en die gemiddelde verwagte kindertal van vroue 

wat verwag om 16 en minder kinders te he, 5.2 is. Die ge

middelde huidige, begeerde en verwa.gte kindertal in hierdie 

ondersoek gekry 9 is veel hogr as die in ondersoeke gedoen in 

Amerika. So het Whelpton, Campbell en Patterson in hulle 

ondersoek in die Verenigde State van Amerika gevind dat die 

vroue in hul ondersoek 'n gemiddelde huidige kindertal van 

2.4 het, 'n gemiddelde begeerde kindertal- minimum van 3.1 

en 'n maksimum van 3.4 het en 'n gemiddelde verwagte kinder-

tal - minimum 2.9 en maksimum 3.5 het. In Whelpton, 

Campbell en Patterson se ondersoek is ook Blankes ingesluit 

wat 'n vergelyking onmoontlik maak, maar is die syfers slegs 

aangetoon om te wys hoe hoog die vrugbaarheidsverwagtinge 

van die Kleurlingvroue is. 
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Uit die ondersoek het duidelik na vore gekom dat die 

hoe vrugbaarheidsver\vagtinge van die vroue toegeskryf kan 

word aan weinig kennis van kontrasepsiemiddele, die agter

dog wat daaraan kleef by die mans en die vroue wat wel daar

van kennis dra asook swak, of eintlik geen gesinsbeplanning 

nie, by die meeste gesinne. 

Aspekte wat van belang is, maar wat nie in hierdie 

ondersoek gedek is nie, is: 

1. Wie van die Kleurlingmans en -vroue die meeste ont-
vanklik is vir die positiewe gebruik van kontrasepsie
middele en wie die mees aktiewe rol speel by die be
planning van die gesin. 

2. Aangesien die vroue nou inligting oor geboortebeper-
king by die kinderkliniek kan ontvang sal die ondersoek, 
indien dit oar 'n paar jaar herhaal word, moontlik ge
wysigde tendense toon. 

3. Sosio-ekonomiese faktore wat in verband staan met die 

groat persentasie vooregtelike kinders by Kleurlinge. 

4. 1vieer intensiewe navorsing waarin dieper ingegaan word 
op die verband tussen bepaalde sosio-ekonomiese verander

likes, soos statusstrewe, inkomste, onderwyspeil, enso

voorts, kan onderneem word, waarin met vrug van meer ge

sofistikeerde statistiese tegnieke gebruik gemaak kan 

word om die onderlinge verband met die vrugbaarheids
veranderlikes te bepaal. 

5. Voortgesette navorsing om die invloed van die ver-
anderende maa.tskaplike en sosio-ekonomiese posisie op 

die vrugbaarheidsveranderlikes te bepaal. 

6. Die verskille en ooreenkomste in die vrugbaarheids-
begeertes en -verwagtinge van Kleurlinge wat in 'n 

landelike en stedelike omgewing woon. In die onder

seek sal ook gelet moet word of die Kleurlinge grootliks 

in 'n landelike of stedelike omgewing opgegroei het. 

7. Eksperimente waarin die aanvaarbaarheid van kontra-
sepsiemiddele getoets word. 

* * * * * 
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BYLAAG 1 

DIE VRUGBAARHEIDSVERWAGTINGE VAN KLEURLINGVROUE IN EERSTERUST 

(Vra slegs aan proefpersone 15 - 44 jaar) 

1. Nommer van vraelys:-

2. Hoe oud is u? 

3. Wat is u manse ouderdom? 

4. Wat is u en u man se huistaa1? 

5. Wat is u huwelikstaat? 

7. Hoeveel verbintenisse het u reeds gehad? 

8. Wat was u presiese ouderdom by u eerste verbintenis? 

9. Wat is u en u man se hoogste opvoedkundige kwa1ifi
kasies? 

10. Wat is u en u man se beroep? 

11. Wat is u en u man se inkomste per maand? 

12. Wa.t is u kerkverband? 

13. Vla.ar het u en u man grootliks opgegroei? 

14. Hoeveel kinders het u en u man se moeders gehad? 

15. Hoeveel kinders wil u gra.ag he? 

16. Waarom wi1 u •....• kinders he of waarom mag of kan 
u nie kinders he nie? 

17. Hoeveel kinders wi1 u man graag he? 

18. Waarom wi1 hy ••.•.• kinders he? 
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19. Hoeveel kinders verwag u om nog te he? 

2 o. Wa.arom wil u nog net . ..... kinders he? 

21. Hoeveel kinders het u tans? 

22. Sou u op hierdie stadium meer of minder kinders as 
wat u t2ns het, wou gehad het? (Of in geval van 
vroue wat geen kinders het nie: Sou u graag op 
hierdie stadium kinders wou gehad het?) 

23. Wat sal use is die ideale kindertal vir Kleurling 
egpare wat in stede woon? 

24. Dra u enige kennis van kontrasepsiemiddele? 

25. Indien wel, maak 11 daarva.n gebruik? 
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