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SAME.VATrING 

Die Sosio-ku1 turele skakeling van 

plaasarbeiders in die Noord-Vrystaat 

deur 

Johannes Jogemes van Wyk 

Ieier : Professor R D Coertze. 

Departement : Volkekunde, Uni versitei t van Pretoria 

Graad : Magister Artium in die Fakulteit Iettere en Wysbegeerte 

Die etno-historiese agtergrond van Suid-Sothosprekende plaasarbeiders 

in die Noord-Vrystaat word aan die hand van die erkenning van totem

senioriteit in die'inisiasieskole, verduidelik. Uit die frekwensie 

waarin familiename wat aan ou stamverbande verbind kan word, voorkom, 

word die historiese skakelbaarheid van hierdie werkers aangedui. 

Die sosio-kulturele skakelingsverbande van plaasarbeiders word per 

kul tuurfaset ui teengesi t. Gegewens wat in die veld versamel is, 

word deurlopend met verbandhoudende literatuur vergelyk. 

Uit die gegewens van hierdie ondersoek blyk dat skakeling van plaas

arbeiders meesal tot die lapa (gesinsverband) beperk is. Alhoewel 

daar 'n verindi vidualiseringsproses by hierdie rrense aan die gang 

is, word sommige tradisionele sosio-kul turele skakelingstrukture 

steeds in stand gehou. 

Uit 'n sarnevatting van die belangrikste bevindings ten opsigte van be

staande sosio-kul turele skakelingsvlakke, word voorstelle ten opsigte . 

van die rigting van toekomstige beplanning gemaak. 
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ABSTRACT 

The Socio-cultural relations of farm 

labourers in the Northern Free State 

by 

Johannes Jogemes van Wyk 

Superv~sor · Prof R D Coertze 

Department Anthropology, University of Pretoria 

Degree Magister Artium in the Faculty of Arts 

The ethno-historic background of the South-Sothospeaking 

~arm labourers in the Northern Free State is explained 

according to the acknowledgement of the totem seniority 

in the ini.tiation schools. From the frequency in which 

fami.ly names~ whi.ch can be traced back to old tribes, 

occur, the h~storical affil~ations of these people are 

indicated. 

The socio-cultural relations of farm workers are explained 

according to different cultural aspects. The information 

gathered during f~eld research, is compared continuously 

with the corresponding l~terature. 

From the data of this research it is apparant that relations 

of farm workers are restricted to the lapa (household). 

Although a process of individualisation is taking place, 

traditional, socio-cultural, structural relations are still 

maintained. 

In the summary of the most important findings of existing 

socie-cultural relations of farm workers, recommendations 

in respect of the direction for future planning are made. 
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AFDELING A 

INLEIDING, HISTORIESE AarERGroND EN DEM:>GRAFIE 

ImFSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 Die aktualiteit van die onderwerp 

Die belangrikheid van studie in verband met die huidige sosio-kultu

rele p:>s is ie van plaasarbeiders \\Ord deur verskillen.de faktore mede

bepa.al. Die eerste hiervan is die relatief min gespesialiseerde 

volkekundige kennis oor die p:>sisie van Swart plaasarbeiders wat in 

die beskikbare literatuur voorhande is. Eiselen het reeds in die vyf

tigerjare die aandag op die ncx:x:1saaklikheid van navorsing ten opsigte 

van Swartes wat uit die ou betreklik statiese stanomstandighede be

weeg het, gevestig (1950 : 59). Hunter (1966 : 389-404) het min of 

meer dieselfde standpunt gehuldig. Sy skryf in die verband : "... Of 

the social life of the Bantu living on fanns (approximately 35 per 

cent of the Native p:>pulation of the Union) very little is known ••• " 

Die persentasie wat Hunter as plaasarbeiders aangerlui het, was op die 

1921-sensusgegewens gebaseer. Die persentuele aandeel van plaasar

beiders ten aansien van die totale Swart bevolking van die RSA het 

oor die jare weinig verander. Gedurende 1976 was dit, volgens Bilger 

(1976 : 583),35,9 persent. 

Ten aansien van die onlangse verlede wys Van Zyl (1972 : 19 en 291) 

steeds daarop dat die veld ten opsigte van Swartes op plase nog rela

tief braak l~. Hierdie deel van die Suid-Afrikaanse swartes is vol

gens Van Zyl (1972 : 291-2) nog steeds "vreerrdelinge" vir die Blankes 

wat al vir jare in noue kontak met hulle lewe. 

Language (1963 : viii) het tydens 'n streeksopnaIre in die Suidoos-Vry

staat bevind : " ••• dat die ekoncmie (van die blanke) ••• nie sander 

die arbeid van die nie-blanke kan klaarkom nie. Feit is dat die Bantoe 

'n integrale deel van die ekonomie van die Suidoos-Vrystaat geword het. II 

Dieselfde geld ook vir die Noord-Vrystaat. Verder is di t duidelik dat 
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onrus onder die plaasarbeiders n groat deel van die Suid-Afrikaanse 

ekonanie sal kan laml~. Met afdoende kennis van plaasarbeiders kan 

sodanige onrus en intimidasie tydig voorkom word. 

Hienlie rroontlikheid van onrus is ook nie uit die lug gegryp nie. Die 

"Rhodesiese Bosoorlog" het byvoorbeeld die belangrikheid van plaaswer

kers in teeninsurgensie-operasies onderstreep. (Vergelyk lbugh in 

Rapp::>rt van 26 Julie 1982 : 12). Alhoewel die top::>grafie van die 

suid-Afrikaanse platteland ham meesal nie leen tot "rosoorlogvoering" 

nie, nean dit neg nie die rroonUikheid weg dat p::>gings aangewend mag 

w::>rd om plaaswerkers op een of ander wyse by subversiewe aksies te 

betrek nie. 

Dit is byvoorbeeld bekend dat die ANC in Maputo n hoofkwartier vir die 

Transvaalse plattelandse eenheid bekend as die "Transvaal Rural Machi

nery" gehuisves het. Dit is benewens stedelike eenhede, bevelsp::>ste 

vir die uitreiking van sabotasiebevele asook voorrade-opslagplekke. 

Dit is veral ten opsigte van die inbring van milit~e voarrade dat 

SWartes op plase ingesp:m kan word (Hough 1981 : 12). 

Kennis aangaande die rroontlike skakelingslyne wat vir hierdie doel 

misbruik kan word, is derhalwe van uiterste belang. 

Die teenwoordigheid van Swartes as plaaswerkers was in die verlede, 

en is tans nag steeds grootliks die gevolg van ek.onomiese noodsaak 

(Van Aswegen 1977 : 20-21). Tinley (1942 : 24) het reeds opganerk 

"The agricultural industIy of South Africa.is still imp::>rtant because 

of the large number of persons dependent on it roth directly and in

directly, making its welfare inq:x:>rtant to the country as a whole". 

Weliswaar is die ekonamiese p::>sisie van die plaasarbeiders meesal ook 

nag sorgbarend (Vergelyk Zietsman 1972 : 43; Bilger 1976 : 583-

586; Maree 1977 : 132-4). Dit is derhalwe oak van belang em gegewens 

te versamel wat lig kan werp op die probleme wat met die verhoudings 

tussen werkgewers en werknemers op die plase verband hau. Du Toit 

(1959 : 79) s~ in die verband : "The relationship between employer 

and e.rrployee also seems important ••• It appears that those fanners 

who show a personal interest in their lal:x>urers without being familiar, 

who are strict but fair, finn but sympathetic etc. get rrore out of 

their African lal:x:>urers than those who are not". 
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G:>eie arbeidsverhotrlings is dus nie slegs weens veiligheidsredes 

van belang vir die larxl as 'n geheel nie maar het oak 'n ekonorniese 

kantnnent wat vir die 00er op sy plaas ten goede kan kan - maar dan 

noet hy sy werkers ken en verstaan. 

Hierdie navorsing is derhalwe daarop genik an oak op hierdie gebied 

'n bydrae te laver. Tinley (1942 : 242-37) het verder in die verband 

opganerk : "the only apparent solution of the farmers I problem is to 

increase the attractiveness of anployment in /agriculture by providing 

their workers with better housing and fcx:x1 and above all with better 

facilities and opp::>rtuni ties for social cont.a c t s .•• An improvement 

in the lot of the Native ~pulation of South Africa is vital not only 

from the standp::>int of the future progress and prosperity of the white 

p::>pulation" (Vergelyk oak Language 1963 : viii). 

Gepaardgaarrle met die sosio-ekonomiese omstandighede waaronder plaas

arbeiders leef, is daar oak die belangrikheid van hul p::>litieke p::>si

sie. Ontevredenheid met woonanstandighede en besoldiging kan byvoar

beeld maklik deur agitators vir p::>litieke gewin uitgebuit word. 

Daar kan p::>gings aangewend word om die plaasarbeider met eise om p::>li

tieke gelykberegtiging in die gebied waar hulle woon, op te sweep. 

Francis Wilson (1977 : 200) verwys byvoarbeeld na geisoleerde gevalle 

van brandstigting wat op plase gedurende die 1976 onluste voorgekom 

het. Hierdie gevalle ken, volgens Wilson, met redelike sekerheid 

met die "Soweto-onluste" in verband gebring word (1977 : 200). Wilson 

stel verder die vraag : "... Is the revolt ••• not to be traced. to a 

desire by Blacks to participate fully in p::>litical decision-making?" 

(1977 : 199; vergelyk oak Coertze 1973 : 65). Die vraag waarom dit 

gaan, is in die laaste instansie dus waar plaasarbeiders uiteindelik 

hul p::>litieke aspirasies gaan uitleef. Sal daar sinvolle aanskakeling 

by spesifieke nasionale state daargestel kan word of sal plaasarbei

ders daarop begin aandring om p::>litieke regte in die gebiede waar hulle 

woon, uit te oefen? 

Met die cog op ontwikkelingswerk en die daarstelling van lewensvatbare 

p::>li tieke, ekonomiese en naatskaplike strukture ter bevordering van 

die verbetering in die lavenspeil van plaasarbeiders,is dit van die 

allergrootste belang om die historiese en sosio-kulturele skakelings-
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lyne sowel as huidige politieke affiniteite na te vors. 

1.2 Doelstelling 

In die lig van die steeds toenemende belangrikheid van die posisie 

van plaasarbeiders op verskillende sosio-kulturele gebiede is dit ge

biedend noodsaaklik om kennis aangaande sarmige van die belangrikste 

fasette van hul lewenswyse te verkry. Die oorheersende vrae wat 

antwoorde vorder asook probleme wat ui t hierdie vrae na vore kan is, 

onder andere, die volgende 

(a) Uitgaande van die postulaat van die orrlerlinge eenheidsverbarrl 

wat tussen die verskillerrle fasette van kultuur van 'n volk be

staan, is die beskrywing van die lewenspatroon van 'n spesifieke 

groep plaasarbeiders 'n conditio sine qua non ten einde die vol

gende vrae te kan beantwcx::)rd, naamlik : Bestaan daar skakeling 

ten aansien van verskillerrle kultuurfasette tussen plaasarbei

ders van 'n spesifieke etniese groep en hul medevolksgenote in 

hul onderskeie nasionale tuisgebiede? Is daar skakeling met 

volksgenote en andere instedelike gebiede? Wat is die omvang 

van skakeling tussen plaasarbeiders onderling? Leef plaasarbei

ders in relatiewe isolasie? 

(b) Indien op sekere gebiede daar min of gea1"l skakeling bestaan nie, 

noet nagegaan YX>rd wat die noontlikhede is an opoouende kontak 

te kan bewerkstellig of 

(c) indien skakeling weI bestaan, is dit nodig an te bepaal op welke 

wyse bestaande verbande in die algemene ontwikkeling van plaas

werkers aangewend kan word of watter potensiele of wesenlike 

gevare dergelike skakelingslyne en kontakte, gesien uit die 

oogpunt van die algemene larrlsveiligheid, mag inhou? 

(d) Verder word die aandag gerig op die vraag welke skakelings

verbarrle onder invloed van toekomstige verandering en ontwikke

ling mag ontstaan. 
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Hierdie navorsing is derhalwe daarop gerig om, tot op sekere hoogte, 

die verskillende skakelingsverbande van swart plaasarbeiders in n 
afgebakende gebied en van n spesifieke etniese groep, na te gaan en 

te beskryf. Weens, onder andere, die ui tgebreide opset van die et

niese en kulturele samestelling van die plaasarbeiderskorps in n 
gegewe gebied is die doel met hierdie navorsing pri.mer om verken

nende inligting oor noontlike skakelingsv lakke t.e versamel. On di~ 

rede WJrd met hierdie ondersoek nie beoog om die mate van skakeling 

~titatief) te bepaal nie. 

Verder het hierdie studie ten doel an onderlinge verhoudinge tussen 

plaasarbeiders en verskillende ander groepe soos stedelike inwoners, 

burgers van nasionale state of oorspronklike herkomsgebiede, ander 

plaasarbeiders op dieselfde of naburige plase of tussen hulle en hul 

werkgewers, te ondersoek en te evalueer met die oog op die identifi

sering van skakelingsverbande ten emde gegewens beskikbaar te stel 

wat ter verbetering van arbeids- en volkereverhoudinge aangewend sal 

kan W'Oro. 

In die laaste instansie W'Ord gep:x:>g om terselfdertyd gegewens ten op

sigte van die sosio-kulturele samestelling van plaasarbeiders in n 
bepaalde gebied beskikbaar te stel waarop, op n latere stadium, n 
noontlike statistiese opname gebaseer kan W'Oro. (Kyk Coertze 1978 

15. ) 

1 • 3 Afbakening van studieterrein 

As studiegebied is enkele distrikte van die Nooro-Vrystaat gekies. 

Die gekose gebied is verder ingekort om slegs sekere distrikte wat 

binne die regsgebied van die Oranje-Vaal Ontwikkelingsraad gel~ is, 

in te sluit. Die redes vir hierdie besluit was eerstens orrrlat hier

die boerderygebiede tussen die groat stedelike sentra van Welkom, 

Kroonstad en die PWV-gebied l~ en ook nie te ver van die nasionale 

staat Qwaqwa, Lesotho en selfs die Sothogebiede in die Transkei, ge

l~ is nie. 

In die tweede plek is beslui t an slegs op die Suid-Sothosprekende 

plaasarbeiders te konsentreer atrlat : 
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(a) hulle getalsgewys die meenderheid van die arbeiderskorps in die 

gebied ui t:naak; 

(b) somnige van hul voorgeslagte tradisioneel inwoners van die ge

bied was; 

(c) die taal van die Suid-Sotho aan die navorser bekend is en 

(d) Qwaqwa, Lesotho en die Herscheldistrik in Transkei die nasiona

Ie tuistes van spesifiek die Suid-Sotho is. 

Hierdie navorsing geskied egter met die erkenning dat ook n relatief 

groot Zoeloe-elanent asook Xhosa en lede van ander etniese groepe in 

die Noord-Vrystaat woon en werk. 

Derdens is in die versameling van gegewens gekonsentreer op die iden

tifisering van I1lX>ntlike skakelingslyne en is die stef wat aangebied 

w:::>rd derhalwe nie bedoel om n volledige etnografiese beskrywing van 

die plaasarbeiders te wees nie. 

In die laaste plek is weI gep::>Og om infonnante in alle ouderdomsgroe

pe en van albei geslagte te ondervra. Die weergawe van gegewens w:::>rd 

egter tot n kwalitatiewe verslag beperk waarvan die bevindings as van 

voorlopige aand beskou noet word. 

1 .4 Metode van ondersoek 

In hierdie orrlersoek is hoofsaaklik van drie metodes van navorsing . 

gebruik ganaak, naamlik : 

(a) n studie van beskikbare literatuur, 

(b) ondervraging van gekeunde mans en vroue en 

(c) persoonlike waameming. 

1 .4. 1 Studie van bestaande literatuur 
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Literatuur wat spesifiek oar die sosio-kulturele posisie van 

plaasarbeiders oor die algEmeen en oor die plattelandse swar
tes in die Noord-Vrystaat in die besonder handel, byvoorbeeld 

di~ in die verslag van die "South African Institute of Race 

Relations" (1939), die navorsing van Van Rooyen (1955) en 

Zietsman (1968 en 1972), is of verouderd of in 'n gebied 

grensend aan Lesotho ui tgevoer • Ander ondersoeke is weer te 

algemeen van aard, byvoarbeeld Hoemle (1937) en Wilson et ale 

(1977) • Alhoewel met groat vrug van die gegewens wat in hier

die werke voar hande is, gebruik gemaak kon word, rroes ander 

gegewens noodsaaklikeI:Wys uit verbandhoudende werke versarnel 

v.crd. 

Daar v.crd nie 'n losstaande li-teratuurstudie oar die onde:rwerp 

aangebied nie. Verskynsels wat weI in die veld aangetref is, 

is deur lopend, sover as rroontlik, aan bestaande en verbandhou

dende navorsing getoets met die cog op die vasstelling van 

veranderings, afwykings of eiesoartige gebruike by die plaas

arbeiders in die Noord-V:rystaat. Waar sekere gebruike elders 

volledig beskryf is, byvoarbeeld die huwelik en inisiasiege

bruike by Zietsnan (1968 en 1972) is slegs nagegaan in hoe

verre scx:1anige vroefu'e bevindings ook in die onderhawige na

vorsingsgebied standhoudend is. 

Die literatuurgegewens is sodoende met nuwe kermis geIntegreer 

en oar die hele verslag versprei. 

Alhoewel dit verder noontlik is om die posisie van plaasar

beiders in Suid-Af~ika met die van plaaswerkers oorsee in ver

band te bring (kyk byvoorbeeld Wilson 1977 : 192-4), is hier

die studieterrein vir doeleindes van hierdie navorsing van 

mindere belang geag. Dit geskied by wyse van afbakening ter

wyl erken word dat gebeure in ander lande weI deeglik invloerl 

op die Suid-Afrikaanse situasie mag h~. 

1.4.2 Ondervraging van infonnante 

(a) Algerneen 
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Tydens die versarneling van gegewens is hoofsaaklik van 

die plaasarbeiders self as infonnante gebruik gemaak. 

Die ops~ing van die kundigste segsrnanne in die verband 

lewer egter problane OPe Die besk!kbaarheid van bona 

~ plaaswerkers vir ondervraging is gvootliks afhanklik 

van ooerderyomstandighede op die tydstip van besoeke aan 

die navorsingsgebied asook van die welwillendheid van die 

boer. (Kyk ook Coertze 1983 : 19.) 

(b) Identifisering van p lase en geskikte infonnante 

(i) Die keuse van plase 

Daar is deurgaans gepcx>g an plase te vind wat so ver 

as noontlik eweredig oor die navorsingsgebied ver

sprei is volgens 'n top:>kadastrale kaart (1: 250, 000:y. 

van die verskillende distrikte. Die besluit op wel

ke plaas navorsing gedoen sal \YOrd, is deur verskeie 

faktore beInvloed. Voorafbepaalde lokaliteite kon 

nie na willekeur as navorsingsgebied aangemerk word 

nie. Sammige plase word nie deur die eienaar self 

~n nie en is dit m::>eilik om die eienaar op te 

sp:>Or. As hy verder nog buire die distrik woonag

tig is, \YOrd dit bykans ormoontlik om sy toesterrming 

te verkry daar boere daarop gesteld is om persoonlik 

met die voornemmde besoeker aan sy eiendom te ge

sels. 

Die modus operandi wat gevolg is met die oog op die 

keuse van plase was dus soos volg. Wanneer navor

sing in 'n spesifieke distrik beoog \YOrd, is !ret per

sone wat 90ed bekend met die boere is, samesprekings 

gevoer. In die verband is met predikante asook met 

amptenare van die plaaslike Ontwikkelingsraad oorleg 

gepleeg. Die l~rs van die Ontwikkelingsraad oor 

die beoogde plase wat as navorsingsterrein oorweeg 

is, is geraadpleeg om vas te stel of daar weI Suid

Sotho op die spesifieke plase woonagtig en werksaam 
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is. Op aanbeveling van die pred1.kante en amp

tenare is met die spes if ieke boere in aanra

king gekom. Daar is geYXX>nlik eers t.elefoniese 

afsprake met die spesifieke boere gemaak waar

op 'n persoonlike besoek aan elke mer wat be

reid was an van sy werkers beskikbaar te stel, 

gebring is. Dit was nodig an die doel en waar

de van die ondersoek uitvoerig te verduidelik 

asook dat aIle mededelings as vertroulike in

fo:rma.sie behandel sal word. Die boer se be

reidwilligheid am self enkele vrae te beantwoord 

noes ook verseker word. Op die wyse is voor

lopige toestemmings asook die name van moontli

ke info:rma.nte verkry. Warmeer drie of vier 

plase aldus as moontlike werkplekke geidenti

fiseer is, is op 'n spesifieke plaas beslui t. 

Di t is gedoen op grond van die bereidwilligheid 

van die eienaar om saam te werk, die langdurige 

dienslewering van arbeiders op die plaas, die 

grootte van w:x>ngroepe op die plaas en die be

skikbaarheid van kundige infonnante. Die eie

naars is dan dienooreenkamstig in kennis gestel. 

Die finalisering van hierdie re~lings het sans 

bykans 'n hele week in beslag geneem. 

(ii) Die identifisering van informante en die opbou 

van wedersydse vertroue 

By die identifisering van geskikte informante 

het dit heel gou tydens die aanvang van die 

navorsing duidelik geword dat nie slegs die 

toestemming van die plaaseienaar om met sy wer

kers onderhoude te voer, nodig was nie, maar dat 

hy, na sy oordeel, ook die geleentheid gegee 

noes \\lOrd om die geskikste infonnante aan te 

wys. Verder noes hy ook uitdruklik aan die ge

kose segsmanne verduidelik dat die navrae sy 

goedkeuring wegdra en hulle daarom so eerlik en 
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so volledig noontlik op die vrae noet ant\\OOrd. In 

die verband is die vertrouensverhouding wat tussen 

die boer en sy werkers bestaan van uiterste belang 

ten einde die samewerking van infonnante te verseker. 

Coertze (1983 : 103) wys daarop dat n gesonde ver

trouensverhouding tussen navorser en sy infonnante 

van uiterste belang is ten einde betroubare gege

wens te bekam. Dit is nie altyd vir n navorser van 

elders noontlik om binne die tydsbestek. van twee tot 

drie weke self sodanige vertrouensverhouding daar te 

stel nie. Hy bet dus ianand nodig wat 00m as ver

trouenswaardig kan voorstel. 

Verder is hoofsaaklik op Suid-Sothosprekende plaas

arbeiders wat reeds n geruime tyd op die betrokke 

plaas of anders binne die spesifieke distrik werk

saam is, gekonsentreer. 

Dit was opnerklik dat die gekose infonnante gerede

lik hul sarnewerking gegee het nadat aan hulle ver

duidelik is dat die navorsing (dipotsisiso) ook ter 

verbetering van hul eie p::>sisie mag strek. Verder 

kon hulle meesal finaal ocrtuig word van die navor

ser se welroenendheid deur die fei t dat hy in hul eie 

taal navraag .doen. Hul samewerking is verder verse

ker deur aan hulle uit te wys dat ander navorsers 

elders reeds gegewens ocr hul gebruike aangeteken 

het. Foto's van byvocrbeeld die inisiasie (lebollo) 

wat deur Zietsman (1972) in sy proefskrif opgeneem 

is, het die vroulike informante wat by die ondersoek 

betrek. is, laat beslui t om gegewens ocr hul eie ma

nier van doen, te verstrek.. In die laaste instansie 

is hul samewerking volledig versek.er met die aan

duiding van enkele historiese fei te ten opsigte van 

die informant se voorsate uit die verre verlede. 

Dit was veral opnerklik dat plaasarbeiders betreklik 

min van hul eie geskiedenis weet en is hul belang

stelling in die navorsing deur die kennis van die 

navorser oor hul vr~ verlede geprikkel. 
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Dit was ook opnerklik dat die SWartes ge'WOOnlik op 

hul gemak en gerusgestel aan die ondervraging deel

geneem het nadat die waaroorg van vertroulikheid 

aan hulle gegee is en die fei t dat hul name nie son

der hul toestemning bekend gernaak sal word nie, aan 

hulle ui tgewys is. In die geval van die optekening 

van genealogiee is weI toestemning deur scmnige in

formante verleen en verskyn dit as sodanig in die 

verslag. 

1.4. 3 Persoonlike waarneming 

Tyd is ingeruim vir die waarnening van die daaglikse bedrywig

hede van plaasarbeiders tuis en by die werk wat later tydens 

die ondervragingsessie verder aangevul is. 

1.5 Die ondervragingsessie 

Die ondersoeke en ondervraging is gedurende universit.eitsvakansies 

oor tydperke van een tot twee weke op 'n keer oor die periode wat strek 

van April 1980 tot Maart 1983 gedoen. Elke ondervragingsessie met 'n 

spesifieke infonnant het g~nlik tussen twee en vier dae in beslag 

genean. 

Die ondervraging is aan die hand van 'n onderhoudskedule gedoen wat 

uit toepaslike literatuur sistematies saamgestel is volgens volkekun

dige vakpraktyk. Ten einde die ondervraging gemaklik te laat vlot, 

is deurgaans van 'n bandma.sjien gebruik gemaak om opsorrmings van die 

onderhoude op te nean (kyk Bothma 1972 : 19). 

Gaandeweg, soos die navorsing gevorder het, is die onderhoudskedule 

in die lig van nuwe kennis aangepas en uitgebrei. In br~ trekke 

het die ondervragingsessie soos volg verloop. Ter aanvang is gep::x:>g 

om 'n genealogie van die informant op te stel en sover m:x:>ntlik his

toriese gegewens te versamel. .Aan die hand van die genealogie is die 

bestaande kennis van Suid-Sothoverwantskapstenninologie getoets en 

aangepas. Uitgaande van die verwantskapsterminologie en die infor

mant se konkrete afkomsverband kon verdere navraag oor die sosio-kul-

ture1e skakelings1yne gedoen word (Kyk Coertze 1983 : 22 asook 

 
 
 



-12-

Ebthma 1972 23 - 27). 

Tydens die ondervragingsessie is bekende en nuutverkreE! kennis deur

gaans getoets aan die gegewens wat deur die infonnante verstrek is. 

Sodra die bestaande kennis oor 'n bepaalde onde:rwerp nie deur die ge

gewens wat deur die infonnant verskaE is, verder uitgebrei kon v"ord 

nie,is afgestap van ondervraging ocr die spesifieke saak (Kyk Coert

ze 1971 : 18). 

Gegewens is dieselfde aand nag van die bandmasj ien getranskribeer. 

Die veldwerknotas is uitge1::x::>u en die onderhoudskerlule aangepas indien 

nodig. Op hierdie stadium is die gegewens wat gerlurende die dag in

gesamel is aan die literatuur en voorafgaande navorsingsresultate ge

toets. Indien onduidelikherle of 'n behoefte na verdere navrae na vore 

gekom het, kon dit die volgende dag met die infonnant gekontroleer 

v"ord. Die rede hiervoor was orrrlat dit in die meeste gevalle nie 

rroontlik was om na 'n paar weke of maande na spesifieke infonnante 

terug te keer nie. Dit is gedoen, eerstens, oorlat 'n wye gebied deur 

die navorsing gerlek is; tweerlens orrrlat plaasarbeiders sans weg van 

hul tuiste meet werk en nie op enige tyd beskikbaar vir ondervraging 

kan wees nie en derdens, ardat rekening gehou noes word met die feit 

dat hulle hul werkgewer kan verlaat an elders te gaan werk en dat 

daar nie altyd met hul bewegings tred gehou kan v"ord nie (Kyk Ebth

rna 1972 : 34). 

1.6 Tegniese besonderhede 

Die sogenaarrrle "nuwe ortografie" word in die aanduiding van Sothoter

me en uitdrukkings gebruik terwyl die "ou" skryfwyse ten opsigte van 

familiename, byvoorbeeld "Mokoena" teenoor "kwena", en plekname behou 

is. Die sothotenne wat in die teks verskyn v"ord so ver noontlik in 

hul verband verklaar met die oog op die gerief van die leser. 'n Kort

lys van geselekteerde Sothotenne is egter oak saamgestel en as bylae 

A bygevoeg. 

Die aanbieding van genealogiese tabelle word volgens die metode wat 

deur die etnologiese afdeling van die Departement van Samewerking en 

Ontwikkeling ontwerp is, gedoen (Eothma 1972 : 28). Die aanduiding 

is egter eenvoud.iger as wat in die aarrluiding van kapteinslinies ge-
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bruik wo:rd orrrlat p1aasarbeiders nie sovee1 aandag aan hul eie genea-

10gie bestee as wat by kapteins die geva1 is nie. (Kyk byvoorbee1d 

Cbertze 1971 : 19 - 22; Bothma 1972 : 28 - 29 en Krie1 1976 : 42). 

By die opste1 van tabe11e word gebruik gemaak van die internasionaa1-

erkende metode wat ook deur die RCN gevo1g \\Ord. Die statistiese 

gegewens is verkry uit die 1980-sensus en ve:rwerk an by die doe1 van 

hierdie navorsing te pas. 
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IroFSTUK 2 

HISTORIESE- EN DEMJGRAFIESE OORSIG 

2.1 Historiese oorsig 

2.1.1 Alganeen 

Die belangrikheid van die etnies-historiese invloede as deel 

en voorvereiste by die bestudering van 'n spesifieke etniese 

groep of gerneenskap word allerwe~ erken. Coertze (1980 : 151) 

stel di t soos volg : "Die historiese inv 10ede waaraan 'n etnos 

onderworpe is, het 'n vonnende ui twerking op die samestelling 

van sy kultuur en as mens die kultuur van 'n etnos wil verstaan, 

rroet jy insae h~ in sy verlede. Die hede het sy oorsprong, sy 

ankers en sy fondamente in die verlede en sonder om die ver1e

de in aanmerking te neem, kan jy die hed.e nie volkome ken of 

verklaar nie". 

Die historiese agtergrorrl van die Suid-Sothosprekende plaasar

beiders in die Noord-Vrystaat is nagegaan met die oog op die 

aanduiding en verklaring van noontlike sosio-kulturele skake

ling met hul volksgenote wat in die stede of in hul gebiede 

van herkoms ~nagtig is. Om hierdie rede word 'n oorsigtelike 

beeld van die historiese agtergrond van die plaasarbeider ge

gee (Vergelyk ook Kriel 1980 : 19 - 21 in die verband) • 

Hierdie historiese agtergrond ~rd in twee tyclperke verdeel. 

Die eerste is die aanvanklike binnekoms van hul voorsate in 

die gebied van die Oranje-Vrystaat en die huidige Lesotho. 

Die belangrikste tydperk vir die verklaring van hul huidige 

posisie strek vanaf die optred.e van Shaka en die verstrooiing 

van die oorspronklike stanme. Hierdie tyclperk is opgevolg 

deur die heropoou en konsolodasie van Moshoeshoe in Lesotho 

en strek tot en met die tre]( na die p1atteland om, onder an

dere, as plaasarbeiders by Blankes in diens te tree. 

Die ontrafeling van die vroegste geskiedenis van die Suid

sotho lewer oor die algemeen, volgens Kriel (1976a : 15 - 16), 

problane OPe Volgens hom het die Suid-Sotho nie vroeer 'n 
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etniese eenheidsverband gevo:rm nie en word hulle hoofsaaklik 

op grond van taalkundige, kul turele en etnies-historiese ge

gewens van ander etniese eenhede onderskei. Di t is derhalwe 

te verwagte dat die geskiedenis van die Suid-Sotho van voor 

1820 min lig op hul huidige skakelingsverbarrle sal kan werp. 

Dit was dan die algemene bevinding tydens hierdie navorsing 

dat hierdie vroeere geskiedenis aan die info:rmante geheel on

bekend is. Skakeling van die Suid-Sothosprekende plaasarbei

ders met hul verafver 1ede w:>rd egter tog weI teruggevind in 

hul farniliename wat in die meeste gevalle teruggekoppel kan 

w:>rd aan 'n sp=sifieke stamverband in die ou tyd. Verder kan 

uit die plasing van inisiante volgens 'n bepaalde senioriteit 

binne die rnopatho of slaapplek in die inisiasieskoo~afgelei 

word dat daar nog 'n wete van die oorspronklike verbande nalewe. 

Die vr~re geskiErlenis van die Suid-Sotho word gekernnerk deur 

veral politieke en geografiese fragmentasie. Benewens die fak

tore wat tot die fragmentariese opset gedurende die IBde eeu 

gelei het en tot die ingewikkeldheid van die historiese groei

proses van die Suid-Sotho bygedra het, is daar verdere aan

merkbare bykanende faktore wat die historiese herkans van 

plaasarbeiders moeilik aanduibaar roaak. Hierdie bykarende 

faktore wat vir die doe1 van hierdie navorsing van belang is, 

is die volgende : 

(a) Die feit dat die etniese geskiedenis van Swartes hoofsaak

lik op die doen en late van die kapteinshuis gebaseer 

word, maak di t rroeilik om enige histories-verantwoorde 

sisteem onder plaasarbeiders te vind. Die plaasarbeiders 

starn ui t die gewone volkslErle wie se skakeling en verband 

nie individueel in hul atkorns1yne in herinnering gehou 

YX)rd nie. Orpen (1857 : 6 - 7) wys verder daarop dat 

meeste ~ die kapteins van klein stammetjies gedurende 

die Difaqane die lewe gelaat het. Sammige van hul ag

tergeblewe onderdane se nasate woon vandag op plase en 

weet niks van hul vroeere leiers af nie. Hul nuwe "kap

tein" (rnorena) is tans die mer op wie se plaas hulle hul 

gevestig het (Vergelyk ook Tinley 1942 : 52 en Van Rooy-

en 1955: 29). Die geskiErlenis van kapteinshuise kan een-
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voudig net nie meer gerekonstrueer word nie. 

(b) Die Suid-Sothosprekende plaasarbeiders in die Noord-Vry

staat v.oon saam met SWartes uit ander etniese verbande 

(meesal Zoeloe en Xhosa). Die ondertrouing van byvoor

beeld Zoeloevroue met Sothamans het tot gevolg dat hier

die vroue nie in staat is om die/vir hulle vreem:le, 

Sotho-oorleweringe aan hul kinders cor te dra nie. On

dertrouing het in die verlede algemeen voorgekom. Hier

die toedrag van sake het veroorsaak dat die ontrafeling 

van hul geskiedenis verder berroeilik is. 

(c) Die meeste plaasarbeiders beskou hulleself as inwoners 

van die Oranje-Vrystaat. Weliswaar is hulle sedert die 

totstandkoming van die voonnalige Vrystaatse Republiek 
I ' 

as die se onderdane beskou en behandel (Van Aswegen 1977 

: 20). Infonnante wat ondervra is,' verwys vandag nog 

na hulleself as "rona re leng bathe ba Fbreistata" (ons, 

synde mense van die Vrystaat - veral in onderskeiding 

ten opsigte van die inwoners van Lesotho). Du Toit 

(1982 : 44) het bevind dat 84,1 persent van sy res};Onden

te in die Frankfortdistrik nie na n tuisland wil gaan 

nie want hulle is dan hier geoore en het hier groot ge

w::>rd. 

(d) Die plaasarbeiders was ook meer anvangryk as byvoorbeeld 

die burgers van Lesotho, aan vreem:1e beinvloeding bloot

gestel. Dit is veral ten opsigte van die vroefu-e teen

woordigheid van anderse groepe soos, onder andere, Blan

kes, die Griekwa onder Peter Dawids en derglike groepe 

wat hul geskie::1enis beinvloed het (Kriel 1976a : 17; 

Bilger 1976 : 160; Van Aswegen 1977 : 103). Die in

vloed wat veral weens die aanraking net Blankes en die 

gepaardgaande verwestersingsproses op die plaasarbeiders 

ui tgeoefen is, is na aIle waarskynlikheid een van die be

langrikste bydraende faktore tot die heterogeniteit van 

hul samestelling. 
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2.1.2 Herkans van plaasarbeiders 

Die bepaling van die herkoms van plaasarbeiders in die Noord

Vrystaat is dus moeilik am te ontrafel maar tog nie onmoontlik 

nie. Tydens hierdie navorsing is, benewens bestaande opgete

kende historiese gegewens, op beperkte skaal van ,II bykomenc1e 

metoo.es, naarolik, die aanduiding van familiename en die opte

kening van familiegeskiedenisse, gebruik gemaak. 

(a) Die aanduiding van familiename 

Die feit dat plaasarbeiders se familiename reeds vir n 
honderd of meer j are konstant gehou is deur die registra

sie by doop van bekeerlinge en hul kinders asook die ver

pligte dra van dokmnente vir bewegingsbeheer waarop hul 

familiename aangeteken is, het daartoe gelei dat familie

name n handige instrument gevord het waardeur n persoon 

aan n spesifieke groep of historiese insident gekoppel 

k:an word. Die Suid-Sotho se self: "Morena wa shwat Ie

bitso lea sala" (al sterf die roan bly sy naam voortleef). 

Hierdie verskynsel is ook deur Kriel (1976a : 124) ten 

opsigte van die Tlokwa waargeneem. n Voorbeeld van die 

historiese verband onder Suid-Sothosprekende plaasarbei

ders in n spesifieke gebied van die Noord-Vrystaat word 

uitgebeeld in die verspreiding van die sekere farniliename 

op plase in Frankfort en Villiers soos in tabel 1 aange

toone 

Die gegewens in hierdie tabel suggereer eerstens die re

latief hoe persentasie wat die Mokoena, Mctaung - en Tso

tetsi in die gen!ede verteenwoordig. Ten opsigte van die 

.oorspronklike. Fokeng en Kwena was Tafelkop (Ntsuanat

satsi)tussen Frankfort en Vrede n gesamentlike ontstaans

punt. Daar is egter geen bewyse dat juis hierdie draers 

van die familienaam "M::)fokeng" die oorspronklike inwoners 

van die omgewing van Tafelkop was nie. Volgens Ellenber

ger (1912 : 21) het die eerste Fokeng na Thembuland wegge

trek. 
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Die gegewens wat in tabel 1 verskyn, is genean uit die 

kaartindekse .van geregistreerde plaasarbeiders by die 

kantore van die Ontwikkelingsraad te Villiers en Frank

fort. 

Familiename wat minder as 5 maal in die steekproef voor

kom, is onder "ander" geklassifiseer. 

Ui t tabel 1 blyk dat daar byvoorbeeld 'n sterk kanponent 

wat aan die Kwenavolke van die ou tyd skakel (Mokoena) in 

die Noord-Vrystaat woon. Die voorkans van familiename 

soos Motaung, Motloung en Motsweneng dui op die oudste 

verband wat as Leghoya aangedui is. Die Tsotetsi het 

weer spesifiek Tlokwa verbintenisse. Die teenwoordigheid 

van draers van familiename met 'n aanduibare verband met 

historiesbekende, ~ intrekkers maak die aanbieding van 

'n historiese raamwerk as agtergrond by die navorsingsge

gewens. ncxxlsaaklik. 

TABEL 1 

VOORKCMS VAN SUID-SarlDFAMILIENAME VOLGENS GEBIED 

Gebied 

Sothofamiliename Villiers Frankfort Totaal 

Persentasie 

Mokoena 15,9 19,3 18,0 

M:>taung 10,9 16,7 14,6 

Motloung 6,1 5,4 5,8 

Moloi ' ~, 7 2,1 3,5 

Tsotetsi 19,0 15,6 17,3 

Khanye 5,0 3,2 3,9 

Mphuthi 2,8 3,0 2,9 

Motsweneng 2,0 2,5 2,5 

Mosia 1,1 1,8 1,6 

Masiteng 1,3 0,9 

Mollo 2,0 0,7 

Mofokeng 15,2 14,9 14,5 
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Modise 2,0 0,6 0,8 

Ander 1.2,3 1 ~,6 13,2 

'IDrML 100,0 100,0 100,0 

TOI'AAL N 458 1760 2218 

(b) Fami1iegeskiedenisse en genea1ogiE!e 

Benewens die aanwending van 'n genea10gie as vertrekpunt 

em onder1inge verhoudinge na te vors, is fami1iegeskie

denisse wat hiermee in verband staan op beperkte skaa1 

aangewend om historiese skake1ing met dateerbare gebeure 

te kontro1eer. 

2.2 Die geskiedenis van die SWartes suid van die Vaa1rivier 

Daar is aanduidings uit argeo1ogiese fondse dat die Noord-Vrystaat 

baie vroeg reeds deur bouers van klipstrukture asook die San bev;oon 

is. Die voorsate van die Suid-Sotho het eers later hier ~ ingetrek. 

2.2.1 Oorspronk1ike bewoners van die Noord-Vrystaat 

(a) Bauers van k1ipstrukture in die Noord-Vrystaat 

Ou k1ipstrukture wat in die Noord-Vrystaat soos byvoor

bee1d by Vegkop naby Heilbron, aangetref word, kan, vo1-

gens Breutz (1956 : 171 - 2), nie aan 'n spesifieke histo

ries~bekende groep toegeskryf word nie (Kyk ook Kriel 

1976a : 35 en Lye en Murray 1980 : 26). Infor.mante wat 

oor hierdie verskynse1 ondervra is, kon ook geen verkla

ring vir die bestaan daarvan verstrek nie. Die Swartes 

van die gebied heg ook geen waarde daaraan dat die be

staan van hierdie k1ipstrukture kan dien as rnoont1ike 

OONys dat "Swartes" die gebied voor die binnekans van 

B1ankes bewoon het nie. Die bestaan van hierdie k1ip

strukture en wie vir die oprigting daarvan verantwoorde-

1ik was, word dus, vir doe1eindes van hierdie navorsing, 

as van mindere be1ang geag. 

 
 
 



-20-

(b) Vroegsbekende intrekkers in die Noord-Vrystaat 

Die vroegsbekende intrekkers in die Noord-Vrystaat was 

die San. Bulle het nie die gebied pennanent beset nie 

maar 'n nanadiese bestaan gevoer. Lye en Murray (1980 : 

28) beweer dat hierdie San die hele huidige Vrystaatse 

grondgebied as hul jaggebied beskou het. Volgens Van 

Aswegen (1977 : 29) was daar egter verskillende Sangroepe 

wat eerstens in die angewing van die vet- Vaal- en Modder

ri vier gebly het en in die tweede plek kleinere groepe 

wat hoofsaaklik die Caledonriviergebied hul jagveld ge

maak het. 

Volgens Ellenberger (1912 : vii en xvii) het van die voor

sate van die Suid-Sotho groot dele wn die Noord-Vrystaat 

met hul tog oor die Vaalrivier begin bewoon sonder an die 

San te verdryf. Die San het tussen hulle rondbeweeg en 

is as die oorspronklike inWJners aanvaar soos blyk ui t 

die erkenning van hul spesifieke posisie binne die mopha

to (Kyk punt (ii) hieronder). Daar is ook huwelike tus

sen die intrekkende Sotho en die San aangegaan (Kriel 

1976a: 35). 

Die nawerking van kontak tussen San en die huidige Suid

Sotho word in die taalkundige, raskundige en kul turele 

kenmerke van die Suid-Sotho teruggevind. 

(i) Santrekke in die taal van die Suid-Sotho 

Ellenberger beskryf die Saninvloed op die taal van 

die Suid-Sotho soos volg : "They enriched the Sesuto 

vocabularly by several hundred words with clicks" 

(1912 : 11). Infor.mante wat oor die verskynsel van 

klapklanke in hul taal ondervra is, kon meesal nie 

die herkans daarvan verklaar nie. Slegs enkeles 

het di t aan Saninvloed toegeskryf. 

(ii) Saninvloed op die raskundige en kulturele kenmerke 

van die Suid-Sotho 
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Dit is nie ongewoon am tipiese Santrekke soos n geel

kleurige velkleur, kort gestal te, hoe wangbene, klein 

oortj ies en peperkorrelhare by scmnige van die Suid

Sotho aan te tref nie. Ellenberger (1912 : 11) s~ 

oor die Sanbymenging : "They also gave them their 

daughters to wife, and their are many Ba.suto tcx1ay, 

especially Bafokeng, who shows traces of Bushman 

blood" (Kyk ook Ashton 1952 : 2; Schapera 1960 : 

101). 

Verder s~ Ellenberger : "They taught the Ba.suto to 

smoke hemp and to circumcise their children" (1912 

: 11). Volgens Schapera (1960 : 69 - 71) was be

snydenis egter onbekend aan die San. Daar word eg

ter by die inrigting van die inisiasieskool vir seuns 

neg voorsiening gernaak vir die rnoontlike teenwoordig

heid van n Saninisiant. Volgens die infonnante sal 

n Sanseun in die eerste slaapposisie in die nyako 

geplaas word. Dit was ook die bevinding van Ziets

man (1968 : 40). Verder egter het die informante 

wat oar die inrigting van die inisiasieskool onder

vra is, aangedui dat di t me in hul heugenis gebeur 

het dat n San (Mo:rwa) in n p1aaslike inisiasieskool 

opgeneem is nie. Hu11e was di t egter eens dat n 
Mo:rwa eerste in die nyako geplaas sal word. Hulle 

kon egter nie n rede hiervoor verstrek me (Ver

ge1yk ook Zietsman 1968 : 40 - 41) '. 

(iii) verdwyning van die San uit die V:rystaat 

Van Aswegen (1977 : 29) st§ verder van die rondtrek

ken de San in die Vrystaat arnstreeks 1818 dat by die 

besoeke van jagters onder Gert Coetzee (1819), en 

o J van Schalckwyk (1821 en 1828), slegs rondtrek

kende San in die gebied opgemerk is. Van Sothobe

woning van die V:rystaat met die noordwaartse bewe

ging van die Trekboere en later die Voortrekkers 

was daar, op hierdie stadiun na die Difaqane, dus 

geen sprake nie. vo1gens dr Philip (1832) was daar 
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reeds hee1wat Trekboere in die Vrystaat met die aan

kans van die Voortrekkers (Kyk ook Qner-COOper 

1966 : 22 en 106 - 7). Die Boere en die San het 

sporadies met mekaar in botsing gekan (Van Aswegen 

1977 : 30 - 31). 

Na scrlanige sporadiese botsings' tussen Boere en die 

San is Sanweduwees en wese op p1ase ingeboek en het 

hul1e uiteinde1ik dee1 van die p1aasarbeiderkorps 

geword (Verge1yk ook Van der Merwe 1937 : 25 - 37 

en Van Aswegen 1977 : 96 - 7). Hierdie botsings 

het tot so 1aat as 1860 voortgeduur toe n 1aaste 

groep San met behu1p van Jan I.ete11e gedee1te1ik 

uit die Oos-Vrystaat verjaag is (Van Aswegen 1977 

102-3). 

Die verjaagde San het beskenning onder Moshoeshoe en 

Mo1etsane gaan soek.. Saver bekend is hierdie San 

vo11edig in die ge1edere van die Suid-Sotho van Le

sotho opgeneem en het hu11e opgehou an as n afson

der1ike groep te bestaan (Van Aswegen 1977 : 98 -

103) . Met die 1atere beweging van die Suid-Sotho 

na die Vrystaatse p1atte1and, ins lui tend die Noord

Vrystaat, is spore van die Sanbymenging met hul1e 

saamgebring (Oner-Cooper 1966 : 103). 

2.2.2 Latere intrekkers in Lesotho en amliggende gebiede 

In hierdie afde1ing handel dit oor die teenwoordigheid van 

daardie groepe Swartes wat voor 1820 in die Lesotho en anstre

ke ingetrek het. Die aandag word spesifiek bepaa1 by nasate 

van hierdie oorspronk1ike intrekkers wat tans in die Noord

Vrystaat as p1aasarbeiders werk. 

Die fami1ieh.ame van p1aasarbeiders vertoon tans nag hul ver

band met stamgroepe wat anstreeks 1600 en daarna in die huidi

ge Noordoos-Vrystaat ingetrek het. Infonnante is nag oor die 
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algeneen bewus van die bestaan van oorspronklike verbande wat 

ten nouste met hul totemverbande (dilx>ko) in verband staan. 

Die erkenning van die relatiewe senioriteit van hierdie totem

verh:mde speel tans noc; 'n rol by die plasing van inisiante 

(babolotsuwa) in die rrophato of nyako (slaapplek) tydens die 

lebollo (inisiasie). 

Dit is verder ook uit die historiese gegewens duidelik dat die 

erkenning van 'n relaticwe senioriteit van toterngroepe (diboko) 

tydens die le1:.xJllo in verband staan met die tyd wanneer 'n be

sondere groep in die gebied aangekan het voordat hulle weens 

die Difaqane verj aag is. Die San was eerste en beklee ook die 

eerste posisie. Na hulle volg die Fokeng en die Kwena en ver

wante groepe. Hierna die Taung, Tloung, Kgatla ens. Tans 

word Zoeloeseuns ook toegelaat an die inisiasie te deurloop 

maar dan bekl~ hulle die laaste plek in die plasingsorde bin

ne die nyako. (Vergelyk ook ZietSman 1972 : 102 en 177.) Dit 

is juis weens die plasing van Zoeloeseuns en ander vreenrlelinge 

aan die onder kant van die senioriteitsry dat informante ver

klaar het dat dit so moet wees want hulle is bafihli of nuwe 

aankomelinge. 

In die lig van die feit dat latere intrekkers noc; steeds as 

afsonderlike groepe (ddi1:x>ko)onderskei word en verder met in

agneming van die feit dat hierdie onderskeiding steeds noc; 

erken word, word vervolgens 'n kort uiteensetting van die in

trekkers wat Lesotho en omstreke voor 1820 beset het en waar

van stamlede in die Noord-Vrystaat werk, gegee. Die plasing 

van totangroepe in senioritei tsvolgorde in die nyako ¥.Ord as 

basis gebruik by die behandeling van die voorgeskiedenis van 

hierdie mense. 

(a) Die Fokeng, Kwena en ve:rwante groepe 

volgens Coertze (1971 : 21 - 23) het die Kwena en Fokeng 

in sanehangende verband na ongeveer 1400 suidwaarts be

weeg. Die totems van die Kwena en die Fokeng is in san

mige gevalle dan ook dieselfde, naamlik, Kwena (krokodil). 

Die totems nmutla (haas), morara (wilde druif)en letsa 

(vaal ribbok) korn ook voor (Coertze 1971 : 30, Ellenber-
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ger 1912 : 68 - 9 vergelyk oak Breutz 1954 : 111). Vol

gens stow (1905 : 416) en Ellenberger (1912 : 69 en 307) 

was die Fokeng van Sebetwane se totem morara. 

Volgens Sheddick (1953 : 12) was die Fbkeng reeds in die 

Noord-Vrystaat te Ntsuanatsatsi (Tafelkop naby Frankfort) 

Y.OOIlagtig met die aankans van die Kwena. OOk Ellenberger 

(1912 : 68) beskou die Fokeng as die eerste SWartes wat 

suid van die Vaalri vier inbeweeg het. Volgens Coertze 

(1971 : 31) is dit bes noontlik dat die Fokeng weens on

derhorigheid aan die Kwena laasgenoenrles se totem oarge

nean het. 

Venvante groepe aan die Fokeng en Kwena is die Hlakwana 

en Tshweneng. Iaasgenoercrle is volgens Paroz (1961 : 590) 

oarspronklik uit die Zizi (Nguni) afkanstig wat mettertyd 

deur die Sotho geabsorbeer is. Later het hulle as die 

Maphetla bekend g~rd. Hul totem is egter steeds tshwene 

(robejaan) en hou verband met die mfene wat van Zoeloe

herkans is. Volgens Sheddick (1953 : 76) was die Tshwe

neng (Maphetla) van die vroegste Sotho- (Nguni) -intrekkers 

uit die ooste. 

Uit'n steekproefopname van die familiename van plaasar

beiders in die gebiede van Villiers en Frankfort (tabel 

1) het gebl yk dat 18,0% Kwena, 1 4 ,5% Fokeng en 2,5% Tshwe

neng as familiename dra. In totaal is dus 35, 1 % van die 

plaaswerkers in die gebiede histories aan hierdie oar

spronklike Fokeng/Kwena- en Maphetla-intrekkers verbind

baar. 

Dit is verder oak opnerklik dat die plasing van die Sotho

inisiante in die nyako volgens diagram 1, die Fbkeng eer

ste in senioriteit plaas met die Kwena onmiddellik na 

hulle. Hierdie plasing korresp:>ndeer met die boganelde 

historiese gegewens. (Vergelyk ook Zietsman 1972 : 102 

en 177.) Ellenberger (1912 : 69) sam die posisie van die 

Fbkeng soos volg op : II ••• not wi thstarrling this, they 
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were nruch respected by reason of the antiquity of their 

race and their intellectual qualities. Their dialect 

~s adopted as well as their manners and dress by the 

tribes whose subjects they became. This was especially 

the case among the Bakwena. n 

Navrae wat tydens hierdie navorsing by plaasarbeiders ge

doen is, het getoon dat die draers van die familienaam 

"Mofokeng" steeds met besondere respek beje~ word. 

Soos hierbo aangetoon, staan hierdie respeksp::>sisie van 

die Fokeng in verband met hul historiese voorrang (kyk 

Ellenberger 1912 : 69) asook die huidige senioriteitspo

sisie in die inisiasieskool. Die gevolg hiervan is dat 

die Fokeng/Kwena familiegroepe weens hul tradisionele se

nioriteit en getalsmeerdere posisie in die Noord-Vrystaat, 

erken word as diegene met die grootste invloed waaruit 

IrOOntlike leiers getrek is of kan word. 

In Lesotho was dit juis die Kwena onder Moshoeshoe wat 
as leiers na vore getree het. Hul. geskiedenis is kortliks 

soos volg. Die RWena is n afsplitsing uit die oorspronk

like Hurutsheverband (Coertze 1971 : 23 - 4). Die Kwena 

wat die NOOrd-Vrystaat b.inne::Jetrek het, is afstammelinge 

van die onderdane van Kgabo deur die se kleinseun, Napa 

(jonger broer van fuchudi), wat die Lekoa (Vaalrivier) 

oorgesteek en ham naby Tafelkop (Ntsuanatsatsi) tussen 

die Fokeng gevestig het (Ellenberger 1912 : 18 en 360-1; 

Coertze 1971 : 26). Nap::> se kleinseun (Molano) wat te 

Heidelberg gewoon het, het twee seuns gehad, naamlik, 

Tsulo en Tsulwane. Die starn het later volgens hierdie 

lyne verdeel geraak. Nag later is die starn onder Mona

heng uit die juniorvertakking van Tsulwane herenig waar

ui t hoofsaaklik vier genealagiese afstammelingslyne van 

die M:>naheng ontspring het (Ellenberger 1912 : 75 - 78), 

naamlik : 

(i) die Ntsane wie se nasate Lesotho binnegetrek het; 
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(ii) die Sekake (MokotErli) waarui t Moshoeshoe gestam het 

(Ellenberger 1912 : 99); 

(iii) die Mokheseng (Ratladi) en Manyane wie se nasate ook 

Lesotho ingetrek het en 

(iv) die van Nkopane die seun van Monyane, wat later as 

Moorosi bekend geword het. 

Volgens tabel 1 is tot 18% van die plaasarbeiders in die 

Noord-Vrystaat histories aan die Rwena verbindbaar. 

'!Wee ander groepe wat oak hier inskakel, is die Hlakwana 

en K~ak~a wat oak uit Napa afstam. Die Hlakwana kan uit 

Diserna die tweede seun van Nap:> en die ~akgwa uit Malapa 

die detde seun van Napa. Hulle is dus laer in seniori

tei t as die ander Kwena en sal dus tydens inisiasie oak 

in 'n mindere senioriteitspasisie geplaas word wat inder

daad ook die geval is (Ellenberger 1912 : 385 - 388; 

Paroz 1961 : 140 en 252; Coertze 1971 : 26). 

(b) Die Taung 

Die v~lgende familiegroep in die senioriteitsplasing bin

ne die mophato is die Taung wat een van die groot stanrne 

van die Suid-Sotho uitmaak. Hierdie Taung is nie van die 

Rolongkaptein, Tau, afkornstig nie maar het oorspronklik 

oak van die Hurutshe afgestam en is daaran nader Vel:Want 

aan die Fokeng en die Kwena (Paroz 1961 : 489). Die 

totan (seboko) van ?ie Taung is tau (leeu) en ook kubu 

(seekoei) • 

Die oarspronklike Taung van die Vrystaat het hulle in die 

omgewing van die Kakwatsi (Renosterrivier) in die huidige 

Heilbrondistrik gevestig vanwaar die starn in vier dele 

versplinter het (Ellenberger 1912 : 54; Sheddick : 1953 

13). Die senior starngroep het na Lesotho getrek en is 

later onder Ramokhele by Moshoeshoe ingelyf. 'n TWeede 
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faksie wat later as die Bataung ba Moletsane bekend 

geword 'het, het in twee seksies in die angewing van die 

Vaal- en Vetrivier gaan 'WOOn. Hulle het alhier met die 

Thlaping, en ander Swartes venneng asook met Griekwa, 

Korana en San, bygevolg dat hulle tot 'n hoogsvennengde 

groep uitgegroei het (Ellenberger 1912 : 56). 

Die Taung uit hierdie twee splin. t ,ergroepe het aan die 

begin van die 19de eeu onder Moletsane verenig en tydens 

die Difaqane in die Noordwes-Vrystaat van roof en plun

der gelewe (Oner-Cooper 1966 : 96 - 98). Hulle het ver

skeie kere met die Griekwa saNe 1 as met Mzilikazi in 

botsing gekan. Orpen (1857) berig dat hierdie Taung 

ba Moletsane deur M?ilikazi verwoes is. Volgens Oner

Cooper (1966 : 98) was dit omstreeks 1830. Teen 1936 het 

l-bletsane met ongeveer 150 oorgeblewe volgelinge hom in 

die noordweste van Lesotho onder gesag van Moshoeshoe 

gaan vestig (Omer-Cooper 1966 : 98; Lye en Murray 1980 : 

50 en Sheddiek 1953 : 13). 

Die ander twee splintergroepe van die Taung is, eerstens·, 

die Tsukulu, r-bnne en Ramokhele en, tweedens, die Khuto 

wat in Lesotho (Quthing) gaan woon het (Ellenberger 1912 : 

67; Ashton 1962 : 12). 

Soos ander Suid-Sotho het ook afstanmelinge van hierd.ie 

Taunggroepe na, onder andere, die Noord.-Vrystaat, terug

baveeg, an as plaasarbeiders te gaan werk. Met 'n steek

proefopname van die voorkans van familiename is bevind 

dat ruim 14,6 persent van die plaasarbeiders in die Frank

fortdistrik die familienaam Motaung dra (tabel 1). 

(e) Die Tloung 

Die familienaam Motloung wat vir ongeveer 5,8 tot 6,0 

persent onder die plaasarbeiders in die Noord.-Vrystaat 

voorkan (tabel 1) wys in die rigting van 'n historiese 

skakeling met die Rolong waarui t die Tloung afkanstig 
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is. Volgens die senioriteitsplasing van die Tloung 

binne die m:>phato (Zietsman 1972 : 102 en 177) is die 

Tloung die volgende in die reeks na die Kwena, Fokeng en 

Taung. Die Tloung se seboko is tlou (olifant). Vol

gens Paroz(1961 : 555) is die Tloung afstanmelinge van 

'n Tswanastam met die olifant as totem uit die Rolongver

band. Ellenberger (1912 : 392) dui aan dat die Tloung 

uit die Kaa (Bakaa) wat tydens die leeftyd van Tau van 

die Rolong weggevlug het, starn. Bulle het op hierdie 

staditnn hul totem (seboko) van nota (hamer) na tlou 

(olifant) verander (Ellenberger 1912 : 3.92). Ellenber

ger s~ verder oor die Tloung: "By reason of the disper

sion of the Batloung among other q:-ibes it is not easy 

to collect much trustworthy infonnation alx>ut them .. 

(1912 : 115). 

Volgens die gegewens in tabel 1 behoort bykans 6 persent 

van die plaasarbeiders wat die familienaam Motloung dra 

tot hierdie ou groep. 

(d) Die Kgatla en ve:rwante groepe 

Die Kgatla het soos die Fokeng, verskeie afsplinteringe 

tydens hul trek na die suide beleef (Kriel 1976b : 16; 

Ellenberger 1912 : 347). Die mees praninente stamne in 

hierdie verdelings is die Phuting, Kgolokwe, Sia en die 

Tlokwa. Hierdie vertakkinge vonn die suidelike kanIX>nent 

in die groter Kgatlaverband teenoor die noordelike variant 

bestaande, onder andere, uit die Pedi, Kgatla ba Mmakau 

ens., wat van die Magaliesberge tot in die anstreke van die 

Steelp::>Ortrivier aangetref ~rd (MOnnig 1967 : 10 - 12). 

Volgens Coertze (1971 : 29 - 31) en Mannig (1967 : 13) 

het die Kgatla heelwat later as die Fokeng en die Kwena 

na die suide getrek. Volgens die seniori tei tsplasing in 

die mophato (figuur 1) ~rd die Kgatla as latere intrek

kers aanvaar. Volgens Kriel (1976a : 123) val die Tsote-' 

tsi, Khanye en Mosia in die Kgatlaverband. 
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Volgens gegewens aangaande die voorkans van familiename 

(tabel 1) bestaan daar 'n sterk rroontlikheid dat draers 

van J<gatlafamiliename soos Tsotetsi, Khanye, t-Dsia en an

dere meer as 25 persent van die plaasarbeiders in die 

Noord-Vrystaat uitmaak. 

Volgens Sheddick (1953 : 13) is die oorwig van die af

stammelinge van die suidelike variant van die Kgatla

verband hoofsaaklik tot Lesotho beperk. Die Vrystaatse 

gebiede wat aan die noorde en noordweste van Lesotho 

grens, vonn dan ook diE? belangrikste konsentrasiepunte .. 
van afstanmelinge uit die oorspronklike Kgatlaverband. 

Ter illustrasie kan verwys word na byvoorbeeld die Tso

tetsi uit die Tr~~avariant van die Kgatla wat in die 

angewing van Roadside in die Vrededistrik aangetref word. 

(e) Intrekkers ui t Nguniverband 

'n Groot getal intrekkers ui t Nguniverband het tydens of 

na afloop van die Difaqane veral na Lesotho en die noord

oostelike dele van die Vrystaat beweeg. In hierdie opsig 

kan hoofsaaklik twee groepe onderskei word, naamlik, die 

vlugtende gevegsgroepe tydens die Difaqane en Nguni-in

trekkers wat na afloop van die Difaqane wes beweeg het. 

(i) Vlugtende Zoeloegevegsgroepe 

Zoeloekrygers wat nie 'n op:lrag van Shaka of Dingaan 

kon ui tvoer nie of 'n velds lag verloor, het kon di t 

nie waag em terug te keer nie. Tuis het 'n gewisse 

dcxxl op hulle gewag. an hierdie rede het v lugtende 

gevegsgroepe uit die magsgebied van Shaka en Din

gaan padgegee an hulle elders te gaan vestig. Vol

Cjens Sheddick (1953 : 1 4) tel veral die Hlapo onder 

hierdie groepe wat hulle saam met brokstukke van die 

Ngwane en Hlubi in Lesotho gevestig het. 

(ii) Intrekkers na die Difaqane 
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Die ander hoofstroan Nguni wat in die Vrystaat te 

lande gekom het, het bestaan ui t 'n groot getal Zoe

loe wat na die slag van Bloedri vier nie onder die 

gesag van Mpande \\Ou staan nie maar, volgens Shep

stone (1864 : 90), verkies het an onder die besker

ming van die Boere te gaan werk. Volgens Shepstone 

(1864 : 90 - 91) was hulle meer as 100 000 in getal 

wat ook as Fingo (Zu.amaMfengu - vlugtelinge) bekend 

geword het. 

Hierdie Zoeloe was die lbere baie goedgesind en het 

selfs aan verskeie Basoetoe-oorl~ deelgeneem waarop 

hulle toegelaat is an in die Heilbrondistrik te 

woon (Van Aswegen 1977 : 200; 210 en 215). 

Volgens die genealogie van plaasarbeiders en inlig

ting van infonnante het baie van hierdie "Vrystaat

se Zoeloe" met die Suid-Sotho ondertrou. Enkele 

Zoeloe-infonnante wat ondervra is, het hul histo

riese verbondenheid met die stamme van Kwa-Zulu er

ken maar is nie bereid an sonder meer by die nasio

nale staat in te skakel nie. Daar is tewens gevalle 

gevind waar Zoeloeseuns die mophato van die Suid

Sotho deurloop het. Opnerklik is egter dat hulle 

die laagste senioriteitsposisie in die inisiasie

skool bekl~. Hierdie Zoeloe is blykbaar besig om 

te versotho. 

2.2. 3 Volkerebewegings tydens die Difaqane 

Moshoeshoe het tydens die Difaqane 'n groot getal Suid-Sotho 

onder han verenig roman sy bergvesting Thaba lbsiu. Die ge

bied wes van die Caledonrivier is egter deur Boeretrekkers, 

reste van vlugtende stammetjies en werksoekers uit die Tran

skei, Ciskei en lesotho bevolk (Kriel 1976b : 17; Bilger 

1976 : 182; Lye en Murray 1980 :35; Ellenberger 1912 : 229 v.v. 

Van Aswegen 1977 : 35). 
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Dit bly egter 'n o~ vraag of die Sothosprekendes in die 

Vrystaat net die oppergesag van die KY.tena ver lief geneem het. 

Die huidige navorsing kon nie 'n afdoende antwoord in die 

opsig verskaf nie. Meeste plaasarbeiders het weI historiese 

skakeling met Lesotho. Dit is meesal ook aanduibaar uit hul 

genealogieeen fami liegeskiedeni sse . Hulle is egter nie erg 

gesteld op hul historiese skakeling met Lesotho nie. Ocr die 

alganeen duur die staat van ongeorganiseerdheid van voor die 

Difa~e nag steeds voort. 

2.2.4 Die karns van die Blankes 

Die Blahkes het nie eensklaps op die Noord-Vrystaatse toneel 

verskyn nie. Benewens s~delinge en reisigers het jagters 

voor 1830 tot ver oorkant die Oranjerivier beweeg. Trekboere 

in die Noord-Kaap het sporadies met hul vee oor die Oranje 

beweeg en samnige het hul ook daar begin vestig waar reeds 

van, onder andere, Suid-Sotho as plaasarbeiders gebruik ge

maak is. Bilger (1976 : 165) wys daarop dati Sothopersone 

reeds in die beginjare van Moshoeshoe I na die Kaapkolonie 

gegaan het, an op plase te werk. wat die Noord-Vrystaat be

tref, kan hierdie ontwikkeling eers na die gebiede deur die 

Voortrekkers in besit geneem is. Tydens die Groot Trek was 

tewens die hele Vrystaat onbevolk en is dit hCX)(jstens deur 

nanadiese Sanstanroe as jagveld benut (Ellenberger 1912 : 16 -

17) • 

Die gebied was verder oak die deurpad van vlugtende en veg

tende hordes voor die kans van die Voortrekkers. Tereg wys 

Tinley (1942 : 52) daarop dat okkupasie moontlik geword het 

nadat die Blankes die oorlogvoerende swartes tot rus gebring 

het. Na die okkupasie van die gebied van die Vrystaat is 

Swartes en hul gesinrie taegelaat am hulle op plase as 

plakkers of plakkerdiensbodes te vestige Hierdie Swartes is 

regtens as onderdane van die Vrystaatse Republiek beskou en 

is hierdie p::>sisie as scrlanig deur die swartes aanvaar (Van 

Rooyen 1955 : 27; Van Aswegen 1977 : 28). 
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Hierdeur het groot getalle Swartes pennanent onder Blanke 

invloed gek.an. Min of geen van hierdie Swartes sou weer uit 

eie beweging na hul herkansgebiede teruggaan nie (Van Aswegen 

1977 : 246 - 7). In der waarheid het die brokstukke van starn

metjies wat by die Boere 'n heenkome gevind het, glad nie 'n 

tuisgebied van hul eie gehad of erken nie. 

2.2.5 Finale beslag en huidige posisie van die plaasarbeiders in die 

Noord-Vrystaat 

Die historiese oorsig van die Suid-Sothosprekende plaasarbei

ders waaraan tot dusver aandag gegee· is, dui op die ui ters 

kamplek.se aard van hul samestelling inqien enigsins van 'n 

sanegestelde groep gepraat kan word. 

Die totstandkaming van 'n Swart arbeiderskorps in spesifiek 

die Noord-Vrystaat was moantlik weens verskillende faktore. 

Eerstens was die Jroterwordendegetal van Blanke boere wat 'n 

arbeidsintensiewe 1:x>erderypraktyk beoefen het, belangrike 

werkgewers vi.r OI].geskoolde arbeiqers. Die beskikbaarheid van 

ongeskoolde arbeidsgeleenthede het dit vir menige Swarte 

IroOntlik gemaak an op die plase 'n heenkane te vind. TWeedens 

is die besondere gebiede beveilig deur die verdrywing van die 

San, die verbrokkeling van die Tlhaping-, Griekwa- en Korana

verbande asook die verbreking van die mag van die hordes van 

Dingaan en Mzilikazi (Van Aswegen 1977 : 104). 

Onder bogemelde anstandighede het Swartes uit verskillende 

stamverbande en van verskillende etniese herkans oor die 

Vrystaatse gebied versprei geraak. Die kleiner Sothostamme

tjies wat verstrooid geraak en verjaag is en nie by die nasie

bouproses van Moshoeshoe ingetrek is nie, het as aIrDrfe enti

teite onder die Boere versprei. Hulle getalle is aangevul 

deur latere Ngunivlugtelinge wat aan die terreur van Dingaan 

wou ontkom en vir beskenning, veral na die slag van Bloedri

vier (1838) verkies het an onder die gesag van die Blankes te 

staan (Shepstone 1864 : 90 - 91). 
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Die belangrikste faktor wat swartes na plase laat trek het, 

was egter hongersnocd en annoede. Tinley (1942 : 50) wys 

daarop dat boerdery in die toevlugsoorde waar die vlugtelinge 

tydens die Difaqane gaan skuil het, nie in hul voedselnoocl 

kon voorsien nie. Verbeterde landboumetooes van die Blankes 

kon egter in hierdie behoeftes voorsien 

1976b : 17). 

(Kyk ook Kriel 

Die Boere het swartes uit enige etniese verband as arbeiders 

aanvaar. Die onderskeiding tussen etniese groepe soos dit 

vandag algerneen gebruik word, is tewens glad nie deur die 

eerste Boere getrek nie. Hierdie Swart arbeiders sou voort

aan verwyder van hul oorspronklike stamverbande voortbestaan. 

Nieteenstaande die feit Van losse groepe en individuele ver

spreiding is dit nogtans moontlik an arbeiders se oorspronk

like verbande na te ppeur. 

Uit die bostaande uiteensetting is dit duidelik dat meer as 

66 persent van die Suid-Sothosprekende plaasarbeiders histo

riese skakeling met die oudste intrekkers in die Noord-Vry

staat het. Blykens navrae by inforrcante is die werkers self 

egter nie op die hoogte van hierdie feite nie,wat egter nie 

beteken dat hulle nie belangstel nie. 

2.3 Oemografiese verspreiding 

2.3.1 Inleiding 

Die verspreiding van Swartes soos in die volgende tabelle 

aangetoon word, is gebaseer op die gegewens van die 1980-

sensusopnarne. Die aanbieding van die enkele statistiese 

gegewens het ten doel an die alganene verhouding tussen die 

verskillende samestellende dele van die Swart arbeiderskorps 

aan te toon ten einde die voorafgaande historiese oorsig savel 

as die hieropvolgende sosio-kulturele aanduidings in relatiewe 

perspektief te stele 
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Du Toit (1982 : 42) het bevind dat swartes in die reel nie ver 

van hu1 gelxx:>rteplaas af wegtrek nie. 

2.3.2 Demografiese sameste11ing van Swartes in die Vrystaat 

In tabel 2 word die etniese sames telling en verspreiding van 

alle Swartes in die Vrystaat aangedui. Hierui t kan afge1ei 

word dat 'n studie van Suid-Sothosprekende Swartes in die Noord

Vrystaat as verteenwoordigende groep, ook waarde vir die res 

van die Vrystaatse arbeiderskorps inhou. 

Daar was in 1980 154 789 Swartes in QNaqwa W'OOnagtig waarvan 

137 571 Suid-Sothosprekend is. Dit is 9,4% van die totale 

Vrystaatse Suid-Sothobevolking. 

TABEL 2 

VERSPREIDING Vl® SWARrES IN DIE CNS VOffiENS HUIsrAAL 

HUISTML PERSENrASIE GErAL 

Xhosa 14,6 214 605 

zoe1oe 9,9 145 723 

swazi 0,4 5 447 

S. Ndebele 0,7 9 878 

N. Ndebe1e 0,3 4 606 

N. Sotho 0,6 9 459 

S. Sotho 61,3 901 597 

Tswana 8,7 127 376 

Tsonga 0,5 6 567 

Ven:'ia 880 

Ander 3,0 42 956 

'IDl'ML 100,0 1 470 956 

Die to tale Suid-Sothosprekende bevolking van die RSA was in 

1980 1 792 687 wat daarop dui dat 50,3 persent van aIle Suid

Sothosprekendes in die Vrystaat en QNaql{a W'OOnagtig is. Verder 
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was slegs 7,7 persent van die Suid-Afrikaanse Suid-Sotho in 

hul eie nasionale staat woonagtig. 

Die verspreiding van SWartes binne die gebied waar hierdie 

navorsing onderneem is, verskyn in tabel 3. 

Dit is opnerklik uit die statistiek dat die Zoeloe veral in 

die Frankfortdistrik en angewing gekonsentreer is. Di t is 

bekend dat die Fingo na die Difaqane na hierdie gebiede getrek 

het en blykens die statistiek sedertdien nie baie verspreid 

geraak het nie (Vas Aswegen 1977 : 210). 

TABEL 3 

GIDGRAFIESE VERSPREIDI~ VAN SWARI'ES IN DIE ONIWIKKELINGS

RMDSGEBIED VAN ORANJE-VAAL VOLGENS DISTRIKTE : 1980 

TAALGIDEP 

DISTRIK s.saroo XIDSA ZOEIDE TSWANA ANDER 'IDI'AAL 

PERSENrASIE 

BarHAVILLE 70,4 14,7 5,6 7,7 1,6 50 188 

VIWOENSKRCX)N .. 59,6 23,6 4,9 7,8 4,1 49 271 

I<roCNSTAD 75,8 7,9 8,3 5, 1 2,9 77 945 

VREDEFORr 49,4 29,4 10,0 8,1 3,1 14 234 

KOPPIES 74,5 12,8 8,5 1,9 2,3 21 079 

PARYS. 55,4 19,2 11 ,8 10,1 3,5 23 683 

SASOLBURG 54,5 17,6 15,7 3,2 8,8 41 079 

HEILBRON 70,3 5,7 22,0 1,2 0,8 32 782 

LINDLEY 76,8 0,8 21,2 0,4 0,8 31 221 

REITZ 66,6 0,8 31,5 0, 1 1,0 27 238 

FRANKFDRr 57,6 8,4 30,4 0,3 3,3 39 159 

VRFDE 49,4 1 ,0 43,3 0, 1 6,2 39 849 

BEI'HLEHEM 73,0 0,8 25,6 0,2 0,4 65 611 

HARRISMITH 46,4 0,6 49,2 0,1 3,7 65 428 

'IDI'AAL 63,4 8,6 21,5 3,1 3,4 578 767 
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In tabel 3 word die persentuele aandeel van elke taalgroep in 

die regsgebied van die Oranje-Vaal Ontwikkelingsraad aangedui. 

Suid-Sothosprekendes vorm die oorgrote meerderheid (63,4 per

sent) van die totaal. 

Die verspreiding van nie-stedelike SWartes oor die navorsings

gebiErl verskyn in tabel 4. Uit die gegewens is dit duidelik 

dat die plattelandse verspreiding naby ooreenstem met die al

ganene verspreiding soos in tabel 3 aangedui word. 

TABEL 4 

GEXXiRAFIESE VERSPREIDING: NIE-STEDELIKE· SWARrES IN DIE ONIWIK

KELINGSRAADSGEBIED VAN ORANJE-VAAL VOLGENS DISTRIIcr'E : 1980 

TAALGROEP 

DISTRIK S.sarID XlDSA ZOEIDE TSWANA ANDER TOrAAL N 

PERSENI'ASIE 

OOTHAVILLE 68,5 17,0 6,1 6,6 1,8 38 771 

VIIJOENSKROON 69,9 19,2 4,5 5,5 4,9 31 605 

KROONSTAD 79,2 9,4 8,5 1,0 1,9 35 496 

VREDEFORr 48,6 33,4 10, 1 5,1 2,8 12 086 

KOPPIES 73,2 14,0 9,3 0,9 2,6 17 916 

PARYS 53,0 24,0 15,3 3,5 4,2 10 610 

SASOLBURG 57,4 18,0 16,6 1,9 6,1 22 313 

HEILBIDN 68,4 6,1 23,9 0,9 0,7 26 648 

LINDLEY 75,0 0,7 23,4 0,3 0,6 19 479 

REITZ 70,1 0,9 28,2 0,1 0,7 22 581 

FRANKroRI' 60,0 7,6 29,1 0,2 3,1 32 210 

VREDE 51,8 1,0 43,2 4,0 33 767 

BErHLEHEM 76,4 0,6 22,6 0,4 33 692 

HARRISMITH 48,3 0,5 50,2 0,2 0,8 52 132 

TOrAAL 64,3 8,8 23,1 1 ,7 2,1 389 306 
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Sanmige skrywers, byvoorbeeld Schoenan (1963 : 18 - 21) en Tin

ley (1942 : 61 - 2) beweer dat wetsbe:r;alings verantwoordelik 

was vir die konsentrasie van besondere groepe Swartes in 'n 

spesifieke gebied. In die verband word veral verwys na, onder 

arrlere, die bepalings oor toestraningsbeheer in die SWartes 

(Stadsgebiede) Konsolidasiewet, no. 25 van 1945 (artikel 10) 

asook na veral die be:r;alings van artikel 9 van die voonnalige 

Wet op die Afskaffing van Passe en KoOrdinering van Dokumente, 

no. 67 van 1952, soos gewysig (Kyk ook Language 1963 : 75). 

Volgens hierdie bewerings sou beperkende wetgewing die grootste 

enkele oorsaak vir die aanwesigheid van 'n besondere groep Swar

tes in 'n spesifiek.e gebied wees. Plaasarbeiders kon in elk 

geval vrylik tussen plase rondbeweeg. Die langdurige teen

woordigheid van baie van· hierdie mense in 'n spesifieke gebied 

kan eerder aan 'n onwilligheid an hul bekende angewing te ver

laat, toegeskryf word. 

2.4 Skakeling ten opsigte van historiese verband en demografie 

Uit die erkenning van seboko of totemsenioriteit binne die inisiasie

skool is dit duidelik dat daar weI 'n mate van skakeling met die ou 

tyd bestaan. Opnerklik is dat die orde waarin inisiante (ba1:x:>10'-

t~) in die nyako (slaapruimtes) geplaas word ook dui op die na

werking van die volgorde waarin ou stanme oor die Vaalrivier getrek 

het. 

Die vr~ verbande waarin Swartes uit die anstreke van Lesotho die 

Noord-V:rystaat binnegetrek het, is n03' in die familiename wat in 

die gebied aangetref word, aanduibaar. Verder toon die statistiek 

(tabelle 2 en 3) dat lede van aIle etniese groepe in die Noord

Vrystaat ~n en werk. 

Bogemelde faktore het 'n groat bydrae tot die uiters komplekse aard 

van die plaasarbeiders in die gebied onder bespreking gelewer wat 

in aanmerking by enige ontwikkelingsbeplanning van die spesifieke 

plaasarbeiders geneem moet word. 
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AFDELING B 

soorQ-KULTURELE SKAKELING VAN PLAAS

ARBEIDERS 

IroFSTUK 3 

S~NG'0P SOSIALE GEBIED 

Die tem "sosio-kulturele skakeling" is spesifiek gekies met die oog 

op die bestudering van die Suid-Sothosprekende plaasarbeiders in die 

Noord-Vrystaat in hul totale kul turele anvang. 

Vroefu'e navorsers het ten aansien van bogerrelde uitgangspunt die 

standpunt gehuldig dat spesifiek die Sotho-plaasarbeiders geen bande 

met die voonnalige reservate het nie (Kyk byvoorbeeld Van Rooyen 

1955 : 9). Uit die gegavens van hierdie navorsers blyk egter dat 

hulle bedoel dat geen direkte fisiese kontak met die gemelde gebiede 

in stand gehou is nie. 

Dieselfde opvatting ~rd by resente navorsers aangetref. Gordon 

Young (1977 : 181) waag die stelling, met verwysing na die sogenaanrle 

"Sonskyn-landgoed" wat hy bestudeer het, naamlik : "There is no 

evidence that these workers have any connection with their respective 

I hanelands I or reserves." Hy rnaak egter 'n volledige opgawe van die 

etniese samestelling van die werkers op "Sonskyn" en verwys ook na 

die feit dat die algemene amgangstaal op die Iandgoed Suid-Sotho is. 

AI sou hierdie gegewens van Young niks anders bewys nie, word die 

etnies-historiese skakeling en verband met huistaal tog weI daardeur 

bevestig. Informante wat tydens hierdie ondersoek ondervra is/het 

egter belangstelling in hul etnies-historiese herkams getoon en het 

naas die erkenning van die senioriteit van hul diboko (kyk hoofstuk 

2 en Zietsman 1972 : 1 03 en 177) oak op ander wyses h<XX'jagting vir 

hul etniese verband. 

In die lig van laasgenoerrde opnerking word in die volgende weergawe 

van die navorsingsgegewens gepcx:x:J an die klan te plaas op die skake-
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lingslyne van die plaasarbeiders wat ondervra is. an hierdie rede 

word gepoog an die belangrikste fa sette van hul lewenswyse te betrek. 

3.2 Sosiaal-organisatoriese verbande 

3.2.1 Inleiding 

In hierdie afdeling word eerstens die huwelik as voorstadium 

tot gesinsvorming behandel. Die vereistes van huwelikslui

ting, inisiasieskole, huweliksvonne en seremonies, inwoning 

na en verhoudings binne die huwelik asook breere verwantskaps

verbande word behandel,waardeur gepoog word an die aanwesig

heid van besondere skakelingslyne te identifiseer en te evalu-

eer. 

3.2.2 Die huwelik as voorstadium tot gesinsvorming 

Met die oog op die identifisering van sosio-kulturele skake

lingslyne by die plaasarbeiders word die huwelik as vertrek

punt geneem. Die huwelik is steeds een van die belangrikste 

gebeurtenisse in die lewe van plaasarbeiders waardeur penna

nente verbintenisse (bloedverwantskap en aanveJ::Wantskap) tot 

stand kane Huweliksluiting is 'n belangrike sosiale geleent

heid waar ontmoetings tussen groot getalle mense plaasvind. 

Huweliksgeleenthede bring groot getalle mense tydens die 

gepaardgaande feeste waar die bruid aan die bruidegom oorhan

dig word, bymekaar. Dit staan bekend as die mokete wa bohadi 

of kortweg lehadi. 

Die hawelik kan egter nie beskryf word sonder an na die aan

loop tot 'n huwelik te verwys nie. Derhalwe vx:>rd vervolgens 

eers aandag gegee aan die vereistes waaraan voldoen moet word 

voordat twee jongmense 'n huwelik kan aangaan. Ook word nage-

. gaan hoe te werk gegaan word an aan die eise wat deur die ge

meenskap ten opsigte van 'n huwelik gestel word, te voldoen. 

Sake soos die deurloping van inisiasie (ho bolotseha) kan der

halwe ook bier vir behandeling ter sprake. 
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3.2.3 Vereistes by huweliksluiting 

Dit gaan hier em die ideaal wat deur plaasarbeiders gestel 

word waaraan persone wat van voomemens is an in die huwelik 

te tree,rroet voldoen. Dit is egter nie altyd vir jongrrense 

moontlik an aan die ideale en volledige vereistes te voldoen 

nie en daaran kan daar seIde indien ooi t 'n egtelike verbinte

nis tot stand wat aa.n al die gestelde vereistes ka ho nyala 

hantle, an mooi te trou, voldoen. Sekere minimtunvereistes 

vir die aangaan van 'n wettige egtelike verbintenis word egter 

deur die plaasarbeiders as essensieel beskou. Hierdie minimum

vereistes waaraan voldoen moet word, word uit die beskrywing 

van werklike gevalle wat bestudeer is, n~ vore gebring. 

(a) Bevoegdheidsvereistes 

Volgens Eloff (1977 : 156) is die bevoegdheid an te mag 

trou gewoonlik gekoppel aan die volwassenheid (ouderdan) 

van 'n persoon. an as volwasse beskou te word, word sekere 

kri teria aangel~ waaronder, benewens die bereiking van 'n 

sekere ouderdan, meestal ook die deurloping van 'n bepaal

de seremonie (soos 'n inisiasieskool) of een of ander ver

eiste wat 'n man of meisie bekwaam tot die huwelikslewe 

sal rnaak, gestel. Volgens Eloff (1977 : 156) kan verplig

te krygsdiens na afloop van 'n inisiasiehanaeling nag as 

'n verdere vereiste aan die man gestel word. 

Die vereistes wat by die Suid-Sothosprekende plaasarbei

ders gestel word, word vervolgens van nader beskou. 

(i) Volwassenheidsvereistes 

(1) Algemeen 

Die. bereiking van volwassenheid word nie deur 

aIle plaasarbeiders op dieselfde lees geskoei 

nie. Waar die deur loping van inisiasie (polIo) 

tot anstreeks die helfte van die negentiende 

eeu waarskynlik die belangrikste seremonieHe 
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instelling van die Suid-Sotho was en streng 

as voorvereiste tot huweliksluiting gegeld het, 

het die klem sedert die karns van die Franse Sen

delinge (Kereke ya Fora), na meer westersge

kleurde standaarde verskuif. VOlgens Ashton 

(1952 : 55) en Coates (1966 : 106) is lidmate 

van die kerk totaal verbied am hul kinders te 

laat inisit:::er (ho bolotsa). Hierdie verbcrl op 

inisiasie wat ook deur sendelinge van die N G 

Kerk in die Oranje-Vrystaat op hul lidmate van 

toepassing gemaak is, het onder andere, daar

toe aanleiding gegee dat n drieledige praktyk 

ten opsigte van lebollo ontstaan het. Eerstens 

word die indruk deur die lidmate gewek dat ini

siasie grootliks laat vaar is. Andersins word 

die kinders van lidmate heimlik na n inisiasie

skool gestuur. In die laaste plek word n ini

siasieskool gereel ongeag die gevolge wat dit 

vir die ouers ten opsigte van kerklike tughan

delinge inhou. Inisiasieskole kan tewens al

gemeen en gere~ld in die Noord-Vrystaat voor. 

Tydens ondervraging kon infonnante sonder aar

seling die presiese plaas in sy amgewing aandui 

waar gereeld inisiasieskole vir seuns gehou 

word. Die deur loping van n inisiasieskool geld 

egter nie rreer as eis vir huweliksluiting nie. 

Die inrigting van n inisiasieskool (mophato) 

word vervolgens in hooftrekke behandel. 

(2) R~ling van n inisiasieskool vir seuns 

Met die oog op die identifisering van moontlike 

skakelingslyne tussen plaasarbeiders anderling 

of tussen plaasarbeiders en inwoners van stede

like gebiede en nasionale state is by die on

dervraging van infonnante klan geplaas op vera! 

die metcxies van kamnunikasie wat gevolg word an 
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'n inisiasieskool te kan hou. Volgens die in

fonnante is dit slegs in die geval van die ini

siasie van seuns dat 'n spesifieke plek, weg van 

die huis af, noodsaaklik is. 

Die r~lings ten opsigte van 'n inisiasieskool 

vir seuns kan op twee wyses geskied. Die tra

disionele wyse is waar op bevel van die kaptein 

'n leoollo-geleentheid gereeH word (Z ietsman 

1972 : 132). Kapteinskappe kan egter nie op 

die plase voor nie en is die plaasarbeiders op 

hulleself aangewese vir die inrigting van 'n 

nophato (inisiasieskool). Waar in 'n spesifieke 

gebied 'n plaasarbeider woon en werk wat gereeld 

dieinisiasieskool hoo, sal hy by die afslui

ting van 'n m::>phato 'n vel:ken.ning doen ten' opsig

te van die noodsaaklikheid an 'n lel::x:>llo-geleent

heid vir die daaropvolgende j aar te reel. In

dien aanwesige ouers genoeg ondersteuning daar

voor het, word 'n voorlopige plek en datum be

paal waar die babalotsi (ouers wat kirrlers na 

inisiasie stuur) sal vergader. Hierdie ge

leentheidsleier of mosue (ook ramophato) vervul 

dus in 'n sekere sin een van die tradisionele 

funksies van 'n kaptein. Hierdie reE!lingsrreto

de word vol gens die informante in die Roadside

gebied nCXj in die Vrededistrik gevolg. Ziets

man (1972 : 132) het hoofsaaklik met hierdie 

metooe in Clocolan te doen gekry. 

In gebiede waar 'n mosue nie pennanent beskik

baar is nie, word die reE!lings slegs deur die 

ouers self getref. In laasgenoarrle geval word 

die lel::x:>llo nie noodwendig altyd op dieselfde 

plaas gehou nie en ook nie noodwendig deur die

selfde persone gereel nie. Wanneer jong seuns 

ryp is vir inisiasie (12 - 18 j) sal Of die ou

ers wat dit so verkies, hul seun(s) aans~ dat 
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dit tyd geword het vir ho bollotsa ~f die 

seuns sal in die veld gaan wegkruip (ho qatjha) 

scrlat hul ouers na hulle rnoet gaan soek en 

daarvan sal aflei dat hulle begeer an inisiasie

skool toe te gaan. Volgens infonnante gebeur 

dit tans al meer en rreer dat seuns (veral skool

maats) op eie houtjie na 'n inisiasieskool, wat 

elders gehou word, gaan (ho iF9lotsa) . 

Die bekendmaking van die tyd en plek van 'n 

lebollo geskied gewoonlik tydens 'n feesgeleent

heid waar 'n groat getal mense ui t die omgewing 

teenwC>Oi'dig is. Dit is gewoonlik tydens 'n 

huweliksfees (mokete wa bohadi) of tydens 'n 

skoolfunksie. Di t word deur samnige infonnan

te beweer dat selfs by 'n kerklike geleentheid 

(nagmaal) bekend gernaak word dat 'n inisiasie

skool op hande is. 

(3) Vereistes tot toelating en statusdifferensiasie 

'n Minirmnnooderdan van 12 jaar en tekens van ge

slagsrypheid verleen aan 'n persoon toelating 

tot 'n mophato. Die pranotor (mosue) sal egter 

daarteen waak dat ongewenste persone soos voort

v lugtiges voor die gereg of oproennakers (ba 

etsan~ moferefere)nie in sy mophato gehuisves 

sal word nie. 'n Gebruik wat volgens infonnan

te in die laaste tyd al meer en meer voorkan, 

is om ook seuns ui t ander etniese verbande as 

net die Sothoverband in die mephato op te neem. 

Dit geld veral die opname van Zoeloeseuns. 

Informante oor die hele navorsingsgebied was 

tydens die veldwerk die mening toegedaan dat 

enige swarte welkan is an die lebollo van die 

Suid-Sotho te deur loop. Hierdie gebruik is 

in teens tel ling net die bevinding van Zietsman 
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(1972 : 102 - 103), naamlik, dat hoogstens 

Tswanastarnlede toelating tot n mophato kan 

verkry. 

Die reEHings van n inisiasieskool verloop nor

maalweg soos volg. Die mans wat die re~lings 

op hulle geneem het, sal een uit hul geledere 

vra an net sy mongadi (baas) te reel an op sy 

plaas lebollo te mag hou. As die boer daartoe 

instem, wat seIde problerne oplewer, sal met die 

finalisering van die r~lings voortgegaan ward. 

Kinders uit stede en dorpe is welkan an ook in 

te skakel maar di t gebeur nie dikwels nie. 

Volgens Zietsman (1968 : 31) kan die mindere 

belangstelling van stedelike swartes daaraan 

toegeskryf ward dat "geleerde" Sotho's verkies 

an die besnydenis in n mo::lerne hospitaal te 

ondergaan eerder as om hulle aan die anslag

tigheid van n inisiasieskool te onderwerp. 

Die lebollo duur tussen 3 en 4 weke en die 

koste daaraan verbonde is ongeveer R5. 00 per 

inisiant. Hierdie geld word hoofsaaklik vir 

die fees wat aan die einde van die verrigtinge 

gehou word, aangewend. 

Die kundigste van die aanwesige vaders neem die 

leiding op hom ten opsigte van die algernene 

reelings. Die werklike besnydenisoperasie (ho 

qaqanya) word deur enigeen van die aanwesige 

vaders gedoen. n Skerp mes of skeennesletrllretjie 

word vir hierdie doel gebruik. 

Bedags werk die vaders en die seuns hou hulle

self besig in die veld. Slegs saans kan die 

ouers om met die verrigtinge te help. Onder

rig oor byvoorbeeld die huwelik, gedrag teenoor 

die boer en sy vrou, teenoor ander vroue ens., 

is van die belangrikste sake wat aangeroer word. 

 
 
 



-45-

Die afslui ling is 'n algernene fees wat deur by

kans die hele argewing se swartes bygewoon 'MJrd. 

As sodanig word ruim geleentheid vir onderlinge 

sosiale verkeer geskep. 

Die statusposisie binne die rnophato word steeds 

gehandhaaf soos in diagram 1 Ckyk bylae B: 172) 

aangetoon word. Dit is opnerklik dat die pla

sing van inisiante in die rnophato eerder vol

gens seboko-senioriteit geskied en nie volgens 

stamaanhorigheid soos deur Zietsrnan (1972 : 103) 

beweer 'MJrd nie. 

Volgens die infonnante is di t hoogsonwaarskyn

lik dat verteenwoordigers uit aIle totemver

bande (diboko) tydens 'n spesifieke rnophato aan

wesig sal wees. Opnerklik is dat Zoeloe-inisi

ante 'n posisie aan die onderkant van die senio

ri tei tsry innean. Die rede hiervoor is, vol

gens die ouer infonnante, andat die Zoeloe ba

fihli (laatkarmers in die Vrystaat) is. Op na

vraag ten opsigte van die toelating van ander 

etniese groepe tot die lebollo is die volgende 

redes verstrek, naarnlik, (1) veral Zoeloeplaas

arbeiders registreer toenemend as burgers van 

Q..vaqwa en voel daarcrn tot Sothogebruike aange

trokke. (2) Die Zoeloe het nie inisiasieskole 

nie en jong selIDS wat hulleself laat inisieer I 

registreer onmiddellik daarna as burgers van 

C0Yaqwa. (3) Zoeloeplaaskinders wat met Sotho

kinders op skool bevriend geraak het, gaan· na 

afloop van hul skoolonderrig, saam met hul maats 

na die lebollo. (4) In die laaste instansie 

bevind ander etniese groepe, volgens die infor

mante, hulle in "Sothogebied" en onderwerp hulle 

hulself daarcrn aan Sothogebruike. 

Die besondere bevoorregte posisie van die Fokeng 

binne die mophato is opvallend. Di t verklaar 
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deels die besondere mate van respek waannee 

plaasarbeiders die Fbkeng behandel. Hierdie 

respeksbetoning hou, volgens Ellenberger (1912 

69), verband met die feit dat die Fbkeng die 

vroegste intrekkers van die tradisionele Suid

Sothogebied is. 

Volgens die infonnante bring gesamentlike ini

siasie nie groter samehorigheid tot stand as 

wat reeds voor die aanvang van die lebollo be

staan het nie. Daar heers egter tog weI 'n groot 

mate van lojaliteit tussen bathaka (mede-inisi

ante) onder ling • 

(4) Inisiasie (ho bolotsa) en huweliksluiting 

Volgens die infonnante is inisiasie nie meer 

nodig vir twee jongmense an in die huwelik te 

tree nie. Jongmense besluit tans self oor hul 

toekomstige huweliksmaats (ke ditaba tsa bona -

dit is hul eie sake). Dit was ook die bevin

ding van Buys (1 981 : 158) ten opsigte van die 

Tlokwa in ~aqwa dat die keuse van 'n huweliks

maat by die egliede self berus en hulle nie ab

soluut aan die goedkeuring van hul ouers of 

familie gebonde is nie (1981 : 159). Dit word 

egter deur die plaasarbeiders as 'n goeie ding 

(ntho e ntle ) beskou indien inisiasie weI deur

loop is vOlDr die aangaan van 'n huwelik. 

(5) Reelings ten opsigte van inisiasie vir dogters 

Inisiasieskole vir meisies kan algemeen in die 

navorsingsgebied voor. Volgens vrooe-infonnan

te word selfs meisies wat in die SWart stedeli

ke woongebeide gebore is en aldaar opgegroei 

het gereeld tot die mephato vir meisies toege

laat. Die reelings word deur vroue plaaslik 

getref en in die meeste gevalle bestaan die 
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mephato uit 1 0 tot 12 meisies (sans ook ge

trOJde vroue) wat by een van die plaaswerkers 

se huise oor 'n tydperk van 3 weke die verskil

lende seremonies deurloop en die nodige in

struksies, veral insisiasieliedere (bakoma) leer. 

Die re~lings in verband met die mephato vir mei

sies word deur genabuurde vroue getref en ty

dens 'n fees (mokete) of deur bocx:1skappe van 

plaas tot plaas te stuur, bekend gemaak. Al 

die verrigtinge gedurende die drieweekse inisia

sieperiode staan onder leiding van vroue wat 

reeds inisiasie deurloop het. Na afloop van 

die rnophato, wat gewoonlik met 'n fees afge

sluit word, keer almal na hul huise terug. 

Geen langdurige vriend~psbande, hegter as wat 

voor die aanvang van die rnophato bestaan het, 

, word deur die gesamentlike deurloping van 'n 

inisiasieskool vir meisies gesluit nie. Die 

kcmnentaar van info:r:mante in die verband is 

eenvoudig net ho Ie !~e Ie fele (as dit klaar 

is, is dit klaar). 

(6) Ouderdom by huwelikslui ting 

Informante stel die geskikste ouderdam vir 

seuns an in die huwelik te tree op 22 jaar. Wat 

meisies betref,is daar benewens fisiese volwas

senheid nie 'n vaste nonn nie. As 'n jong man 

met 'n sekere meisie wil trou,dan staan die ouers 

nie in sy pad nie, want "ha 0 rrmatIa, 0 mmatla" 

(as hy haar wil he, dan wil hy haar h~), onge

ag haar ouderdan. As die ouers weier, mag hy 

haar dalk gaan "steel" (ho rno shobedisa)en dit 

is nie 'n "m<x:>i" manier om te trou nie. Al is 

die meisie nag op skool sal sy die skool sum

mier verlaat an te gaan trou ongeag hoe oud sy 

is en of sy 'n sekere onderwyspeil bereik het. 
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Volgens Zieb3Itlan (1968 : 33) trou meisies oor 

die alganeen wanneer hulle die ouderdom van 17 

jaar bereik het. Hierdie bevindings is in 

hoofsaak in ooreenstemning met die gegewens van 

Buys (1981 : 146 - 7) ten opsigte van die 

Tlokwa van ~aqwa. 

(ii) Arrler bevoegdheidsvereistes 

Daar is tans ook ander oorwegings tot erkenning van 

die bevoegdheid am n huwelik te sluit wat op die 

spel kame Dit geld by uitstek die bevoegdheids

vereistes wat aan die man gestel word. Die bywo

ning van n rrodeme skoal; die ontvangs van n rede

like salaris en die besit van identiteitsdokumente, 

word as belangrik beskou voordat n man sy vader kan 

versoek am namens ham huweliksonderhandelings met 

sy toekomstige skoonouers aan te gaan. Infonnante 

van beide geslagte beskou die ontvangs van n rede

like salaris van groat belang amdat sy ouers nie die 

addisionele versorgingslas van n man, vrou en klein 

kindertjies ook nag op hulle kan neem nie (Sien 

ook Zietsman 1968 : 32 en Buys 1981 : 156 - 8). 

(b) Verbode en aanbevole huwelike 

Geen vonn van tradisionele aanbevole of voorkeurhuwelike 

kon by die infonnante teruggevind word nie. Die kruis 

neef-niggiehuwelik wat deur Zietsnan (1968 : 37) ten op

sigte van die Suid-Sotho van Clocolan as n gewilde voor

keurhuwelik bestanpel is, word, sover vasgestel kan word, 

glad nie meer in die Noord-Vrystaat as sodanig beskou nie. 

Die verdwyning van voorkeurhuwelike is n algemene verskyn

sel wat reeds deur Sheddick (1953 : 36) en Van Rooyen 

(1955 : 34) waargeneem is, naamlik, dat die jongeres nie 

meer aan tradisionele voorskrifte van die linie (leloko) 

gebonde is nie. Die infonnante het egter aangedui dat 

hulle voorkeur daaraan gee dat hul kinders huweliksmaats 

op dieselfde of n naburige plaas xroet neeIn. Volgens hulle 

 
 
 



-49-

bly die families dan gerieflik naby mekaar. Dit was oak 

die bevirrling van Zietsrnan (1968 : 37) dat voorkeur aan 

nabyw'Onerrie persone as huweliksmaats g~ee word. 

Ten opsigte van verbodsbepalings geld die verbod dat n man 

nie met sy kgai tsedi mag trou nie. (Kyk verwantskaps

terminologie verderaan). Die verbodsbepalings geld ver

al ten opsigte van die dogters van n man se vader se ouer 

broers of van sy rroeder se ouer susters. Volgens Ziets

man (1968 : 39) word hierdie dogters as die van n man se 

ramokgolo en van sy mamokgolo beskou en is daarcm vir hom 

as huweliksmaats uitgesluit. 

(c) Vrye keuse van huweliksrnaats 

Die vryheid van keuse van n huweliksmaat word tans alge

meen onder plaasarbeiders in die Noord-Vrystaat aangetref. 

Ouers laat die keuse van n huweliksmaat geheel en al in 

die hande van die kinders self. Volgens die infonnante 

seek n man self vir han n vrou en mag hy byna met eni(jie

mand van sy eie keuse trou. Wanneer die man egter tot n 
beslui t geraak het, rnoet hy sy vader in die saak ken wat 

dan volgens n spesifieke wyse (sien later) huweliksonder

handelings met die bruid se ouers sal aanknoop. 

Plaasarbeiders het oor die algemeen ook geen beswaar teen 

die aangaan van huwelike met persone uit ander etniese ver

bande nie. Dit was ook die bevinding van Zietsrnan (1968 : 

42) dat ondertrouing met vreem:les nie ongewoon is nie. 

Opnerklik is egter dat, alhoewel die vryheid van keuse aan 

jongrrense verleen word by die keuse van n huweliksmaat, 

die ouers die wyse van huweliksluiting streng voorskryf. 

Wanneer n man of vrou uit n ander etniese verband met n 
Suid-Sotho trou meet dit volgens tradisionele Sothogebruik 

geskied want die vreatrles is nou ka naheng xa: BaSotho (in 

die land van die Sotho). Dit is n verdere aanduiding van 

die ondergeskikte FOsisie wat deur "vreem:les" in die Vry

staat beklee word waanla elders verwys is (Kyk seniori

teitsplasing tydens inisiasie). Genealogiese optekeninge 
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het oak aan die lig gebring dat huwelike met veral Zoeloe

vroue vir baie geslagte reeds voorkan (kyk later). 

(d) Besondere huweliksvonne 

(i) Sororaat 

Die seantlo waar, by voorkeur, 'n jonger suster as 

vrou geneem word an haar ouer suster se baarverplig

tinge weens onvrugbaarheid of dcxx1, oor te neern, het 

geheel en al in onbruik verval. Meeste infonnante 

het nie meer die gebruik geken nie en waar dit weI 

nag bekend is, kon hulle geen geval van sororale aan

vulling in herirmering roep nie. Dit was ook die be

vinding van Zietsman (1968 : 118 - 120), van Rooyen 

(1955 : 34) en Sheddick (1953 : 38). Die enkele ge

valle waar weI 'n tweede vrou, an een of ander rede, 

getrou moes word, was die man verplig an die volle 

oohadi vir haar te lever (Kyk ook Duncan 1960 : 31). 

(ii) Leviraat 

Die leviraat of kenelano-qebruik is nag aan die in

fonnante bekend maar kan glad nie meer voor nie. 

Die gebruik het daarin bestaan dat van 'n jonger ocoer 

verwag is an die verantW)ordelikhede ten opsigte van 

sy ouer broer se wed.uwee en kinders op han te neem. 

Hierdie gebruik het die effek gehad dat 'n weduwee 

teoreties nooit sonder sorg a gtergelaat was nie. 

Tans is di t, volgens die inforrnante, nie vir 'n jonger 

broer op die plaas moontlik an die ekstra finansiele 

las 'be dra nie. Ho kenela is nie deur die landshowe 

afdwingbaar nie bygevolg dat 'n weduwee sans verplig 

is an, indien sy nie dadelik weer getroud kan raak 

nie, of nie meer op die plaas kan aanbl y nie, so 

gou as moontlik na die stedelike gebie::ie ui t t~ wyk 

ten einde werk te bekan scdat sy vir haarself en 

haar kinders kan sorg. 
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In die llerband word na die ou Sothospreekwoord 

ver.wys wat lui : "Rake Ie shwetswe Ie molebo", (Die 

ranke vrek saam met die kalbas) Vva.t beteken dat, net 

soos die ranke van '11 kalbas welt deur die oorspronk

like stoel gevoed worn mettertyd afsterf as die stoel 

uitgetrek word, so ook die agtergeblewenes as die 

br00dwinner nie meer daar is nie. 

(iii) Leshobelo 

Die tenn leshobelo ver.wys na die daad van '11 wegloop

of steelhuwelik waarna nor.maalweg as tjhobediso ver

wys word. Hierdie wyse van huweliksluiting kan, vol

gens die informante) vry algerneen .', onder die plaas

arreiders voor. Ho shobedisa of wegloop (ontvoering 

of steel van '11 dogter) bestaan daarin dat 1lWee ver

liefdes meestal onder ling ooreenkan dat die jongman 

die meisie op '11 nag sal korn n steel II (ho shobedisa) 

en haar na sy ouerhuis sal neem. In die meeste ge

valle geskied die wegloopaksie met die meisie se 

volle sameverking (ho shobedisano). Volgens infor

mante kam hierdeur egter glad nie '11 huwelik (lenyalo) 

tot stand nie en is dit ook geen verlCMing (ho lebe

letsa) nie want 0 nkilwe feela (sy is sammer net ge

vat) • 

Die baratani (verliefde paartj ie) gaan gewoonlik saam 

woon en is ui teindelik verplig am te trou want, s~ 

die ouers van die meisie, "jy weet nie wat het hulle 

ganaak nie". 

Die redes vir die algemene voorkams van leshorelo is, 

volgens die infonnante, die volgende. Eerstens an

dat plaasseuns nie die vereiste "drie beeste" ('11 

bepaalde san geld) het an aan die meisie se ouers 

oor te dra nie. In die tweede plek is die jong seuns 

sans haastig arrlat hulle bang is dat ianand anders 

dalk die meisie sal vat. 
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Aangesien geen wettige huwelik deur leshobelo tot 

stand kam nie,meetbohadi vir die meisie gelewer 

~rd. Die vader van die man sal omniddellik na dit 

tot sy kennis gekom het dat sy seun 'n meisie "g~

steel" het, aan die meisie se ouers laat weet dat 

hulle nie na haar meet seek nie want sy is by so-en

so se stat. Die meisie se vader s.al by ontvangs van 

die berig dat sy dogter "gesteel" is, onmiddellik na 

die seun se stat gaan "ka ho kgutlela dikgomo" (an 

die beeste terug te bring). Indien die meisie se 

vader am een of ander rede nie op daardie ocmblik 

beskikbaar is nie, sal haar rroeder se ouer broer 

(haar malane) namens haar vader .na die seun se stat 

gaan. Indien nie een van hulle beskikbaar is nie, 

byvoorbeeld as haar m::>eder 'n wed.uwee is, sal die 

moErler self gaan an die "beeste" te gaan haal. Die 

seun se vader sal namens han die onderhandelings ra

kende die bohadi voer. As sy vader nie beskikbaar 

is nie, val die onus op een van sy vader se broers 

(ran~ane of ramokgolo) of sy moeder se ouer broer 

(sy malane) an te orrlerhandel. Indien geen een van 

die plaasvervangers beskikbaar is nie, wat volgens 

die infor.mante weI gebeur, sal die moeder self die 

onc1erhandelings voer. Dit is opnerklik dat die vrou 

juridiese verpligtinge wat tradisioneel slegs deur 

die mans verrig is, op haarself kan neem. Skakeling 

waarby . die vrou aldus betrek word, toon derhalwe 'n 

uitbreiding op haar tradisionele posisie. 

Die~informante is dit eens dat dit nooit oorweeg 

word an die meisie na haar ouers terug te stuur nie, 

want die seun sal haar maar net weer gaan haal en 

verder sal die meisie se ouers nie met so 'n reeling 

genoee neem nie. Nonnaalweg volg daar dus huweliks

onderhandelinge soos in die geval van 'n no:rmale huwe

lik, na die ouers oor die bohadi besluit het. Die 

verdere wyse waarop die huwelik verloop,is dieselfde 
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as in die geval van 'n nonnale wyse van huwelik

sluiting met uitsluiting van die ho lebeletswe 

(verlowingstydperk). 

(iv) Uitsonderlike huwelike 

Uit die literatuur is die gebruik onder die Suid

Sotho bekend waardeur 'n man voor sy geboorte of na 

sy docrl in die eg verbind kan word (Van Rooyen 1955 

34) • Infonnante wat hierantrent onde:rvra is, het 

geredelik toegegee dat sodanige huwelike teoreties 

rroontlik mag wees. Volgens hulle word so 'n noont

likheid tans egter glad nie onder die plaasarbeiders 

in oo:rweging gerieem nie. Geeneen van die infonnan

te kon 'n geval in herinnering roep waar 'n vrou vir 

'n man na sy dood getrou is nie. Hulle wys daarop dat 

die noodsaak vir scx:1anige optrede slegs ontstaan 

wanneer 'n kaptein sonder 'n opvolger te ste:rwe mag 

kan waarop die starn dan vir han met hulle beeste 'n 

vrou kan ~ou en sy broer deur die kenelano (leviraat) 

vir horn 'n erfgenaam en opvolger kan ve:rwek. (Kyk 

oak Ellenberger 1912 : 277 - 8; Zietsman 1968 : 122 -

3 en Duncan 1960 : 34). 

(v) Poliginie en rnonogamie 

Poliginiese; huwelike waar 'n man met twee of meer 

vroue trou, is uiters seldsaam. Geeneen van die 

infonnante kon aan 'n bekende dink wat met meer as een 

vrou getroud is nie. Du Toit (1982 : 69) het ook 

bevind dat poliginiese huwelike bykans glad nie meer 

op plase in die Noord-Vrystaat voorkom nie. 

Dit blyk dat,~rnonogartde tans die reel vonn. Dit is 

waarskynlik so ten gevolge van kerklike druk en die 

besondere ekonaniese anstandighede op die plase waar 

vroue en kinders nie rneer as 'n ekonaniese bate nie 

maar eerder as 'n las beskou worn (Sien ook in die 
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verband Tinley 1942 : 54; Cilliers 1954 : 70 

en Zietsman 1968 : 121). Daar bestaan egter geen 

verbcrl op die aangaan van 'n poliginiese huwelik nie. 

(vi) SamCW)ning 

Plaasarbeiders is streng gekant teen losse verhou

dings en buite-egtelike sam~ning. Plaaseienaars 

is verder ook glad nie daarvoor te vinde dat hul werk

neroers losse verbindings in stand hou nie. Die be

langrikste redes hiervoor is, onder andere : (1) 

dat die arbeider met sy gesin by die kontrak betrek 

word; (2) dat die rnoantlikheid am vroue met losse 

sedes op hierdie wyse na die plase in te voer, effek

lief uitgesluit word en (3) dat die werkstabiliteit 

van 'n arbeider emstig deur losse verhoudings aan

getas kan word. Informante het egter weI aangedui 

dat dit voorkan dat 'n man en vrou wat nie getroud is 

nie op 'n plaas saamwoon. 

(e) VerlCMingswyses 

(i) KinderverlCMing 

Die gebruik waar ouers jong kinders, sonder dat hulle 

'n s~ in die saak het, vir mekaar afsonder met die oog 

op 'n latere huwelik, het, volgens Zietsman (1968 : 59) 

slegs by gesiene families voorgekom (Kyk oak casal is 

1861 : 197). Na hierdie gebruik is as ho lebeletsa 

(applikatief van ho lebela - am iets te1:::>ewaar) , ver-

wys (Kyk ook Ashton 1952 : 64). volgens infonnante 

woro hierdie gebruik glad nie rreer beoefen nie. wat 

weI gebeur is dat 'n jong meisietjie (nosetsanyana) of 

baba (lesea) speelsgewys aan iema.nd as vrou belCMe 

word maar wanneer sy eendag groot is, is sy geheel en 

al vry am self 'n huweliksmaat te kies (Kyk ook Dun

can 1960 : 21 ten opsigte van tebeletso). 
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(ii) Volwasse verlowing 

Verlowings wat uit en uit op Westerse lees geskoei is, 

kan nie onder plaasarbeiders voor nie. Daar kan eer-

der van 'n wagtydt:erk wat die huwelik en die oorclrag van 

voldoende bohadi voorafgaan, gepraat v.urd. Dit was 

ook die bevinding van Zietsman (1968 : 66 - 7t. In

dien 'n seun beslui t het an te trou, sal hy vir sy 

ouers s~ waar hy van voomemens is an te trou. Op 

hierdie stadium het hy en sy toekanstige verloofde 

reeds gesels (buisana) en het sy voorlopig ingestem 

tot 'n huwelik. Albei, man en meisie, besluit self 

oor hul toek.anstige lewensmaat. As die seun se vader 

(ntate Y.,a hae) noc.J lewe,sal hy by die meisie se ouers 

gaan besoek afl@ (ba tjhakela) waar,deur die bespre

king van die saak huweliksonderhandelings aangegaan 

~rd. As die man se vader oorlede is, sal sy moeder 

in die reel self na die meisie se ouers gaan. 

Indien die ouers aan beide kante tot 'n vergelyk gekan 

het, sal die seun se vader (of die persoon wat die 

orrlerhandelings gevoer het) aan sy vrou asook aan die 

seun te kenne gee dat alles in orde is (ditaba di 

lokile). Met die toestemming van die meisie se vader 

tot die voorgenome huwelik kern die ver lowing tot stand. 

Die seun se moeder sal hierop 'n lint koop en reelings 

tref dat dit vir die aanstaande skoondogter, aan huis 

van haar ouers, gegee word. Nonnaalweg word die oor

handiging pri vaat deur een van die seun se susters of 

sy noeder self gedoen. Volgens somnige informante 

~rd die oorhandiging (sans anbind) van die lint by 

voorkeur deur die seun se vader self gedoen en by hoe 

ui tsondering deur sy rroeder. Na hierdie oomandiging 

of ombind van die lint, word die twee jongmense as 

verloof beskou en mag die seun gereeld by haar gaan 

kuier. Hy mag egter nie by sy aanstaande skoonfamilie 

oornag nie. Daar is nie 'n vasgestelde verlowingstyd

perk nie. In die praktyk loop die ver lowingstydt:erk 

ten einde wanneer die seun, met die hulp van sy vader 
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en sans ook sy mala:ne (noed.ersbroer) genoeg "beeste" 

(dikgaro) byeengebring het (Kyk ook Buys 1981 : 78 -

79 ten opsigte van die huidige p::>sisie in Qwaqwa). 

Die verlo.vingstydperk of "wagtyd" word deur die tenn 

ho beeletsa aanged.ui. Di t is die applikatiewe vonn 

van die werkwoord ho bea - an iets meer te plaas; in 

hierdie geval an 'n meisie eenkant te plaas. Die tenn 

wat egter die algemeenste gebruik word, is, volgens 

die infonnante, ho lebeletse wat, orrler andere, die 

betekeniskonnotasie "an te wag", besit. So byvoor

beeld dra die kousaticwe vonn "ho lebellisa" van die 

werkwoord "ho lebela" (an te wag) die betekenis van 

an te laat wag. 

As verdere bevestiging van sy voorneme an nEt 'n spe

sifieke meisie te trou, gee die jongrran sans aan die 

meisie 'n ring. Artikels wat egter meer algemeen vir 

hierdie doel aangcwend word, is presente in die vonn 

van relatief duursame kledingstukke (diaparo), skoene 

(dieta), 'n horlosie (watche) of iets dergeliks. Hier

die gebruike stem in hoofsaak ooreen met die bevinding 

van Zietsnan (1968 : 60) in die verband. 

Die twee verloofdes (balebeletsi) behoort hul aan

staande skoonfamilie gedurende hierdie wagtydperk so 

ver as moontlik te venny. Die verlowing per se bring 

dus nie vaste skakeling tussen die twee families tot 

stand nie. Die verdere onderhandelings ten opsigte 

van die huwelik vind egter weI gedurende die verlo

wingstydperk plaas waardeur weI skakeling voorkan 

(Kyk ook Ashton 1952 : 66 en Zietsnan 1968 : 61 - 2). 

Infonnante was dit eens dat verlowings en huwelike 

van kirrlers van plaasarbeiders nie net bot persone 

op dieselfde of anliggende plase beperk is nie, maar 

dat huwelike met persone ui t die stedelike gebiede 

soos die plaaslike swart woonbuurte of selfs groter 

plekke soos Kroonstad en Vereeniging algemeen voorkan. 
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(iii) Verbreking van 'n verlowing 

Tydens die wagtydperk (ho lebeletsa) v..ord die eerste 

gedeelte van die oohadi of trougoedere stuksgewys oor

gedra deur die man se vader aan die bruid se ouers. 

Indien daar an een of ander rede deur een van die par

tye besluit word, an nie met die verlowing en huwela.k 

voort te gaan nie ,ItOet die oohadi wat reeds gelewer is, 

teruggegee word. In 'n spesifieke geval wat in die 

Fdenvilledistrik voorgekan het, sou die infonnant se 

dogter met 'n seun van Welkan in die huwelik tree. Die 

twee jongrnense het mekaar op skool ontIroet en albei 

matriek geslaag. Nadat 'n bedrag van R380-00, synde 

die eerste "beeste", reeds oorgedra was, het die dog

ter besluit an nie met die huweliksluiting voort te 

gaan nie. Die oohadi is deur die seun se ouers terug

geeis. Hierdie onderhandelinge ten opsigte van die 

teruggawe van die trougoedere het slegs tussen die 

twee ouerpare en in teenwoordigheid van die seun se 

vader se ouer broer, sy rarrokgolo, plaasgevind. On

middellik na die teruggawe van die" geld (dikgorro -

beeste) is die verlowing as ontOOnde beskou. 

Volgens ander infonnante sal geen rohadi-geld gebruik 

YX:>rd voor die eerste kind nie ge1:x:>re is nie. Nonnaal

weg YX:>rd aIle geld wat as bohadi ontvang is in 'n 

spaarreking gehou tot die bruid se ouers seker is dat 

die sam se ouers nie meer aanspraak daarop sal kan 

maak. nie. 

(f) wyses van huweliksluiting 

(i) Tradisionele wyse van huweliksluiting 

(1) Kbntraktuele aspekte van die tradisionele huwe

liksluiting 

Tradisioneel is beeste as basis vir die onderhan

delinge by huwelike gebruik (Sheddick 1953 : 21). 

By die plaasarbeiders word steeds oor "dikgano" on-
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derhandel en ooreengekom voor die bruid se vader 

toestarming tot die huwelik sal gee. Hierdie bo

hadi -onderhandelinge geskied slegs tussen die twee 

ouerpare. Die seun se nalome (moedersbroer) of 

een van sy vader se broers, sal genader word an 

namens han te gaan onderhandel indien sy eie ouers 

nie beskikbaar is nie of oorlede is. Dit is nie 

ongewoon vir sy moeder an self die onderhandelinge 

te gaan voer indien niemand anders beskikbaar is 

nie. Die onderhandelings sentreer rondom die prys 

per bees en nie soseer oor die getal beeste nie. 

Die vervanging van beeste deur geld kam amdat bees

t€: nie meer geredelik beskikbaar is nie. Werkge

wers laat 'n arbeider seIde toe an neer as 10 bees

te aan te hou. As die neisie se ouers reeds die 

toegelate getal beeste besit, word dit vir hulle 

prakties onnoontlik an meer beeste te ontvang. 

Verder is dit moeilik an beeste van een plaas na 

'n ander te verSkuif sonder die nodige bewegings

pennitte. Hierdie reeling geld ui teraard in be

sonder ten opsigte van inwoners van Swart woon

buurte wat onmoontlik beeste as bohadi kan aanvaar 

daar geen weiding in die stedelike gebiede beskik

baar is nie. 

Die prosedure ten opsigte van 'n huwelik neem 'n 

aanvang wanneer die jongnan aan sy vader sal se 

"Ntate, ke batla ho nyala" (vader ek wil gaan trou) • 

Die vader sal vra : "Ha nang?" (by wie?) waarop 

die seun die meisie se ouers se familienaam en 

woonplek aan sy vader sal bekend naak. Sy vader 

besoek hierop die bruid se ouers en sal, onder an

dere die vraag stel: "Mohlankanaka, ntate_o no 

tsebe na?" (die seun van my, ken u han?). Hier

die is die cerminus tegnicus wat aan die bruid se 

ouers te kenne gee dat die vader later ocr bohadi 

sal kan onderhandel. Die tyd van hierdie latere 

besoek word net die ouers van die bruid gereeH 

waarop die vader van die seun, sans vergesel deur 
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sy rroeder, die bruid se ouers sal gaan besoek. 

Die moeders neem normaalweg nie aan die bespre

kings deel nie. Hierdie besprekings neem die hele 

nag (bosiu bohle) in beslag en hulle sal eers he

sane hoseng (vroeg die volgende oggend) , as alrcal 

tevrede is (ha ba kgotsofaletse), aankondig en 

vir mekaar se : "bohadi bo kgaoletse" (die bohadi 

is deurgesny) wat beteken dat die onderhandelings 

gefinaliseer is. 

Die ouers het egter seIde die volle bedrag geld 

vir die eerste drie beeste voor hande. Alhoewel 

die paartjie as verloof beskou v-ord (kyk 00) , rroet 

daar op hierdie stadium reelings getref word an 

die l:ohadi bymekaar te kry. Opscmnend word die 

geld soos volg versamel en stelselmatig oorgedra. 

Die grootste bydraer is die man se vader byge

staan cieur sy vrou se broer, di t is die seun se 

malome. Die seun moet egter self ook gaan werk, 

an te help met die bymekaannaak van die "beeste". 

Hierdie is die belangrikste rede waarcm jong SWar

tes na die stedelike gebiede uitwyk an kontant te 

gaan verdien. Saronige word deur die boer in diens 

geneem wat aan die jongrnan 'n lening toestaan waar

voor hy dan 'n bepaalde tyd sal moet werk. In die 

laaste instansie maak sy hele familie (ba heso) 

en vriende (batswalle) 'n bydrae tot sy bohadi 

deur geskenkies in die vonn van geld wat tydens sy 

verjaarsdae aan han gegee word (Kyk verderaan 

oor verjaardagvierings en "brekfis-feeste"). Op

merklik is dat die gebruik om jongmense se ver

jaardae te vier meer .en meer voorkan met die uit

sluitlike doel om bohadi te bekom. 

Die tegniese terme wat vir die drie beeste wat as 

minimumvereiste by die aanvanklike oordrag van be

hadi gebruik word, is die volgende : Eerstens, 

rrma ya letswele (rroeder van die mrs). Dit is 

vir die moeder wat die bruid versorg het. TWee

dens, kgomo ya nkgonae ya rnatlala ( bees van haar 
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ouma) • Dit is vir die ouma wat haar opg-epas het. 

Derdens, kgano y'a ntatae Y.,a setseba (bees van die 

vader) • Dit is vir haar vader. Volgens infor

mante bestaan die volledige oohadi in werklikheid 

uit 18 beeste wat as kaofele-kaofele (almal-almal) 

beskou \\Ord. Volgens Van Rooyen (1955 : 31) is 

20 beeste, 10 skape en een perd vroeer as 'n redeli

ke oohadi beskou. Die nonna.le getal is egter 10 of 

11 . Uiteraard \\Ord hierdie ideale seIde in die 

praktyk bereik en is oohadi altyd onderhandelbaar. 

Uit navrae het geblyk dat die oordrag van die mi

nimum getal (3) beeste nag nie die huwelik per 

se tot stand bring nie. Op hierdie stadium, dit 

wil s~, na die oordrag van die eerste drie beeste, 

sal die ouers van die bruidspaar anderling besluit 

op die tipe huwelik wat aangegaan sal word. Dit 

is of net met 'n gebruiklike verbinding (bohadi 

aIleen) volstaan gaan \\lOrd en of ook amptelike 

bevestiging deur 'n kerk of landdros vereis sal 

\\lOrd. Die bruid se vader ~ dan toestemming tot 

die seremoniele afhandeling van die ooreenkams. 

Volgens die infonnante is daar 'n drietal IroOnt

likhede wat hierop kan volg, naamlik : (1) Die 

huwelik kan slegs in die kerk bevestig \\Ord (ba. 

lokela he ngola kerekeng) of (2) daar kan 'n dubbe

Ie sere.nonie deurloop \\Ord waar, benevvens die 

kerklike bevestiging, die volle oohadi ook gele

wer moet word, of (3) die huwelik sal slegs as 

tradisionele verbinding (net deur bohadi) vol

trek \\lOrd. Die tweede rroontlikheid blyk die mees 

algenene te wees. 

(2) Serernoniele aspekte vandietradisionele wyse van 

huweliksluiting 

OpnerkllR. is dat infonnante daarop gesteld is dat 

volgens Suid-Sothogebruik getrou moet \\lOrd. Al is 

die man 'n Zoeloe of van enige ander etniese groep, 
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dan moet hulle volgens Sothogebruik trm. In die 

geval waar die Sothanan met 'n vrou van ander et

niese afkoms trou, wurd sander meer aanvaar dat di t 

op Sothowyse sal geskied. 

Die tydstip waarop die lehadi of mokete wa OOhadi 

(h~liksfees) gehou sal word, word deur die twee 

ouerpare saam bepaal. Die vader van die bnl:td 

sal van die OOhadi -geld gebruik an haar vir die 

huwelikseranonie en die eerste maand van die huwe

likslewe uit te rus. Volgens infonnante kan geld 

wat so bestee is, nie later, by verbreking van die 

verlowing of weens probleme in die huwelik, terug

geeis wurd nie. Bulle s~ : "ke; ya sebec!iswe", 

daar is daannee (veronderstel "beeste") gey.;erk. 

Aan die ouers van die bruid sal in so 'n geval slegs 

verskonend ges~ word : "00 shwele", dit (die boha

di) het gevrek. Ofmerklik is dat die tenn "om te 

vrek", uit die werkwoord ho shwa (verlede tyd shwe

Ie) wat slegs ten opsigte van dierevrektes aange

wend word, hier gebruik word. 'n Mens wat te ster

we gekcm het "word gesoek en nie rneer gevind nie" , 

o hlokahetswe. 

Die uitnodiging tot die huwelik asook reelings ten 

opsigte van die huweliksfees word deur die moeder 

van die bruidegom getref. Die fees vind gewoon

lik aan huis van die man se ouers plaas. Uit die 

beskrywing deur infonnante van feeste wat werklik 

plaasgevind het, het egter gebl yk dat die fees net 

so weI by die meisie se ouerhuis gehou kan word. 

In die geval waar die werklike fees aan huis van 

die bruid se ouers gehou is, is die bruid eers 

na die bruidegan se stat gebring maar daarna het 

die groep dadelik na c..ie ouers van die bruid se 

tuiste vertrek. Die uitnodiging an die nokete wa 

bohadi of huweliksfees by te woon, word aan almal 

in die omgewing gerig en is nie net tot familie 

en vriende beperk nie. Die ui tnodiging word mon-

 
 
 



-62-

deling gedoen (ho mengwa). remand word na die 

naburige plaas gestuur ho oolela bathe (an die 

mense te s~). Die rnense salop hulle beurt die 

bocx1skap na die mense op die volgende plaas oor

dra en so weer hulle op hul beurt vir die volgen

de plaas en so voort. Die bruidegom se rna sal 

ook aan persane wat sy op die pad teE!k.om of aan 

persone wat binne hocrafstand van haar stat af 

verbygaan toeroep : "eeo! ke etsa mokete!", eeo! 

ek hou 'n fees! Die verbygangers sal die tyd en 

plek van die fees weer aan ander wat hulle op hul 

reis teE!kom, oordra ensovoorts. Volgens die ver

duideliking wat die informante gegee het, werk 

dit so os 'n brief; jy plaas die brief in die pos

bus en dit gaan van poskantoor tot poskantoor tot 

alrral weet. Volgens infonnante kan 'n bocx:lskap 

wat aldus versprei word binne een dag oar twee 

tot drie landdrosdistrikte versprei word. 

Die uitnodiging tot die huwelik is oop vir almal 

wat wil kom. Die veronderstelling is egter dat 

elkeen 'n present of ten minste iets an te eet sal 

saambring. Vreerndes en toevallige verbygangers 

is ook welkan en as hulle niks saamgebring het 

nie, is hulle vry an net te kom kyk en aan die 

danse wat in die ope lug gehou word, deel te neeIn. 

Die grootste deel van die koste verbande aan die 

huweliksfees (lehadi of rookete wa bohadi) \\Ord 

deur die vader van dl.t::: Han gedra. Sy vader sal, 

na sy ve.rrcoe, die Saterdagoggend dau-voor-dag 

reeds 'n bees of skaap vir die fees slag. Die 

feesgangers daag van ongeveer tienuur af op en 

die fees duur die hele Saterdagnag deur tot lig

dag die Sonda~gend (ha 1:osiu 1:x> wela fatse

tot die donker op die aarde nee:rval) • 

Die bruid word deur haar vader gebring en word 

deur rreisies (baha1:x:» van haar stat vergesel. 
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In die nab¥heid van die man se tuiste sal hulle, 

skynbaar onwillig an verder te gaan, kort-kort 

gaan sit en wag an "argekoop" te word. Elke keer 

wat hulle gaan sit moet die man se mense aan die 

meisies wat haar bring (ba roo tlisetsa) 'n bedrag

gie geld, gewoonlik R2-00, stuur waarop hulle 'n 

bietjie nader kam,an maar net weer te gaan sit. 

Die seremonie hou aan tot die bruidsgroep by die 

bruidegan se huis aangekom het. Op hierdie sta

dium gee die bruid se gesellinne aan haar 'n bietjie 

mielies (paone). Sy is veronderstel om die mie

liepitte op die maalklip (lelwala) te maal (ho 

shila) terwyl die meisies wat haar gebring het 

die werf moet vee. Die bruid is veronderstel om 

van die mielies wat sy pas gemaal het vir haar 

skoonouers 'n biet j ie suurpap te ma.ak (ho apeha) . 

Volgens infonnante kern die gebruik ern te maal en 

suurpap te kook tans baie seIde voor atrlat die 

jongmense nie meer die maalklip ken nie en gekoop

te rneel gebruik word am gewoonweg vir haar skoon

ouers pap te rnaak. 

Na afloop van die kook- en veeseremonies word die 

man en meisie bymekaargebring en word die einde 

van die verlCMing (ho lebeletsa) of wagtydperk 

bereik. Die meisies wat die bruid vergesel het, 

sal die hele dag v leis, pap en bykos (seshabo) 

kook en die gaste met kos en bier bedien. Die 

grootte van die fees bepaal wanneer die gaste sal 

begin vertrek. By 'n klein geleentheid sal hulle 

reeds die Saterdagmiddag huiswaarts keer. 'n 

Groot fees met 'n gehuurde orkes (bante) afkanstig 

uit 'n stedelike gebied, kan dwarsdeur die nag aan

hou. 

Die meisie is nie veranderstel an enigiets in die 

huwelik in te bring nie. Haar vader moet haar 

toerus met eet en kookgerei, kornberse en 'n bed 
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asook ander huishoodelike ware. Volgens 'n win

kelier op Roadside val die huweliksgoedere wat 

so verskaf word in drie kategoriee, afhangende van 

die bruid se ouers se status, uiteen. Die heel 

annes koop gewoonlik twee bl~ers, borde, lepels 

en een kambers. Middelklaspersone koop 6 bekers, 

borde, lepels en twee tot ses kanberse. Die ryk

stes koop, benewens eetgerei ook meubels soos 'n 

tafel en· stoole, 'n bed met beddegoed van al te-

saam RaOO-OO tot meer as R1 000-00 in waarde. 

Waar die hUYJeliksfees die hele nag aanhou, word 

die gaste (batjhaketsi-bekendes·en baeti-vreemdes) 

op mieliepap, v leis, bykosse en tuisgebroude bier 

(jwala) getrakteer. Teen dagbreek op die Sondag

more mrd 'n laaste skaap of 'n hoender geslag. Teg

nies staan dit bekend as "ba. hlabisa 1:x>hadi ka 

pao" (hulle slag vir die bohadi 'n bul). Enigiets 

kan geslag word maar dit is 'n moet want daardeur 

vx:>rd die bohadi afgehandel. Hierdie vleis word as 

padkos aan die gast.e gegee. Die bruid bly in die 

reel nou by haar skoonouers agter. Die bruidspaar 

slaap egter nie die eerste nag saam nie. Sy slaap by 

een van die ander vroue in die stat of in die hut 

vir kinders en meisies langs die van haar skoan

vader. Dit gebeur sans dat 'n hele week sal ver-

loop alvorens die bruidspaar toegelaat sal word 

em saam te bl y • Die infonnante kon egter nie 

verklaar waarcm di t so is nie. 

Die huwelik vx:>rd ~rs as finaal beskou by die ge

boorte van die eerste kind. Eers dan sal die bruid 

se ouers die restant van die 1:x>hadi-geld begin 

gebruik. Vir die geboorte van haar eerste kind 

gaan die j ongvrou egter na haar eie mense terug. 

Dit vx:>rd ges~ : "re roo romela habo", ons stuur 

haar na haar eie mense. As daar rroeilikheid met 

die geboorte is, nnet dit ba habo, by haar eie 

mense, ui tkc.m. Verdere geboortes vind in haar eie 

 
 
 



-65-

huis, by haar man se rrense, plaas. 

Ten opsigte van die bekendrnaking van die geslag 

van die pasgebore baba aan die vader het die Suid

Sotho n besondere moetlo of seremoniele gebruik. 

Indien dit n meisie is,sal die ander mans van die 

amliggende statte die vader inlig deur n emmer 

water oor sy kop uit te keer sodra hy die oggend 

uit sy hut uitkan. As dit n seun is, sal hulle han 

met n stok (tupa) slaan. 

Indien die bohadi op die dag van die huweliksfees 

nog nie volled;lg oorgedra was nie, kan die vrou op 

n dag beslui t an na haar ouerhuis terug te gaan. 

Sy sal dit gewoonlik doen as sy nie met die be

handeling wat haar man haar gee, tevrede is nie. 

Hierdie gebruik staan as ho ngala bekend. Die man 

is verplig an n verdere bedrag bohadi aan sy 

skoonouers oor te dra al vorens hulle han sal toe

laat an sy vrou terug te neern na sy huis toe. Om

dat die bohadi van 11 "beeste" seIde indien ooit 

vollErlig oorgedra word, verkry die man in prak

tyk nooit werklik volle seggingskap oor sy vrou 

nie. Die wyse waarop hy haar behandel, kan op 

enige tydstip tot ho n~ala aanleiding gee. Dit 

skep .gewoonlik vir die man lastige probleme met 

sy werkgewer as sy vrou tydelik "weggeloop" het. 

Hy moet dan self kook, kinders versorg, water aan

dra en dies neer en boonop die addisionele bahadi 

iewers vandaan haal. Ho n~ala gee egter nooi t tot 

egskeiding aanleiding nie. 

(ii) Westerse wyse van huwellksluiting 

(1 ) Kontraktuele aspekte van m:xierne huweliksluiting 

Dit kan vry algemeen onder plaasarbeiders voor dat 

n dubbele huwelik geslui t word, naamlik, die le-
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wering van bohadi sowel as die kerklike bevesti

ging van 'n huwelik. 

Bohadi-huwelike word deur sonmige kerke as wettig 

erken en word slegs kerklik ingeseen. Huwelikspa.

re wat aan geen kerk behoort of wie se leraar 

(moruti). nie 'n huweliksbevestiger is nie, kan hul 

huwelik deur 'n landdros of kcmnissaris amptelik 

laat bevestig. Volgens Van Rooyen (1955 : 61) het 

al die gesinne (50) wat by sy navorsing betrek is 

slegs 'n gebruiklike verbinding (bohadi -huwelik) 

aangegaan tenvyl Zietsman (1968 : 82) bevind het 

dat ruim 75 persent van die Suid-Sothosprekende 

plaasarbeiders van Clocolan slegs met bohadi-oor

drag getroud is. Buys (1981 : 77 - 85) maak geen 

melding van die amptelike bevestiging van huwelike 

by die Tlokwa van QNaqwa nie. Dit wil dus voorkan 

of slegs gebruiklike verbindings in die nasionale 

staat voorkan. 

Die swartes wat tydens hierdie navorsing ondervra 

is, was oor die algemeen baie gesteld op veral die 

kerklike bevestiging van huwelike. Hulle s~ : 

ilEa. tshwanetse ho ns:ola kerekeng", hulle moet by 

die kerk gaan teken. Die bevestiging in die 

kerk of voor die landdros of kanmissaris, geskied 

egter eers wanneer 'n spesifieke ~t in die tra

disionele bohadi -onderhandelings en oordrag bereik 

is. Die-onderskeie ouers van die bruidspaar sal 

slegs toesternming tot die amptelike bevestiging 

gee na hulle onder ling daararrtrent ooreengekan 

het (kamora 2lisano). Hierdie toesterrming word 

gewoonlik eers gegee wanneer die belangrikste 

"beeste" (drie of minimum R30-00) oorgedra is. 

weliswaar word die huwelik volgens die Suid-Afri

kaanse ganenereg, na bevestiging, as finaal vol

trokke beskou. apnerklik is egter dat, volgens 

die informante, 'n amptelike bevestiging nie bete-
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ken dat die bruid se ouers nou maar die bohadi 

sal kan "eet" (ho ja) nie. Hulle moet steeds 

wag tot die eerste kind se geboorte. Volgens 

die informante word dit verkies dat die boha

di-verbintenis en-seremonies reeds afgehandel 

noet wees al vorens in die kerk (of voor die 

landdros) getrou sal word. In laasgenoerrrle ge

val word aIle oohadi -seremonies, uitgesonderd 

die huweliksfees (mokete wa oohadi) ongeveer 

drie weke voor die amptelike bevestiging afge

handel. 

In die algemene angang word na 'n amptelike huwe

lik as ho 'tjhata verwys. CAn spesifiek kerklik 

te trou word beskryf as "ho ny-ala ka dieta n 

(an met skoene aan te trou). 

(2) Seremaniele aspekte van 'n kerklike huwelik 

Die tradisionele Westerse huwelikseremanies 

volgens die spesifieke kerk se gebruike word ty

dens die bevestiging gevolg met bruidsrok, 

ringswisseling en ale Na afloop van die anp

telike bevestiging (ho tiisa lenxalo) volg 

gewoonlik onmiddellik die tradisionele huwe

liksfees (mokete wa lenxalo). Hierdie seremo-

nie kan wissel van 'n eenvoudige geleentheid met 

tee en koekies tot 'n uitermatige raserige fanfare. 

Volgens infonnante kanChristene wat verplig voel 

an hul huwelik kerklik te laat bevestig die 

tradisionele fees (lehadi) geheel en al laat 

vaar . Bohadi moet egter steeds gelewer word. 

Waar 'n amptelike bevestiging met die tradisio

nele huweliksfees geintegreer word, word steeds 

dwarsdeur die nag fees gevier. Dit was ook die 

bevinding van Zietsman (1968 : 72 - 82). 
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Hierdie gegewens is vir hierdie studie van be

lang weens die feit dat : "Kgano e kopanya e 

bile e lohlanya ditjhaba." (beeste laat die 

mense bymekaar kan en bind hulle aanmekaar) • 

Met ander woorde 'n huweliksgeleentheid bring 

mense bymekaar en bou nUWe ve:rwantskappe op. 

Sosio-kulturele skakeling word deur huwelik

sluiting bestendig en uitgebrei. 

(g) Ontbinding van die huwelik of ho hlalana 

(i) Inleiding 

Die ontbinding van 'n huwelik kan "tydelik" of per

manent van aard wees. Onder tydelik word bedoel 'n 

verwydering tussen die egliede wat die moontlikheid 

van hers tel inhou. Gedurende sodanige "tydelike" 

ontbinding van 'n huwelik word persone ui t die I onder

skeie families betrek wat sal poog an "versoening" 

of "herstel" te bewerkstellig. Aanleidende oorsake 

vir 'n tydelike of permanente skeiding stem in hoof

saak ooreen. Die hoofoorsaak hang saam met die 

onvolledige oordra van b:>hadi en die onvrugbaarheid 

van die vrou. Tweedens kan huweliksontrouheid, OIler

spel en versuim tot. versorging asook verlating tot 

tydelike of pennanente skeiding aanleiding gee. Ver

der kan herhaalde rusies en fisiese geweld 'n eg

skeiding tot gevolg h~. In die laaste instansie is 

'n huwelik klaarblyklik ontbind met die afstenve van 

een van die egliede. 

(ii) Tydelike skeiding 

Die eerste vonn van tydelike skeiding is die bo

genoem:1e ngala-gebruik waar die vrou na haar eie men

se teruggaan en daar bly tot 'n sekere verdere deel 

van die uitstaande bohadi gelewer is. Die man, 

sans vergesel van sy pa, sy malone of een van sy 

broers sal met sy mohwehadi of skoonvader gaan 
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onderhandel oar die grootte van die addisionele be

drag en hoe di t gelewer sal word. As die twee 

partye onder ling ooreengekan het, sal die man die 

"beeste" (geld) gaan oorhandig en sy vrou terugneem. 

Ho ngala tree meesal in werking wanneer die man sy 

vrou, na haar oordeel, nie goed behandel nie. 

Huweliksontrouheid, versuim tot versorging, herhaal

de rusies en aanranding kan oak tot verlating aan

leiding gee. Alhoewel in die geval van 'n vrou wat 

weggaan, ook na ho ngala verwys word, is dit in 

werklikheid veel ernstiger van aard. In dergelike 

gevalle word lede van albei families opgeroep an in 

'n soort gesamentlike familiehof (lekgotla la rnalaea) 

wat spesifiek vir die doel van die geval bele word, 

te vergader. In hierdie gesamentlike familiever

gadering word hoofsaaklik versoenend op:;retree en 

word gepoog an die geskille by te l@. Op:nerklik is 

dat nag die plaaseienaar nag die Staat by hierdie 

onderharrlelings betrek word. Meesal word gepoog an 

die saak in der minne te skik en volgens info:r:mante 

slaag die onderskeie verteenwoordigers van_,die twee 

families meesal daarin an die huwelik te hers tel en 

die skeiding op te hef. 

(iii) Permanente skeiding of ho hlalana 

Indien die onderhandelings egter nie slaag nie, tree 

pennanente skeiding (ho hlalana) in. Indien daar 

nag geen kinders uit die huwelik gerore is nie en 

onvrugbaarheid nie ter sprake is nie, sal die bruid 

se ouers 'n deel van die bohadi terugeis. In praktyk 

is die l:ohadi gewoonlik opgebruik en al antwoord wat 

gegee word is : ":so shwele", hulle (beeste) het ge

vrek. Onvrugbaarheid geld nie as rede vir egskei

ding nie. Sororale aanvulling (seantlo) waar 'n 

jonger suster die baarverpligting van haar ouer 

suster moet oomeem (as stutvrou) by onvrugbaarheid 

kan, volgens die infonnante, glad nie meer op die 
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plase voor nie. Weliswaar sal geen jong meisie 

in die mcx:lerne tyd haar ouer suster se baarplig 

oornean nie. Elke meisie verkies em rret die man van 

haar eie keuse te trou. Verder is dit volgens die 

infonnante, slegs in die geval van onvru.gbaarheid 

en by die afsterwe van sy vrou dat 'n man aan 'n 

verdere of tweede huwelik sal dink. In die geval 

van 'n tweede of verdere huwelik kan 'n volwaardige 

huwelik tot stand en is die man verplig am die volle 

bohadi te lewer vir sy tweede vrou. 

In die geval waar '11 huwelik ook kerklik bevestig 

is, bring egskeiding kanplikasies ten opsigte van 

die landswette mee. Volgens informante gaan sodani

ge vervreem:1es afsonderlik woon of gaan leef hulle 

in '11 bUite-egtelike staat saarn rret iemand anders. 

'11 E:}skeidingsgeding word seIde aanhanging ganaak. 

(iv) Dcxx1 

Begrafnisgebruike en die iroplikasie daarvan op die 

sosio-kulturele skakeling van plaasarbeiders word 

in hoofstuk 4 behandel. Skeiding deur die dood van 

een van die egliede het tradisioneel nie die huwelik 

as '11 verbintenis tussen twee families, opgehef nie. 

Na die afsterwe van die man moes een van sy jonger 

broers in die kenelo-gebruik die verwekkings- en 

versorgingsplig van sy gestorwe broer oorneem. Die 

kenelo-gebruik het egter heel tema.l verval. By die 

vroee afsterwe van '11 vrou ,dit wil s~ voor daar kin

ders gebore is, moes die baarverpligting deur een 

van haar susters ('11 jonger suster) voortgesi t word. 

By die vroee afsterwe van '11 vrou kan vandag hoog

stens die bohadi teruggeeis word. 

Onrniddellik na die afsterwe van '11 persoon vergader 

die vroulike familielede by die stat waar die oorle

dene gewoon het en bly daar tot na die begrafnis 

(kepelo) am die agtergeblewenes te troos (ho ba 
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tshedisa). Opnerklik is dat hierdie vroue 'n pas

siewe sittende houding inneem en meesal die hoof en 

gesig met 'n kambers bedek want hulle almal is siek 

aan mohlala, 'n siekte wat veroorsaak word deur 

n iemand wat verbygegaan het n • Hierdie siektetoe

stand tas die hele lekolo (familie) van die oorle

dene aan ~n hulle sal alles in hul vernoe doen an die 

begrafnis by te woon sodat hulle na afloop daarvan 

gereinig kan word, (ho hlatswa senyamq,), an van die 

onheil gewas te word. 

Na die dood van haar man sal 'n vrou wat reeds op ver 

gevorderde leeftyd is,by haar jongste seun, mosala 

lapeng (hy wat .tuis bly) , gaan woon want hy moet 

haar versorg. (Kyk ook Du Toi t 1982 : 71 in die 

verband). In die geval waar kinders nog klein is I 

bly hulle by die agtergeblewe eggenoot. Tradisio

neel het die man se vader, na die man se oor lye, 'n 

eis ten opsigte van die kinders gehad by 'n huwelik 

wat slegs op gebruiklike verbinding aangegaan is. 

By 'n amptelikbevestigde huwelik behou die moeder 

toesig oor haar kinders. Tans sien die bontate

boholo (oupas) egter nie kans an ekstra monde te 

voed nie en is hulle tevrede dat kinders in elke 

geval in die moeders se sorg agterbly By die af-

sterwe van albei ouers val die versorgingsplig op 

die familie aan weerskante terug. Di t is veral die 

persoon na wie 'n kind vernoem is (ka mo reeletswe I 

sien later) wat die spesifieke kind sal neem. An

dersins sal die rna. uan die vrou (hul nkgono) die 

kinders in haar sorg neem as sy ncq lewe. 

3.3 Groter sosiale eenhede verbonde met ve:rwantskap 

3.3.1 Die gesin 

Die gesin, lelapa of gewoon~, is die belangrikste sosiale 

eenheid onder die plaasarbeiders. Die gesin of lapa bestaarrle 

uit 'n man, sy vroo en kinders, word seIde ongekWalifiseerd 
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aangedui atrlat 'n. lapa. altyd die "eiendan" van 'n spesifieke 

persoon of ralelapa is. Kriel (1976a : 124) het ook ten op

sigte van die Tlokwa van QNaqwa bevind dat die lelapa van 

groter waarsle vir die .. gewone moTlokwa in sy daaglikse lewe 

is as die linie (leloko) of die starn (moral-e]. Op die plase 

funksioneer laasgenoemde instellings feitlik nooit nie en neem 

die gesin 'n heel besondere plek in die lewe van die plaasar

beider in. Die gesin per se is verder deur die aanstellings

praktyk wat van oudsher op plase gevolg word, naamlik, dat 'n 

man en sy gesinslede in die dienskontrak betrek ~crd, verder 

geaksentueer (Kyk ook Van Rooyen 1955 : 93). 

Die woord ~ word ook aangewend ter aanduiding van die 

woning van die gesin. As 'n Suid-Sotho byvoorbeeld se : 

"mosadi Xa ka o· ka lapeng", bedoel hy sy vrou is by die huis 

iewers. Die tenn lapa word ook aangewend ter aanduiding van 

die laagarmuurde sitruimte voor die huis (ntlo). Indien hier

die ruimte hoog, dit wil s@ hoer as ooghoogte net riete, son

neblan- of mieliestronke toegemaak is, vonn ~ 'n wisselvonn 

vir seotlwana wat spesifiek hierdie skenn aandui. Die gebou 

self staan egter as ntlo bekend en is die gebied van die vrou. 

Die oprigting van die hut geskied deur die man met die hulp 

van sy vrou en ook sy kinders wat nCXJ by han inwoon. Indien 

daar naby familie op die plaas woon, sal hulle ook kan hand 

bysit maar is nie verplig an met die bouwerk te help nie. 

Volgens die inforrnante word 'n letserna. of werksparty slegs 

gehou wanneer werk op die land, soos skoffelwerk of oeswerk, 

gedoen word. Nooi t by bouwerk nie. 'n Letsema is 'n werksparty 

bestaande uit almal in die oruniddellike argewing wat saamspan 

an dringende werk gesamentlik af te handel en na die tyd op 

kos en bier vir hul dienste getrakteer word. 

Die man en vrou vonn saarn aan die stene van klei wat in 'n 

langwerpige steenvonn (mosetlebo) vasgesta'tnp (ho setlela) 

word. Nadat die stene in die son gedrOCXj is, word die 

bouwerk deur die man gedoen. Die dek van die dak (ho rurela 

of teenswoordig ho teka) word deur die man met gras wat deur 

sy vrou gesny en versamel is, gedoen. Die dekwerk word deur 
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die man aIleen gedoen. Sy vrou sal han egter bystaan deur 

die deknaald (lehla1:x>-uit ho hlaba, deursteek) van binne af 

terug te druk (ho hlabela ka hare).o 

Die pleisterwerk (ho para) en gladmaak van die rnure (ho 

pikitlelar is die vrou se werk. Die vrou sal patrone op die 

pas gladgemaakte nat pleister aanbring. Wa bopa (sy skep) 

mne wa sea ditherna (en sy sny patrone). Rakkies word later 

aan die muur binne in die hut uit klei gevonn en met koerant

papier waarui t patroont j ies geknip is, bedek. Die eerste hut 

wat 'n nuwe intrekker op die plaas oprig, word later van 'n 

grasdak voorsien en word as die hoofhut of uitsluitlike slaap. 

en woonplek van Giie ouers beskou. Indie:..'1 daar re....~s seuns 

en dogters in die gesin is, word 'n tweevertrekhut met 'n plat 

sinkdak langs die hoofhut opgerig. Die vertrek naaste aan die 

hoofhut is vir die meisies (basetsana) en die ander vertrek 

wat sams los van die meisies sin staan, is vir die seuns 

(bashemane). Klein kindertjies (masea-babas en bana-kleuters) 

slaap ook by die meisies in die hut naaste aan die hoofhut. 

Getraude seuns wat by dieselfde eienaar in diens getree het 

en dus op dieselfde plaas woon, bou hul hut reghoekig met 

(L-vonn, kyk skets 1 bylae E) of in lyn met die van hul vader 

(kyk skets 2, bylaeE). Hierdie hut -word ook van 'n grasdak 

voorsien. Hul kinders slaap in die onderskeie platdakhutte 

vir seuns (ntlo ya bashemane) en vir meisies (ntlo ya basetsa

na) wat deur hul vader opgerig is. Opnerklik is dat met 

verloop van tyd 'n ekstra hut met 'n grasdak of met 'n sinkdak 

ofXjerig word wat slegs as ontvangsvertrek vir gaste (batjha

kedi of baeti ) gebruik word. Blankes word ook in hierdie 

hut ontvang. Die ameubelment van die gastehut bestaan ge

woonlik slegs ui t 'n tafel met vier stoele. Slegs mans (ban

~) maak van hierdie vertrek gebruik en sit op die stoele 

langs die tafel. Indien vroue (basadi) en kinders (bana) an 

een of ander rede ook teenwoordig moet wees, sit hulle ge

-woonlik op 'n matjie op die vloer (ba lokela ho dula lefatseng) 

(Sketse van die tipiese lelapa-uitleg verskyn in bylae E). 

Die plasing van die hutte (matlo) op die plase is al tyd 

bymekaar ongeag uit watter etniese verband die werkers starn. 
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Sedert die tyd van die Difaqane was Swartes nooit begerig an 

op hul eie, aIleen en verafgelee te woon nie. Die oruniddel

like nabyheid van die boer (nEt sy roer) is vir elke plaas

arbeider 'n bron van sekuriteit en veiligheid. (Sien ook Kriel 

1976a : 136). Plaasarbeiders wat hieroor uitgevra is, is nie 

genee an aIleen op plase aan te bly wat nie deur die eienaar 

self ook bewoon word nie (K k oak't7 Z I 1972 158) Y van y : . 

Hierdie sarnewonende groep plaasarbeiders, uit verskillende 

etniese verbaride, staan nerens as 'n motse, die tradisionele 

t:Olitieke eenheid onder beheer van 'n ramotse, bekend nie. 

Na die samewonende eenheid word as matlo-mabapi (uit ho 

ba~-bure wees) verwys ongeag of die groep net uit Suid

Sothosprekendes bestaan en of daar ook lede uit ander etniese 

groepe ingeslui t is. Die moontlikheid an sodanige samewonende 

groep plaasarbeiders as 'n administratiewe eenheid met beding

ingsmag ui t eie geledere te beskou, is dus nie uit hoofde van 

hul samewoning af te lei nie (Vergelyk in die opsig die 

gedagte van "villages for fannworkers" van Monica Wilson" 1 977 : 

192 - 4). 

Die plaasarbeiders op dieselfde plaas of as verspreide groep 

oor verskillende plase heen, vertoon 'n uiters losse organisa

sie ten aansien van hul woonwyse. Zietsman (1968) beskryf 

hulle telkens as 'n "vlottende" gemeenskap. Die enigste aan

duibare vaste organisasie is egter die lapa of gesin. Inder

daad probeer broers uit dieselfde gesin op dieselfde of naby

liggende plase werk kry an sodoende kontak te behou. Alhoewel 

die groter gesinne-eenheid in gewysigde vonn weI voorkan (kyk 

sketse 2 en 3 van bylae E), is die inwoning na die huwelik in 

die reel neolokaal amdat die man nie noodwendig op die plaas 

wa.ar hy grootgeword het, werk sal kry nie. Getroude susters 

ui t die gesinne van plaasarbeiders is ui teraard genoodsaak an 

saam met hul mans weg te trek. Indien die "volle" bohadi waar

oar oareengekan is vir so 'n suster gelewer is en sy nie 'n 

rede het an te ngala (tydelik na haar eie mense teruggaan) nie, 

gebeur dit dat geheel en al kontak met rnekaar verloor word. 
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Infonnante kon in die reel gou en met sekerheid se waar hul 

broers hulle bevind of woon en werk l1lClar was baie maal totaal 

onseker ocr wat van hul getroude susters geword het. 

Sosiale skakeling word derhalwe vanuit die oorspranklike lapa 

en weI in die patrilinie in starrl gehou. By plaasarbeiders 

vervaag die invloed van 'n man se lelapa mettertyd na syaf

ste:rwe en daannee saam ook die onder linge band waardeur die 

lede van die gesinaan 'Inekaar verl:x:mde is. Di t verklaar deels 

die vroeere beviiidiI)g, naamlik, dat skakeling geba.seer op 

verwantskap seIde verder as die lelapa strek. Hierdie toe

drag van sake bemoeilik die terugkoppeling van plaasar:beiders 

volgens historiese en genealoqiese verband aan hul onderskeie 

herkornsgebiede. Plaasarbeiders wat na die stedelike g~iede 

verhuis het se probleem ten opsigte Vai! die :bestendiging van 

familiebande met familie op plase VlOrd weens hierdie toedrag 

van sake derhalwe verder gekanpliseer. 

3.3.2 Skakeling binne die gesin en familie 

(a) Inleiding 

In die voorafgaande gedeel tes is aangedui dat die gesin 

(lapa) die :belangrikste sosiale eenheid in die daaglikse 

lewe van die plaasarbeiders is. Ter verdere toeligting 

van hierdie :bevinding word voorbeelde van enkele plaas

arbeiders se gesins- en familiestruktuur aan die hand van 

genealogiese tabelle (tabelle 6 - 9 in bylae D) aangebied. 

Ui t die gegewens soos in die tabelle aangetoon, kan se

kere afleidings ten opsigte van sosiale SkakelLlgS gemaak 

ward. Hierdie afleidings is met infonnante gekontroleer 

ten einde die korrektheid daarvan .. te toets. Gegewens is 

van sowel vroulike info:r:mante (soos in tabelle 6 en 7) 

as van manlike segsmanne (byvoorbeeld tabelle 8 en 9 ) 

verkry. Samevattende verwantskapsterminologie verskyn 

in tabelle 9 tot 12 (Kyk bylae D) • 

(b) Genealogiese skakelings binne die lapa (gesin) en fami

lie (leloko) 

 
 
 



-76-

Volgens die gegewens in tabel 13 van die gesin (lelapa) 

van Mmamohau is die relatief groat gesinne op plase 

oprerklik. Die betrokke inforrcant het 14 lewende kinders 

in die wereld gebring wat op hoe fertiliteit dui. Dit 

is verder oprerklik dat die oudste (getroude) kinders 

ui ters seIde vir hul m::>eder kan kuier. Besoeke geskied 

hoogstens een maal per jaar en dan slegs tydens die 

kersseisoen. Die groot kinders ~n en werk in die 

stedelike gebiede van Johannesburg en Pretoria. Die 

dogters, Erna en Jane, is steeds ongetroud. volgens 

die betrokke informant besoek hierdie kinders haar 

nooi t nie. Sy hoar oak ui ters seIde hoe di t met huIIe 

gaan. Ui t navrae wat tot ander infonnante oak in 

hierdie verband gerig is, het gebIyk dat die be\\eging 

van die plase na die stedelike gebiede n alledaagse 

verskynsel is wat steeds voortduur en dat, wat vroue 

betref, ui ters geringe of geen skakeling net familie 

op die platte land in stand gehou word nie. 

In tabel 6 word ter iIIustrasie die genealogie van n 
ouer informant (Alice Motsamai Saokosa, 65 j) aangetoon. 

Hierdie tabel is terselfdertyd oak n aanduiding van die 

familieverband (Ieloko). Dit val op dat Alice haar 

totemverband (seboko), naamlik, ka tse (totem van die Sia) 

na haar huwelik behou. Haar kinders neem egter die sebo

ko van hul vader, naarnlik Mokgoane, aan. Die afkomsl yn 

van n vrou word via haar vader in die patrilinie gereken. 

(Kyk oak die verwantskapstenninologie in tabeIIe 9 - 12 

in by Iae D). Die aanduidings is in die geval \fan Alice 

op naam van die leloko la Tshi tshi, die Ieloko van haar 

vader. 

Alice Mangadiseng Motsanai Mosia is getroud ha Saokosa, 

by Saokosa. Opmerklik is dat die zoeloe na n relatief 

lang verblyf onder die Suid-Sotho oak n seboko van hul 

sibbeverband gerraak het. Ui t die genealogie van Alice is 

dit duidelik dat huwelike tussen Sothosprekendes en per

sone uit ander etniese verbande normaal voorkom. 
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Ui t die volledige naam van die infonnante soos in die vo

rige paragraaf weergegee, kom die volgende gebruike na 

vore. Die naam "Alice" is duidelik van Blanke herkans. 

Hierdie gebruik an 'n naam uit die naaroskat van die oor

heersende kulturele groep aan kinders te gee, is baie oud 

en het reeds in Bybelse tye voorgekom. So het Josef Bar

sabbas (die seun van Sabbas) byvoorbeeld ook die naam 

Justus g3:lra na die gebruik by die Jode om naas 'n Bybel

se (Hebreeuse) naam ook 'n Griekse of Iatynse naam (byvoor

beeld Justus) te gee (kyk Handelinge 1 : 23). Die naarn 

"futsamai" is haar ongetroude naam. Aangesien sy die, oud

ste kind in haar vader se lelapa (gesin) was, is haar rroe

der se "na-huwelikse" naam verander na Mrnam:>tsamai. Alice 

se naam verander na die geboorte van haar eerste kind na 

Mmangadiseng, die rroeder van Ngadiseng. Waar in Bybelse 

tye 'n man aangedui is as die seun van (bar- ) so-en-so 

word by die Suid-Sotho 'n man of vrou weer genoem na die 

naam van hul eerste kind. So, byvoorbeeld, is Ranthako, 

Alice se oupa, hemoem na sy oudste seun Nthako, die ouer: 

broer van Alice se vader wat sy tewens ook as vader (ntate) 

aanspreek. (Kyk tabel 10.) 'n Vrou word ook in die reel 

hemoan na haar eerste kind. Mrnanthako (Alice se ouma, 

nkgono) het die naam van haar oudste kind aanvaar met die 

voorvoegsel "~-" of rroeder van. Elders is aangedui dat 

met die geboorte van die eerste kind die huwelik eers as 

finaal voltrokke beskou word terwyl hierdie herbenoeming 

nie net as aanduiding hiervan nie, maar ook as instrument 

gebruik word om familieverbande en afkoms maklik te onthou. 

Opnerklik is dat die oUer geslagte se oorspronklike (voor

huwelikse-) name vergeet word. wanneer genealogieeopgegee 

word. Alice ken haar rarrokgolo (oupa) slegs as Ranthako 

wat ui teraard maklik is om te onthou orrrlat sy haar vader 

se ouer broer ook as sosiale vader (ntate) het. 

Daar kan met regverdiging ui t hierdie naamswisseling af

gelei \\Ord dat daar 'n nouer band tussen 'n ouer en sy of 

haar kirrlers (binne die lelapa) bestaan as tussen hulle 

en hul broers en susters of met verwante in die generasie 

van hul ouers. Ui t die aanduidings van die huidige woon-
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plekke van familielede van Alice se oUIE (Ranthako) se 

lelaIE (gesin) blyk dan ook dat sy slegs 'n vae idee het 

van waar hulle of hul kinders VXX)n. Ui t navrae by ander 

infonnante het geblyk dat hirerdie kermis meesal totaal 

ontbreek. In werklikheid hou hulle geen kontak met me

kaar nie. Haar eie kinders probeer egter sever as ·rroontlik 

in dieselfde distrik VXX)n en werk. Volgens haar sal niks 

hulle egter verhoed om na die groter ste:1elike gebiede te 

verhuis, as die geleentheid hom voordoen nie. 

Die naam Matshediso wat algemeen by Swartes in die Noord

Vrystaat voorkan, word in die reel aan 'n kind gegee wat on

middellik na die afsterwe van 'n vorige baba of kind gebore 

is. Die naam is afgelei van die werkwoord ho tshedisa, 

om te troos, dus "die een wat gekom het om die rroe:1er te 

troos" • 

In tabelle 7 en 8 verskyn die genealogie van Augus Rapuleng 

Phakiso Mofokeng. Weer eens is die naamsaanduidings opnerk

like Phakiso is sy kindernaam, daarom heet sy rroeder 

Mmaphakiso terwyl haar kindernaam Puleng was. Sy oudste 

is na sy rroeder (PUleng) vemoem (ho rro reeletsa). Vol

gens infonnante is dit 'n aanbevole gebruik om die eerste 

dogter na die man se rroe:1er en die oudste seun na homself 

of na sy vader te vemoem. Indien 'n kind, soos Makase, die 

sesde kind van Augus, sy oupa (Augus se vader) se naam 

ontvang, sal Augus se vrou, ardat sy nie haar skoonvader 

(natsale) se naam mag uitspreek nie, die seun konstant 

op sy Afrikaanse naam of op 'n hlonepho-VXX)rd vir dieselfde 

VXX)rd, aanspreek. 

(c) Naarrgewing of theello 

Naamgewing of theello speel 'n belangrike rol in die sosiale 

skakeling van plaasarbeiders. Benewens vrearrle name 
(Engels, Afrikaans of Bybels) as twee:1e naam of herbenoemings 

na aanleiding van die geboorte van die eerste kind (Ra- of 

Mma-nyeoi vader of moeder van so-en-so) word voorgeslagte 
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en ve:rwante ook vernoem. Geheel nuwe benamings kan eg

ter oak berlink Y.Ord of na aanleiding van 'n spesifieke 

gebeurtenis gegee Y.Ord. 

Die naamgewing per se geskied in die reel na oorleg

pleging tussen die man en vrou. Indien familielede na

by woon of toevallig teenY.OOrdig is tydens die geboorte 

van 'n kind, neern hulle ook aan die bespreking deel. 

Vriende (bak<;lotsi) mag ook betrek word. Sodanige bespre

kings vind selfs plaas terwyl die bevalling aan die gang 

is. Daar is egter nie 'n vaste reel ten-opsigte van 

vernoemings en naamgewings nie. Volgens infonnante word 

die saak met mekaar bespreek (ba buisana lebaka la ho rea) 

en word hierdie gebruik deur aIle plaasarbeiders nage

volg. Dit staan as theello bekendT wat afgelei is van 

die werkwoord ho rea om 'n naam te gee. Die applikatiewe 

vonn word vir die tegniese aanwending gebruik, naamlik 

ho re-ella waarvan die verledetyd passief (ho reeletswe) 

die aanduiding is "deur wie" die kind vemoem is. So 

word byvoorbeeld van puleng in tabel 8 in die genealogie 

van Augus, gese sy dogter is na haar ourna vemoem, ~ 

reeletswe nkgono. Van PUleng die dogter van Tempe (tabel 

8) en kleindogter van Augus word weer gese : "0 reeletswe 

nkgono ya ntatae" sy is na haar vader se ouma vemoem. 

Hierdie is 'n geval waar voorgeslagte venloem word. Die 

vemoeming van veraf voorgeslagte kan ook voor. So het 

Augus die name Chamele en Nkoroane uit die vierde en 

derde generasie voor hom gehaal (Kyk tabel 7). Vol-

gens infor.mante is die waarde van vernoemings om die fa

milie bymekaar te hou : "theello e kopana leloko". Die 

theello-gebruik bind oak die voorgeslagte aan die j eug 

want : "Morena a shwa lebitso Ie sal a Ie rewe bana ba 

rnasea" (Die man of besitter sterf maar sy naam bly 

agter, di t word aan jong kinders gegee). 

Iewende familie Y.Ord oak vernoem. Die seun Tempe van 

Augus (tabel 8 kolom 4) is na sy neef (ngwaneso) wat na 

Augus lebollo (inisiasie) deurloop het, vemoem. Van 
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Tempe YJOrd ges~ : like no reeletswe ka ngwan~so". So 

is Johne (tabel 8 kolom 4) na Augus serangwane, sy 

vader se jonger broer, vemoem. Die naam Spo:R:i het hy 

"sornner" gegee "0 filwe lebitso feela" want hulle ken 

nie ooreenkan oor wie vemoem meet YJOrd nie. 

In tabel 6 (Alice Motsamai) kom die naam Serame as die 

naam van haar tweede kind voor. Ny is gebore tydens 'n 

kwaai ryp (serame) vandaar die naam ter herinnering aan 

spesifieke amstandighede wat tydens sy geboorte geheers 

het. Volgens info:rmante kan enige gebeurtenis aanlei

ding tot 'n spesifieke naam gee, byvoorbeeld sal iemand 

wat na 'n sterfgeval in die familie gebore is die naam 

Mmalefu, noeder van die dood, kan ontvang. Die plek 

waar die bevalling plaasgevind het, mag ook in 'n naam 

weerspieel YJOrd ,byvoorbeeld Tshirrong, wat miskien in die 

koringland gebore is. Indien 'n kind se vader onbekend 

is,mag hy die naam Monaheng ontvang, uit naha (die land 

of woonangewing) ,di t wil s~, hy is 'n kind van die 

"w~eld" (Kyk ook casalis 1861 : 193). 

Die effek van vernoemings is dat na afsterwe van albei 

ouers die kind wat na 'n neg lewende verwant vemoan is, 

'n plek het om na toe te gaan. vemoarrle persone beskou 

kinders wat na hulle ve:rnoem is as eie kinders (peetkin

ders) en daar is 'n besondere band tussen 'n persoon en sy 

"peetkind". O:ngekeerd is daar die rroontlikheid dat 'n 

vernoenrle persoon, as hy sorgbehoewend raak, op die ver

sorging van sy "peetkind" sal kan aanspraak maak. 'n Ver

noerrde kind se vader vra op een of ander stadium vir so 

'n kind : "0 tseba 0 tswa reelwe ke mang?" (Weet jy na wie 

jy vernoem is?) Hierop v.ord aan han of haar verduidelik 

wat 'n vernoeming behels, 0 no hlalosa ka tsene, ka tsene, 

ka tsene - aan hom ~rd dit en dat en die een en ander 

uiteengesit. Deur die theello-gebruik word 'n familie 

(leloko-lede) nou aanmekaar geskakel en.noa:iig dit on

derlinge kontak tussen jongmense en persone uit die ouer 

geslag aan. 
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(d) Verwantskapsterminologie 

Die aanspreek.vorme van en venvysings na verwante, di t is 

bloedverwante sowel as aanverwante, word in tabelle 9 tot 

12 aangedui. Die resiprokale terme waarmee familielede 

'n besondere persoon (ego) aanspreek vvord tussen hakies 

weergegee. Die tabelle is gebaseer op gegewens verkry 

van die twee kundigste informante in die verband, naam

lik, Alice en Augus. Die gegewens is deurgaans gekon

troleer met die van Van Warmelo (1931 : 60 - 71). 

Slegs kleinere afwykings met die terminologie van Van 

Wannelo is aangetref wat oor die algemeen op die toene

mende aanwending van Afrikaanse vorme neerkan. 

In tabel 9 vvord die "benne wat deur 'n vrou ten opsigte van 

aanverwante gebruik vvord, aangedui terwyl in tabel 10 die 

aanspr~ses van 'n vrou ten opsigte van haar eie fami

lie verskyn. Die verwantskapsterminologie wat 'n man ten 

opsigte van bloedverwante aanwend, verskyn in tabel 11 

en die ten opsigte van aanverwante (sy vrou se mense) in 

tabel 12. Die onderskeid in die aanwending van verwant

skapsterminologie ten opsigte van bloed- en aanverwante 

is reeds deur Van Wannelo (1931 : 60) uitgewys. Seniori

teit tussen verwante anderling word steeds erken en is 

in die terminologie aanduibaar (Kyk ook Van Wannelo 

i931 : 60 - 61). 

(i) Vroulik~ aanspreekvorme ten opsigte van aanverwante 

Die tenninologie waarmee 'n vrou haar man se familie 

aanspreek, verskyn in tabel 9. Resiprokale vonne 

waannee sy deur haar man se mense aangespreek vvord, 

verskyn tussen hakies. Volgens Alice woId die term 

rrolarro vir haar man se ouer suster seIde gebruik en 

praat hulle g~nweg van ousi op voetspoor van die 

Afrikaanse gebruik. Dit geld tewens ook vir 'n man 

se ouer broer wat as oubuti aangespreek vvord. Molano 

w:>rd weI nog ten opsigte van 'n jonger suster van haar 
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man gebruik te:rwyl meeste vroue op hul "nahuwelikse" 

naam aangespreek ~rd, naamlik, Mrra-nyeo. Dit is 

die aanwending van die betrokke vrou se oudste kind 

se naam met die voorvoegsel "mna_". In die betrokke 

tabel ~rd die term "-nyeo" (daardie een) as aandui

ding van die betrokke kind se naam gebruik. Ander

sins word 'n persoon by die naam "ka lebitso" aange

spreek waar daar geen tenninologiese aanduiding 

bestaan nie. Dit beteken egter nie dat so 'n persoon 

geen S'Catus of senioriteit besit nie. Die term 

ngwetse waannee haar skoonouers (matsale) haar aan

spreek,kam nie meer so algemeen soos in die verlede 

voor nie. Volgens haar en ander infonnante gebruik 

hulle tans in die Noord-Vrystaat die tenn makoti 

wat van Zoeloeherkans is. Die erkenning van die 

senioriteit van haar man se mense en vera I die be

sondere verhouding tussen 'n vrou en haar man se 

vader en die se broers en susters ~rd, onder andere, 

deur die term ousi of oubuti weergegee (Kyk ook 

Van Wannelo 1931 : 69). 

(ii) Vroulike aanspreekvonne ten opsigte van bloedve:rwante 

Die ve:rwantskapstenninologie ten opsigte van 'n vrou 

se eie familie is in tabel 10 aangedui. Weer eens 

val die aanwending van die Afrikaanse tenn soos 

swaer, sebare of sebara in versothode vonne op 

(kolan 4 tabel 10). 

'n Vrou se oupa (ntate-mohplo) sal, wanneer hy met 'n 

derde persoon oor ego (Alice) praat, na haar as 

setloholo saka (my setloholo) verwys. Sy is sy 

kleinkind maar hy spreek haar nooi t direk as setlo

holo aan nie. Sy word gewoonweg by die naam genoem 

(ka lebitso/Alice). Dit is ook verder opvallend 

dat die tenninologie op die patrilinie gebaseer is. 

In die geval van haar. noeder se mense geld in 

hoofsaak dieselfde tenninologie as wat 'n man ten 
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opsigte van sy eie familie gebruik. (Kyk tabel 11). 

Weer eens kom die gebruik an die "nahuwelikse" name 

ntate-nyeo en mma-nyeo, aan te wend, na vore. Die 

term "nyeo-" verwys ook hier na die naam van hierdie 

of daardie kind (oudste). 

(iii) Manlike aanspreekwyses t.en opsigte van bloedverwante 

Die ter.me waarmee n man sy eie familie aanspreek, 

verskyn in tabel 11. In hoofsaak stem die tenne 

ooreen met die van Van Wannelo (1931 : 65). Opval

lend egter is weer eens die aanwending van verafri

kaan~e terrre, byvoorbeeld ousi en oubuti. Die tenn 

ousi ~rd selfs vir jonger susters gebruik. Kgaitse

di korn egter steeds voor as wisselvorm. Erkenning 

van status en senioriteit word steeds in die tennino

logie weerspieel. Dit is veral duidelik met die 

aanwending van ntate (vader), ntate-rroholo (oupa) 

en besonderlik nkgono (ouma). Hiennee saam geld ook 

die aanwending van die tenn n~ (my kind) wat 

deur meer sendor ve:rwa.nte op kinders en kleinkinders 

van toep:lssing ganaak word. Aangesien die rranlike 

plaasarbeiders n keuse het om naby hul vader en broers 

te woon en met mekaar kontak hou, is die invloed wat 

hierdie manlike aanspreekswyses op die daaglikse er~ 

kenning van status en senioritei t het, groter as in 

die geval van vroulike aanspreekswyses teenoor haar 

eie familie wat in die reel veraf ~on. 

(i v) Manlike aanspreekwyses ten opsigte van aanve:rwante 

Ui t die gegewens in tabel 12 is di t opvallend dat die 

meeste ouer en meer senior verwante van n man se 

vrou horn deurgaans op sy naam aanspreek (Kyk 

kolorrme een en twee van tabel 12). Dit was ook die 

bevinding van Van Warmelo (1931 : 68) dat hierdie 

verwantskapstenninologie relatief minder uitgebreid 

is as in die geval van bloedve:rwante. apnerklik is 

die eerbied wat die kinders van n man se vrou se 

 
 
 



-84-

broers en susters vir ham het. Alhoewel hy 'n aan

verwant is, geniet hy dieselfde status teenoor die 

volgende generasie as sy vrou se broers. Infonnante 

is van mening dat"'n man die senioriteitsposisie ten 

opsigte van sy vrou se broers inneem wat sy sou ge

had het as sy rnanlik was. Sy vrou se jonger broers 

erken hom as 'n ouer broer uit hoofde van sy vrou se 

posisie in die geboorte-volgorde binne haar vader se 

~. Hy ~rd egter by sy naam genoem en nooit as 

oubuti aangespreek nie. Volgens infonnante geld 

die erkenning meer vir sy vrou se jonger broers en 

susters se kinders as vir hUlleself. 'n Jonger suster 

van sy vrou se kinders spreek hom as ntate-rroholo 

(oupa) aan. Op sy beurt erken 'n man die senioriteit 

van sy skoonvader (rnohwehadi) se broers asof dit sy 

eie vader se broers is. 'n Ouer Buster van sy skoon

vader spreek hy, net soos sy vrou doen, as nkgono 

(ouma) aan. 

(e) Gedragspatrone 

Uit die aanduidings ten opsigte van die kennis van genea

logiese verwantskap blyk eat selfs die kundigste informan

te hoogstens 'n vollErlige weergawe van hul eie gesin (lapa.) 

en die gesin waarin hulle gebore is, weergee. Dit is 

byvoorbeeld opmerklik dat Alice Saokosa hoogstens drie 

generasies uit mie verlede aandui terwyl sy hoegenaamd 

geen kennis van haar niggies en neefs (batswalle), dit is 

kinders van haar vader se broers en susters, gehad het nie. 

(Kyk tabel 6). Sy was weI bewus van familie wat elders" in 

die land of in Lesotho woon maar kon geen verdere beson

derhede oor hulle verstrek nie. verder kon 'p per soon 

soos Augus Phakiso (Repuleng) Mofokeng wat die oudste 

seun in sy vader se lelapa is, nie die naam van sy vader 

se eerste vrou onthou nie. Hy kon weI 'n kerngenealogie 

van sy voorvaders gee maar detailgegewens is aan hom on

bekend. Dit is verder bevind dat die gewone plaasarbei

der oor die algemeen 'n karige kennis van hul leloko-ver

wante of familie het. Di t is slegs binne die lelapa 
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waarin hy hom bevind (sy eie of die van sy vader) waar 

tradisionele terminologie daagliks gebruik en ooreenstemr 

mende gedragspatrone ten opsigte van senioriteit en 

status gehandhaaf word. Teenoor nie-familielerle en lede 

van ander etniese groepe word slegs relatiewe ouderdom 

erken. Alle ouer mans word as ntate (vader) en ouer 

vroue as ~ (rroeder) of ouma (P.kgono) aangespreek. 

Dit beteken dan,volgens die info:r:mante, soveel as meneer 

en me:vrou in Afrikaans. Die plaaseienaar daarenteen word 

as "besitter" erken en na hom word as norena of rronghadi 

verwys terwy I sy vrou in die rreeste gevalle as rrme deur 

die vroue aangespreek word. 

3.3. 3 Inisiasie-, totem- en stamgroeperings 

(a) Inisiasiegroepe (Mephato) 

Volgens info:r:mante bring die gesamentlike deurloping van 'n 

inisiasieskool geen t:ennanente groepe tot stand nie. Mophato

lerle (ba:thaka) wat weI met mekaar in kontak bly, was meesal 

reerls voor die aanvang van die inisiasieskool vriende (bakgo-

tsi) en het juis daarom besluitan saam 'n leboIIo-geleentheid 

mee te maak. Dit blyk ook verder dat die inisiasie nie groep

vorming in die eerste instansie op die oog het nie. Eerder 

is die doel daarvan om 'n man of meisie finaal gereed te maak 

vir die volwasse- en huwelikslewe. 

Mephato word nie deur aIle Swartes of dan weI Suid-Sothospre

kendes in die besonder, meegemaak nie. Alhoewel die geleent

heid daar is vir almal wat wil kom, an 'n Iebollo-ge-Ieentheid 

mee te maak, word verskillende redes aangevoer waaran samdges 

nie 'n "bergskool II b~n nie. Die rerles waarom nie aan lebol-

10 deelgeneem word nie, is, onder andere, onrlat die deur loping 

van inisiasie nie meer as absolute vereiste tot die aangaan 

van 'n huwelik geld nie. Verder word lebollo deur meeste ker

ke as onbybels beskou en ten stEengste afgekeur. II Geleerde" 

swartes laat die besnydenisoperasie by 'n hospitaal doen eer

der as om hulle aan die anslagtigheid van 'n inisiasieskool 

te onderwerp. 
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Hierteenoor het uit navrae geblyk dat die gewildheid van ini

siasieskole am verskeie ander redes onder sekere groepe weer 

aan die toeneem is. Vir samd.ge jeugdiges geld dit meer en 

meer as n prestigekwalifikasie en is daaram veral gewild on

der die kirrlers van plaasarbeiders. Volgens infonnante in die 

VrErlerlistrik laat meer en meer Zoeloeseuns hulself in Sotho

stamskole inisieer an soo.oende ten volle as Suid-Sotho aanvaar 

te ~rd ten eifrle die verkryging van burgerskap van QNagNa te 

verganaklik. Langs hierdie weg is dit rnakliker am uiteindelik 

toegang tot stErlelike gebiede te verkry en die instrarnings

maatr~ls te anseil. 

Die invloed van inisiasieskole as groepvor.mende element op 

die plase in die Noord-Vrystaat blyk oor die algemeen uiters 

gering te wees (Kyk ook Van Zyl 1972 : 65; Lye en Murray 

1980 : 125 - 6 en Zietsman 1972 : 301 -2). 

(b) Totemgroepe (Diooko) 

Elke Suid-Sothosprekende plaasarbeider kon in die reel onmid

dellik s~ wat sy eie seboko of totem is maar kon nie die 

diboko van ander familiegroepe aantoon nie. Aanhorigheid tot 

n spesifieke totem (seroko) ~rd deur die geykte uitdrukking 

ka he bina seboko aangedui (an vir n seroko of totem te sing/ 

dans). Die tenn ho bina wat "an te sing" of " an te dans" 

beteken, wys weliswaar in die rigting van n vroefu-e ri tuele han

deling ter ere van (he roka-vereer) n sehoko (totem). Tans dui 

die vraag : "0 binela seboko sefe?", vir watter sel:x:lko dans 

of sing u?, slegs op die tegniese wyse waarop navraag gedoen 

~rd om vas te stel wat n persoon se totemaanhorigheid is. 

Die seboko-verband bring egter geen besorrlere onderlinge ska

keling tussen die draers daarvan tot stand nie. In die ~rde 

van n infonnant kan dit soos volg saamgevat ~rd : "base 

thuse letho" - dit help niks nie. Van Rooyen (1955 : 30) het 

oak bevind dat totangroepe, behalwe vir n gevoel van onder linge 

broederskap, min ri tuele waarde het. Hierdie laaste opnerking 

is in ooreenstemning met die bevinding van Hoeml~ (1937 : 92) 

ten opsigte van die seano. Volgens haar kan die led.e van n 
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totercqroep onderling trou en bestaan claar geen vonn van 

groepsolidariteit tussen die aanhangers van n spesifieke 

seboko of totem nie. Dit was ook die bevinding van Schapera 

(1934 : 3 - 36 en 39 - 62) asook van Ellenberger (1912 : 50 -

51). 

Ten opsigte van n spesifieke seboko geld oor die algemeen 

sekere vennydingsgebruike of taboereeHs (ho ila). In die 

geval waar n dier, byvoorbeeld die haas (rrmutla) by 'n sekere 

groep van die Fokeng, die totem is, mag di t nie gedc:xXi, aan

geraak, verj aag of die vel daarvan deur die rnabinedi of aan

hangers gebruik TMJrd nie. Hierdie gebruik is by ander 

SOtho-Tswanastarnme op dieselfde wyse deur Hoernle (1937 : 92) 

aangetref. Volgens die infonnante vvord steeds gelet op die 

ta1x>er~ls ten opsigte van die besondere seboko. 

Swartes in die Suid-Sothoverband met dieselfde seboko trou 

onderling en seboko-aanhorigheid TMJrd deur gebcx:>rte via die 

patrilinie verwerf en is onaflegbaar. 'n Vrou behou haar sebo

ko terwyl seuns en dogters hul vader se totem aanvaar. 

Die betekenis van seboko-aanhorigheid kom slegs tydensinisia

sie na vore. In hoo:Estuk 2 punt 2.2.2 is aangedui hoedanig 

die plasing binne die slaapkwartiere (nyako) tydens die Ie

bolla volgens historiese senioriteit geskied. Die feit dat 

die Fokeng eerste in seboko-seniori tei t geplaas word en vol

gens historiese bronne ook die vroegste intrekkers in die 

Noord-Vrystaat verteenwoordig, het die effek dat hulle ook in 

die daaglikse lewe met besondere respek deur ander groe~ 

behandel TMJrd. Soos reeds aangedui is, het hierdie respek

betoning sy W)rtels in die geskiedenis eerder as in 'n spesi

fieke inisiasieskool of lebollo-geleentheid. Die feit dat 

laatkorrmers (bafihli) soos die Zoeloe en ander etniese groepe 

wat die inisiasie deurloop ~p die einde van die senioriteits

ry binne die nyako geplaas TMJrd, het egter geen effek op die 

verhoudinge tussen hierdie mense en Sothosprekendes na afloop 

van die rrophato nie. 
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Die totems (diboko) wat die algemeenste onder die plaasar

beiders in die Noord-Vrystaat aangetref word, verskyn, in 

dalende orde van senioriteit, in tabel 5. Die tabel is 

gebaseer op statistiek van die Ontwikkelingsraad, Oranje-Vaal 

en navrae by infonnante asook aangevul ui t gegewens van Kriel 

(1971 : 30), Coertze (1971 : 30), Ellenberger (1912 : 68 - 9), 

Paroz 1961 lac.al., Sheddick (1953 : 76) en Zietsman (1972 : 

102 en 177). 

TABEL 5 

'IDTEMS VAN BELANGRIKSTE SUID-SOI'mSTAMGIDEPE 

Totem 

Stamgroep Suid-Sotho Afrikaans 

FOKENG mofokeng Vaal- of grys rib-
~bok 

rrorara Wilde dnuif 

rrmutla haas 

KWENA : 

(Hlakwana, kwena krokcrlil 

Kgwakgwa en 

Monaheng) 

R)IDNG : 

Taung tau leeu 

Khubung kubu seekoei 

Tloung tlou olifant 

(Rolong) noto/tshepe harner/yster 

KCATIA : 

K30lokwe tubatse (noko) ystervark 

Sia qwabi (mosia) wildekat 

Tlokwa qwabi/nkwe wildekat/tier 

Phuting phuti duiker 

MAPHErLA tshwene bobbejaan 
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Aangaande die totems van scmnige starngroepe nnet die volgende 

in gedagte gehou word. Ten opsigte van subgroepe van die 

Kgatla is, volgens Ellenberger (1912 : 37), die Sia en Kgolokwe 

splintergroepe wat hul totems later verander het. Die TMJord 

"tubatse" is die poetiese naam vir die ystervark (noko) en 

totem van die Kgolokwe. Die totem van die Sia is steeds 

qwabi maar soms oak~. Die naam Mosia ;15 die hlonepho-

vonn van katse maar dit is nie die Sia se totem nie. (Kyk 

Ellenberger 1912 : 39). Die totem qwabi van die Tlokwa 

verraai hul herkans uit die Kgatla-verband (Kriel 1976a 

120) al is hul totem sans nkwe (tier). 

(c) Stamgroepe (rrorabe) 

Betreffende starnaanhorigheid (rnorabe/rnorafe) is dit opmerklik 

dat slegs by enkele van die oudste infonnante nag 'n vae 

herinnering aan 'n ou starnverband aangetref word. Van Rooyen 

het in' die verband bevind dat selfs persone wat in Lesotho 

ge1::x:>re is en as kinders na die ,- RSA gekan het geen verbintenisse 

met stamgenote in hul herkansgebiede in stand hou nie (1955 : 

50). Uit die genealogiese gegewens wat deur infonnante ver

strek is, blyk oak dat hulle bewus is van familielede wat in 

Lesotho ~n. Daar word egter geen kontak met hierdie fami

lie in Lesotho gehou nie. In tabel 6 (genealogie van Alice 

Saokosa) is een van haar vader se susters, haar rnang:vane, in 

Lesotho ~nagtig (Mantebaleng). Dit is egter al wat sy van 

haar weet. 

Hierdie toErlrag van sake skep 'n tweelErlige problean, naamlik : 

(1) Waar Claar weI historiese stamverbondenheid aanwysbaar is, 

is dit meesal na Lesotho teruggekoppel en ~rd aanskakeling na 

QNaqwa be.rcoeilik, (2) By die plaasarbeiders wat nie meer op 

die hcx::>cJte met hul eie herkans is nie, is daar geen basis vir 

historiese skakeling met nOg Lesotho nag enige ander nasionale 

staat nie. 
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3.4 Skakeling ten opsigte van verwantskapsgroepe 

Ten opsigte van die skakeling van plaasarbeiders met mekaar ten aan

sien van veI:WaI1tskap is die volgende skakelingsl yne opnerklik : 

Die huwelik en gesinsvonning speel nag 'n belangrike rol in die daag

likse lewe van die plaasarbeiders. Die tradisionele gebruike ten 

opsigte van huweliksluiting waaronder sekere volwassenheidsvereistes 

soos die deurloping van inisiasie (lebollo) asook die onderhandelings 

wat die huwelik voorafgaan rakende die l:x>hadi en die huweliksfees, 

bring wye skakeling tot stand. 

Die wyse waarop kennis aangaande'n sosiale gebeurtenis versprei word 

deur boodskapt:e m:mdelings van plaas tot plaas oor te dra, is 'n ui ters 

effektiewe karnmmikasianeditnn. 

Feesgeleenthede soos huweliksfeeste, inisiasiefeeste en byeenkanste 

tydens begrafnisse word ook gebruik om belangrike kanende geleenthede 

te adverteer. Plaasarbeiders het ook ruim geleentheid an tydens hier

die byeenkanste onder ling sosiaal te verkeer. 

Die gesin (lapa) is die belangrikste sosiaal-organisatoriese verband 

waarbinne die plaasarbeider leef. Gesinslede, veral broers, probeer 

net rrekaar in kontak bl y al gaan werk sormnige in die stedelike gebie

de. Skakeling ten gevolge van verwantskap strek in die reel nie 

verder as die lelapa nie. Die invloed van grotere verwantskapsgroepe 

soos die toteInverbande (dil:x>ko) en stamverbande (rrorabe) het bykans 

geen invlood op die onderlinge skakeling van plaasarbeiders me. 
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ALGEMENE KULTURELE S~J<ELING 

HXJFSTUK 4 

SKAKELING OP GROND VAN SAMEWONING 

4. 1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk val die klem op verdere lewensfasette van die 

plaasarbeiders. In hierdie opsig word aandag gegee aan die plaas

arbeiders as samewonende groep ten aansien van hul ekonomiese-, gods

dienstige-, en fX)litieke verband. Aandag word ook gegee aan vryetyds

besteding van volwassenes sowel as kinders. Die behandeling van hier

die aspekte van plaasarbeiders'se lewenswyse is ter aanduiding van 

die samehang wat daar bestaan ten opsigte van skakeling op sosiaal

organisatoriese terrein en ander aspekte van hul daaglikse lewe. 

4.2 Samewonende arbeiders 

4.2.1 Samestelling en totstandkaming van arbeiderskorps 

(a) Totstandkaning 

Ui teraard is die grootste gemene deler waardeur plaas

arbeiders onderling aan mekaar geskakel word die feit dat 

hulle hulleself vir plaaswerk aanbied. Uit die etnies

historiese bespreking (hoofstuk 2) het reeds gebl yk dat 

plaasarbeiders per se nie absoluut eenders is nie. Wat 

die Suid-Sotho in die besonder betref, is di t steeds dui

delik dat hulle oorspronklik uit n uiteenlopende verskei

denheid stamverbande afkanstig is. Hierdie mense woon en 

werk al jare saam met Swartes uit ander etniese verbande 

op plase in die Noord-Vrystaat. 

Die trek van hierdie Swartes van verskillende herkams na 

die Blanke gebied het am veral die vblgende twee redes 

plaasgevind : ekonaniese nocdsaak en die begeerte na 

Westerse goedere (Bilger 1976 : 137 - 8; Lye en Murray 

1980 : 14 - 15 en Hunter 1937 : 389 - 390). 
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(b) Werwing 

Volgens plaasarbeiders wat in verband met die aansoek am 

op 'n plaas te werk onde:rvra is, gebeur dit ui ters seIde 

dat 'n boer self wenving doen. Dit was ook die bevinding 

van Du Toit (1982 : 25) dat die boere in die Frankfort

distrik in die reel nie self werwing doen nie. Aanstel

lings word egter deur die l::x:>er self of deur sy bestuurder 

gedoen. Die getal werkers wat aangestel word,word deur 

die beskikbaarheid van werk en die bekwaamheid van die 

werksoeker bepaal (Kyk oak SAIRR 1939 : 31 en Du TOit 

1982 : 25). 

Voornernende werksoekers ry of loop gewoonlik van plaas tot 

plaas an "werk" te vra. Die toenemende gespesialiseerd

heid van landba.lbedrywighede vereis tans meer en meer 

arbeiders bygevolg dat daar steeds 'nuwe vakatures op pla

se ontstaan na gelang boerderypraktyke uitbrei. Volgens 

die infonnante sal 'n bekwame werker seIde meer as twee 

tot drie plase aandoen alvorens hy werk kry. 

Volgens die infonnante is werkers wat reeds in diens is 

gewoonlik bewus van 'n vakature en probeer hulle an, so 

ver as moontlik, familielede (baheso) of selfs vriende 

(bathaka of bakgotsi) van werkgeleenthede in kermis te 

stel en die persone by die boer vir aanstelling aan te 

beveel. Informante sal selfs namens 'n familielid voor

lopig m~t die boer oor 'n moontlike indiensneming onder

handel. Volgens statistiek wat deur Du Toit (1982 : 29) 

aangebied word, blyk dat 20,3% van die plaasarbeiders op 

'n spesifieke plaas woon en werk amdat hulle familie ook 

daar woon. 'n Verdere 7,4% woon op die spesifieke plaas 

onrlat hul vriende oak daar woon en 16, 7% arrlat hulle op 

die plaas waar hulle woon, gerore is en groat geword het. 

In totaal het 44,4% van die respondente wat Du Toit 

(1982 : 30) ondez.vra het, deur bemiddeling van familie

bande of vrierdkappe aan hul werk gekan. Familiebande 

en vrienikapsverhoudinge het dus 'n besliste invloed op 

en betekenis vir plaasarbeiders an werk te verkry. Op 
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grand van hierdie familieverbintenisse kan daar weI op 

onderlinge hulpverlening staatgema.ak word. 

By die aanstelling van werkers word tans meesal slegs 

gesinshoofde betrek en is sy vrou en kinders nie meer 

direk by die kontrak inbegrepe nie. Volgens boere is 

vroue van plaasarbeiders nie verplig om vir n vasgestelde 

pericrle diens te lewer nie en sal daar hoegenaanrl glad

nie teen n arbeider gediskrimineer word as sy vrou nie be

reid is an met plaaswerk te help nie. Du Toit (1982 : 

27) het bevind dat in die geval van 92,8% van die respon

dente wat ondervra is, slegs die gesinshoof aIleen in die 

ooreenkans met die boer betrek is. Benewens die aarmame 

van werkers met gesinne word enkellopende mans, veral 

jong werkers, ook in diens geneem. 

(c) Stabiliteit en mobiliteit van die arbeiderskorps 

Benewens die feit dat 16, 7% van plaasarbeiders in die 

Frankfortgebied, volgens statistiek van Du '!bit (1982 

29), op die plaas waar hulle v.x:>en, gebore is en nie daar

aan dink an rond te trek nie, het hy verder bevind dat 

50,8 persent van die plaasarbeiders langer as 5 jaar op 

dieselfde plaas v.x:>en (1982 : 41). Uit navrae by infor

mante het geblyk dat hierdie persone nie graag rondtrek 

nie hoofsaaklik amdat hul familie en vriende op dieselfde 

plaas of in die nabye angewing woonagtig is. Familie- en 

vriendskapsverbintenisse is derhalwe een van die belang

rikste faktore wat tot die stabiliteit van die arbeiders

korps lei. 

Daarenteen suggereer bostaande statistiek dat sowat die 

helfte (49,2%) van die plaaswerkers vir minder as vyf 

jaar op dieselfde plaas werk. Die gedurige wisseling van 

so n groat getal plaasarbeiders is uiters teenproduktief 

in die landbou. Volgens die boere is hierdie wisselende 

arbeiders in die reel nie goed gekwalifiseerd nie en doen 

hulle meesal ongeskoolde werk soos tuinwerk en as hand

langers vir ander arbeiders soos trekkerdrywers en vrag-
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motorbestuurders. Zietsman het die plaasarbeiders van 

Clocolan ten gevolge van die h~ rrobiliteit as 'n "vlot

tende" gemeenskap beskryf (1968 : 4). 1bndtrekkery is 

reeds deur die SAIRR (1939 : 31) aangemerk. Volgens ge

gewens wat deur infonnante verstrek. is, asook die bostaan

de statistiek van Du Toit (1982 : 27 - 49), is dit egter 

nie korrek an die plaasarbeiders as 'n geheel ambulente 

gemeenskap aan te dui nie. 

Redes vir die gedurige verwisseling van werkplpk is in 

hoofsaak die volgende : 

(i) Die-persoonlike verhouding tussen die werkgewer en sy 

arbeiders; 

(ii) Ontevredenheid van die arbeiders met werksvoordele; 

(iii) Plaasarbeiders besluit sans an te trek. ten einde 'n 

ma.and of twee te gaan rus; 

(iv) Kontrakte is seIde vir langer as 'n jaar geldig wat 

aan plaasarbeiders die geleentheid bied am te verhuis 

as hulle wil (Kyk ook Hunter 1937 : 396; SAIRR 1939 

: 31 en Zietsman 1968 : 5 - 6). 

Die gevolg van hie~ie relatiewe onstabiliteit is eer

stens dat opleiding en ontwikkeling van rondtrekkende ar

beiders ernstig in die wiele gery YX)~; tweedens is boere 

nie gen~ an duur opleiding aan werkers te verskaf sonder 

die waaroorg dat by ten minste 'n redelike voordeel daar

uit sal trek nie en laastens is die gedurige beweging nie 

bevorderlik vir die onderlinge skakeling en die bestendi

ging van familie- en vriendskapsverbande van die arbei-

ders nie (Kyk Hunter 1937 : 395 en Zietsman 1968 : 6). 

wat die beweging weg van die plaas af betref is in die 

Vrededistrik aanduidings gevind dat groot getalle Swartes 

na Q'Naqwa verhuis. Volgens infonnante en 1::x:>ere in die ge

bied, neem die skaarste aan arbeid reeds emstige afmetings 
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aan. Hoofde van gesinne wat in die stedelike gebiede 

werk kan bekan, kan gewoonlik in 'n hostel of by familie 

tuisgaan maar vind dit moeilik an vir sy hele gesin 

verblyf te kry. Boere is hoegenaamd nie daarvoor te 

vinde dat 'n man sy vrou en kinders op die plaas laat 

bly woon terwyl hy elders gaan werk nie. Hierdie persone 

neem hul gesinne dan na Qwaqwa. Volgens infonnante wat 

dit oorweeg om na die stedelike gebiede te Ejaan, verkies 

hulle dat hul kinders in die nasionale staat rnoet opgroei am 

nie met die riskante gedrag van stedelike jongmense 

in aanraking te kam nie. 

OUes van dae probeer an, so ver as Jroontlik, in die plaas

like dorp se swart woonbuurt verblyf te bekam indien die 

boer nie, na so 'n arbeider te oud geword het an te werk, 

bereid is am han toe te laat am op die plaas aan te bly 

nie. Dit gebeur meesal wanneer sodanige oue van dae nie 

werkende kinders op die plaas het nie dat die boer van horn 

of haar verwag an elders 'n heenkome te vind. OUer infor

rnante het egter aangedui dat hulle dit, slegs as laaste 

uitweg sal oorweeg,am na die nasionale staat te verhuis. 

Die rede wat aangegee word, is ardat hulle niemand daar 

ken nie (ha re tsebe rnotho 0 rnong teng ka mane) . 

(d) Nie-werkende swartes op plase 

Nie-werkende Swartes op plase is gewoonlik vroue en kin

ders maar ook oues van dae, sielsiekes, blindes, kreupeles 

en dies rneer wat by hul farnilie woon. Du Toit (1959 : 74) 

het bereken dat daar tot soveel as drie afhanklikes per 

werkende arbeider op plase kan weese Van Zyl (1972 : 174) 

het bevind dat 6 persent van die volwasse mans op plase 

nie werk nie. Di twas nie moontlik om statistiek ten 

opsigte van die posisie in die Noord-Vrystaat te bekom nie. 

Die verskynsel van nie-werkendes is weI aangetref met die 

verskil egter dat menige jong Swartes bo skoolgaande ou

derdorn opgemerk is wat cx:>glopend nie 'Werk nie. Navrae 

by infonnante hierantrent het aan die lig gebring dat 

hierdie jonges nie op plase wil werk nie en wag op 'n 
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geleentheid an na die stedelike gebiede te verhuis. 

Die moontlikheid om na n stedelike gebied te verhuis,word 

hoofsaaklik deur die beskikbaarheid van werk bepaal. Vol

gens infonnante is farnilie en kennisse wat reeds in die 

stedelike gebiede woon en werk, gedurig op die ui tkyk vir 

werksgeleenthede. Hulle veIWag egter dat n jongrnan of 

rneisie wat aldus gehelp word by hulle sal kan inwoon en 

losies sal betaal. Volgens infonnante stuur sodanige kin

ders geen geld huistoe nie want hulle kan dit nie bekostig 

nie. Scrlanige seun of dogter is ook nie onbekend met die 

stedelike opset nie amdat hulle gewoonlik tydens hul hoer~ 

skoolopleiding in die stad, reeds aldaar by farnilie, vriende 

of kennisse geloseer het. Volgens infonnante keer kinders 

wat standerd 6 of hoer geslaag het nooit weer terug na die 

plaas toe nie, behalwe rniskien em te kan kuier. 

Werkgeleenthede is egter beperk bygevolg dat menige nie

werkende jonges wyd-en-syd en na willekeur tussen die 

plase rond.beweeg. Volgens infonnante sal een van twee of 

drie jonges wat saarn rondbeweeg weI iewers op 'n plaas 'n 

veraf familielid of kennis raakloop by wie hulle 'n dag of 

twee-drie sal kan oorbly. Di t geld vir die plase sowel as 

die stedelike gebiede. 

4.2.2 Woonwyse, lokale groepering en onder linge skakeling 

(a) Woonwyse en lokale groepering 

Die vestiging van gesinne in die onmiddellike amgewing van 

ander gesinne wat nie verwante en selfs nie van dieselfde 

etniese groep is nie, is volgens Sheddick (1953 : 26) en 

Ashton (1952 : 186) nie ongewoon aan die tradisionele ge

bruik van die Suid-sotho nie. Die verskil in die wyse van 

vestiging op plase met die tradisionele vestigingswyse is 

dat die samewonende groep plaasarbeiders nie onder n hoof

man (rarnotse) se gesag staan nie. Daar bestaan ook nie 'n 

kgotla (raad) waarvan al die manlike gesinshoofde lid is 

nie. Die gesinne van plaasarbeiders voer binne die sarne-

 
 
 



-97-

"MJnende groep grootliks 'n indi viduele bestaan. 

(b) Onderlinge skakeling 

(i) Feeste en spesiale geleenthede 

(1 ) In hierdie afdeling word kortliks aandag gegee 

aan die verskillende feeste en geleenthede waar

aan alle arbeiders gedurende hul vrye tyd kan 

deelneem. Dit geld vir arbeiders uit aIle et

niese groepe savel as werkers en hul familie op 

verskillende plase. 

(2) Drink en geselspartytj ies 

Die mees algemene en geliefkoosde tydverdryf 

waaraan bykans alle plaasarbeiders van verskil

len de ouderdarnrne en geslag en uit enige etniese 

verband deelneem, is drink- en geselspartytj ies . 

Hierdie byeenkamste vind meesal op dieselfde 

plek plaas. Plaasarbeiders weet almal waar 50-

danige naweekse byeenkanplek is en as hulle die 

geleentheid vind, gaan hulle na die spesifieke 

plaas an andere te "sien" (ka ho bona ba bang) 

en om jolyt te hou. Volgens die boere wat in die 

verband uitgevra is, kan sooanige byeenkanste 

ontaard en tot bakleiery, messtekery en kieriege

vegte aanleiding gee. Om hierdie rede sal 'n 

boer wat scxlanige byeenkamste op sy grond CXX]

lopend toelaat en nie beheer daaroor ui toe fen 

nie, gou met sy bure of met die polisie in bot

sing kame 

Tydens hierdie geleenthede wat, volgens die in

fonnante, gewoonlik net ocr naweke plaasvind, 

word volop bier (jwala) te koop aangebied. By 

die musiek van een of meer trCItUre (mekupu) en 

gewoonlik oak 'n platespeler, word tot laatnag 
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jolyt gehou. 

Benewens hierdie gereelde bymekaarkamplekke kan 

n plaasarbeider egter self n partytjie hou waar

heen die mooearbeiders op die plaas uitgenooi 

word. Die eienaar word gev..oonlik geken in die 

saak en mag op hulle versoek, aan sy arbeiders 

n slagskaap gee vir die geleentheid. Sarmige 

plaaseienaars inisieer self die saak deur n slag

skaap aan sy arbeiders te gee en sans ook drank 

(sorghumbier) aan hulle te verskaf. Mense van 

naburige plase word seIde indien ooit ook ge

nooi. Toevallige besoekers word egter toegelaat 

an aan die danse deel te neem. Bulle sal egter 

nie honger gelaat word nie. Sodanige "vreenrles" 

(baeti) sal egter uiters versigtig wees an nie 

by enige onenighede wat mag ontstaan, betrokke 

te raak nie arrlat boere in die reel baie streng 

teen ongerynrlhede optree en n vreemde I vervolging 

weens ongematigde betreding in die gesig staar. 

VOlgens info:rmante is dit veral by die gereelde 

byeenkc.mste op n spesifieke plek waama hierro 

verwys is, dat drankmisbruik voorkan. Die moont

likhede vir verslawing word hie~eur aangehelp. 

Die gevaar van sodanige gereelde drinkpartytjies 

is hoofsaaklik dat hanteerders van gesofisti

keerde swaarmasjinerie op die plaas nie toege

laat kan W)rd an met die nagevolge van n party

tjie diens te doen nie. Volgens die SAIRR (1939 

30) is die voorkams van drink- en geselspartytjies 

n baie au probleem op die plase. 

Aan die ander kant bied dit geleentheid vir ont

spanning aan plaasarbeiders. Volgens samtige 

informante gaan mense wat nie drink nie oak soon

toe an sosiaal te verkeer en an oor alles en nog 

wat te gesels (ka ho 90qela feela). Sammiges 

hau hul by hierdie geleenthede besig deur meul 
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(rnarabaraba, sien later) te speel. 

(3) Verj aarsdae 

'n Gebruik wat deur sarmige plaasarbeiders be

oefen ~rd, is an 'n sogenaarnde "brekfis-fees II , 

oak thaharneso genoern, tydens die verjaarsdag van 

'n baba (lesea) of kleuter (bana/ngwana) te hou. 

Soos die naarn aandui, ~rd die geleentheid vroeg

oggend, voor werk, gehou waartydens voedsel soos 

pap en vleis, aan die gaste voorgesit word. Uit

ncx:1igings ~rd mondelings oorgedra en beperk tot 

die ander werkers en hul gesinne wat op die plaas 

~n. Familie en vriende wat op naburige plase 

WOOll, word ook in kennis gestel. Dit is veral 

vroue wat oorkan am aan die fees deel te neem en 

daarna nog 'n ruk vertoef an te gesels. Die sen

trale gedagte met scx:1anige fees is egter dat ge

nooides (mamemuwa) op hulle beurt geskenke en 

veral geld aan die kind sal oorhandig. 'n Seun 

ontvang meesal geld wat vir han gebere word met 

die oog op sy bohadi as hy eendag wil trou. 

Samnige ouer rrense vier ook hul verjaardae. So 

ver vasgestel kan word, is dit nie 'n algemene 

gebruik onder plaasarbeiders nie en word ui tno

digings slegs tot die~ (gesinslede) beperk. 

'n Vader sal byvoorbeeld aan sy kinders s~ : "let

satsi leo ke qetelo ya selano sa ntate", so-en

so 'n dag is die einde van my jaar. Getroude 

kinders sal ook dienooreenkanstig verwi ttig word 

wat dan by hul werkgewers sal probeer afkry an 

"hul p:l te gaan sien", ka ho tjhakela ntate. 

Die fees is egter nie veel meer as 'n familie-

ete nie. Die uitruil van geskenke kan weI voor, 

maar vorm nie 'n wesenlike deel van die verjaars-

dag nie. 
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(4) Inisiasiefeeste 

Feeste tydens die opening en sluiting van die le

bollo-skole, waar di t nog in stand gehou word, 

is gewoonlik groot openbare feesgeleenthede. Die 

inisiasiefeeste is by uitstek n aanduiding van 

plaasarbeiders se feesvoorkeure. So lank daar ge

noeg bier (jwala), vleis en ander bykosse (sesha-

00), beskikbaar is, is die belangstelling in die 

mokete oorweldigend. Volgens Zietsman (1972 : 

334-335) is hierdie lebollo-feeste n guIde ge

leentheid an ou vriendskappe (methaka) en veral 

farniliebande te verstewig. 

(5) Skoolfunksies 

Dagskole op plase re~l van tyd tot tyd funksies 

ter stywing van hulle fondse en an die kinders 

se talente aan die ouers ten toon te stele Die 

onderwyser(es) laat weet aIle belangstellendes 

deur middel van die kinders van die tyd en plek 

van so n funksie. Die vroue van die plaas waar

op die skoolgebou staan, word betrek om te help 

met die voorbereiding van voedsel an tydens die 

geleentheid te verkoop. Die boer, OP wie se 

plaas die skool staan, asook sy bure, van wie se 

plase kinders ook die skool besoek, word vir n 
bydrae ten opsigte van vleis genader. Die boer 

mag, as bestuurder van die skool, self ook gevra 

word an die opening van die funksie by te woon. 

Skoolfunksies word gewoonlik op n Vrydagmiddag 

en -aand gehou en sans ook op In Saterdag. 

Die rneeste besoekers kam te voet by die funksie 

aan. Die plaasskole is te voet bereikbaar orrdat 

die bedieningsarea slegs so groot mag wees dat 

die kinders die skool per openbare pad kan bereik. 

Tydens die funksie sorg die kinders vir vennaak 

deur veral koorui tvoerings . Daar word verder 
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dwarsdeur die nag in en an die skoolgebou jolyt 

gehou. Die rede waaran dwarsdeur die nag met 

die funksie aangehou word, is hoofsaaklik atrlat 

sanmige skoolkinders se ouers nie otrlaag nie en 

die kleintjies nie aIleen in die nag huistoe ge

stuur kan word nie. 

Tydens die funksie word voedsel te koop aangebied 

bestaande ui t 'n ete van pap, vleis en bykos (se

shabo) wat as p::>leiti (bord) bekend staan. Koe

kies (dikuku), koeldranke (digenmer, vex:wysende 

na gernmerbier), dip::>mpan (lekkers, van die Pranse 

bonbon) word ook te koop aangebied. Daar word 

ook bier (jwala) gebrou an aan die volwassen.es 

te koop aangebied te word. Alroal in die ornnid

dellike angewing van die skool, klein en groot, 

woon die skoolfunksies by. Selfs ouers wat nie 

kinders in die skool het nie, sal ter wille van 

die genot van die aand die funksie ondersteun 

(Kyk ook Hunter 1937 : 401-402). 

Skoolfunksies bied ruim geleentheid aan oud en 

jonk van aIle etniese groepte an sosiaal te ver

keer. Dit is ook 'n geleentheid waar kennis aan 

die gemeenskap van kanende gebeure gegee word. 

Uiteraard is die onderwyser wat aan die spits 

van die reelings staan in 'n uiters gunstige IX>

sisie am 'n besondere invloed na die plaasarbeiders 

te laat uitgaan. Volgens sarmige infonnante word 

tydens 'n skoolfunksie aankondigings oor bedry

wighede van kerke gedoen of die datum en plek 

van n kamende huweliksfees bekendgernaak en selfs 

kan r~lings ten opsigte van 'n lebollo- of ini

siasiefees onder aandag van die aanwesiges gebring 

word. 

(6) Huweliksfeeste (Mekete y~_ rohadi) 

Die datum van 'n huweliksfees (lehadi of rnokete 
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wa lenyalo/bohadi) word deur die ouers van die 

bruid en bruidegan onderling gereel. By die 

inrigting van n fees word in hoofsaak dieselfde 

p:ltroon gevolg as by ander feestelikhede. Die 

wyse waarop in die huwelik getree gaan word 

(met oohadi, suiwer kerklik of n kanbinasie van 

albei maniere) ,bepaal die wyse waarop fees gevier 

sal word. Die houding van die boer ten opsigte 

van groat byeenkanste op sy plaas is oak van be~ 

lang. 

Die uitnodiging word mondelings (ho manetsa) aan 

alroa.l in die angewing gerig. Die hou van die 

fees self is reeds elders (3.2. 3) beskryf. Die 

belangrikste aspek van die huweliksfees ten op

sigte van samewonende arbeiders is die fei t dat 

aIle plaasarbeiders welkan is an di t by te woon. 

Tydens n huweliksfees is daar dus ruim geleent

heid vir mense an met mekaar in kontak te kan. 

volgens infonnante word daar gereeld by huweliks

feeste infonneel oar ander feesgeleenthede, soos 

byvoarbeeld n lebollo-fees, gesels en reelings 

getref en soms oak aankondigings daaroar gedoen 

(Kyk oak Zietsman 1972 : 79-85). 

(7) Begrafnisse (dikepelo) 

(aa) Die begrafnis self 

Begrafnisgeleenthede neem oak die vonn van 'n fees 

(mokete wa ke~lo) aan. Familie van die oorledene 

(ya hlokahetseng - hy wat gesoek en nie meer 

gevind word nie) verwys egter by voorkeur 

na n begrafnis as bohlokong ba rona (by ons ver

lies of smart). Opnerklik is dat die woord bo-~ 

hloko oak na n vonn van siek weeskan verwys. 

Die konnotasie dat n sterfgeval met "siek wees" 

in verband gebring word, blyk oak uit die rei-
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nigingsgebruike wat na die afloop van die begraf

nis beoefen word (kyk verderaan). 

Die handeling tydens n begrafnis verskil,afhang

ende van die ouderdan van die oorledene (mofu) 

op die tydstip van sy of haar oar I ye. n Jong 

kind of baba word sans sonder besondere seremonie 

deur slegs naaste verwante (ba habo) begrawe 

tenvyl n ouer persoon se begrafnis wye belang

stelling ui tlok. As n man te sterwe kan, is sy 

vrou en sy kinders verplig om die begrafnis by 

te woon (ba tswanela ho ba teng). Van hulle 

kant sal kinders ui b die lapa. alles in hul ver

~ doen an teenwoordig te wees. 

Omdat daar op die plase geen fasiliteite beskik

baar is am n lyk vir n onbepaalde tydperk te 

bavaar nie, meet n begrafnis so spoerlig moontlik, 

gewoonlik die volgende dag, afgehandel word. 

Volgens die infor.mante word die boer eerste van 

n sterfgeval in kennis gestel en terselfdertyd 

versoek an vervoer en soms ook geldelike hulp 

vir die aankoop en bring van die kis te voorsien. 

n Slagdier word ook by die boer gekoop indien die 

agterhlywenes nie self vee besit nie. Verder sal 

die boer, of gewoonlik sy vrou, versoek word an 

behulpsaam te wees am veraf familie telefonies 

van die oorlye van n vader of moeder of enige 

ander familielid te laat weet. Telegranme word 

ook aan familie gestuur. Die tyd van die begraf

nis word ook in oor leg met die mer bepaal wat 

normaalweg tot gevolg het dat aIle werksaarnhede 

op die plaas vir die spesifieke agterroiddag tot 

stilstand sal kane Volgens informante is dit 

nie ongewoon dat die boer en sy familie ook die 

begrafnis van een van sy werkers sal bywoon nie. 

Indien die begrafnis deur n leraar (moruti) van 

die oor ledene waargeneem word, word hy gewoonlik 
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ook telefonies van die tyd en plek daarvan in 

kennis gestel. Indien hy nie beskik.ba.ar is nie, 

sal een van die oudstes (moholo) die diens self 

lei. Die 8Wartes van die amgewing word mondelings 

in kennis gestel wat elk op hul beurt iemand 

stuur an die berig verderaan bekend te maak. Boere 

op buurplase is selde ongenee am hul werkers 

af te gee an 'n begrafnis te gaan bywoon. Begraf

nisgangers kan te voet, met eie vervoer (fietse) 

of perdekarre) of selfs met voertuie wat deur 

boere verskaf word (trekker en sleepNa) by die 

begrafnis aan. Opnerklik is weer eens die vinnige , 
wyse waarop nuus in die verband van plaas tot 

plaas versprei. 

Oruniddellik na die afste:rwe van 'n persoon word 

hy of sy in die hut ui tgel~ en die vroue (wat 

nie-familie kan insluit) hou dag en nag by die 

lyk (setoeo) wag. Kerse word opgesteek en rond

om die 1 yk geplaas (4-6) en eers kort voor die 

diens begin, uitgedoof. Die hele vertrek word 

swaar met bloekanolie, wat in grootmaat vir hier

die doel aangekoop word, besprinkel. Infonnante 

kon nie verklarings vir hierdie gebruike gee nie. 

Hierdie rouende vroue wikkel hulleself in kamberse 

toe scrlat net hul oe sigbaar is, treur sams 

hardop, maar neern deurentyd 'n passiewe sittende 

houding, asof hulle siek is, in. Wanneer die 

kis arriveer, word die lyk daarin gel~ maar die 

deksel word nie daarop geplaas nie. Die vroue 

bly steeds in die hut en die kerse word brandend 

gehou tot die leraar of die persoon wat die diens 

lei 'n gebed langs die geopende kis gedoen het. 

Die vroue gaan dan voor die hut si t, die kerse 

word ui tgedoof en die kis toegespyker. Enigie

mand sal aanbied an hie:rmee behulpsaam te wees 

welwetende dat aanraking met 'n dooie 'n mens se 

krag (matla) kan aantas. 
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Intussen, dit wil s~, onrniddellik na die sterfte 

bekend geword het, het die groter manspersone op 

die plaas begin am die 2 meter diepe graf te 

grawe. Indien die sterfgeval in die laatmiddag 

plaasgevind het, geskied die grawery tot laat 

in die nag tot die vereiste diepte bereik is. 

Die graf word langwerpig gegrawe en as die werk 

afgedaan is, word die pikke en grawe, wat tydens 

die grawery gebruik is, skuins oor die vier hoeke 

van die graf geplaas terwyl ou buitebande aan die 

brand gesteek word en gelaat word am die res van 

die nag te srneul. Weer eens kon infonrante nie 

die rede vir hierdie handeling verstrek nie. 

Scmnige beweer dat die grawe en pikke enige bose 

gees wat die graf wil betrek in ve:rwarring bring 

terwyl die reuk van brandende rubber hulle verder 

verdryf. 

Seremonies tydens die begrafnis is drieledig van 

aard. Eerstens die ui thring van die kis en die 

diens in die lapa, tweedens die teraardebestelling 

en laastens die begrafnisfees (mokete wa kepelo) 

by die terugkeer vanaf die graf. 

Die verrigtinge by die huis (ka lapeng) begin 

wanneer die kis op twee stoele voor die deur van 

die sterfhut geplaas word. Op die punte van die 

kis word elk 'n piering geplaas waarin elkeen van 

die begrafnisgangers geld sal plaas na afloop van 

die preek en vcx:>r die stoet vertrek. Hierdie 

geld word deur alroal teenwoordig bygedra en dien 

as hulp vir die agtergeblewenes am die begrafnis

koste te dek. Die grootste uitgawe is die aan

koop van die kis en 'n slagdier. 

Na die begrafnisdiens word bedankings gedoen. 

Dit geskied terwyl geld in die pierings gegooi 

word. Die persoon wat die bedankings doen, is 
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gewa:mlik een van die senior lede in die leloko 

van die oor ledene. Hierdie persoon stap die 

stoet ver voorui t an drade, stokke of klippe 

ui t die pad van die draers te veIWYder. Lede 

uit die Ie lap? volg onmiddellik na die kis, 

dan leloko-lede en laastens die res van die 

mensej eers die mans en dan die vroue. Twee 

jongmans, nie noodwendig familie nie, bly n ruk

kie agter om die geld te tel wat in die pierings 

geplaas is. n Paar vroue, uit die leloko-verband, 

bl y by die huis agter an na die kos te kyk. 

Bulle verwyder ook aIle persoonlike besittings 

van die oor ledene ui t die sterfhut en maak di t 

netjies aan die kant. Terwyl die begrafnis aan 

die gang is, gooi hulle water in n skottel waar

in n paar stukke geknakte aalwynblare geplaas 

word. 

AIle mans is as draers behulpsaarn en los mekaar 

gedurig af terwyl die stoet beweeg. By die graf 

word die kis eers op die grond langs die graf 

~ergeplaas totdat al die mans rondan die graf 

stelling ingeneern en die vroue eenkant byrnekaar 

gaan sit het. As alrnal aangekan het, word die 

grawe en pikke weggeneern en op die hoop grond 

geplaasj die kis word met rieme in die graf ge

plaas en die diens gehou. Die diens word by 

voorkeur deur n leraar of evangelis gehou. n 
Ouderling kan ook hierdie funksie vervul. Die 

voorganger van n sektegroep probeer so ver as 

moontlik sy eie lidrnate begrawe. Slegs as nie

mand gevind kan word om die diens waar te neem 

nie sal een van die plaasarbeiders self voor

gaan. 

Die persoon uit die leloko wat vir die reelings 

verantw\:x)rdelik was, kry hierop geleentheid om 

enkele woorde te s~, onder andere wat die inge-
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sarnelde bedrag is, waarop hy onmiddellik die 

leloko-lede (eers die mans) afsanderlik sal 

uitroep am grond of n klippie in die graf te 

gooi. Dit moet van die grond wat uitgegrawe is, 

weese Die aanduiding van die persone wat, vol

gens senioriteit, grond in die graf noet gooi, 

geskied soos volg. Eers word die lede uit dieoor

ledene se lapa of gesin geleentheid gegee en dan 

die mans uit die leloko-verband in orde van se

nioriteit. Die ander mans en die vroue volg 

hierna op eie inisiatief sonder erkenning van 

enige senioriteit of familieverband. Dit is, 

saver by die infonnante vasgestel word, die enig

ste geleentheid waar, op plase, offisiele erken

nings aan die leloko-verband gegee word (Kyk 

ook Kriel 1976(a) : 128). 

Die teraardebestelling is gewoonlik na 12 uur 

rniddag maar rnoet voor sononder afgehandel wees. 

Mans ui t die leloko, bygestaan deur die ander 

mans uit die angewing, gooi die graf toe. Dit 

is moontlik dat aIle teenwoordige mans met die 

werk sal help wat beteken dat almal later die 

"was van die grawe-seremonie" (ho hlatswa digarawe) 

rnoet bywoon. Alle grond en die kleinste klippies 

word netjies tot n hoop gevo:rm. Die vroue vertrek 

intussen terug na die hutte. Nadat die hoop 

grond klaar gevo:rm is, vonn al die mans n kring 

am die graf; klap gelyktydig drie maal die hande 

en met die handpalros na bo gedraai se hulle hard

op saarn : "pula-pula" (reen-reen). Volgens die 

informante is die bedoeling dat die gees van die 

oorledene nou die graf finaal verlaat en hy met 

sy vertrek versoek word an reen te stuur. 

Terwyl die vroue op pad is huistoe sal diegene 

wat babas het wat nog ge1:x:>rsvoed word, hul 1:x:>rste 

ontbloot en van die melk uitdruk. Dit geskied 

terwyl hulle so aanstap huistoe. Volgens die 
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infonnante word hierna verwys as : "ba tshela 

mohlala", huIIe gooi die "siekte" uit. MohIaIa 

staan bekend as 'n"siekte" wat veroorsaak word 

deur "ianand wat verbygegaan het" ;-:-:-

Van die melk van 'n sogende vrou word gese Ie 

bodile "dit het sleg geword" en moet uitgegooi 

word voor die kinders (rnasea) weer kan nyantsa 

(drink). Wanneer die vroue by die huis aankom, 

trek hulle hul vingers dat die Iitte klap. Na 

hierdie handeling word verwys as : "ba tswara 

setopo", hulle vat/hou vas die Iyk (setopo). 

Hierdie handeling is steeds deel van 'n reeks 

reinigingseremonies wat afgesluit word deur 

ho hlatswa senyarna. Dit is an die onheil 

(senyama) af te was. Dit geskied deur die 

skoen- of voetpunte (tone) en die hande te spat

was met die water uit die skottel waarin die 

agtergeblewe vroue die geknakte aaIwynbIare 

(lek~aIa) gegooi het. Alle begrafnisgangers 

doen die ho hlatswa senyama-handeling. 

Aan almal wat die begrafnis bygewoon het, word 

kos en sans ook nuutgebroude bier (jwala ba 

dipitsa), aangebied alvorens huIIe vertrek. 

Hierdie geleentheid staan as mokete wa kepelo 

(begrafnisfees) bekend. Die metcde van voed

selvoorbereiding verskil nie van die wat op 

ander feeste gevolg word nie. Die vleis word 

egter net in water sonder enige sout of smaak

middel opgekook. Die info:r:mante kon egter nie 

'n rede hiervoor verstrek nie (Kyk ook Van 

Rooyen 1955 : 108). 

(bb) Byeenkanste volgende op die begrafnis 

Twee weke na die begrafnis kan almal wat met 

die grawe van die graf en die toegooi daarvan 

gehelp het weer bymekaar an die grawe (en pik

ke) te reinig. Die serernonie staan bekend as 
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mosebetsi wa digarawe (werk van die grawe) of 

ho hlatswa ha digarawe (die wassery van die gra

we). Weer eens word geknakte aalwynblare in 

water gegooi en word die grawe en pikke wat by 

die begrafnis gebruik is gereinig (di hlatswa 

ka makgala). Die seremonie is kort en geen 

fees word daanuee saam gehou nie. Infonnante 

was dit eens dat met sodanige gereedskap nie 

gewerk mag en sal word alvorens dit nie gerei

nig is nie. Volgens hulle is SWartes ook hui

werig an "vreenrle" grawe te gebruik vcor dit 

nie gereinig is nie want jy weet nie of daar 

nie dalk by 'n graf daannee gewerk is nie. 

Die persconlike besi ttings van 'n corledene word 

tydens die begrafnis uit die sterfhut verwyder 

en na 'n rnaand uitgesit of uitgehang en deur die 

oudste teenwoordige vrou in die lapa van die 

oorledene, hetsy die afgestorwene 'n man of vrou 

was, onder die kinders of broers en susters 

verdeel. In wese is dit slegs 'n lelapa-by

eenkans maar leloko-verwante kan, na die oor

deel van die vrou, ook begunstig word. Volgens 

infonnante word haar beslissing as finaal aan

vaar. 

'n Begrafnis is egter nie volledig afgehandel as 

die "steen" nog nie opgesit is nie (ho bea ha 

lejwe) . 'n Grafsteen word 'n dag of twee voor 

die byeenkans van sement en sand gemaak. 'n 

Inskripsie op die nat sernent word ook genaak. 

Die steen word aan die koppenent van die graf 

ingeplant. Indien hierdie handeling'afsonder

lik van die troosdiens (matshediso) geskied, is 

dit slegs mense uit die ~ (gesin) en sans 

nabywonende leloko-lede wat kan help. Dan word 

egter geen fees gehou nie. 
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Normaalweg word, volgens die infonnante, die 

opsit van die steen (pee ya lejwe) gekombineer 

met die troosdiens of matshediso. Die troos

diens nean die vonn van 'n erediens aan wa t by 

voorkeur deur die leraar (moruti) gehou word. 

Alle persone wat die begrafnis bygewoon het, 

word weer mondelings ui tgenooi. Die geleentheid 

neem die vonn van 'n fees aan en 'n bees of skaap 

sal geslag word en die vleis saam met bykos 

(seshabo) voorgesi t word. 

Van tyd tot tyd mag die afgestorwene oor sekere 

sake genader word deur offers (sehlabelo) van 

vleis of bier oor sy graf uit te gooi. Slegs 

leloko-lede sal aan die handelinge deelneem. 

Die handeling word slegs by die graf van 'n af

gesto:rwe vader ui tgevoer • Sy oudste lewende 

seun sal die seremonie waameem of, as hy nie 

reskikbaar is nie, die volgende in seniori "bei t. 

(8) Kersfees en nuwejaar 

Boore reskou die tydperk tussen Kersfees en 

Nuwejaar as 'n "dooie" tyd. Hulle laat hul wer

kers maar begaan en slegs ncxXlsaaklike dienste 

soos rnelk en die versorging van vee en pluimvee 

word aan die gang gehou. Dit is vir die plaas

arreiders 'n welkane ve:rp:>sing en feesvieringe 

gaan gepaard met die grootskaalse gebruik van 

westerse drank. Daar word bykans elke aand op 

'n ander plaas jolyt gehou wat grootliks mcx:>nt

lik is arrlat sarmige boere in die tyd aanspo

ringsbonusse aan hul werkers betaal. Op sonmige 

plase word nog die gebruik aangetref dat aIle 

plaasarbeiders net hul gesinne op Kersdagnore 

by die plaasopstel byeenkan en liedere sing. Aan 

elke volwassene word wyn en aan die kinders koel

drank of gerrmerbier (digemmer), koekies (dikuku) 

en lekkers ui tgedeel. In sonmige gevalle kry 

elkeen 'n nuwe stel klere, en roksmateriaal word 
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aan die vroue uitgedeel. 

Swart vroue wat nog die kuns verstaan en be

oefen, versier (pikitla) in hierdie tyd hul 

huise met gekleurde patrone (ho sea ditema.). 

Familie ui t stedelike gebiede kan gewoonlik ge

durende hierdie tyd op die plase besoek afl~. 

4.3 Skakeling op grond van samewoning 

Samewonende plaasarbeiders in die Noord-Vrystaat het dus n hele reeks 

geleenthede waaraan almal kan deelneem nieteenstaande hul heterCXjene 

herkans. Die feit dat plaasarbeiders n spesifieke woonarea gesament

lik bewoon, stel hulle as samewonende groep in staat om aan hierdie 

feeste en byeenkanste deel te neem. Hierdie geleenthede bestaan 

gewoonlik uit drink- en geselspartytjies, inisiasiefeeste, huweliks~ 

feeste, skoolfunksies, begrafnisse, en die viering van Kersfees en 

Nuwejaar. 

Die skakeling wat ten gevolge van hierdie verskeidenheid feesgeleent

hede tot stand kan, kan soos volg saamgevat word. Die kennisgewing 

aangaande n spesifieke feesgeleentheid geskied volgens n vaste pa

troon waarvan die uitstaande kenmerk die rnondelinge oc cjrag van b:x:x:l

skappe van plaas tot plaas is. By die feeste self is daar ruirn 

geleentheid vir onderlinge sosiale verkeer terwyl saam geeet (vleis, 

pap en bykosse) en gedrink (jwala en westerse drank) word. Tydens 

scrlanige feeste word ook aankondigings oor ander soortgelyke byeen

kanste gemaak. Die feesgeleenthede self dien ook as konmunikasiege

leentheid tussen plaasarbeiders. 

By begrafnisse word aIle plaasarbeiders betrek ongeag hul etniese 

herkams. Met die grawe van die graf en handelinge rakende die be

grafnis self soos die reinigingseremonies en die troosdienste,word 

plaasarbeiders as n groep betrek. Onder linge hulpver lening tussen 

plaasarbeiders kom by uitstek tydens begrafnisse na vore. 
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Gesamentlike optrede kan ook tydens skoolfunksies na vore waar geld 

ingesamel word ter ondersteuning van al die skoolgaande kinders van 

die spesifieke plaasskool. 

Ocr die algemeen blyk uit die gegewens dat plaasarbeiders as same

wonencle groepe wye onderlinge skakeling het. Die basis van hierdie 

skakeling sentreer ronc1an verskillende feesvierings wat deur rnonde

lingse kennisgewing bekendgestel word. Met die oog op ontwikkelings

werk en die verspreiding van kennis op die plase sal hierdie basiese 

skakelingsmeganisme in ag geneem moet word. Di t geld veral ten op

sigte van aankondigings wat direk op die verbetering van hul lewens

anstandighede l::etrekking het. 
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IroFSTUK 5 

SIDRI', SPEL EN ONTSPANNING 

5. 1 Inleiding 

Alhoewel sport, spel en ontspanning nie 'n baie prominente plek in die 

daaglikse lewe van die arbeider self inneem nie, word heelwat vennaak 

en ontspanning deur vroue en veral kinders geniet. Georganiseerde 

sport (dipapadi) is egter uiters skaars. Vonne van sp=l en ontspan

ning wat weI aangetref word, word vervolgens respreek. 

5.2 Tradisionele vorme van spel en ver.maak 

5.2.1 Venna.ak vir volwassenes 

(a) Jag 

Jag is 'n baie au gebruik by die Suid-Sotho. Sheddick 

(1953 : 22) maak: daarvan melding maar wys daarop dat jag 

volgens wet tans 'n verbcrle praktyk in Lesotho is. Navrae 

by boere het ook.aan die lig gebring dat hulle probleme 

ondervind nEt die ui troei van wild. Veral waar met wild 

geboer word, word streng teen hierdie vonn van ontspanning 

opgetree. Alhoewel jag oor die algemeen verbied word, kom 

die praktyk ncq heimlik voor. 

Die jag met honde en kieries, bekend as letsholo, word 

steeds aangetref. Dit is veral op Sondae terwyl kerkdien-:

ste aan die gang is en die boer nie tuis is nie, wat 

voornernende jagters hulle kans waarneem en kan sans SWart 

mans in die veld met hul honde en kieries opgernerk word. 

Volgens die infonnante is dit veral hase wat op die wyse 

gejag word. Hierdie is egter 'n individuele "sport". 'n 

Dryfjag waaraan baie mense met hul honde deelneem kan 

nie voor nie. 

'n Tweede vonn van jag is die stel van strikke, wippe en 

slagysters (ho tshwasa). Weer eens is dit 'n onwettige 
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praktyk wat heirrll ik beoefen word. Volgens die inforrnan

te is dit veral groter diersoorte wat met draadstrikke 

gevang word terwyl slagysters vir kleiner diersoorte en 

voels gestel word. Die kievJietjie (letletleruana) ly 

veral ten gevolge van die stel van slagysters by neste. 

Sifdraadwippe of hokke wat van 'n koniese tuit wat nouer na 

die binnekant van :cilie hok lei, voorsien is, word vir taren

tale (dikgaka) gestel. Mieliepitte word rondan die hok 

of wip gestrooi asook al met die tui t langs tot binne in 

die hok. 'n Tarentaal of selfs 'n korhaan (lekakarane) kan 

na binne, agter die pi tte aan, kruip maar as hulle eers 

binne is, kan hulle nie weer die ui tgang kry nie. Hierdie 

soort wip word laat in die aand gestel; net voor dagbreek 

(ka meso) besoek; leeggerna.ak en vir die dag onder 'n oos 

versteek. 

(b) Sosiale vennaak vir volwassenes 

Die belangrikste vennaak vir volwassenes is an te gesels 

oor alles en nag wat (ho qcqela). TUssen die werk deur; 

in die aande of tydens besoeke aan die dorpe word gedurig 

gesels. Onde:rwerpe sentreer rondan daaglikse gebeure en 

een onde:rwerp of snaakse gebeur likheid kan hul letter lik 

daelank besig hou. Die voorliefde vir gesels word egter 

meesal by die vroue aangetref. Volgens infonnante gaan 

die vroue gereeld by hul bure of op naburige plase by 

vriende of .:Eamilie kuier (ho tjhakela) an te gesels. Vol

gens die vroue wat gereeld dorp toe gaan, sal 'n mens 

daar altyd iemand raakloop met wie jy kan gesels. Selfs 

op pad is daar altyd mense an te ont1noet. 

Volgens die informante reis vroue sans per bus na stede

like woongebiede an te gaan kuier. Hierdie besoeke sorg 

dan ook vir 'n konstante strcx:::m van skindernuus en ander 

wetenswaardighErle wat van per soon tot persoon oor die pla

se versprei word. 
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'n Baie gewilde tydverdryf tuis of by partytjies is om Ireul, 

(marabaraba) te speel. Die spel word slegs deur twee 

spelers op 'n slag gespeel maar elk het gewoonlik 'n hele 

klomp anstanders as raadgewers wat almal die verloop van 

die s~l uitennate geniet. Die speeloppervlakte is sans 

'n stuk karton waarop die lyne getrek is. Meestal word 

die lyne scmner op die grond getrek en word met klippe, 

pitte of koeldrankdoppies gespeel. Uiteraard is dit dus 

'n goedkoop vorm van vennaak wat geen duur ui tleg verg 

nie. Volgens die infornante word marabaraba hoofsaaklik 

deur volwasse mans ges:p=el. 

5.2.2 Kinders:p=le 

Kinderspele staan as ho bapala of dan as dipapadi bekend. 

apnerklik is dat die term spesifiek na kinderspel verwys. Vol

gens die infonnante speel (ho ba.pala) groot1nense nie meer nie. 

On sport net die tenn dipapadi te vertaal skep, volgens die 

infonnante, ver leentheid vir die spelers ardat hulle as kin

ders, wat nog bapala, bestempel word. Grootrrense (ba hcx:1ileng) 

speel nie meer soos kinders nie. Vervmlgens word aan die kin

derspele wat aangetref is, aandag gegee. 

(a) an mekaar die wurrn te gee (ka ho neana seboko) 

'n Redelik gewilde speletjie gedurende die laat sarner en 

herfs, wanneer die kl±tsgras (moonyane) ryp word, is die 

sogenaanrle ho neana seboko (an mekaar die ww:m te gee) . 

As ianand 'n ryp klitsgrassaad ontdek, sal hy of sy dit 

afbreek en as 'n ww:m (seboko) aan iemand se klere vas

slaan en vir die slagoffer skreeu ke 0 neil~_seboko! 

(ek het vir jou 'n wunn gegee,) waarop die persoon op sy 

beurt di t sal aftrek en die res jaag tot hy di t weer aan 

iemand anders oorgegee het. In die proses word alma.l 

rondgejaag. VOlgens inforroante is di t veral onder die 

skoolgaande meisies gewild. 

(b) Touspring (ho tlola kgati) 
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'n Lang tou wa t deur twee ~rsone in 'n sirkel geswaai word, 

word vir hierdie spel gebruik. Volgens die infonnante 

is vroeer 'n gevlegde grastou (kgati) hiervoor gebruik ter

wyl 'n gekoopte springtou tans algemeen gebruik word. Ver

skillende variasies waarop deur die tou gespring moet word, 

word bedink en sams gaan die springery (ho tlola) met sang 

(ho bina) gepaard. Weer eens is dit veral meisies wat aan 

touspring meedoen. 

(c) Kle ispe I 

In gebiede waar potklei (letso~) geredelik beskikbaar is, 

is dit veral die jong seuns wat hulleself ure lank vennaak 

deur die maak van kleiosse en ander voorwerp. Verder word 

gedurig met hierdie kleiosse in die lapa gespeel. Meisies -----
neem ook sans deel en maak klein gebruiksvoo:rwerpe en sans 

ook klei};X)ppies. 'n Gewilde spel by groter seuns is klei

latgooi (tswibila). 'n Stuk nat klei word VCX)raan 'n lat 

vasgedruk en daannee v.;ord na teikens of rrekaar gegooi. 

Volgens informante kan daar sams kleilatgevegte ontstaan. 

Volwassenes keur dit egter ten strengste af amdat mense 

hulle oe daardeur kan beseer of pennanent kan beskadig. 

(d) Jag 

Soos die volwassenes hou seuns baie daarvan an te gaan jag 

met kieries en honde. Met die kieries word gepoog am klein 

voelsoorte raak te gooi. Die honde v.;ord gebruik an hase 

te probeer vang. Volgens informante skep die jag met honde 

sans probleme veral as die honde handuitruk engroter wild 

verjaag. 

Die stel van slagwippe vir kleinere voelsoorte soos duiwe 

(maeba) en vinke (di thaha) geskied meesal gedurende oestye 

in die mielie- of koringlande. 
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(e) Paproerstokserernonie (lesokwana) 

Hierdie spel of seremonie het tydens die onlangse droogte 

(1981-82) telkens in die Noord-Vrystaat voorgekan. Volgens 

die informante speel die meisies dit nag graag maar ha 

etsa hantle, hulle maak nie mooi nie, andat di t baie rraal 

tot onder linge stryery aanleiding kan gee. Die spel ont

staan deurdat 'n pa.ar rneisies van een stat saarn beraadslaag 

an die paproerstok (lesokwana) ui t 'n seotlwana (rietskerrn) 

of lelapa. (ruirnte am die huis) te steel (ho nka lesokwana) 

en daanne weg te hardloop. Die rneisies van die stat waar

uit die stok geneern is, sal die "diewe" agtemasit en 

probeer om die stok terug te kry. Die spel kan die hele 

dag lank aanhou want as die stok teruggewen is, word weer 

een ui t 'n ander lapa. gegryp. Volgens die infonnante was 

die tradisionele gebruik an net die pa.proerstok van een 

stat na 'n ander te hardloop en di t aan die volgende stat 

se neisies aan te gee wat dan daannee verder sou hardloop 

en di t weer aangee. Di t was onwaarskynlik dat die rneisies 

van die oorspronklike stat ooi t weer hul lesokwana kon 

terugkry. Tans jaag hulle rnekaar op die plaas rond en gee 

die stok vir neisies uit 'n ander lapa. maar bly tag op een 

plek. Daaran is dit rroontlik an die stok terug te wen. 

'n Ander stok word dan weer gegryp en begin die pret van 

vooraf. 

Die lesokwana-spel is egter as In reenmaakseremonie bekend 

en hou verband met die goosdiens. Die woord lesokwana is 

'n afleiding van die werkwoord ho soka, an te roer waarvan 

die refleksief, ho ,itshoka, die beteknis het van die vonning 

van re~nwolke in die lug of an te gis (skuirn te rraak). Die 

saaklike verband tussen die pa.proerstokseremonie (lesokwana) 

en die vonning van wolke (ho itshoka) is blykbaar dat die 

rneisies deur die rondhardlopery met die stok die lug anroer 

an wolke te laat ontstaan. Die inforrnante kon egter nie 

bevestiging gee dat die verband weI afgelei kan word nie. 

Volgens hulle is dit tans net 'n kinderspeletjie (ke papadi 

feela) . 

 
 
 



-118-

(f) Klip-klip of diketo 

Diketo is 'n tuisspeletjie waannee kinders hulself vermaak. 

Die klip-klipspel kan deur een aIleen of deur twee of 

vier deelneners gespeel word. 'n Gaatjie van ongeveer 'n 

handbreedte word in die grond gema.ak en vol klippies, elk 

van om en by 2an deursnee,. gernaak. Die spel bestaan daar

in dat die speIer 'n spesifieke klip as "ghoen" gebruik wat 

hy, terwyl hy wydsbeen om die gaatjie sit, in die lug op

gooi en terwyl dit in die lug is enige hoeveelheid klippe 

uit die gaatjie krap. Na die uitkrapaksies rroet hy weer sy 

"ghoen" vang voor dit val. Hierdie spel vereis goeie 

<XX]konsentrasie en handvaardigheid. Die speIer wen deur 

dieselfde opgooiprosedure weer te herhaal maar nou die 

uitgekrapte klippies weer almal in die gat terug te stoot 

sodat slegs 'n spesifieke getal klippies buite agterblYi 

een by die eerste pro beers lag i twee by die tweede i drie 

by die derde ens. I tot rninder as wat by sy volgende pro-, 
beerslag vereis word, in die gat oorbly. Die moet hy almal 

uit die gat optel terwyl sy "ghoen" opgegooi is en dit 

weer vang met al die klippe in sy hand. Net een hand word 

gebruik. Sou hy nie in sy poging slaag nie,kry 'n volgende 

speIer 'n beurt. Daar word met ongeveer dertig klippies 

begin en elke keer hou die speIer die klippies wat hy 

gewen het en op die end word getel watter speIer (of span) 

die meeste gewen het. 

Daar bestaan ook 'n eenvoudiger Weergawe van die spel wat 

deur kleiner kinders, wat nag nie so handvaardig is nie, 

gespeel word. In hierdie geval word 'n sirkel op die grond 

getrek en die klippies daarbinne gestrooi. .Aanvanklik sal 

net een klippie op 'n slag opgetel word terwyl die "ghoen" 

in die lug gegooi word. Val die "ghoen" of vat die speIer 

rnis of te vee I , is sy beurt em en kry die volgende 'n beurt. 

Die moeilikheidsgraad word verander deur elke rondte die 

aantal klippies wat opgetel moet word/te vermeerder. Die 

kuns is em, terwyl die "ghoen" in die lug is, die handeling 

ui t te voer en di t weer te vang voor di t grond raak. Albei 

hierdie vonre van diketo bevorder die oog tot hand koordi

nasie van die speIer. 
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(g) Tradisionele stories (ditshamo) 

Stories, fabels en legendes word in die aand, nadat die 

kinders klaar gewas en vir nag aangetrek is, deur hul ourna 

(nkgono) vertel. Vertellings van bejaarde infonnante is 

op band versamel. Die strekking daarvan is, benewens die 

ontspanning wat dit bied, om by die jong kinders sekere 

morele standaarde in te skerp. 

5. 2. 3 Mcx:lerne vonne van spel en ontspanning 

(a) Georganiseerde sportbyeenkomste 

Moderne vonne van spel soos atletiek (ntloaneantlolo) en 

sokker (bolo of polokwe) asook korfbal word op beperkte 

skaal by sarmige plaasskole geinisieer maar vind, met ui t

sondering van sokker, bykans geen navolging naskools nie. 

Sokker word slegs op beperkte skaal deur plaasarbeiders 

gespeel. Dit was ook die bevinding van Du Toit (1982 : 89). 

(b) Ander rroderne vonne van ontspanning 

Ander vonne van ontspanning is om na die radio ("F .M. ") te 

luister. Volgens sornmige infonnante vertel die ou mense 

(maqeku) nie meer vir die kinders stories (ditshano) nie 

want hulle luister nou "F .M. " Self maak die plaasarbeiders 

nie rnusiek nie. Santyds word ghi taar of konsertina gespeel 

en selfs ook trarme. Die belangrikste ontspanning is an 

na koorui tvoerings deur skoolkore te gaan luister. Volgens 

Zietsman (1968 : 13) word hierdie voorliefde wydverspreid 

aangetref en volgens Hunter (1937 : 401-404) is dit reeds 

baie lank in swang. 

Lees vind as tydverdryf bykans geen aftrek nie. Volgens 

die informante het hulle eintlik geen leesstof nie en ver

der is hulle besig en vind hulle seIde tyd am te lees. 

In die aande gaan hulle vroeg slaap amdat meeste nie vol

doende beligting, behalwe kerse, het an by te lees nie. 
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Dit is opnerklik dat plaasarbeiders weining lees. Dit 

was ook die bevinding van Z ietsman ( 1968 : 14). 

5.3 Skakeling ten opsigte van sport, spel en ontsparming 

Uit die vonne van spel en ontspanning wat deur plaasarbeiders en hul 

kinders beoefen word kan weinig skakeling tot stand. vermaak is hoof

saaklik tot een plaas beperk. Di t is slegs in die geval van kuier en 

gesels dat wye kontak gemaak word en nuus versprei word. 
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HCOFSTUK 6 

SKAKELING DEUR EKONCH[ESE VERBANDE 

6. 1 Inleiding 

Die ekonomiese faset in die lewenswyse van die plaasarbeiders in die 

Noord-Vrystaat word vervolgens behandel. In hierdie hoofstuk word 

aandag gegee aan die totstandkaning van die gangbare aanstellingswyse 

wat op plase gevolg word; die tradisionele ekonorniese lewenswyse van 

die Sotho; die aard van die ekonaniese bedrywighede van plaasarbei

ders (in diens van die mer en privaat) asook arbeidsverhoudings. 

6. 1 • 1 Tradisionele ekonaniese bedrywe van die Sotho 

Die Sothovolkere het om en by die jaar 1800 'n besondere eko

naniese bestel beoefen wat, in sekere opsigte, bo die bedryf 

van 'n blote bestaansekonomie uitgegaan het. Bilger (1976 : 

155 - 6) haal Lichtenstein aan wat beweer dat hy dorpe met on

geveer 15 000 inwoners elk besoek het waar Sotho-inwoners 

hulself intensief met sekondere bedryfsvor.me besig gehou het. 

Die Sotho was, volgens Bilger (1976 : 156 - 7) bekend met me

taalbewerking waannee ui tgebreid handel gedryf is terwyl vel

bewerking en houtsneewerk op groot skaal in hierdie dorpkon

sentrasies beoefen is. Roumateriaal 5005 velIe en olifant

tande is byvoorbeeld van die San geruil en na ve:r:werking weer 

aan ander swartes verhandel. Die navorser Livingstone het be

reken dat tussen 20 000 en 30 000 huide tot karosse ve:rwerk 

is tydens sy verblyf onder die Wes-Sotho, waarvan 'n groot deel 

005- en weswaarts verhandel is (Bilger 1976 : 156 - 7). 

sammige van die Sotho in die Noord-Vrystaat het direkte his

toriese verbintenisse met hierdie Wes-Sotho, byvoorbeeld die 

Tloung (kyk 2. 2 . 2 c). Die Suid-Sotho het oor die algemeen 'n 

lang tradisie as vervaardigers van en die handel in handver

vaardigde goedere. Hierdie ekonaniese opset wat nog deur Lich

tenstein in 1804 waargenean is, is waarskynlik tydens die 

Difaqane (ongeveer 1822 ,- 1830) sooanig ontwrig dat dit nooit 

werklik weer kon herstel nie. Weliswaar word byvoorbeeld 
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hier-en-daar op plase nog ui tmuntende velbe.we rkers aangetref 

wat nog die kuns van vorige geslagte deurgek.ry het. Volgens 

informante is hierdie ou tegnieke egter aan die verdwyn en be

sig an in die vergetelheid te geraak. Handvaardighede word 

ook grootliks deur. moderne Westerse tegnieke verdring. 

Die Suid-Sotho was ook bekend met die. hantering van vee asook, 

in die besonder, met die verbouing van gewasse soos tabak, 

groente en graansorghmn. Die intensiewe kennis wat die Suid

Sotha van landbou en veeteel t gehad het, het van hulle nuttige 

werkers vir die mere genaak. 

6.1.2 Tbtstandkaming van die aanstellingspraktyke op plase 

Die totstandkaning van die besondere aanstellingspraktyke waar, 

by uitstek, van Swartes as arbeiders in die Suid-Afrikaanse 

landbou oor die algemeen en spesifiek in die Noord-Vrystaat, 

gebruik gemaak word, kan, volgens samnige skrywers, na ver

skillende faktore teruggevoer word. Die belangrikste faktore 

wat tot die huidige aanstellingspraktyk aanleiding gegee het~ 

is die volgende : 

(a) Die kontinuering van die praktyk an anderskleuriges eers 

as slawe (tot 1834) en later ook die Khoi-Khoin aan die 

Kaap, as arbeiders op plase te gebruik (Van Zyl 1972 : 

158) . 

(b) Die verar.mende toestande volgende op die Dif~ane wat 

onder Swartes geheers het en deur 'n knellende droogte 

vererger is, het vera 1 die Suid-Sotho en Xhosa daartoe 

gedwing em na boereplase ui t te wyk (Kriel 1976b : 16 ; 

Ellenberger 1912 : 122; Lye en Murray 1980 : 32; Bilger 

1976 : 60 - 61 en Orpen 1857 : 6). 

(c) Die behoefte by die 5wartes, veral die Suid-Sotho, was 

baie sterk am deur kontantverdienste op plase Westerse 

goedere soos perde en gewere te bekan (Bilger 1976 : 165). 

Tans word egter alle:rwe~ erken dat die boer as beskenner 
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en werkgewer van onskatbare waarde vir 'n groot getal 

Swartes op die platte land is en dat die Swartes op hul 

beurt 'n onrnisbare diens aan die Suid-Afrikaanse landbou 

lewer (Marais 1937 : 347 - 8 en Bilger 1976 : 606 - 615). 

6. 2 Aard van ekonaniese bedrywighede van plaasarbeiders 

6.2.1 Tweeledige aard van ekonomiese bedrywighede 

Die hoofbron van inkanste vir plaasarbeiders is vergoeding vir 

arbeid wa t aan die mer gel ewer , asook byvoordele wat ontvang 

word. In scmnige gevalle lei byvoordele 5005 die beskikbaarstel

ling van weiding en bewerkbare grond tot private inkanste wat 

as sodanig afsonderlik behandel W)rd. Daar kan ook bedrywe 

voor wat uit en uit op eie inisiatief en los van die ooreen-

kans met die boer beoefen word. Hierdie verdere private in

kanste word ook kortiiks behandel. 

6.2.2 Kategoriee werknemers 

Die werksaanbod op plase is, ten gevolge van ,die algernene aard 

van die boerdery in die Noord-Vrystaat, onder andere, koring

en mielieverbouing, melkproduksie en die aanhou van vee, van 

wisselende en uiteenlQpende aard. Benewens vaste arbeiders 

5005 trekkerbestuurders, melkers, skaap- en beeswagters ens., 

word ook seisoen- en toevallige arbeiders in diens geneem. 

Seisoenarbeid gedurende oes en skoffeltye veroorsaak gewoonlik 

h~ arbeidsaanvraag tenvyl daar gedurende ander tye van die 

jaar weer bykans geen ekstra werkgeleenthede beskikbaar is nie 

(Kyk ook Maree 1977 : 132). 

(a) Seisoenwerkers 

Die rnees algernene vonne van seisoenwerk is skoffel- en 

oeswerk. Volgens boere word groot spanne seisoenwerkers 

ui t veral Lesotho getrek om hiennee behulpsaarn te wees. 

Tans, met die beskikbaarheid van chemiese onkruiddoders 

en gemeganiseerde stropers, het die gebruik van seisoen

arbeid grootliks verdwyn. Sedert die afnarne in hierdie 
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praktyk het die skakeling tussen seisoenwerkers en plaas

arbeiders en derhalwe tussen plaasarbeiders en hul her

kansgebiede, baie afgeneem of selfs totaal verdwyn (Kyk 

ook Van Rooyen 1955 : 68; Maree 1977 133; Wilson 1977 : 

193; SAIRR 1939 : 35 en Van Wyk 1954 90). 

Tans word egter n<XJ algemeen in die Noord-Vrystaat van 

skeerspanne (bakuti - uit ho . ...1ruta an te knip) , wat op 

ko-operatiewe basis van Lesotho, Transkei en die Oos-Kaap 

verkry word, gebruik gernaak. Slegs een l:xJer in 'p spesi

fieke distrik hou skeerspanne aan. Volgens so 'n l:xJer, 

wat oor die inrigting van sy werksaamhede in hierdie ver

band ondervra is, tree die leier van 'n skeerspan met han 

aIleen in verbinding en huisves hy hulle, vir die duur van 

hulle werksaamhede, op sy eiendan. Die hUisvesting wat 

verskaf word, is 'n leegstaande plaashuis. Op aanvraag van 

boere wat wil skeer neern hy hulle na die spesifieke plaas 

waar hulle vir die duur van hul werk aldaar deur die be

trokke boer gehuisves word. Die boer waar hulle werk, 

bring hulle naweke terug na die boer wat as hul skakel

persoon optree. Wanneer hul werk op 'n spesifieke plaas 

afgehandel is, bring daardie l:xJer hulle weer na die kon

takplaas terug waa:rvandaan hulle weer na die volgende 

plaas weggebring word. Wanneer die skeerseisoen verby is, 

neem die kontakpersoon hulle weer na hul tuisgebied terug. 

Skeerders ontvang ses tot agt sent fer skaap en een sent 

per skaap an te klas (Kyk ook Maree 1977 : 132). 

Volgens die plaasarbeiders is daar nie noemenswaardige 

kontak tussen hulle en die lede van skeerspanne nie. In

dien hulle bymekaarkan, dan gesels hulle slegs oor ditjies 

en datjies (ho qogela feela). 

(b) Toevallige arbeiders 

TOevallige arbeiders word meestal met die oog op eenmali

ge werksaarnhede, byvoorbeeld vir bouwerk of die span van 

draadheinings, deur boere gehuur. Toevallige arbeiders 

is in die re~l alleenlopende mans wat in die soort werk 
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s~sialiseer en van plaas tot plaas gaan en an werk aanklop. 

Volgens inforrnante bestaan daar geen organisasie wat hul 

werksaamhede, soos in die geval van die skeersp:mne, ko

ordineer nie. Die aanname van sodanige toevallige arbei

ders is, volgens die boere, afhanklik van die spesifieke 

behoeftes van die boer asook die beskikbaarheid van fondse. 

Weens die onlangse droogte is daar uiters min van die dien

ste van toevallige arbeiders gebruik gema.a.k (Kyk ook 

Maree 1977 : 133). 

Volgens infonrante sal die eienaar aan sy werkers t!e· kenne 

gee indien hy die dienste van I byvoorbeeld 'n oouer bencdig. 

Indien daar 'n vriend of familielid is, wat vir die soort 

werk beskikbaar is, sal hulle han onve:rwyld laat weet. 

Anders sal hulle tydens feeste rondvertel van die werks

aan1:xrl en heel gou sal iernand gevind word wat op soek is 

na werk (ya batlang mosebetsi). Toevallige arbeiders 

woon gewoonlik tydelik by een van die pennanente arrei

ders in. Hulle word slegs kontant vir stukwerk vergoed. 

(c) Vaste arbeiders 

Vaste arbeiders vonn uiteraard die grootste enkele groep 

van die arbeiderskorps. Die getal pennanente werkers wat 

op 'n spesifieke plaas woon, wissel volgens die grootte van 

die plaas en die soort boerdery waarop gekonsentreer word. 

Die getal kan wissel tussen 4 en 20 gesinne. Die same

stelling van werkers as samewonende groep wissel gedurig. 

Indien die boer van een tipe boerdery na 'n ander oorska

kel of bestaande bedrywe uitbrei mag dit gebeur dat hy , 
ander arbeiders by huur en sarmige se dienste ~indig. 

Werkers wat op die plaas grootgeword het, word seIde ont

slaan en trek ook nie scmner uit hul eie nie. Septerober

maand, di t wil s~ wanneer die oes af is en die nuwe sei

soen begin, staan as "trektyd" bekend. Volgens boere ver

wissel ongeveer die helfte van hul arbeiders van jaar tot 

jaar van werk. 
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Die aard van die werk wat deur vaste werkers verrig word, 

word deur die soort }:x:)erdery wat bedryf word, bepaal. 

Die soort boerdery kan wissel tussen die verbouing van 

verskillende Landbougewasse tot die versorging van groot

en kleinvee, pluirnveeboerdery asook beperkte groente en 

vrugte verbouYng. 

Volgens die boere het indiensneming van Swartes op plase 

toegenean oor die afgelope dertig jaar. Weliswaar bewerk 

somnige boere rneer as een plaas wat meebring dat werkers 

op een plaas woon en op 'n ander plaas werk. In so 'n groat 

ondernaning word meer en meer van gespesialiseerde arbeid 

gebruik gerraak. 'n Vragmotorbestuurder sal byvoorbeeld nie 

vir ander soorte werk ingespan word nie. Plaasarbeiders 

werk op die basis van vyf en 'n half dae per week. Gewoon

lik van 06h30 - 17hOO in die week en tot 12hOO op Sater

dae. Gemiddeld 55 - 60 uur per week, (Kyk oak Maree 

1977 : 132). 

Lone wissel uiteraard na gelang van die sobrt werk wat 

verrig moet word. Boere is gencx:rlsaak om ten opsigte van 

trekker-, stroper- en vragmotorbestuurders 'n hoEk loon 

(100 - R140 p.m.) as vir ongeskoolde arbeiders (RSO -

R80 p.m.) te betaal (Kyk die berekening van Maree 1977 

137 in di~ verband) . 

Die arbeiders wat gespesialiseerde diens verrig, moet ook 

groter veran twoordelikhede aanvaar. Trekker- en vragmotor

bestuurders neem soms die ander plaasarbeiders elders 

heen vir 'n begrafnis, kerkdiens of an inkopies te gaan 

doen op die dorp. Die boer verwag dan dat die bestuurder 

toesig oar die ander werkers sal hou en dat hulle die 

betrokke bestuurder se bevele sal gehoarsaam. 

Dit is veral tydens die boer se afwesigheid van die plaas 

weens besigheid of tydens vakansies dat spesif ieke opdrag

te deur verskillende arbeiders ui tgevoer moet word. Een 

van die arbeiders wa t reeds lank op die plaas woon, word 

verantwoordelik gestel om die boer of sy bure te kontak 
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wanneer sake verkeerd loop. Volgens die infonnante aan

vaar plaasarbeiders geredelik die gesag van bogenoemde 

werkers en gaan sorns ook met ander probleme by hulle an 

raad en hulp aanklop. 

(d) Vroue-arbeid 

Vrrue van plaasarbeiders word nie rneer by die dienskon

trak tussen haar man en die boer betrek nie. Vraue word 

egter van tyd tot tyd deur die boer of sy vrou vir ver

skeie take in diens geneem. Hieronder ressorteer gewoon

lik take soos huiswerk, kleinere pluiroveeboerdery, toe

vallige huishoodelike take en ligte werk op die landerye. 

Sorgbehoewende kinders word saarngeneem na die werk en 

speel maar daar rond terwyl hul rna's werk. 

Die }:x)er se vrou neem, in die reel, vroue van plaasar

beiders op die spesifieke plaas in diens an, op 'n deur

lopende ba.sis, in die huis te werk. Di t behels take soos 

huisskoonmaak, keskook, was en stryk. Indien die boer se 

vrou 'n bykanstige bedryf soos 'n hoenderboerdery in stand 

hou, verkies sy gewoonlik an vroue in diens te neem an 

haar hiennee behulpsaam te wees. Tradisioneel is werk 

met pluimvee vrouewerk en is di t vir hulle nie ongewoon 

om pluirovee te versorg en te slag en eiers te verpak. nie. 

Volgens inforrrante is hoenders tewens die enigste eiendan 

wat 'n swart vrou self kan besi t . Opleiding an pluirovee 

te slag en vir die mark te dresseer word deur die boer se 

vroo verskaf. 

Tydens groot werksaamhede soos algemene huisskoonmaak of 

die slag van beeste en varke gedurende die winter of die 

ihnl~ en droog van vrugte gedurende die sorrer word add i

sionele vroue geroep (ho bi tswa) an teen vergoeding be

hulpsaam te weese 

Die boer self rnaak ook van vroue-arbeid gebruik veral 

tydens skoffel tye, die optrek van grondbone of met oes

tyd. Hiervoor word die vroue gewoonlik per dag betaal. 
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Volgens boere gebeur dit sans dat swart vroue met sukses 

in die melkboerdery as melkers gehuur word, wanneer met 

melkrnasjiene ge\\erk word. Volgens hulle is dit veral oor 

naweke wat hulle die vroue-arbeid waardeer cm:1at vroue ge-

woonlik nie aan drinkpartytjies deelneern nie en dan sober 

op diens kan. Vroue werk ook skoner as mans met rnelkma-

sjiene. 

(e) Indiensneming van kinders op plase 

Jong seuns, wat nie rneer skoolgaan nie, word as veewagters 

(ka ho thiba dikgano Ie dinku) in diens geneern. Ander 

seuns werk na skool in die blom- en groentetuin of help 

saans an te melk (ho hama). Volgens die infonnante ver

wag swart ouers van groter kinders (16 j) an by die boer 

te gaan werk sodat hulle kan leer om te werk. Grot;er 

seuns word ook gedurende skool vakansies in diens geneern 

an met oes- en skoffelwerk te help. Hierdie seuns word 

deur die boer 'n dagloon van R2 tot R5 retaal. 

Volgens vroue-inforrnante is dit gebiedend noodsaaklik vir 

dogters om in die huise van die Blankes te gaan leer om 

te werk. Die werk behels an te leer kook (ho apeha), huis 

skoon te rnaak (ho fiela) en te was en te stryk. Verder 

word meisies hoofsaaklik as kinderoppassers in diens ge

neern en rnaandeliks daarvoor betaal. Informante wys egter 

daarop dat daar ook van dogters veIWag word an tuis met 

huiswerk ce help. 

6.2.3 Private ekonomiese bedrywighede 

(a) Aard van private ekonaniese bedrywighede 
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Swartes het aanvankIik, ongeveer 1857, op groot skaal 

permanent op plase gaan woon en dee I tyds, as plakkerdiens

bodes, vir 3 of 6 maande op 'n keer, vir die eienaar ge

werk (Ashton 1943 : 1). Volgens Marais (1937 : 347) het 

hierdie plakkerdiensbodes, benewens hul arbeid by die 

boer, ook 'n eie ekonaniese redryf gehad. Die nawerking 

van hierdie tweeledige opset is tans nag op plase aandui

baar. Swartes word egter tans op heel tydse grondslag in 

diens geneem en byvoordele, byvoorbeeld die hoeveelheid 

weiding en bewerkbare grond, het verander tenvy I die ar

beider baie minder tyd vir 'n private bedryf tot sy beskik

king het (Kyk ook Orpen 1857 : 6 en Kriel 1976b : 17). 

Alhoewel private ekanamiese bedrywighede van plaasarbei

ders oor die jare afgeneem het, blyk uit navrae by die 

verskillende informante dat meeste arbeiders op een of 

ander manier probeer an 'n byverdienste te bekom. 

(i) Die aanhou van vee 

Boere laat sans hul werkers, as deel van die ooreen

kans, toe om grootvee, twee perde of donkies, 'n paar 

skape, een of twee varke, ookke, hoenders en een of 

twee honde aan te hou. Volgens die infonnante besit 

slegs enkele werkers beeste of skape. Boere betaal 

toenerrend slegs kontantlone en byvoordele soos "land" 

en weiding as deel van die kontrak is besig an te 

verdwyn. 

swattes is vry "(jJ'[l van hul vee op plaaslike openbare 

veilings te verkoop. Volgens infonnante is die by

voordeel an beeste te mag aanhou steeds 'n belangrike 

oorweging wanneer werk by 'n spesifieke boer aanvaar 

word. 

Vee, veral skape, ookke, varke en hoenders, word vir 

eie gebruik geslag. Dit is veral tydens feesgeleent

hede soos 'n huwelik (mo~ete wa bohadi) of tydens 'n 

begrafnis (mokete wa kepeIo), dat vee vir eie gebruik 

geslag word. Beeste word seIde nag as bohadi aange-
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wend. 

Volgens informante dryf plaasarbeiders seIde onder 

mekaar handel in vee. Hulle verkies an met Blankes 

of op 'n vendusie sake te doen andat hulle hul geld 

dadelik en meesal in kontant ontvang. 

Perde en donkies word as trekdiere vir vervoer ge

bruik. Hoendereiers word as ruilmiddel vir huishou

delike bencrlighede gebruik. Dit is veral skoolbe

ncrlighede en skryfbehoeftes wat by die plaaswinkel 

vir eiers verruil word. Kruideniersware word ook 

met ruilhandel in eiers en selfs hoenders bekam. 

(ii) Brou van bier (jwala) 

( 
... , 
111, 

Sammige SWart vroue brou gereeld bier van graansorg

hum wat hulle aan ander plaasarbeiders, op dieselfde 

of amliggende plase, te koop aanbied. Dit is veral 

by iernand wat gereeld bier maak waar mettertyd drink

en geselspartytjies ontstaan. Bierverkope is bykans 

die enigste private ekonomiese bedrywigheid waar 

groepe plaasarbeiders gereeld byeenkan. 

Arbeid tot eie voordeel 

Dit is algemene praktyk dat 'n plaasarbeider self sy 

woning moet oprig wanneer hy by 'n boer in diens 

tree. Somrnige boere voorsien weI stewige, geboude 

huise aan hul werknerrers. Die rreeste infonnante wou 

hulle egter nie ten opsigte van die voor- en nadele 

van klaargeroude huise uitspreek nie. Navrae oor 

die voorliefde vir tradisionele geroue het egter ge

toon dat hulle verkies am self te rou sodat die 

slaapvertrek vir meisies (ntlo ya basetsana) en seuns 

(ya bashemane) afsonderlik opgerig kan word (Kyk 

sketse 1 - 3). Die ouers wil graag privaat bly ter

wyl hulle nie deur huilende kinders (masea Ie banal 

gesteur wil word nie. Die kleuters slaap eenkant in 
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die hut vir meisies volgens tradisionele gebruik. 

Verder verkies meeste vroue an op 'n oop vuur bui te 

te kook. In die geval hoef hulle nie gereeld stoof 

skoon te maak nie naar slegs die as weg te gooi. Vol-

gens die ·vroue-informante is hul dagtaak baie vol 

amdat hulle al hul huiswerk self moet doen en sams ook 

by die boer se vrcu diens moet verrig. 'n Westerse 

tipe huis verg te veel arbeid. Verder is 'n pernE

nente sementv leer, volgens die infonnante, baie koud 

in die strawwe Vrystaatse winters. Hulle verkies 

derhalwe misgesmeerde vloere ardat di t wanner is, 

veral vir die kinders wat op die v loer moet slaap. 

Klaargebcude huise kan ook nie, sonder toesternming 

van die boer, rrooi versier word nie. 

Die bou~rk word deur die man self gedoen terwyl sy 

vrou sorg vir die dekgras. Di t is as die dak gedek 

gaan word. Die oorgrote neerderheid van die plaas

werkers se wonings word volgens die tradisionele bou

style soos, onder andere, deur Kriel (1976a : 136) 

beskryf is, opgerig. Gewoonlik word eers 'n enkel

vertrekwoning net 'n sinkdak oPJerig terwyl latere 

bybouings (hoofhut) verkieslik 'n grasdak (ho rurela) 

moet h~. Die grasdakhut doen diens as die hoofhut 

(ntlo ya mosadi -moholo) waarin die ouers slaap. Die 

afwerking, pleister (ho 2ikitlela) en versiering 

(ho sea di terra) word deur die vrau gedoen. 

Volgens informante rus daar geen verpligting op ander 

familielede op die plaas om met die bouwerk te help 

nie (Kyk ook Tinley 1942 : 154 en SAIRR 1939 : 19). 

Die rouwerk word deur 'n man en sy vrou en grotere kin

ders aIleen verrig. Die erkenning van die belangrike 

rol van die gesin (lapa) in die daaglikse lewe van 

die plaasarbeider kam ook tydens die bouwerk na vore 

(Kyk ook Tinley 1942 : 153 - 4; Zietsman 1972 : 43; 

Van Zyl 1972 : 189 - 219 en SAIRR 1939 : 19 en 29). 
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Vroue probeer so gou as moontlik an 'n naaimasjien 

te bekam waarmee hulle vir hulleself en hul dogters 

eenvoudige draklere kan maak. Die hulp van ervare 

naaldwerksters of die boer se vrou word aanvanklik 

gevra. Sanmige vroue vind die tyd an ook klere teen 

betaling te maak vir ander plaasarbeiders. 

swartes op plase l~ in die reel nie 'n blantuin aan 

nie maar bykans elke lapa (huishouding) het 'n eie 

tuintjie (serapa) waarin hulle groente soos kool, 

wortels, pampoene en boontjies plant. Na groente 

word as meroho verwys en as bykos (seshabo) gekook. 

Mans sal oak 'n paar tabakplante versorg indien hulle 

gereeld plantjies kan bekam. Groente word seIde ver

koap. Volgens inforrrante word di t Samler weggegee 

as daar oorvloed is (re ba neile feela) maar daar is 

seIde indien ooit genoeg an in eie behoefte te voor

sien orndat water nie geredelik beskikbaar is nie. 

Daar word van hout, mieliestronke en beesmis as brand

stof (sebeso) vir verwanning en kookdoeleindes gebruik 

ganaak. Die mieliestronke word in die winter op die 

lande, na die mielies gestroop is, versamel en in 'n 

sifdraadhok langs die hoofhut vir latere gebruik ge

stoor. Die vroue en jong dogters versamel gereeld 

beesrnis (disu) in die veld (ho rwala). Die beesmis 

word met nat grond gerneng en in koeke gevonn. Wan

neer hierdie koeke droog is,word dit in 'n mied ge

stoor as brandstof vir die laat saner, herfs (hwetla) 

en winter. As skaarste ontstaan, voorsien die mer 

hout of steenkool aan sy werkers. 

(b) Arbeidsverdeling in die lapa 

8Wartes op plase verrig al hul huLL.shoudelike take self. 

Die man werk gewoonlik van vroeg tot laat op die plaas en 

vind min tyd om aan _sy huishouding en take tuis te be

stee. Meeste van die swaar werk tuis word deur die vroue 

self verrig. 
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Die werk met vee is die taak van die man en die seuns. 

Mans gaan vroeg in die oggend hul koei (e) melk en verrig 

die slagwerk wanneer nodig. Vroue versorg die kinders, 

kook en neem die huishouding waar. 

Die kinders word intensief by die bedrywighede van die 

lapa betrek. Jong Ireisies moet verskeie take verrig soos 

die vee van die huis en werf (ho fiela), mis optel (ho 

rwala) , op.vas en wasgoed was (h~ .hlatswa), kook (ho apeha) 

en selfs meel op die maalklip (lelwala) maal (ho sila). 

Die seuns help net die vee. Hulle rnoet die beeste oppas 

(ho thibela dikgaro) , die skape en kalwers oppas (ho disa 

dinku Ie manamane) en as hulle groter is die koeie ~+k 

(ho hama) . 

6.2.4 Vervoer en onderlinge hulpverlening 

Plaasarbeiders het tans 'n wye verskeidenheid ve:rvoermiddels tot 

hul beskikking. Meesal word te voet of met fietse besoeke aan 

naburige plase en, as di t nie te ver is nie, aan dorpsgebiec1e 

gebring. Verder is kar-en-perde (of donkies) 'n algernene ver

skynsel terwyl heelwat werkers 'n eie motor of bakkie besit. 

Openbare vervoer soos russe en treine is ook geredelik beskik

baar waarvan vera 1 vroue en kinders algerreen gebruik maak an 

familie in stedelike gebiede te besoek. 

Die voertuie van die boer is ook tot hulle beskikking om dorp

toe te gaan vir inkope, siekte of an kerklike feeste by te woon. 

Die plaasarbeiders hou 'n wye netwerk van skakelingsverbande in 

stand wat deur die gebruik van hierdie vervoenniddele moontlik 

geword het. Bulle kan hul familie en vriende op naburige plase 

gereeld besoek. Volgens die inforrnante word veral Sondae ge

kuier (ho tjhakela). Mcrleme ve:rvoermiddele soos die slee:pva 

en trekker of 'n vragmotor stel arbeiders en hul gesinne in 

staat am in groot getalle feesgeleenthede soos begrafnisse, 

huwelike en kerkdienste by te woon. Deur die toenemende be

skikbaarheid van verskillende vervoermiddels en die verbeterde 

infrastruktuur op die platte land kan aanvaar word dat skake-
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lingsverbande wat van vervoer afhanklik is in die toekans 

verder sal bestendig of uitbrei. 

Volgens informante leen plaasarbeiders nie geld aan ander uit 

nie want hulle is nie seker of hulle di t ooi t sal terugkry 

nie. Indien 'n persoon dringend geld nodig het, kan hy met 

die boer daaroor gaan praat. Onderlinge hulpverlening tydens 

groot werksaarohede 5005 oes- of skoffelwerk in hul eie lande 

op die plaas (letsema of werksparty), het weI vroeer voorgekan. 

Tans bewerk die toer self die "land" as di t deel van die kon

trak is. 

6.2.5 Algemene ekonaniese bedrywighede 

Aankope van huishoudelike benodighede geskied sans by plaas

winkels. Hoewel di t ui ters onekonanies is an aankope in 

klein hoeveelhede te eben, verkies plaasarbeiders om di t so 

te doen. Volgens die infonnante bied gereelde besoeke aan 

die winkels meesal geleentheid tot sosiale verkeer by die 

winkel waar lekker gekuier en gesels kan word (Kyk ook SAIRR 

1939 : 28 in die verband) . 

6.3 Arbeidsverhoudinge 

Goeie arbeidsverhoudinge is uiteraard van die allergrootste belang 

vir die voortgesette ontwikkeling van die landbou asook die besten

diging van voorspoed en veiligheid op die platteland. Arbeidsver

houdinge het verder 'n tweeledige dimensie, naamlik, verhoudinge tus

sen plaasarbeiders onderling en tussen plaasarbeiders en die boer 

as hul werkgewer. 

In die voorafgaande paragrawe is di t opnerklik da t daar min geor

ganiseerde ekonomiese skakeling tussen plaasarbeiders onder ling 

bestaan. Hierdie toestand dui daarop dat daar min kanse bestaan 

vir plaasarbeiders am as 'n eenheidsgroep op ekonaniese gebied na 

vore te tree. Maree (1977 : 122 - 3) het in hierdie verband bevind 

"None of the labourers grouped together with other labourers on the 

farms to discuss problems or negotiate for better wages". In der 

waarheid beskou elke Suid-Sotho sy ~rkge~r as sy kaptein. Volgens 
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infornante noem hulle hul werkgewer rrorena, rnong of monghadi andat 

hy hulle "vader" is en vir hulle rroet sorg. Die erkenning van die 

beheer van die boer bring mee dat n Suid-Sothoplaasarbeider nie ge-

nee is om ander gesag oor hom te erken nie. Volgens inforrnante 

verkies hulle an die voorwaardes van die kontrak, diensvoorwaardes 

en werksprobleme slegs met die boer persoonlik te bespreek. Hierdie 

optrede is dan ook in I yn met die tradisionele posisie en status van 

'n kaptein (Kyk Ashton 1938 : 294). 

Volgens infornante is 'n plaasarbeider nie al tyd gewillig an sy werk 

aan n ander te leer nie. Uit verdere navrae het dit geblyk dat n 
arbeider bang is dat, as hy n ander een leer, die werker dalk beter 

as hyself sal vaar en hy dan sodoende sy werk sal verloor. In die 

opsig bestaan daar n onderlinge nydigheid en afguns wat daartoe aan

leiding gee dat plaasarbeiders nie rraklik ander se belange sal be

vorder nie. 

Volgens die. meeste boere is hulle terdee bewus van die onvennoe van 

die plaasarbeiders om as 'n groep te kan optree. Om hierdie rede word 

met werkers onderhandel onder die besef dat die boer n verantwoordelik

heid en Christelike plig teenoor sy arbeiders het. Die behandeling wat 

die arbeiders oor die algemeen van hul werkgewers ontvang spreek van 

geduld en strenge regverdigheid. Die SAIRR het ook reeds in die ver

band bevind : "It should be rerrembered that Native labourers work ., 
slowly, particularly when they are not under constant supervision 

(1939 : 16; Kyk ook Du Toit 1959 : 78). 

Infornante was dit verder eens dat hulle na die boer as "ntate'.', ~ns 

vader, opsien wat hulle in hul moeilikhede (dikotsi) sal bystaan. 

Dit geld veral rnoeilikhede (ditsietsi) soos finansiele nood en siekte. 

Volgens die boere is dit normaal dat n boer volle verantwoordelikheid 

vir die welsyn van sy werkers sal aanvaar. 

Daar is egter steeds 'n gebrek aan diepgaande kennis omtrent die 

sosio-kulturele posisie van plaasarbeiders by boere te bespeur. Dit 

rroet egter in gedagte gehou word dat tot drie verskillende etniese 

groepe op dieselfde plaas kan woon wat kermis van almal se eie aard 

berroeilik . 
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CKrdat die Suid-Sotho oor die algerneen verkies om direk met die boer 

oor sy kontrak, griewe en probleme te onderhandel is hulle nie gene€! 

an onder 'n Swart voonnan te l,verk nie. Hulle verkies an selfstandig 

op te tree en dat nienand onderhandelinge van enige aard namens hulle 

rroet VOer nie. Volgens infonnante sal hulle hoogstens 'n senior ver

want in hierdie verband toelaat om narnens hulle met die boer te 

praat. 

Qndat hulle verkies om direk net die boer te onderhandel is di t eg

ter vir die plaasarbeider nodig an die boer by wie hy van voomernens 

is om te gaan werk, vooraf op te some Dit is algemeen bekend dat 'n 

boer 'n "goeie" of "slegte" naarn by swart werknerrers het. Hierdie 

hoedanighede van 'n boer word gewoonlik vervat in die Sothonaam wat 

rrettertyd aan 'n persoon gegee word. Infornante is egter glad nie 

gene€! an die betekenis of verklaring van 'n persoon se Sothobynaam 

te gee nie. Hulle s~ nonnaalweg "ke leb.itso feela", dit is sorrmer 

'n naarn. Die naam wat aan 'n 1x>er gegee word karakteriseer han egter 

binne hul de~reld. So is Di tsididi tsi afgelei van motsididi, 'n 

valksoort wa t vinnig toeslaan op sy prooi, met ander woorde, 'n kwaai 

persoon met 'n vinnige htlltEur. Die naam waarsku 'n voomemende werk

nemer oor wat hy te wagte kan wees. 'n Verdere voorbeeld is die naam 

Molako-lako wat aan 'n spesifieke boer gegee is. Molako-lako is 'n 

mitiese diertjie wat "dan hier spring, dan daar spring". Voor-die

hand-liggend dus iemand wat nie te vertrou is nie; iemand wie se 

rrore- en aandpraatjies nie ooreenstern nie. Onnodig om te se dat die 

heer Molako-lako sukkel om arbeiders te bekom. 

6.4 Skakeling ten opsigte van ekonaniese verband 

Onderlinge ekonorniese skakeling tussen plaasarbeiders word deur ver

skillende faktore aan bande gele. Die belangrikste hiervan is die 

volgende : 

Die feit dat die sarnewonende groepe relatief klein en ver van mekaar 

af gele€! is, het die gevolg dat plaasarbeiders se ekonamiese bedry

wighede slegs tot die werksaamhede van 'n spesifieke plaas beperk word. 

Tweedens bly sommige plaasarbeiders nie baie lank op dieselfde plaas 

nie sodat perrranente skakeling met 'n spesifieke groep nie tot stand 

kan kan nie. 
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In die derde plek is plaasarbeiders afgunstig op mekaar ten opsigte 

van werkgeleenthede wat gesamentlike optrede in die wiele rye 

Ekonamiese skakeling is dus hoofsaaklik tot die plaas waar 'n werker 

woon, beperk. Lede van dieselfde lapa (gesin) staan rnekaar by en help 

met die verskillende take in en om die huis. Hierdie skakeling word 

in stand gehou selfs nadat die kinders groot en uit die huis uit is. 

Ten opsigte van die verbruik van goedere is dit hoofsaaklik tydens 

feesgeleenthede soos tydens begrafnisse en huwelike, dat plaasarbei

ders rret mekaar ekonornies in kontak kom. Hierdie kontak l@ egter eer

der op die sosiale vlak. Ekonomiese distribusie van goedere vorm 

hier 'n bysaak. 

Moderne vervoermiddels rnaak die skakeling van plaasarbeiders onder

ling sowel as rret stedelike gebiede rnoontlik. Die gereelde bywoning 

van sosiale- en godsdienstige geleenthede word deur die beskikbaar

heid van m:xierne vervoerrniddels bevorder. Besoeke aan die plaaslike 

dorpe vir inkopies geskied gereeld. Tydens hierdie besoeke is daar 

ruirn geleentheid vir onderlinge kontak. 

In die normale werksituasie word die werkers op grond van hul be

kwaarnheid en die tyd wat hulle op die plaas woonagtig is, vir spe

sifieke take gebruik en selfs vir groepe werkers, verantwoordelik 

gestel. Hierdeur kom daar 'n sekere rangstruktuur tot stand. Hier

die struktuur word egter eerder deur die boer geskep as wat dit uit 

die werkers self na vore kam. 

Oorsigtelik beskou bestaan die ekonamiese skakellng hoofsaaklik in 

die ~. Op dieselfde plaas is· 'Werkers ve:rplig om saarn te werk 

naar onderlinge afguns :berroeilik die ontstaan van 'n eie ekonorniese 

struktuur. Ten opsigte van werkers op verskillende plase is daar 

weinige onderlinge ekonorniese 'skakeling. 
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troFSTUK 7 

SKAKELING DEUR OODSDIENS 

7 . 1 Inleiding 

Godsdiensvr.lheid is 'n belangrike beginsel wa t reeds sedert die vroeg

ste jare aeur die boere aan hul onderhoriges gegun is. Boere behou 

egter aan hulself die reg voor am leiers van godsdiensorganisasies 

wat onder hul arbeiders korn werk, streng te kontroleer. Van alrnal 

wa t 'n godsdienstige byeenkorns op 'n 1:::x:>er se plaas wil hou, word ver

wag om die eienaar in die saak te ken. Volgens boere wat hieroor 

ondervra is, is hulle veral agterdogtig wanneer hulle rret 'n onbekende 

kerk of separatistiese beweging te doen kry. Indien 'n boer rede het 

an te glo dat 'n godsdienstige voorganger se uitsprake pJlitieke im

plikasies het, sal hy horn gewoonlik toegang tot sy w:rknemers relet. 

Benewens die teenwoordigheid van e~kende Westers-georienteerde kerke 

soos die N. G. Kerk in Afrika, (bekend as kereke yc!. fora, afgelei van 

Franse (Fora) gerefonneerde sending ui t Lesotho, Methodiste (Wesele 

of WesJeyaans) en die High Church of England (Chache) korn daar 'n :rre

nigte separatistiese kerkverbande in die gebied voor (Kyk ook Pauw 

1974 : 415 - 8). 

Volgens die informante is di t algerneen dat rrense aan splinterkerke 

behoort en is dit vir hulle 'n onbegdnne taak om al die name van 

hierdie groepe te probeer aandui. Informante wat aan sodanige splin

tergroepe behoort het, het rnoei te ondervind om die regte naarn van hul 

eie "kerk" te gee. Dit is veral by hierdie separatistiese groepe waar 

tradisionele godsdiensgebruike en Bybelse aanbiddingsvorme deurrnekaar 

loop. 

Die klern word in hierdie hoofstuk egter op die voorkorns van tradi

sionele- en Westerse godsdiensbeoefening geplaas met 'n aanduiding 

van die skakelingslyne wat ten gevolge van hierdie godsdiensbeoefening 

tussen plaasarbeiders tot stand korn. 
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7.2 Tradisionele godsdiens 

7 .2. 1 Voorvaderdiens of ho rapella badimo 

Alhoewel bykans elke plaasarbeider en sy gesinslede aan een of 

ander "kerk" behoort, word diens aan die voorvaders (ho rapella 

badiIro) algerreen aangetref. 

(a) Erkenning van gemeenskaplike voorvaders 

Uit begrafnisgebruike is dit duidelik dat die bestaan van 

'n "plek" waar afgestorwenes voortleef algemeen aanvaar 

¥X>rd (Kyk 4.2.2 a (i) 7 hierbo). Onmiddellik na die 

teraardebestelling word die gees (moya) van die afge

storwene versoek om reen (pula) te stuur met die ~uitroep 

"pula-pula". Verder is die gebruik an tydens of na die 

opsit van die steen (EE=9 ya lejwe) vir die oorlede..."1e te 

slag (ho hlabisa), volgens so:cmnige informante nodig 

om die gees (moya) van die dooie m-:>fu) finaal tot die 

voorvaders (badi.nn) te neem. Hulle s~ : re tshedisa, 

ons laat hom/haar gaan/oorgaan. Die werkwoord ho tshela, 

om byvoorbeeld 'n pad oor te steek, se betekenis word hier

in teruggevind. Tans val die klem egter, volgens die 

rreeste informante, op die troos (rnatshediso) van die ag

terg~ewenes. Die erkenning van die voortbestaan van 

voorvaders (badirro) iewers op 'n plek in die hiernamaals, 

wat mense se lewens kan beinvloed, is uit die gegewens 

oar die tradisionele godsdiens duidelik (Casalis 1861 : 

251; Ashton 1969 : 113). Die handelinge wat met hierdie 

gebruike in verband staan, laat mense op die plase, veral 

die familie (leloko), weer 'n slag byrrekaar uitkan. 

Volgens die inforrrante woon die badimo tv oorvadergeeste) 

iewers bo in die lug (mahodimol. So byvoorbeeld staan die 

rrelkweg tans as tsela ya badirro, die pad van die voorva

ders, bekend. Di t is in teenstelling met die (mer?) aandui

ding van die ~nplek as mosima wat iewers in die aarde 

is (Kyk casalis 1861 : 247 mosima 0 sa tlaleng) . 
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(b) Kontak net die badirro 

Die lewendes poog nie net am sekere dinge van hul kant aan 

die voorvaders te kenne te gee nie maar ve:rwag soms em 

sekere inligting van die voorvaders te bekom. Hierdie kon

tak geskied, onder andere, deurdat die vaders (badirro) in 

drone (ka ditoro) aan hul verwante verskyn. Volgens een 

infornant ontvang hyself gereelde "besoeke" van sy pa en 

oupa wat in sy drare aan ham verskyn en versoeke tot ham 

rig. In ui terste gevalle sal plaasarbeiders poog om die 

dienste van 'n ngaka (kragdokter) op te soek. wanneer hulle 

dringend iets van hul voorvaders (bontate boholo)wil vra. 

Die diens+:e van 'n ngana is, volgens infoncante, egter nie 

geredelik beskikbaar nie. Verder kan plaasarbeiders nie 

vir lang tydperke van diens af wees am 'n ngaka te gaan 

raadpleeg nie. Di t is die rede waarom hulle vandag dikwels 

maar na eie goeddunke handel. 

(c) Handelinge ten opsigte van die badimo 

Volgens infoncante is dit slegs gestorwe manlike voorsate 

wat as badim:> genader word in gevalle van siekte en nood. 

Volgens Hamrrond-Tooke (1974 : 325) gaan hierdie diens hoog

stens op vier generasies terug. Plaasarbeiders ontvang 

hoogstens besoek van voorvaders wat hulleself in lewe ge

sien het, dus twee of drie generasies. Gevalle wat werklik 

voorgekom het, is deur informante beskryf en tipiese voor

beelde van handelinge ten opsigte van die badimo is die 

volgende. 

'n Informant op 'n plaas naby Edenville was op 'n stadium 

ernstig siek (ho kula hampe r. Hy het beslui t om hom tot 

sy voorvaders te 'Wend omdat hy geglo het dat hulle, om 

een of ander rede, net hom ontevrede is en hom daarom siek 

gemaak het. Hy het gehandel in navolging van die voorbeeld 

van die au rrense (maqeku) in dergelike gevalle. Volgens hom 

was di t nie nodig em 'n ngaka te raadpleeg nie. By het 

derhalwe reeHings laat tref dat sy familie (ba heno Ie 

banal waarby sy eie lapa (gesin) en kinders (bana) inge

reken is, na hom toe rroet kom em die sererronie by te woon. 

Slegs die mans (dus die patrilinie) was verplig em te kom. 
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Sy vroo en al sy kinders noes egter almal teenVX)()rdig -wees. 

Die siek persoon (mokudi) tref gewoonlik self al die reelings 

of, as hy te siek is, word In familielid versoek om di t 

namens hom te doen. Die sererronie neem dus 'n aanvang net 

die oproep van die farnilielede wat selfs sover as Rusten

burg en Pretoria woon. 

Die meeste van sy broers het op die betrokke informant se 

oproep gereageer en die bestemdenaweek na sy huis op die 

plaas gekom. Tuis is 'n skaap deur die mans geslag. Vol

gens die infcaTLant kon dit net sowel 'n bees gewees het. 

Die inhoud van die kleinpens (ntlo ya tjhalanya)i die gal 

(nyoko) en die sap van 'n sekere aalwyn (lekgala) saam rret 

die skuim (rroroko wa jwala) wat op nuutgebroude bier wat 

vir die besondere geleentheid (jwala wa dipitsa) gebrou 

is, gevorm het, is tot 'n medisyne (rroriana) gerreng. 'n 

Takkie met blare wat as 'n kwassie diens moes doen, is in 

die mengsel langs die sieke geplaas. Al die aanwesige fa

milielede het op 'n gegewe tydstip langs die sieke vergader 

en aan elkeen, volgens sy seniori tei t in die leloko 

(familie), is 'n geleentheid gegee om die kop (hloho) en 

voete (maoto) van die sieke (rrokudi) met die kwassie ui t 

die mengsel, saggies te bestryk (ho pholla hloho Ie maoto) , 

terwyl hy s~ : ":sadi.rro ba lID roballe ... :sa robale" , 

vaders laat hom rus ... hulle rus. Hierdie spreuk is, 

volgens die informant, 'n tegniese term wat ten opsigte van 

die voorvaders gebruik vx:>rd om hulle tot rus te bring. 

Hy het die frase by die ou mense (maqeku) gehoor. Vry 

vertaal beteken die terrre "vaders laat hom rus. Rus julIe 

dan tog ook". Die versoek is dus om nie die lewendes te 

pIa nie. In die geval van die besondere sieke dus om hom 

in vrede te laat om gesond te wees (Kyk ook Sheddick 

1953 : 66 in die verband) . 

Na afloop van die seremonie word van die geslagte vleis 

deur almal saam geeet en vertrek die besoekers weer terug 
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na hul tuistes. Dit is oprrerklik dat hierdie sererronie 

die familie (ya heno Ie banal bymekaar bring. Sodanige 

skakeling ten opsigte van voorvaderdiens is ook aeur 

Hunter (1937 : 404) en Lye en Murray (1980 : 127) aangedui. 

Hierdie geleentheid was die enigste. keer in sy leY.1e wat 

die informant dit nodig geag het om sy broers op te roep 

om so 'n sererronie by te woon. 

'n Verdere geval wat Y.1erklik voorgekom het, is die geval 

van 'n kind in die Vrededistrik wat Y.1eens ernstige siekte 

in die hospi taal beland het. Cbk in hierdie geval is die 

familie (leloko-Iede) deur die oudste seun van die oorle

dene bymekaar geroep. 'n Skaap is by sy rna. se huis geslag 

en slegs van die gal (nyoko) en vars gebroude bier (jwala 

ba. dipi tsa) is geneem en oor die klippe van die kind se 

oupa se graf ui tgegiet. Terwy I die rrengsel oor die klippe 

ui tgegiet is, het die oudste lewende, teenwoordige ma.ns

persoon uit die leloko (farnilie), naamlik, die siek kind 

se oupa se jonger broer, dus ook haar ntate rroholo, aan sy 

oorlede broer se gees gesedat sy setloholo (kleinkind) 

ernstig siek is. Na afloop van die verrigtinge het alnal 

saam van die vleis geeet en onmiddellik na hul tuistes op 

die naburige plase teruggekeer. Die siek kind se oupa 

noes bloot van haar siekte in kennis gestel word. Hy is 

nie vir haar siekte verantwoordelik gehou nie. Diens aan 

'n voorvadergees was ook in hierdie geval verantwoordelik 

vir die byeenkoms van die familie. Hulle kon egter, Y.1eens 

Y.1erkverpligtinge, nie baie lank vertoef nie. 

7.2.2 'Ibwery 

(a) Inleiding 

Volgens Hunter (1937 : 390) het die kragdokters wye aan

sien op die plase geniet. Sy s~ in hierdie verband : 

"Irrportant channels of contact between reserves and farms 

a.r°e the di viners and herbalists from the reserves who tour 

farms on business" (Kyk ook Ashton 1943 : 3). Infor-

nante in die Ncx:>rd-Vrystaat is egter nie bewus van derge-
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like reisende din2aka in hul orrgewing nie. Volgens in

forrrante sal hulle eerder 'n rrokorra, lethuela of selaodi 

(kyk onder) op 'n naburiqe plaas of in die swart stedelike 

woonbuurte besoek. Di t is die rnaklikste plek waar kennis 

van die voorvaders se wense verkry sal kan lMJrd. 

(b) Kragdokters - dingaka en baloi 

wat die kragdokters betref, word onderskei tussen goedwil

lige dingaka, kragdokters en waars&rs (dinohe) asook ba

loi of kwaadwilliges. Volgens die infonnante is hulle be

wus van die bestaan van hierdie kragdokters. Volgens hul

Ie is dit bes rroontlik om, in uiterste gevalle, tog die 

dienste van 'n ngaka te bekan (Kyk ook Ashton 1943 : 2 -

3). Ashton (1943 : 13) het ook in hierdie verband bevind 

"People deal with ordinary ills and calamaties themselves, 

or regard them as acts of God ••• ; it is only in extraor

dinary circumstances when they think of going to a diviner". 

Dingaka en dinohe word egter neestal deur die boere as 

leeg l~ers beskou en lM)rd nie op die plase geduld nie. 80m

mige boere het egter aangedui dat hulle geen beswaar 

daarteen het om 'n persoon wat ook 'n ngaka is, in diens te 

neem nie, solank hy sy werk getrou doen en hom nie met die 

ander ~rkers berroei nie. Volgens informante kom di t dus 

sFOradies voor dat 'n ngaka voltyds in diens van 'n boer is 

en slegs na-ure en oor naweke sy praktyk beoefen. Hulle 

(mans) is uitkenbaar aan die kralestringetjies wat in hul 

hare ingev leg is. Sendelinge en dokters is, volgens 

inforrrante, egter streng teen die aanwending van magiese 

metodes en tradisionele medisyne gekant. 

Volgens die infonnante lMJrd die ngaka seIde besoek want 

ha e sebetsa letho,· di t werk nie. Die tekens van 'n ngaka 

se diens is deur 'n inforrrant uitgewys waar 'n spesifieke 

gesin (lelaECl) se huis deur 'n ngaka behandel is om die 

inwoners teen II skinderstories II of "rugstekery" (bosebi

uit ho seba, om heimJik sleg van iemand te praat) te 

beskerm. Die mure van die hut het spatmerke vertoon ter-
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vvyl ystervarkp:mne (netsu ya dinoko) agter teen die huis 

se. nuur in die grond gedruk was. Volgens die betrokke 

informant glo niemand egter rneer aan die ngaka ya Basotho 

nie. Dit is veral die kinders wat oor die vverkery van 

die dingaka lag. Ashton (1943 : 14) het die geleerde 

Swartes se houding soos volg beskryf : "They mock at the 

oi viner and his bones ... these are things belonging to 

the old order ... " 

Infornante was egter versigtig om die bestaan van die 

baloi (toornaars) en hulle duistere werksaarnhede te ontken. 

Die informante het na die voorkoms van eienaardige ver

skynsels, soos wanneer 'n persoon se been skielik lam ge

w:>rd het, ve-nvys en die verrroede ui tgespreek dat dit die 

Y.erk van 'n rroloi kon gewees het. Daar is, volgens hulle, 

tans geen metode beskikbaar waarvolgens vasgestel kan W)rd 

of 'n ongeluk of siekte wat jou tref nie dalk deur 'n rroloi 

of kwaadwillige veroorsaak is nie. Swartes verkies egter 

om eerder 'n Blanke geneeSheer te gaan raadpleeg. 

(c) Genesing en geestesbesetenheid 

Die belangrikste name wat in hierdie verband genoem word, 

is die. lethuela, bakoma en'. sankoma. Die naam lethuela (mv. 

rrathuela) verwys na die leier (s) /leidster (s) van In groep 

rrense wat deur m:theketheke (om deur geeste beset te wees) 

oorval is en na 'n sererronie lid van die sankoma geW)rd 

het. Volgens Ashton (1943 : 3) verskil die lethuela 

van die selaodi (dolosgooier) en senohe (siener) in die 

opsig " .•. that his knowledge and powers are acquiered in 

the process of being cured from a peculiar m=ntal and 

physical disorder known as rnotheketheke" . 

Aanhorigheid tot die sankorra is op die plase hoofsaaklik 

tot vroue beperk (Kyk ook Ashton 1943 : 32). Volgens 

Ashton (1967 : 283) is die bokoma-verskynsel nie tradi

sioneel aan die Suid-Sotho nie maar waarskynlik van die 

Thembu (Xhosa) oorgeneem. Volgens Ashton (1943 : 3) 

is daar 'n treffende ooreenkoms tussen die amagqira van 
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die Pondo en bakOIlki. Inforrnante praat verder eerd~ van 

sankoma as van lethuela,wat as term duidelik verband !ret 

die isangorra van die Zoeloe het. Inforrnante maak geen 

onde.rskeid tussen die lethuela (nokoma of sankoma) en 

isangorra nie. Volgens inforrnante behoort lede van ver

skillende etniese groepe aan dieselfde sankorna-groep en 

is lede van die lethuela en sankorna aldus dieselfde rrense 

(Kyk ook Lye en Murray 1980 : 127). Volgens Ashton (1943 

: 32) was die bakoma " •.• nore a social affair and less 

concerned with practical and professional doctoring ... it 

has •.• becone to be a 'WOman' s affair". (Kyk ook Ashton 

1967 : 285). Volgens inforrrante word sankoma-byeenkornste 

algerreen op plase in die Noord-Vrystaat sowel as in die 

swart woongebiede aangetref. Geinisieerde sankoma-lede 

korn gereeld in klein groepies op 'n plaas of in die swart 

woonbuurt byeen. 

Lye en Murray be~er ten opsigte van hierdie vroue : "Af

fliction by moya may reflect the anxieties for women that a

rise out of loneliness and economic insecurity" (1980 : 

128. Kyk ook Ashton 1967 : 285). Inforrnante beweer egter 

dat 'n persoon slegs 'n sankoma sal besoek as sy siek is 

(ho kula) of olik voel (ho kulane) of as een van die kin

ders siek is. Ten opsigte van die kind se siekte word 

ges~ : ke kulelwa ke n~a, ek het siek geword deur my 

kind. Volgens informante kan 'n persoon wat na 'n besoek 

aan 'n sankoma van haar siekte herstel het, ook 'n ngaka ya 

bokoma of sankona-geneser word as sy wile Volgens infor

rnante is dit die normale rnanier waarop iemand 'n lethuela 

kan word en ook 'n rede waarorn 'n sankoma besoek YX>rd. 

Hierdie wyse van toelating verskil egter van die inisia

sieserernonie wat deur Ashton (1943 : 28 - 32) beskryf is. 

Volgens die informante is lidmaatskap van die sankorra nie 

net tot die Suid-Sotho beperk nie.. Enigiernand, ongeag 

etniese verband, kan lid van die sankoma YX>rd. Volgens 

inforrnante besoek baie siek rrense die sankoma. Baie min 

word egter uiteindelik vaste lede orrrlat die kerk dit 

afkeur en is die omvang van sankoma nie baie gr~t nie. 
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On deur notheketheke oorval/te ~s is nie die enigste 

vereiste om 'n lid van 'n sankana. te word nie. 

7.2.3 Reiniging- en ander serenonies 

Reiningingserenonies soos byvoorbeeld tydens begrafnisse rret 

die ho hlatswa senyama (reiniging van die siekte veroorsaak 

deur iernand wat "verbygegaan" het) en rrosebetsi wa digarawe 

(die was van die grawe) is tradisionele godsdienstige geleent

hede waardeur rrense bymekaar gebring v..ord. Hierdie tipe sere

nonies bring sowel familielede (leloko-Iede) as aIle plaasar-

beiders met rrekaar in kontak (Kyk ook 4.2.2 b (vii). 

Die persone wat 'n begrafnis bygewoon het of rret die lyk (setoIX') 

in aanraking was, voer sekere reinigingshandelinge gesanentlik 

ui t om bedreiginge af te weer. Di t geld byvoorbeeld ten opsig

te van die handelinge van die vroue wat nog babas aan die bors 

voed wat na afloop van 'n begrafnis van die noedersnelk op hul 

terugtog ui tdruk, ho tshela nohlala, of hulle vingers trek so

dat die litte klap, ho tshwara setopo, hulle wat die lyk vas

gehou het. Albei hierdie gebruike is aksies wat gesan:entlik 

ui tgevoer ¥.Ord. 

Ashton (1967 : 109) naak ook melding van 'n reinigingserenonie 

na die begrafnis. Aalwynsap is in hierdie geval slegs ge

bruik om die bieIp)tte te reinig. Hierdie gebruik is nie aan 

die plaasarbeiders bekend nie. 

7.3 Separatistiese kerkverbande 

Die bestaan van 'n wye verskeidenheid separatistiese kerk.verbande is 

nogrnaals by die plaasarbeiders in die Noord-Vrystaat aangetref. Hier

die bevinding is in ooreenstenming net die van Van Zyl (1972 : 239 -

240). Du Toit (1982 : 78 - 9) het statisties in die Frankfortdistrik 

vasgestel dat 35,3 peFsent van die plaasarbeiders aan een of ander 

pinksterkerk behoort, terwyl 15,9 per sent aan 'n totaal van 17 klei

ner afgeskeie groepe behoort het. Daar kan derhalwe aanvaar v..ord 

dat ruim 51,2 persent van die plaasarbeiders nie tot die algerreen be

kende, gevestigde kerke behoort nie. Infonnante verwys na hierdie 
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Pinksterkerke as no-a£?,stola en Bafodisi. La.asgenoerrrle naam verwys 

na die genesingsdienste wat deur somroige van hierdie splintergroepe 

aangebied \\Ord. Die tenn Bafodisi is afgelei van die lherkv.Dord 

ho fOdisa, om af te' koel of gesond te laat word. Sodanige kerkleier 

staan as nofodisi (geneser / dokter) bekend. Die groepe self v.:ord 

dikereke tsa Phodisi (kerke van genesing) genoem. 

Soos blyk uit die bogemelde statistiek van Du Tbit (1982 : 78 - 9) 

kom bykans die helfte van die plaasarbeiders gereeld in hierdie kerk

dienste byrrekaar. Volgens inform:mte is enige persoon, ongeag sy et

niese herkoms, ~lkom om by hierdie verbande in te skakel. Godsdiens

groeperinge gebaseer op 'n sterk stambewussyn kom glad nie in die 

Noord-Vrystaat voor nie (Kyk ook Schoeman 1963 : 190 - 193 en 

Bilger 1976 : 353). 

Die rrees prominente separatistiese nie-Westerse, eksklusief Swart

geori~nteerde organisasie wat op plase aangetref \\Ord, is die soge

naamde thapelo ya sephiri of "verrorge geood". Inforrna.nte wat erken 

dat hulle daarby inskakel, is egter nie bereid om enige gegewens 

daaromtrent te verstrek nie. Nie-Iede het op hul beurt aangedui dat 

die thapelo ya sephiri algemeen op plase asook in die dorpe en gro

ter stedelike gebiede voorkom. Hierdie inforrna.nte v.eet egter nie wat 

hulle doen nie en is slegs bewus van die fei t dat in byeenkoms van 

die thaeelo ya sephiri die hele nag deur aanhou (Kyk ook Schutte 

1972 : 245 - 6). 

Blykbaar ontleen hierdie godsdiensgroep sy basiese geheirre karakter 

aan die Skrifuitspraak in Matt. 6:6 wat soos volg lui: " ... as jy 

bid, gaan na jou karrer toe, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat 

jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou be

loon.'~ ( ... 0 rapele Ntatao ya sephiring ... "). Volgens inforrna.nte 

dra sommige vrouelidnate van erkende kerklike verenigings (Mokgatlo 

wa Borrute) onder die voorgeskrewe nus 'n wit kopdoek as simbool van hul 

geheirre verbintenis net hierdie groepe. ()n hierdie rede VlOrd na 

hierdie organisasie ook as Tuku e ts~u, wit doeke, verwys. 

Volgens infonnante beY.eer lede van die thapelo ya seEhiri dat hulle 

"genesing" daar ontvang het. Die ooreenkoms met die sankoma is op

va 1 lend . Die leier van 'n thapelo "fa seEhiri staan as nooka.nedi (ui t 
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ho okama, om oor te hang, dus die hoogste oor andere te 'Nees) bekend. 

Nie-Iede',veralmans, is hewig gekant teen hul vroue se lidmaatskap 

van die thapelo ya sephiri orndat hulle nie w=et wat daar rret hul vroue 

gebeur nie. Die lede nag op hul beurt ook nie geheiIre (sephiri) 

verklap nie. Hierdie verskynsel herinner sterk aan die geheine ka

rakter van die inisiasieskole (rrephato). Die algernene patroon van 

die bey;eging kom duidelik ooreen rret die beskrywing van Schutte ten 

opsigte van die voorkoms van die be~ing in So~to (1972 : 254 - 7). 

Schutte se verder : "Membership of the SeE,hiri cuts across denomina

tional and ethnic ties" (1972 : 248). Die l:eweging lMJrd landswyd 

in SWart stedelike ~ngebiede aangetref. Onder die zoeloe staan di t 

as umthandazo ~ihlaka bekend (Kyk Schutte 1972 : 245 - 260). 

Volgens inforrrante is hulle bewus daarvan dat hierdie "geheiIre gebeds

groepe" wydverspreid oor die hele land voorkom en in bykans elke ste

delike gebied aangetref YK)rd. Byeenkomste van die t!!apelo ya s ephiri 

lMJrd, volgens die informante, gereeld deur leiers (baokamedi)uit om-

liggende distrikte asook vanuit stedelike gebiede besoek (Kyk ook 

Schutte 1972 : 246 en 251). 

Volgens die informante lMJrd'n persoon se huis 'n vergaderplek sodra hy 

een of ~e maal 'n byeenkoms byge~n het. ~lings vir verdere byeen

komste en die besoek van 'n rrookarredi word deur homself getref. Vreem

des en toevallige besoekers kan egter nie toegang tot 'n byeenkoms 

verkry as hulle nie die geheiIre wa~rd ken nie. Volgens Schutte 

(1972 : 259) YK)rd toelating deur 'n inisiasierite verkry wat soms van 

so 'n perverse aard, insluitend ontug, is dat nuwe lede dit nie kan 

waag om 'Neer ~g te breek nie. Schutte sam dit soos volg op : "The 

binding force of these practises, where they occur, makes it difficult 

for a rrember to become a outsider again. Anomical behaviour in this 

sense reminds one of the 'perversions' of the Mau Mau oaths ... " 

(1972 : 259). 

Ui t die skarrele gegewens wat deur informante oor die thapelo ya sephi

ri verstrek is, blyk dit dat die plaaslike groepe landswyd geskakel 

is. Volgens informante help lede van die thapelo ya sephiri rrekaar ge-

reeld. 
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7.4 Westerse godsdienstige byeenkomste 

Ongeveer die helfte van die plaasarbeiders behoort aan Westers

geori~nteerde kerke. Volgens Du TOit (1982 : 78) het 19,0 persent 

van sy respondente aan die N. G. Kerk in Afrika behoort terwyl 'n 

verdere 19,8 per sent aan die Roomse Katolieke Kerk behoort het. In 

totaal dus bykans 40 persent. Du Toi t het ook bevind dat plaasar

beiders gereeld kerktoe gaan orrrlat dit "'n bJnrekaarkorrplek is waar hul

Ie rrense kan sien" (1982 : 79). Pauw (1974 : 421) wys daarop dat die 

SUid-Sotho een van die IDees gekerstende groepe op die platteland is. 

Die N.G. Kerk in Afrika se plaaslike organisasie in 'n spesifieke dis

trik bestaan basies uit 'n kerkraad (lekgotla) onder voorsitterskap van 

die plaaslike leraar (moruti). Die kerkraadslede verteenwoordig ver

skillende wyke (ma.fapha). Hierdie wyksouderlinge (baholo) en diakens 

(bahlanka) word geWJOnlik deur 'n evangelis (moledi) bygestaan. Daar 

kan twee of meer evangeliste binne 'n gemeente (phutheho) werk. Die 

evangelis bedien 'n afgebakende deel van die gemeente met die medewerking 

van gemeentelede van die N. G. Kerk op die plaas. 

Dienste (ditsebeletso) en sondagskole word elke Sondag by die plaas

skole gehou. Die leraar en evangelis besoek die buitep::>ste volgens 'n 

jaarprogram so een maal per ma.and terwyl die ouder ling, gewc>onlik die 

skoolhoof van die plaasskool, die res van die tyd dienste hou. Plaas

arbeiders en hul kinders woon die dienste gereeld by. Veral die jaar

likse kerkbasaar by die skool word goed ondersteun. 

In die gemeentes bestaan twee verdere organisasies, naamlik, die Vroue 

Gebedsbond (Mokgatlo wa Bomme) vir getroude vroue (kyk ook Pauw 1974 : 

425) en die jeugvereniging (Mokgatlo wa Babatjha) waaraan aIle jong-mense 

na hul aanneming tot lidmate van die kerk, kan behoort. Die Gebedsbond 

vergader elke Dorrlerdag op die dorp. Plaasvroue kan egter seIde hier

die vergaderings byv.uon. Volgens infonnante is di t die rede waaran 

so min vroue van die plase af aan die Gebedsbond behoort. Die jeug

vereniging vergader geY.DOnlik Sondae in die SWart woonbuurte. Bykans 

geen jongmense van die plase behoort aan die jeugvereniging nie. Vol

gens 'n evangelis in die Vrededistrik maak die verenigings se konstitu

sies nie voorsiening vir die stigting van kleiner takke nie en is die 

lidrnate op die plase derhalwe verplig om dorptoe te gaan (Pauw 1974 : 
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425-6) . 

Godsdienstige byeenkarnste by plaasskole is derhalwe die gereelde kerk

like byeenkomsplekke van die plaasarbeiders uit die N .G.K.A. Vir nag

maaisvierings rroet hulle meestal die diens op die dorp byYXX)n. 

Ten opsigte van die invloed van die kerk s~ Pauw (1974 : 426) soos volg 

"For many active church nanbers the local group offers the mst impor

tant field of joint activity outside the hare". 

Daar is reeds gewys op die sosiale kontak tydens huweIiksfeeste en be

grafnisse (4.2.2 b (vi) en (vii)).. Dit is verder, volgens die informante, 

veral tydens paasnaweek (ongeveer Apri1maand) wanneer groot getalle 

plaasarbeiders op die dorp saamtrek. Hierdie offisiele kerkbyeenkarnste 

bied die grootste geleentheid vir onderiinge kontak tussen plaasarbei

ders asook tussen plaasarbeiders en rnense in die stedelike gebiede. 

7.5 Onderiinge skakeling ten gevolge van godsdiensverbande 

plaasarbeiders geniet 'n groot nate van vryheid ten opsigte van die be

oefening van hul eie godsdiens. Die algemene godsdiensbeoefening van 

plaasarbeiders I~ hoofsaaklik op drie v lakke, naamlik, op tradisionele 

vIak, separatistiese viak en op die viak van aanhorigheid aan erkende 

kerkverbande. 

Tradisi:>nele godsdiensbeoefening korn nag algemeen voor. Verering van 

die badimo of voorvadergeeste word by individuele mense aangetref en 

speel ook 'n rol by die georganiseerde bakoma-byeenkornste. 

Diens aan die voo:rvaders (ho rapeIIa badirro) geskied gewoonlik indi vi ~ 

dueel of binne famiIie- of leIoko-verband. Die Ieloko korn sporadies 

vir hierdie diens bymekaar. Bywoning van hierdie seremonies bring eg

ter nie die plaasarbeiders as groter samewonende groepe bymekaar nie. 

'Ibwery en die bestaan van kragdokters Y.Ord steeds deur plaasarbeiders 

erken. Die invioed hiervan is egter beperk. 

Bakomo-lidrnaatskap word nie net deur geestesbe~nheid en genesing daar-
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van (ITDtheketheke) bepaal nie. Die klem by hierdie byeenkomste val 

rreer en rreer op die sosiale verkeer wat daardeur rroontlik gernaak vx:>rd. 

Separatistiese kerkverbande word algemeen onder plaasarbeiders aange

tref. Die godsdiensvereniging, bekend as Thapelo ya Sephiri, is die 

enigste wat aangetref is waarby 'n bre~r organisatoriese verband ter 

sprake kom. Hierdie beweging vx:>rd landswyd aangetref. Die geheime 

karakter daarvan berroeilik egter die insameling van gegewens omtrent 

hul doel en w=rksrretodes. 

Westers-gearienteerde kerke is op georganiseerde basis op plase bedry

wig. Ongeveer die helfte van die plaasarbeiders behoort aan een van 

hierdie kerkverbande. Die gereelde dienste by plaasskole op Sondae, 

is waarskynlik die geleenthede waar die meeste plaasarbeiders gereeld 

bytrekaar kom. 

Met die oog op ontwikkelingswerk sal die bestaande bedieningstruktuur 

van die erkende kerke net vrug aangewend kan word. Die sarrewerking 

van godsdienstige leiers blyk dus van uiterste belang te wees om die 

plaasarbeiders effektief te kan bereik. 
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HOOFSKTUK 8 

OPVOEDING, OODERWYS EN TML 

8. 1 Opvoeding 

Opvoeding op plase in die Noard-Vrystaat is hoofsaaklik van in forme Ie 

aard. Die Suid-Sotho s~ : " ... ho kola ke ho rona", om te groei is om 

te sien, met ander ~rde, 'n mens leer deur ondervinding. Tuis \\Ord 

die voorskoalse kind nonnaalweg deur grater dogters en 'n ouma (nkgono) 

versorg en opgevoed. Die ouma se taak is hoafsaaklik om die tradisies 

en gebruike van die Suid-Sotho aan die kinders oar te dra. Die aanwen

ding van korrekte aanspreeksvorrre en die verwantskapsterminologie word 

op die kleuterstadium van hul ontwikkeling aan jong kind geleer (Kyk 

oak AshtOn 1967 : 43). Cok rraak hulle kennis rret die verhaleskat van 

die Suid-Sotho uit vertellings (ditshorro) deur die ouma voor slapenstyd. 

Die ouers het egter oak 'n groat aandeel aan die opvoeding van hul kinders. 

Volgens infonnante kry jong kinders gereeld slae (ho shapa) :rret 'n ligte 

latjie (thupanyana) tot op die ouderdom van 12-13 jaar. Hierna sal 

hulle slegs pak kry as hulle baie stout is. Die dogters (basetsana) 

wat vir die versorg ing van kleuters verantwoordelik is, handhaaf hul 

gesag deur die kleintjies rret koko bang te maak. Koko is 'n au armsalige 

vrou wat in verflenterde klere rondloap en stout kinders vang en net 

haar saamneem. Indien die kleintjies tekens toan dat hulle nie die 

bangrnaakstorie glo nie, sal een van die jong neisies haarself :rret roet 

besneer en in vcx1de klee. Met 'n krom stok as kierie sal sy al skuif

elende die hutte nader waarop die ouer dogters vir die kleintjies sal 

skreeu koko ke eeo!, "daar is koko!" en vir die "ouj<oko" weghardloap 

:rret gerraakte vreesbevange gille. Die kleintjies vlug agterna maar word 

agtergelaat net "koko" wat al skuifelende naderkom maar nie daarin kan 

slaag om een te vang nie. Na afloop van die episode sal die ouer kin

ders die kleintjies vertel hoe gelukkig hulle is want kae Ie kae, 

(daar en daar) is ~l stout kinders weggedra. Gehoarsaarnheid is hier-

op, volgens die informante, geen probleem nie 

46) • 

(Kyk oak Ashton 1967 : 

Die opvoeding van groter kinders bestaan :rreer-en-deels uit vermanings. 
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Hulle s~ : "ke no kgal~la ha 0 phetha hape ke tla no shapa", ek ver

maan hom rret die waarskuwing dat as hy di t weer doen ek hom 'n pak slae 

sal gee. As die kinders volwassenheid nader en hulle fouteer, vx>rd 

rrooi net hulle gepraat- ha 0 etsa phoso (as hy fouteer), ke tla ITO 

hlalosetsa tsentle, sal ek vir hom die regte manier verduidelik. Dit 

was ook die bevinding van Ashton (1967 : 45) dat liggaamlike straf seIde 

tydens die cpvoeding van kinders toegepas is. 

Seuns vx>rd geleer om met die vee te werk (ho disa manarnane Ie dinku, 

kalwers en skape oppas) en om te rrelk (ho harna.). CX>k rroet hulle vroeg

tydig by die boer net ligte take help om plaaswerk te leer. 

CX>k die rreisies leer huishoudel:i;ke take scx)s om te vee (ho fiela) was 

(ho hlatswa), bak (ho apeha), kook (ho pheha) en om te maal (ho sila). 

Dit vx>rd ook van jong meisies verwag om vroetydig by die boer se vrou 

te gaan help om huiswerk te leer of kinders op te pas. Die inforrrele 

onderrig in die diens van die boer is die geleentheid wanneer Afrikaans 

byvoorbeeld aangeleer word. 

Op die ouderdoern van 12-14 jaar word kinders geleer aangaande korrekte 

gedrag teenoor ouers, familie en vreerrrlelinge, an die wet te gehoorsaarn 

en eerlik in hul werk te weeSe 

8.2 Onderwys en taal 

Skoolonderrig op plase is aanvanklik deur sendelinge begin. Die sende

linge was meesal ook die bestuurder van aIle plaasskole op plase van 

lidmate van hul kerk. Die evangelis het ook dikwels as onderwyser diens 

gedoen (Kyk ook Ashton 1967 : 58). 

Formele onderwys geskied tans in plaasskole wat rreesal deur boere met 

finansi~le hulp van die Departement van Onderwys en Opleiding opgerig 

en in stand gehou word. Di t is In vereiste van die Departerrent dat 

kinders wat plaasskole besoek die skool te voet en per openbare pad 

rroet kan bereik. Uiteraard is die gebied wat deur 'n plaasskool bedien 

word dan tot ongeveer vier of vyf plase beperk. Benewens kontak wat 

tussen kinders onderling by 'n plaasskool op:Jeoou vx>rd, word skole rreesal 
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oak vir godsdiensoefeninge op Sondae gebruik waar ouers en ander vol

wassenes kan byrrekaar korn. Dieselfde geld ook vir skoolfunksies en 

kerkbasaars. 

Volgens inforrnante plaas plaasarbeiders n hoe premie op die onderrig 

van hul kinders (Kyk ook Ashton 1967 : 60 ten opsigte van die posisie 

in Lesotho). 

Die meeste plaasskole gaan egter net tot standerd IV bygevolg dat kin

ders vir sekondere onderrig na die Swart VXX)ngebiede of die nasionale 

state rroet gaan. Ashton (1967 : 60) wys soos volg op die houding van 

sommige ouers ten opsigte van skoolonderrig : " ... people are prepared 

to rrake some effort to send their children to school ... But, on the whole, 

they consider that a Ii ttle goes a long way .•. They also fear that rrore 

education will cause children to despise their less educated parents 

and elders and look down on Pasuto traditions". Volgens infonnante is 

plaasarbeiders trots op hul kinders wat die hoerskool bereik. Die 

wat weI die vereiste standaard bereik,is egter baie min. 

Tersiere onderrig geskied hoofsaaklik in die nasionale staat Qwaqwa, 

onder andere by Tsiya, wat beteken dat naskoolse kinders in werklikheid 

die plaas verlaat. By die sekond~re en tersiere opleiding korn hulle 

ook met ander volksgenote in aanraking. Op die vlak van sekondere en 

tersiere onderrig word die grootste mate van skakeling tussen plaas

arbeiders en die swart woongebiede asook die nasionale state tot stand 

gebring. 

Die algemene onderwyspeil van plaasarbeiders is relatief laag. Du Toit 

(1982 : 92) het bevind dat slegs 2,8 persent van sy respondente standerd 

III of hoer geslaag het" terwy I 30,6 persent v.el op skool was maar geen 

substande:r:d geslaag het nie. Agt en veertig korma ~e persent het 

Substanderd A of B geslaag. Die res (18,4%) was nooi t op skool nie. 

Di t is duidelik dat die boere ret n bykans ongeletterde arbeiderskorps 

rroet werk. Die informa.nte wat by hierdie navorsing betrek is, het nie 

een verder as standerd IV gevorder nie. Volgens die boere gebeur di t 

nooit dat n Swarte ITEt 'n hoer kwalifikasie as standerd7 vir v.erk" op n 
plaas korn aansoek doen nie. 
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Suid-Sotho is die algernene orrqangstaal tussen die SWartes in die 

Noord-Vrystaat. Suid-Sotho \\Ord verder oor 'n wye gebied van die RSA 

gepraat en verstaan. Plaasarbeiders kan derhalwe baie ver beweeg 

en sal steeds net ander 8wartes kan komnunikeer. Taal is 'n belangrike 

faktor waardeur plaasabeiders wye skakeling rnet andere geniet. 

8.3 Skakeling ten opsigte van opvoeding, onderwys en taal 

Gedurende onderwys op laerskoolvlak kry kinders van ornliggende plase 

die geleentheid om mekaar te leer ken. Tydens skoolfunksies en kerk

like byeenkomste by die p laasskool kry ook die ouer plaasarbeiders 

geleentheid om saam te kom. Gerreenskapsdiens, byvoorbeeld die insame

ling van skoolfondse, sentreer om die plaasskole. Die invloed en 

bestaande funksie van plaasskole op die platteland is 'n nuttige begin

punt rnet die <XX] op ontwikkeling op die plaas. 

Dit blyk verder uit die gegewens dat veral sekon~re en tersiere onder

wys wye skakelingsverbande tot stand bring. Hierdie verbande het egter 

min waarde vir die plaasarbeiders per se. 

Wat die taal van die Suid-Sothosprekendes betref verkeer hulle in die 

bevoorregte posisie dat hulle rnet baie Swartes oor die hele RSA kan 

kormunikeer en di t inderdaad ook doen. 
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HJOFSTUK 9 

SKAKELING OP POLITIEKE EN JUDISIeLE GEBIED 

9. 1 Inle];din9 

Na die vestiging van Swartes op plase in die Noord-Vrystaat gedurende 

die tweede helfte van die vorige eeu het hul verbande net hul oorspronk

like stamrce en kapteins geleidelik verswak. Volgens die RepJrt of the 

Natives Laws Commision (1946-8 : 11) het seisoenarbeiders gereeld uit 

Lesotho na die plase en terug beweeg. Die kommissie het bevind : "'!hey 

came, for instance, across the caledon River to work for the Free State 

farmers in tines of particular pressure, such. as the reaping season, 

and then they go back to their kraals". 

Gaandeweg het sommige van hierdie seisoenarbeiders vir langer en langer 

tydperke op die plase begin aanbly. Die komnissie se bevinding (1946-8 : 

11) in die verband was: "At the time of our visit to Maseru an official 

there expressed it as his personal opinion that many people, who origi

nally left Basutoland as migrant labourers, had by this tine been away 

so long that their relatives had ceased to regard them as inhabitants 

of Basutoland". Hunter (1937 : 394) wys daarop dat hierdie langdurige 

af~sigheid daartoe aanleiding gegee het dat hierdie rrense onder die 

jurisdiksie van die hoofrnanne ui tbeweeg het. Die kaptein het nie rreer 

as finale appel in regsgedinge gedien nie en verder korn hy vanwee hul 

permanente a:Ewesigheid,ook nie rneer beheer oor sy voorrnalige onderdane 

uitoefen nie. 

Die plaasarbeiders wat so in die Vrystaat ingetrek het, het egter n<XJ 

hul tradisionele gebruike nagevolg met die uitsondering egter dat daar 

nie rreer n groter verband as die lapa (gesin) of hoogstens samewonende 

farnilielede bestaan het nie. Oller inforrnante kon nog onthou van voor

geslagte wat uit lesotho getrek het rmar het seIde indien ooit enige 

skakeling met farnilie aldaar. 

9.2 Politieke skakeling met stedelike gebiede en nasionale state 

Kandidate vir die Wetgewende Vergadering van Qwaqwa hou van tyd tot tyd 
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vergaderings in die Vrystaat. Die vergaderings word hoafsaaklik in 

die Swart stedelike Y.DOnbuurte gehou. Kennis van die tyd en plek van 

n vergadering word deur werkers van die betrokke party (meesal van die 

Dinkwankwetlaparty), op lukrake wyse oak aan plaasarbeiders gegee. 

Gewoonlik geskied dit deur afkondigings by die plaasskole. Die kinders 

noet die berig verder versprei. Verder hoar hulle ook van vergaderings 

in hul ongewing oar die radio. Volgens die inforrnante is die belang

stelling om vergad.erings by te VKX)n.swak. OpIlErklik was egter dat die 

enkele zoeloe-infonnante wat ondervra is noeite doen om vergaderings 

van Inkhatha selfs so ver as Kroonstad en Sebokeng te gaan byvo::>n. 

Die Zoeloe toan egter weinig belangstelling in die Sothopolitiek ter

wyl die Sotho op hul beurt nie veel aandag aan die Zoeloepolitiek be

stee nie. 

Die inv loed van stedelike poli tieke aksies kom egter weI sporadies op 

die plase na vore. In die vred.edistrik het daar gedurende 1982 n sta

king op een van die plase voorgekom. Volgens boere is daar om hoer lone 

gestaak op aandrang van n plaasarbeider se seun wat in Johannesburg 

~k. Die betrokke ooer het al die stakendes ontslaan. Die stakers 

het egter na n week kom werk vra. Hulle is weer in diens geneem en die 

probleem is na onderhandelings rustig uit die ~ geruirn. 

9.3 Oorblyfsels van kapteinskappe 

In die Noord-Vrystaat en spesifiek in die Roadsidegebied van die Vrede

distrik is daar nag oorblyfsels van n ou kapteinskap uit die BaTlokwa 

ba Mokgalong aangetref (Kriel 1976a : 88). Informante wat aan die 

verband geskakel is, almal persone wat die familienaam Tsotetsi dra, 

kon egter nie duidelik onderskei of hierdie kapteinskap na die Tlokwa

of na die Kgolokweverband teruggevoer kan word nie. Volgens Kriel 

(1976a : 44) het die Tlokwa en Kgolokwe, afgesien van hul nabye ver

wantskap, n geruiIlE tyd in dieselfde gebied suid van Heidelberg (Ntor

wane) gewoon. Dit is dus te begrype dat die inforrcante nie die verband 

duidelik sal kan onderskei nie. 

Volgens Kriel (1876a : 49) het n kaptein, Lebaka, uit die Tsotetsiver

band (BaTlokwa ba Mokgalong) na Lejwe Motho tussen Tafelkop (Nt~uana

tsatsi) en die huidige Vrede verhuis. Volgens verdere genealogiese 
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gegewens van Lebaka (Kriel 1976a : 42) starn Petrus Tsotetsi uit hier

die afkomsl yn. Volgens infonnante was hierdie Petrus die laaste IrOOnt

like aanspraa.km3ker op 'n kapteinskap ui t hierdie verband. Petrus is 

in 1981 oorlede. Volgens sy weduwee wat nag te Roadside \\OOn, was 

Petrus Raskapa Tsotetsi, die seun van Kwena en die kleinseun van Lesala. 

Dit is saver as wat sy genealogie geken het. Hierdie gegewens is in 

ooreenstemning met di~ van Kriel (1976a : 42). 

TABEL 13 

GENEALOGIE VAN PErRUS TSarErSI 

l!..Lesala 
I . 1 Kwena A = oDmgwa e 

I 
j i i , 

l!.. Leata ? ? ? A Raskapa Petrose 
II 
o (Eerste vrou) 

(Naam Onbekend)1 0 MrnaIrodikeng (Op plaas te Sasolburg) 

l!.. Motjima (Op plaas te Tafelkop) 

A Willem (COr lede) 

o MnEhau Phosisi l!.. Joseph (br Ie de ) 

o Leli ta (Oar lede) 

oNani (Cbrlede) 

A Mokete (Oorlede) 

o Manana (Oar lede) 

ft Phusana Elizabeth (Geskei) 

A Hohlankana ("Boyfriend" te Preto

ria) 

o Eha 

o Jane 

A·Thabo 
II 
o Sebeko (Zoeloe) 

A Gift (JohanneSburg) 

A Bereng (Adres onbekend) 

A Hosea (Pretoria?) 

A Mosela (Cbr lede) 

o Matshedisa (Cbrlede) 
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Petrus het al tesaam 13 kinders by hierdie vrou gehad waarvan 7 klein 

dood is. Die oudste le~nde seun, Thabe, het blykbaar een of ander 

geestesgebrek en is daarom onbevoeg om sy vader op te volg. Die ander 

drie seuns het die plaas verlaat en 'VI.O)n tans ie~rs in Johannesburg 

of Pretoria. Hul rroeder het totaal kontak net hierdie seuns verloor 

en sy verwag ook nie dat een van hulle sal belangstel om die "kaptein

skap" op te eis nie. Weliswaar het baie plaasarbeiders gereeld net 

hul problene na wyle Petrus Tsotetsi gegaan. Die kapteinskap van Pe

trus 'het nie dadelik op een van sy seuns oorgegaan nie. 

Volgens die plaaslike evangelis van die N G K in Afrika is in die 

Noord-Vrystaat 'n be~ing as Bana ba Tabane (The Sons of Tabane) nog 

bedrywig. Volgens hom is die organisasie deur Petrus Tsotetsi gebruik 

om sy kapteinskap erken te kry. Die organisasie het nie by sy afster

we doodgeloop nie. Volgens die evangelis is heelwat plaasskoolonder

wysers nog aktief daarby betrokke. Alle pogings om net van hierdie 

onderwysers kontak te maak ,het egter misluk. Petrus Tsotetsi se seun 

by sy eerste vrou, Motjima, word nie as mx>ntlike opvolger deur sy 

stamgenote beskou nie. 

Etnies-histories beskou, is daar 'n mx>ntlike verband tussen die be

naming "Sons of Tabane" en die stamvader waaruit sowel die Tlokwa as 

die Sia, Kgolokwe en Phuthing starn. Die stamvader was Tabane wat on

geveer 1550 gele~ het (Kriel 1976a : 40; Ellenberger 1969 : 31 - 2) • 

9.4 Judisiele verband 

Die tradisionele lekgotla wat in 'n groot saIreYX)nende groep (rrotse) 

aangetref word, het nie in die Noord-Vrystaat bly voortleef nie. (Kyk 

Kriel 1976a : 263). Dit is net per aangeleentheid dat lela}??-genote 

oor huishoudelike geskille byeen sal kom. Kyk punt 3.2.3 g (i) - (iv) 

hierbo. Volgens die inforrnante YX)rd by hierdie byeenkomste geskille 

bespreek en pogings aange~nd om deur oorreding 'n skikking te bereik. 

Daar is egter baie seIde sprake van 'n regsaksie (saak) wat ingestel 

YtOrd en daarom kan hierdie lelapa-byeenkomste nie as 'n soort hofsit

ting of as lekgotla la lelapa beskryf YX)rd nie. Di t was ook die be

vinding van Kriel (1976a : 248) ten opsigte van die Tlokwa van Qwaqwa. 

Die optrede van die vergadering van die lapa gaan oor sake soos eg

skeidings (ho hlalana) en erfregtelike kwessies (bojalefa) wat nie 
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deur die ralelapa (gesinshoof) aIleen opgelos kan \\Ord nie. Die ju

risduksie van 'n h~r hof, byvoorbeeld van 'n rarrotse kan nie op die 

plase funksioneer nie. (Kyk ook 4.2. 2 a 1:0 in hierdie verband.) 

Geskille wat nie bygel~ kan ~rd nie, ~rd ge~nlik daar gelaat. Die 

lapa-byeenkorns het, volgens die informante, geen rranier om sy besluite 

af te dwing nie. Dit is verder oprrerklik dat, alboe\\el die 1:x:>er as 

rrorena (kaptein) beskou word, hy nie by hierdie sake betrek ~rd nie. 

Sake wat nie in die ~ besleg kan ~rd nie, mrd direk by die plaas

like Landdros aanhangig gemaak. 

Alle kriminele roisdrywe word direk deur landshowe verhoor. Volgens 

inforrnante rroet hulle hul nos onderv.erp aan die nelao ya naha, die 

wette van die land. 

9.5 Skakeling ten opsigte van politieke en judisi~le verband 

Dit blyk \lit die gegewens dat daar 'n uiters beperkte skakeling rret 

die nasionale staat op poli tieke terrein bestaan. Belangstelling is 

net beperk tot die eie etniese groep. 

Poli tieke inv loed vanui t stedelike gebiede is aanduibaar in geiso

leerde gevalle van stakings op plase waar persone ui t die stad di t 

aangestig het. 

Die oorblyfsels van die kapteinskap van Petrus Tsotetsi uit die Ba

Tlokwa ba ~okgalong het net sy afsterwe tot 'n einde gekom. Daar kon 

egter nie vasgestel ~rd in welke nate die organisasie "Sons of Taba

ne" nag hierdie strewe van 'n eie kapteinskap voortsit nie. 

JudisiEUe skakeling strek nie verder as die lapa nie. Die plaasarbei

ders is tevrede en ge~nd daaraan om hulle aan die jurisdiksie van 

die landshov.e te onder\\erp. 
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AFDELING C 

SAMEVATrING, AANBEVELINGS EN SLOr 

HCX>FSTUK 10 

10. 1 Samevatting 

Die doel en tretode van hierdie ondersoek en die vernaarnste bevin

dings wat uit die navorsing na vore gekom het, ~rd in hierdie 

hoofstuk saarngevat. 

Die doel van hierdie ondersoek is om inligting oor die sosio-kul

turele skakelingsvlakke van plaasarbeiders te versarrel (1.2). Plaas

arbeiders so~l as roere is ondervra. Gege~ns wat aldus verkry is, 

is deur persoonlike waarneming en beskrywings uit verwante litera

tuur aangevul (1.4). 

Aandag is oak aan die etno-historiese agtergrond van die Suid-Sotho

sprekende plaasarbeiders in die Noard-Vrystaat gegee. Alhoe~l 

vasgestel is dat die plaasarbeiders neesal 'n gebrekkige kennis van 

hul eie geskiedenis het, het dit geblyk dat hulle ~l in hul her

korns belangstel. 

Die historiese herkoms van die plaasarbeiders is nag in die erken

ning van seboko- of totema.anhorigheid binne die nyako (slaapruirotes 

binne die inisiasieskool) aanduibaar. Daar is vasgestel dat die 

plasing van inisiante binne die ~phato volgens seboko-senioriteit, 

direk in oareenstenming is net die volgorde waarin draers van 'n spe

sifieke seroko of ou stanne oar die Vaalrivier getrek het. Die ge

skiedenis van plaasarbeiders is dan oak kortliks op basis van hier

die bevinding in die inleiding beskryf (2.2.2). 

Die frekv.ensie waarin familienarre van Swartes, wat aan l:x:>gerrelde 

seroko-verbande verbindbaar is, in 'n spesifieke gebied voorkom, dui 

daarop dat neeste plaasarbeiders steeds aan hul oorspronklike, ou 

stamverbande skakelbaar is (Kyk 2. 1 .2 en tabel 1). 
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Ten aansien van skakeling op sosiale gebied is bevind dat plaas

arbeiders steeds'n wye net~rk van verbande, gebaseer op hul tra

disionele ordening, erken. Hierdie skakeling kom veral na V01:-e 

in die inrigting van inisiasieskole op plase en in die onderhan

delings en sererronies tydens hU\\elikslui ting . 

Volgens die informante kom inisiasies~le algemeen in die Noord

Vrystaat voor. Alle Swartes woon egter nie die inisiasieskole by 

nie. Sosiale verbande gebaseer op die tradisionele ordeningswyses 

funksioneer hoofsaaklik net tydens spesifieke geleenthede en het 

nie deurslaggewende invloed op die daaglikse lewe van plaasarbeiders 

nie. In die verband is daar 'n verindividualiseringsproses besig 

om plaas te vind. 

Feesgeleenthede soos huweliksfeeste en inisiasiefeeste asook by 

byeenkomste tydens begrafnisse, bied ruim geleentheid aan aIle 

plaasarbeiders om sosiaal te verkeer (3.4). 

Daar is verder bevind dat die lapa (gesin) die belangrikste sosiaal

organisatoriese verband is waarbinne plaasarbeiders leef (3.4). 

~vallend is dat problerre binne die lapa hoofsaaklik deur onderhan

deling (ho buisana) besleg v.ord. 

Sake wat nie binne die lapa op die plaas afgehandel kan W)rd nie~ 

gee aanleiding daartoe dat 'n hoof van 'n gesin (ra~la p a) soms sy 

broers om raad vra. Die lapa van 'n man se vader, waarbinne hy dus 

gebore is, bly derhalwe tot op sekere hoogte in funksie. Selfs 

lede ui t die lapa waarbinne 'n man se vader geoore is, di t wil ~ 

'n man se oupa en di~ se broers en susters, asook sy OUll1a, kan ook 

by sake rakende 'n man se lapa inspraak he. Die lede van hierdie 

t~e ouer malapa woon egter gewoonlik so verspreid dat dit bykans 

oruroontlik is om hulle almal op een slag bymekaar te kry. 

Opmerklik ten opsigte van die sosiale verband is die wyse 

waarop kennis aangaande korrende sosiale gebeurtenisse soos feeste 

of l:egrafnisse, oor die. plase versprei v.ord. Boodskappe v.ord hoof

saaklik rrondelings van plaas tot plaas oorgedra. Die speed waar

deur inligting op hierdie wyse oor 'n wye gebied versprei wurd, dui 

op 'n uiters effektiewe kommunikasiesisteem wat gereeld deur plaas-
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arbeiders benut VoDrd (4.3). 

Op die gebied van sport, spel en ontspanning is bevind dat hierdie 

faset van plaasarbeiders se le\\ensbestaan \\einig aandag geniet en 

min skakeling tot stand bring. Dit is slegs wanneer oor en \\eer 

gekuier VX)rd (ho tjhakela) dat onderlinge skakeling en die versprei

ding van nuus plaasvind (5.3). 

Sportbeoefening neem dus nie n prominente plek in die daaglikse le\\e 

van die plaasarbeiders in nie (5. 1 ). Ontspanning is beperk tot en

kele tradisionele spele waarvan neulspel (marabaraba) en danse ty

dens feesgeleenthede die belangrikste is. 

Onder linge ekonorniese skakeling van plaasarbeiders is hoof saaklik 

tot die werksaamhede van n spesifieke plaas beperk. Onderlinge 

hulpverlening ¥;Ord hoofsaaklik tussen lede van dieselfde lapa (gesin) 

aangetref. Hierdie hulpverlening kan voortduur selfs nadat lede 

van n lapa opgegroei, getrou of weggetrek het. Werkers van verskil

lende plase het weinig gestruktureerde, ekonomiese skakeling net 

rrekaar. 

n Verdere bevinding is dat een werker nie die werk wat hy verrig 

aan n ander wil leer nie uit vrees dat hy sodoende sy eie posisie 

kan benadeel. 

Alhoewel Suid-Sothowerkers nie graag iemand anders namens hulle laat 

optree nie, is daar aanduidings dat hulle die advies en leiding van 

opgeleide plaasarbeiders en Swartes wat reeds lank op die plaas 

v..oon, aanvaar. 

Plaasarbeiders het ook private ekonomiese aktiwiteite wat nie direk 

met hul werk op die plaas in verband staan nie. Diegene wat weI 

vee besit en op die plaas nag aanhou, beskou hul vee as n vonn van 

sekuriteit en n wyse van spaar net die oog op noodgevaIIe (Kyk 

ook Young 1977 : 170). Die reg om eie vee te mag aanhou, is dan 

ook n relangrike OOIVaJing by plaasarbeiders om op n spesifieke 

plaas te werk. n Deel van die landbou-opbrengs, byvoorbeeld 

mielies (n getal rye van 90 tree of 50 sak "agter die masj ien" ), 

VX)rd bloot as n jaarlikse kontantverdienste beskou (Kyk oak Young 
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1977 168 - 170 en Maree 1977 132) . 

Die belangrikste private ekonomiese bedrywighede is die versor

ging van hul eie huishouding. Die oprigting en uitbreiding aan 

woonhuise word hoofsaaklik privaat onderneem. Die plaasarbeiders 

toon n voorliefde vir tradisionele bouvorms omdat dit geriefliker 

is om in stand te hou en by hul sosialestruktuur aanpas. Plaas

werkers verkies daarom om self hul w::mings op te rig sodat hulle 

di t later, na eie behoefte, kan vergroot en verbeter. 

Bykans die helfte van die plaasarbeiders verwissel elke 3 - 5 

jaar van woonplek terwyl die.enkele kinders wat verder wil gaan 

leer of .in die stedelike gebiede wil gaan werk ook die plase ver

laat. Min Swart plaaskinders vorder egter so ver op die plaas

skool dat hulle weI hoerskool toe kan gaan, terwyl nog minder 

uiteindelik hul hoerskoolopleiding slaag. Volgens Benso (1980 

tabel 92) het slegs 329 Swartes in 1979, in die hele Oranje-Vry

staat, natriek geslaag. Young (1977 : 174) het bevind dat 88,2% 

van n plaasskool in sy navorsingsgebied se leerlinge tussen Sub A 

en standerd 2 op skool was. Slegs 4,3% was in standerd 5. Daar 

is tydens hierdie navorsing bevind dat die enkele begaafde Swart 

kinders wat v.el die h~rskole b~n, nie weer terugkeer plaas toe 

nie. Die oorgrote rreerderheid plaasarbeiders is dus relatief 

swak gekwalifiseer. 

Tradisionele godsdiensbeoefening kom steeds onder plaasarbeiders 

voor. Alhoewel voorvaderverering (ho rapella badiIro) en gene

singsdienste (sankorra) onder linge kontak bewerkstellig, bl yk dit 

egter dat die invloed daarvan relatief gering is. 

Afsonderlike separatistiese kerkgroepe het elk nie n groot ledetal 

nie en die individuele inv loed van elke groep is oor die algerreen 

relatief klein. In die geval van die 'lhag::lo y,a Seehiri of gehei

me gebedsgroep, is bevestiging gekry dat hierdie groepe op die 

plase struktureel aan ander groepe oor die hele land geskakel is. 

Die ondervinding van ander navorsers oor die Thae::lo x.a Seehiri 

dat gegewens oor hierdie groepe se doel en werkrretodes rroeilik 

bekom, word v.eens hul geheirre karakter, het ook tydens hierdie na

vorsing na vore gekom. 
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westers-georienteerde kerke se betrokkenheid by plaasarbeiders is 

relatief groote Die N.G. K.erk in Afrika wat gereeld godsdienstige 

byeenkomste by plaasskole hou en ouderlinge en diakens op die plase 

het,oefen'n groot invloed op die plaasarbeiders uit. Hulle vind 

oak baie steun van die }:x)ere (7. 5) . 

Fbrrrele onderwys geskied hoafsaaklik by togenoenrle plaasskole. 'n 

plaasskool wat tot soveel as vyf plase bedien, is 'n instansie waar 

georganiseerde gerreenskapsaksies 9:)()S skoolfunksies en kerkbasaars 

net die doel om fondse in te sanel, voorkom. Plaasskole ~rd deur 

die plaasarbeiders as 'n gevestigde instansie wat elerrentere oplei

ding verskaf aanvaar. Die fei t dat sekondere opleiding in die 

dorpe of in die nasionale staat voorsien ~rd, bring nie plaasar

beiders net die voordele van verdere opleiding in aanraking nie. 

Politieke skakeling met die nasionale staat (Qwaqwa) is beperk. 

Politieke invloede vanuit stedelike gebiede werk sporadies na die 

plase deur. Waar 'n staking onder inv Iced van 'n stedelike Swarte 

plaasgevind het, is dit deur onderhandelinge (dipuisano) beeindig. 

Die kapteinskap van die Tlokwa ba Hokgalong (Petrus Tsotetsi) het 

na sy dood nie onmiddellik op een van sy seuns oorgegaan nie. Daar 

is bevind dat 'n organisasie bekend as die "Sons of Tabane" op plase 

bedrywig is wa t hulle, onder andere, vir die erkenning van 'n Mokga

long-kapteinskap beywer (9 . 5) . 

Judisiele skakeling strek nie verder as die laea (gesin) nie. 

Plaasarreiders is gewoond daaraan om hulle aan die jurisdiksie 

van die plaaslike Landdros te onderwerp. 

10.2 Aanbevelings 

In die lig van bogenelde bevindings word met die oog op die daar

stelling van lewensvatbare politieke, ekonomiese en maatskaplike 

strukture ter bevorder ing van die lewenspeil van plaasarbeiders, 

die volgende aanbevelings germak. 
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10.2 Etno-historiese verband 

Verdere navorsing oor die voorkoms van familiename onder 

die SUid-Sotho asook die wyse waarop draers van hierdie 

farniliename aan 'n spesifieke totemverband (seroko) en ook 

aan die bykans vergete ou stamverbande geskakel is, behoort 

dringend oooerneem te VK)rd. Aangesien bevind is dat hier

die seroko-verbande nog lev.en:l is en die plaasarbeiders be

langstelling in hul herkoms toon, kan die beskikbaarstel

ling van sodanige gegewens 'n belangrike bydrae tot In gevoel 

van 'n verrondenheid aan die groter Suid-Sothoverband lewer. 

Die feit dat seboko-senioriteit nog binne die inisiasie

skool funksioneer en dat daar 'n strewe by 'n geringe groep 

plaasarbeiders bestaan vir die erkenning van die Mokgalong

kapteinskap, behoort as vertrekpunt gebruik te word om hul 

politieke verband rret Qwaqwa verder uit te rou (Kyk ook 

Wilson 1977 : 199). 

Hierdie navorsing kan met die gebruikmaking van 'n gestruk

tureerde vrael ys, gebaseer op gegewens wat tydens hierdie 

navorsing verkry is, ui tgevoer v.x:>rd. 

10.2.2 Sosiale- en godsdienstige geskakeldheid 

Fees-byeenkomste, as die gewildste geleenthe<ie waar belang

rike re~lings aangaande komende gebeure in die orrgewing be

kendgestel -word, kan doeltreffend by die bekendstelling van 

ontwikkelingsprogramme wat op die breere publiek gerig is, 

ingeskakel v.x:>rd. 

Die koromunikasierretode waardeur kennis aangaande fees- en 

begrafnisbyeenkornste mondelings van plaas tot plaas versprei 

v.x:>rd, is 'n uiters doeltreffende kanaal waardeur byeenkomste 

met die oog op die bekendstelling van beoogde ontwikkelings

programrre, aan die plaasarbeiders gedoen kan v.x:>rd. Indien 

'n byeenkoms die vorm van 'n fees aarmeem, is die kanse op die 

suksesvolle implenentering van sodanige program beter as 

arrlersins. 

Met versigtinge beplarming in samewerking rret die roere is 

dit dus moontlik om ontwikkelingsprojekte effektief van sta-
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pel te stuur en kan verder verseker WJrd dat dit 'n perma

nente deel van die bestaande sosiale struktuur sal WJrd. Die 

struktuur waarop kerke reeds werk, kan, ret sarrewerking van 

kerklike leiers, sinvol rret nuwe programre geskakel en gein

tegreer WJrd. 

10.2.3 Formele opleiding en ontspanning 

Die gevestigde posisie van plaasskole as 'n godsdienstige by

eenkorrplek en sentrum vir onderwys behoort as vertrekpunt 

vir die inisiering van werk onder plaasarbeiders te dien. 

Plaasskole as 'n instelling van die Staat is reeds ten volle 

deur die 8wartes aanvaar. Byeenkornste by die skool verseker 

verder dat die trefkrag van 'n program wyer strek as net op 

'n indi viduele plaas. Di t geld veral gesondheidsvoor I igt ing 

en kliniekdienste. 

Met die sa.rreVErking van die boer wat reeds 'n skool op sy 

plaas het, kan oo~ging aan die daarstelling van fasiliteite 

vir sport en ontspanning vir volwassenes van vier tot vyf 

plase, geskenk WJrd. Die gesindheid van hierdie boere is 

ge¥X)()nlik positief wat oorreding van die kant van die staat 

of die instansie wat ontwikkeling rroet inisieer, grootliks 

kan vergemaklik. 

10.2.4 Behuising, werksvoordele en sekuri tei t 

Aangesien plaasarbeiders WJOneenhede verkies wat by hul 50-

siale ordening en die privaatheid van ouers aanpas, is dit 

nodig om hierdie aspek verder te ondersoek alvorens standaard

planne vir WJnings vir plaasarbeiders opgetrek kan Y.Ord. 

Daar bestaan 'n groot leemte ten opsigte van doeltreffende 

en aanvaarbare behuising vir plaasarbeiders (Kyk ook Young 

1977 : 174). 

'n Verdere aspek rakende die behuising van plaasarbeiders, is 

die feit dat die groot stedelike gebiede nie ad infinitum die 

opgroeiende jeug wat nie op die plase van werk voorsien kan 

word nie, sal kan absorbeer nie. Die grondgebied van die 
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nasionale staat Qwaqwa is ook te klein om hierdie bevol

kingsaanwas op te vang. In hierdie verband het Wilson 

(1977 : 192 - 4) reeds die gedagte van "villages for farm

W)rkers" aangeroer. Die gedagte wys egter in die rigting van 

die steedsgrotenx:>rdende inwonertal van die Swart dorpe 

op die. platte land . Tydens hierdie navorsing is bevind dat 

kinders wat die hoerskool wil besoek na die dorpe beweeg. 

Verder verkies 'n aansienlike getal SWartes om, as hulle oud 

geword het, in die plaaslike swart woonbuurt te gaan aftree. 

Verder kan die,moontlikheid om aan plaasarbeiders wat genood

saak is om gereeld van plaas tot plaas te trek, 'n vaste 

standplaas in In Swart wx>nbuurt te voorsien, verder ondersoek 

word met die oog op die daarstelling van gesinstabili-

teit en woningsekuriteit. 

Wat werksvoordele betref,blyk dat meer en rneer boere dit 

oorweeg om slegs 'n kontantloon aan hul werknerrers te betaal 

en aIle tradisionele byvoordele in te kort. Indien hierdie 

tendens voortduur, sal ncx:xlwendig aandag daaraan gegee rroet 

word om aan plaasarbeiders dieselfde voordele as Swart werkers 

in die stedelike gebiede te bied. Young (1977 : 172) wys 

daarop dat in .!!Y navorsingsgebied reeds plaasarbeiders is 

wat aan 'n groepspensioenskema kan behoort. Di t het die 

voordeel dat arbeiders op die ouderdom van 65 j aar kan af

tree. 

Tans leun Swartes op die plase baie sterk op die boer as hul 

"vader" vir versorging en sekuriteit in krisistye. SWartes 

op plase behoort stelselmatig daartoe gebring te word om 

verantwoordelikheid vir hul eie welsyn te aanvaar. 

10.2.5 Arbeidsverhoudinge 

Die suid-Sotho is gew:x::>nd daaraan om hul reelings (lx>hadi

onderhandelings en geskille in die lapa) deur onderhandelings 

te tref. In die enkele gevalle waar arbeidsonrus ontstaan 

het, is die vrede deur saIresprekings herstel. Verder is 

daar reeds vasgestel dat sekere SWartes op 'n spesif ieke plaas 
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n leidende posisie tydens die afwesigheid van die boer in

neem. Ebere wat n groot getal ~rkers in diens het, kan 

gernaklik daartoe oorgaan om werkerskomitees uit hierdie 

deel van sy arbeiders aan te stele 

Die feit dat n ~rker nie graag'n ander wil oplei nie, uit 

vrees vir sy ede posisie, kan deur die boer uit die ~g ge

ruim w:>rd deur sekuriteite tydens kontraksluiting in hierdie 

verband te verskaf. AansfX)ringsbonusse vir 'Werkers wat ander 

oplei, kan met vrug ingevoer \\Ord. 

10.2.6 Gevaarpunte vir subversiewe infiltrasie 

10.3 Slot 

Die belangrikste gevaarpunte ten opsigte van subversie~ 

beinvloeding is eerstens gelee in die gebruikmaking van 

kwasi-godsdienstige organisasies met n streng kode van 

geheimhouding. Die besondere effektiewe kommunikasiesis

teem waardeur kennis vinnig van plaas tot plaas versprei 

\\Ord, is n tweErle faktor wat in die verband in berekening 

gebring noet \\Ord. 

Die studie van die sosio-kulturele skakeling van plaasarbeiders in 

die Noord-Vrystaat dui daarop dat daar, veral op die sosiale v lak 

van hul lewenswyse, tradisionele gebruike is wat per geleentheid nog 

nagevolg word. 

Verder blyk dat veral aan die opleidingsaspek en die beskikbaarstel

ling van ontspanningsgeriewe aandag gegee rnoet word. 

In die laaste instansie is dit duidelik dat die aanstellingsprakty

ke, TM:X>nwyse en die algemene inr igting van ~rksooreenk(')mste grond:i:g 

hExsien sal moet word. 

 
 
 



-170-

BYIAE A 

KORrLYS VAN SarOOWJORDE 

Babolotsuwa-inisiante. 

Badino-voorvadergeeste. 

Bafilili- (uit ho fihla) , laatkomrers, nuwelinge. 

Bafodisi- (ho fola) , Kerkgroepe wat genesingsdienste hou. 

Buisana-'n saak. met mekaar bespreek. 

Bohadi-hu~lik, huweliksbeeste. 

Bolotsa-om te inisieer. 

Difaqane-oorlog tussen Swartes 1818 - 1836. 

Hlatswa- was, reinig. 

Ila-vermy, ontwyk, taroe. 

lpolotsa-jouself te laat inisieer. 

Kenelo-leviraatsgebruik. 

Kepelo-begrafnis. 

Koko-ou vrou wat stout kin:1ers \\egdra. 

Kula-siek weese 

I.ekgaba-aalwyn. 

Lebollo-inisiasie. 

Leloko-familie, linie. 

Lenyalo-hu\\elik. 

Letserna.-~rksparty . 

Lethuela-sankornaleier. 

Maqeku-ou rrense van ~leer. 

Matla-krag, invloed, persoonlike sterkte. 

Memetsa- mondelingse uitnodiging na 'n byeenkoms. 

Mbferefere-oproer. 

MPhlala-siekte wat deur sterfgeval veroorsaak. word. 

Mbphato-plek van inisiasies~l. 

Mbriana-rredisyne. 

Mbsue-onderwyser, leier by inisiasiesk<x>l. 

Mbtheketheke-siekte wat deur histeriese aanvalle gekennerk v.urd. 

Ngala-wegloop van 'n getroude vrou na haar eie mense. 

Nyako-slaapplek in inisiasieskool. 

Qatjha- in die veld wegkruip ter aanduiding dat jy 'n inisiasieskool wil be

soek. 

 
 
 



CPqela- inforrreel gesels, klets. 

Rapella-aanbidding. 

Seantlo-sororaat. 

Seboko- (uit ho ooka) , totem. 

Senyana- onreinheid, onheil. 

Sephiri- gehelmenis. 
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Shobedisa- steel- of wegloophu~lik. 

Thaharreso-verj aardagfees. 

Theello- (uit ho rea), naarrgewing, vernoeming. 

Toro- (uit ho lora), droom. 

Tshedisa-troos. 

Tsietsi-moeilikhede. 
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BYLAE B 

- DIAGRAM I 

SENIORITEIT BINNE DIE MOPHATO* 

x: S laapplekke van babolotsuwa 

*: ct. Zietsman 1972: 102 
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-. NAVORSIt-JGSGEBIEO EN SOTHOTUISGEBI::OE_-
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BYLAE D 

GENEAI.OGIESE EN TERUNOLOGIESE TABELLE 

BIADSY 

6 LELOKO LA ALICE MANGADISENG MarSAMAI 175 

7 KERNGENEAIDGIE VAN PHAKISO AUGUS MOFOKENG 176 

8 LEIDKO IA PHAKISO MOFOKENG 177 

9 VROULlKE AANSPREEKSVORME TEENOOR HAAR MAN SE FAMILIE 178 

10 VROULIKE AANSPREEKSVORME TEENOOR HAAR EIE FAMILIE 179 

11 MANLIKE AANSPREEKWYSES TEENOOR BIDEDVERWANrE 180 

12 MANLIKE AANSPREEKWYSES TEENOOR MNVERWANTE 181 

 
 
 



~ RaMMathoko Mosia 

LELOKO LA ALICE MANGADISENG MOTSAMAI . 

Getroud ha SAOKOSA (Z. Seboko : Mok90ane) 
Le10k.;, T:=.hi tshi 

SE'boko K~.tse 
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TABEL 7 : KERJ:\1GENEA.LCIE VAN PHAKISO AUGUS MOFOKENG 
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A Ch~.r(lele 
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A Oubuti(Makoti/N9wetse) 
~ Ousi(Makoti/n9wetse) 
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II 
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VER~·JAtH8KF1PSTERt·1 I t·mLOG I E --

(Gegewens volgens Alice Motsamai) 

EGO = ALICE 

Vroulike aansPreekw~ses teenoor 

haar man se familie 

(ResiProke vorme tussen hakies) 
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Mokwen~ana(Nkgono) 
Ka lebitso/Mroa-n~eo(Nk90no) 
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o t'U~9Ctno ..... t. t·lt;.l.t.e f,',ohole ~AI ice') 
U Hk':t')r,c, (AI ice) 

Rak9adi (Alice) 
Rak9adi (Alice) 

Ntate ~oholo (Alice) 

- VEf':~JANTSKAPSTERt1 I t'~OLOO I E -

(Gegewens volgeos Alice Motsamai) 

EGO = ALICE 

AansPreeksvorme teenoor 

haar eie familie 

t-lk 90'fto (A licE') or- ~ r'h I ml,e (t-1och-3.ne-) 

Ran9wane 
Man9wane 

!1 R-3.k9.Jdi 
o F::ak9<3.dl 

o r'l-3,I':'f",e 

!1 Ntate moholo (nwanaka) 
g Nk90no (n9wanaka) 

!1 t·I1:.~ te 0:: k .~. l-=b i t::;.o) o r·lr.-,.: (VOl. l~'bi tso/n·~'.,.Jana.ka) 

A ~~loMe (motshana) 
H M~loffle (motshana) 

R t-1.~."'·;II.·J.=,.ne 
~ R 1. .... ·;:11,)·3. ne' 

Oubuti/k9aitsedi 
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