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HOOFSTUKI 

PROBLEEMFO~LEBING 

"The only thing we learn from archaeology is that people never learn 

anything from archaeology." (Philip Rahtz, Invitation to archaeology 

1985:15). 

INLEIDING 

Na aanleiding van die eise wat deur nuwe wetgewing aan wetenskaplike navorsing gestel word, 

veral met betrekking tot die aanspreek van gemeenskapsbehoeftes, is dit duidelik dat daar 

leemtes bestaan in die navors van histories-argeologiese terreine in Suid-Afrika. Hierdie leemtes 

hou verb and met die fokus op die konvensionele wetenskaplike paradigmas, waardeur die 

behoeftes van (kultuurYerfenishulpbronbestuur aangespreek kan word. 

Hierdie leemte kom duidelik in hoofstuk 2 na vore. Die gevolg hiervan is dat daar geen 

omvattende bron bestaan wat aIle relevante aspekte, met die oog op die problematiek van hierdie 

studie, aanspreek nie. Die relevante aspekte waarna verwys word, is navorsingsdimensies, 

erfenishulpbronbestuur, die definiering van historiese argeologie, die stand van historiese 

argeologie in Suid-Afrika, wetenskaplike paradigmas in die argeologie, historiografie en 

metodeleer. 

lDie tenn erfenishulpbronbestuur word gebruik omdat dit ooreenstem met die terminologie in die nuutste wetgewing, naamlik die Wet op 
Nasionale Erfenishulpbronne (Wet no 25 van 1999). Dit moet egter in gedagte gehou word dat dit in hierdie studie oor die kultuur- en nie die 
natuurerfenis gaan nie. 
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Vir die meeste van die bogenoemde aspekte bestaan daar enkele gesaghebbende bronne, wat dan 

ook in hierdie studie benut is (vergelyk hoofstuk 2 en 3). Drie van hierdie aspekte moes in detail 

bestudeer word alvorens daar tot gevolgtrekkings gekom kon word. Ten opsigte van die 

definiering van historiese argeologie moes verskeie bronne wat verskillende standpunte huldig, 

benut word. Daarenteen het die bestudering van In groot aantal bronne in verband met die 

wetenskaplike paradigmas in die argeologie minder verskil, sodat een bron uiteindelik in 

hoofsaak benut kon word. Dit is nietemin met ander tersaaklike bronne aangevul. Om hierdie 

rede word 'n beredenering van die paradigmas in hierdie studie uitgesluit, maar word die 

aangeleentheid kortliks vermeld. Om die stand van historiese argeologie in Suid-Afrika te 

bepaal, is daar gesteun op die wetenskaplike artikels wat in die negentigerjare oor hierdie 

onderwerp verskyn het. Ander leemtes wat in hoofstuk 2 uitgewys word, is die volgende: 

Wetenskaplike paradigmas in die argeologie was tot dusver hoofsaaklik op prehistoriese 

argeologie toegespits. 

Probleme in die historiese argeologie is dikwels makliker as probleme in prehistoriese 

argeologie opgelos, sonder enige doelbewuste of met betreklik min teoretiese onderbou. 

Gevolglik het historiese argeologie nog nie sy regmatige plek in die argeologie ingeneem 

nie. 

Die paradigmas in die argeologie se geldigheid is nog nie aan die hand van voorbeelde 

uit die historiese argeologie gedemonstreer en ten opsigte van die behoeftes van 

erfenishulpbronbestuur toegepas nie. 

Hieruit kan die probleem ten opsigte van hierdie studie geformuleer word. 
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2. PROBLEEM 

Paradigmas in die argeologie het gedeeltelik saam met die yak ontwikkel. Omdat die vak 

aanvaklik hoofsaaklik prehistoriese vraagstukke probeer oplos het, is die paradigmas van die vak 

hoofsaaklik op prehistoriese argeologie gefokus. Die historiese argeologie is In relatief nuwe veld 

van die vakwetenskap argeologie (Hall & Markell 1993:4). Min vakteoretiese debatte is 

gevolglik oor paradigmas en die historiese argeologie gevoer. Die rede hiervoor is waarskynlik 

omdat probleme in die historiese argeologie dikwels opgelos kon word sonder doelbewuste 

diepgaande teoretiese onderbou (vergelyk by. Orser 1996:4-16 en tabel3.3 in hoofstuk 3). 

Dit beteken dat historiese argeologie nog tot 'n groot mate in sy kinderskoene staan in soverre dit 

die vakwetenskap argeologie betref. In Verdere gevolg is dat die geldigheid van paradigmas in 

die argeologie nog nie aan die hand van die historiese argeologie gedemonstreer is nie. AIleen 

deur dit te doen kan daar bepaal word of die paradigmas aan die navorsingsbehoeftes voldoen. 

Vanwee die toenemende druk wat deur die gemeenskap uitgeoefen word ten einde hulle 

kultuurerfenis te bewaar (die sogenaamde inheemse erfenis), is dit noodsaaklik dat ook hierdie 

behoeftes aangespreek moet word. Hiermee hang saam die vereistes soos deur nuwe wetgewing 

daargestel. Die implikasie hiervan is dat die paradigmas in die argeologie ook aan die 

erfenishulpbronbestuursbehoeftes sal moet voldoen indien dit op geldigheid wil aanspraak maak. 

Derhalwe blyk dit dat die studie veel eerder op 'n praktiese behoefte-analise sal fokus as op 'n 

logies-akademiese analise. Dit is veral waar ten opsigte van die wetenskaplike paradigmas in die 

argeologie wat gevolglik slegs samevattend hanteer sal word. 
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Sommige paradigmas in die argeologie sal waarskynlik geensins in die historiese argeologie of 

erfenishulpbronbestuur toegepas kan word nie, terwyl ander in In mindere of meerdere mate In 

toepassing in een of beide van die bostaande sal vind. Navorsingstrategiee vir prehistoriese en 

historiese argeologie, verskil ook meermale van mekaar (Beaudry 1998:1). Die probleem wat 

opgelos moet word, is om In paradigma te vind wat die maklikste tot historiese argeologie en 

erfenishulpbronbestuur spreek, of wat met die geringste wysiging aangepas kan word om aan 

navorsings- en erfenishulpbronbestuurbehoeftes binne die historiese argeologie te voldoen. 

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie behoeftes soms in stryd met mekaar kan wees. 

Hierdie kwessie is deel van die probleem wat in hierdie proefskrif aangespreek sal word. 

3. PROBLEEMSTELLING 

Die geldigheid van wetenskaplike paradigmas is nog nie vantevore ten opsigte van 

histories-argeologiese erfenishulpbronne gedemonstreer en ten opsigte van die behoeftes van 

erfenishulpbronbestuur toegepas nie. 

4. DOELSTELLING 

Om te bepaal watter wetenskaplike paradigma in die argeologie die mees geskikte is vir 

navorsing op histories-argeologiese erfenishulpbronne, ten einde die behoeftes van 

erfenishulphulpbronbestuur aan te spreek. 

5. DOELWITTE 

Die doelwitte van hierdie studie, soos dit uit die probleemstelling voortspruit, is soos volg: 
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5.1 Om navorsings- en erfenishulpbronbestuursbehoeftes te bepaal. 

5.2 Om die begrip historiese argeologie in die konteks van hierdie proefskrifte definieer. 

5.3 Om die stand van historiese argeologie in Suid-Afrika vas te stel. 

5.4 Om 'n samevattende oorsig van paradigmas in die argeologie te gee. 

5.5 Om te bepaal watter paradigma(s) in die historiese argeologie toegepas kan word. 

5.6 Om 'n kort oorsig van denkskole in die geskiedeniswetenskap te gee ten einde die . 
aansluiting daarvan met teoretiese benaderings in die argeologie aan te dui. 

5.7 Om argeologiese en historiese metodologie te kombineer. 

5.8 Om die "gekose" paradigma(s) te demonstreer deur dit op 'n aantal gemeenskapsgerigte 

gevallestudies van histories-argeologiese navorsing in noordelike Gauteng toe te pas. 

5.9 Om aan te toon hoe die gevallestudies benut is ten opsigte van die behoeftes van 

erfenishulpbronbestuur. 

5.10 Om die "gekose" paradigma(s) aan te pas met die oog op erfenishulpbronbestuur en om, 

indien nodig, 'n nuwe model te ontwikkel wat as praktiese riglyn vir erfenisbestuurders 

kan dien. 

6. METODE 

6.1 Literatuurondersoek 

Die eerste oogmerk van hierdie studie is 'n ondersoek na toepaslike literatuur. Aspekte wat 

aangespreek sal word is navorsingsdimensies, erfenishulpbronbestuur, die definiering van 

historiese argeologie, die stand van historiese argeologie, wetenskaplike paradigmas in die 
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argeologie, historiografie en metodeleer. Op hierdie wyse sal die studie binne die bree konteks 

van die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing geplaas word. 

Elkeen van die aspekte sal uit die oogpunt van die behoeftes van navorsing en 

erfenishulpbronbestuur beskou word. Op grond hiervan sal bepaal word welke paradigma( s) in 

die historiese argeologie gedemonstreer en ten opsigte van die behoeftes van 

erfenishulpbronbestuur toegepas kan word. In Aanduiding sal ook gegee word in welke mate In 

spesifieke paradigma benut kan word, indien daar bevind word dat meer as een paradigma 

toepaslik kan wees. 

Uit die ondersoek sal dit blyk dat die Kontekstuele paradigma tot 'n groter mate as enige van die 

ander paradigmas hiervoor geskik is. Hierdie paradigma sal aan die hand van die navorsings- en 

erfenishulpbronbestuursbehoeftes uitgebrei word tot 'n Erfenishulpbronbestuursparadigma. Die 

versoening tussen navorsingsvereistes en die belang van die gemeenskap, wat 'n belangrike deel 

van die erfenishulpbronbestuursbehoeftes vorm, sal ook aandag geniet. 

'n Bibliografie volg na hoofstuk 10. Hierin word aIle verwysings wat geraadpleeg is, In 

kategoriee ingedeel en alfabeties per kategorie vermeld. 

6.2 Gevallestudies 

In hoofstuk 2 word daar aangedui dat die toepaslike paradigma( s) aan die hand van vyf 

gemeenskapsgerigte gevallestudies gedemonstreer sal word. Die eerste twee is 

navorsingsprojekte waar die Kontekstuele paradigma aanvanklik nie gebruik is nie. Hierdie twee 
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navorsingsprojekte sal kortliks bespreek en geevalueer word. Tekortkominge, indien enige, sal 

uitgewys word en daar sal aangetoon word in watter mate hierdie moontlike tekortkominge 

reggestel kan word. Die resultate van bykomende navorsing, op grond van die aanwending van 

die Kontekstuele paradigma, sal volledig aandag geniet. 

Die oorblywende drie gevallestudies sal volledig weergegee word omdat volledigheid een van 

die voorvereistes van die Kontekstuele paradigma is. In al drie gevalle is daar binne die 

Kontekstuele paradigma gewerk. Daar sal ook aangetoon word hoe die gevallestudies die 

erfenishulpbronbestuursbehoeftes aanspreek. Die resultate hiervan sal bespreek word. Die detail 

in verband met die doel, metodiek, bevindinge en ander toespaslike inligting, word by die 

betrokke gevallestudie aangetref. 

6.2.1 Historiese ondersoek 

Aangesien die gevallestudies voorbeelde van histories-argeologiese navorsing is, sal 'n ondersoek 

na die historiese inligting ten opsigte van elkeen van die bestudeerde terreine gedoen word. 

Historiese inligting (die historiese konteks) sal so volledig moontlik ingesamel word. Hiervoor 

sal argivale dokumente, literatuur en mondelinge getuienis ingespan word. Argivale dokumente 

sal nie aan eksterne kritiek onderwerp word nie, omdat daar aanvaar word dat dit outentiek is, 

deurdat dit in argiefbewaarplekke opgeneem is. Die historiese inligting sal weliswaar aan interne 

kritiek onderwerp word. 

6.2.2 Argeologiese ondersoek 

Die histories-argeologiese terreine wat as gevallestudies gebruik word, is volgens argeologiese 

metodes ondersoek. Hierdie argeologiese konteks sluit onder andere die kartografiese 
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lokalisering~ terreinbeskrywing~ opgrawing~ plantekening~ identifisering en analise van 

opgrawingsmateriaal en verklaring in. Daar sal so volledig moontlik hieroor verslag gedoen 

word~ sodat leemtes in die totale konteks van elke terre in tot 'n minimum beperk kan word. 

6.3 Analise en sintese 

Elke gevallestudie sal gebruik word om die moontlike toepaslike paradigma( s) te toets, dit wil se 

die data en teorie sal met mekaar gepas word. Die mees aanvaarbare paradigma~ indien enige~ sal 

hieruit blyk. Indien geen paradigma die toets deurstaan nie, sal die een wat met die minste 

aanpassing gewysig kan word en sodoende die toets deurstaan, gekies word. Hierdie aanpassing 

sal dien as In riglyn vir In nuwe erfenishulpbronbestuursparadigma en sal sodoende In bydrae tot 

die ontwikkeling van die vakteorie daarstel. Die nuwe paradigma sal 'n versoening tussen die 

vereistes van navorsing en die van erfenishulpbronbestuur daarstel. 

7. SAMESTELLING VAN DIE PROEFSKRIF 

Hoofstuk 1 word gebruik om die probleemstelling te formuleer. Die doelwitte wat uit die 

probleemstelling spruit, word ook vasgestel. Hiema word die metode van die studie en 

samestelling van die proefskrif bespreek. 

In hoofstuk 2 word die verkennende literatuurstudie bespreek. Dit behels 'n oorsig van die 

verskillende bronne wat benut is vir die skryf van hoofstuk 3. Hieruit word bevindinge gemaak 

wat bepalend was vir die formulering van die probleemstelling. 
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In hoofstuk 3 word die onderskeie teoretiese aspekte wat op die studie van toepassing is 

bespreek. Dit behels navorsingsdimensies, erfenishulpbronbestuur, die definiering van historiese 

argeologie, die vasstel van die status van historiese argeologie in Suid-Mrika, wetenskaplike 

paradigmas in die argeologie, historiografie en metodeleer. Kriteria vir navorsings- en 

erfenishulpbronbestuursbehoeftes word vasgestel. Ten slotte word die Kontekstuele paradigma 

geselekteer as die toepaslike ten opsigte van die probleemstelling van die studie. 

Hoofstuk 4 skets die omgewing en agtergrondsgeskiedenis van noordelike Gauteng. Dit is die 

geografiese gebied waarbinne al vyf die gevallestudies wat in die proefskrif gebruik word, val. 

Hierin word verwys na die geologie, klimaat, natuurlike en kulturele omgewing. Die 

voorgeskiedenis en historiese tydperk in die gebied word ook kortliks bespreek. Op hierdie 

wyse word die gevallestudies binne 'n groter geheel geplaas en gekontekstualiseer. 

Hoofstuk 5-9 bespreek elk een van die vyf gevallestudies as volledige histories-argeologiese 

navorsingsprojek. Aandag word aan die ligging, terreinbeskrywing, historiese agtergrond, 

argeologiese ondersoek, beskrywing van verskynsels en kulturele materiaal en verklaring daarvan 

gegee. Die toepassing daarvan ten opsigte van erfenishulpbronbestuur kry ook aandag. Die 

hoofstukke is chronologies ingedeel en handel kortliks oor die volgende: 

Hoofstuk 5 - Lucas Bronkhorstrulne 

Hoofstuk 6 - Kerkstraat-watervoor 

Hoofstuk 7 - Melrosehuis se voetpaadjies 

Hoofstuk 8 - Willem Prinsloo Landboumuseum se 1913-huis 

Hoofstuk 9 - Pionier Museum se Edwardiaanse huis 

 
 
 



-10-

In die slothoofstuk, hoofstuk 10, word die moontlike paradigmas wat In teoretiese basis vir 

historiese argeologie kan verskaf (soos bepaal in hoofstuk 3), aan die hand van elke gevallestudie 

geevalueer. Dit word ook ten opsigte van die behoeftes van erfenishulpbronbestuur toegepas. In 

Samevatting word hiervan gemaak en daar word bepaal watter paradigma die mees geskikte is 

om binne die historiese argeologie aangewend te word. Ten slotte word hierdie paradigma 

aangepas en kortliks ten opsigte van die aanwending binne die historiese argeologie en 

erfenishulpbronbestuur verduidelik. 
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HOOFSTUK2 

LITERA TUUROORSIG 

''Kennis en wysheid verryk die lewe van hom wat dit besit" (Prediker 7:12). 

1. INLEIDING 

Die fokus van hierdie studie is om histories-argeologiese terreine vanuit die behoeftes van 

erfenishulpbronbestuur en basiese navorsing te benader. Na aanleiding hiervan en alvorens daar 

in diepte navorsing gedoen kon word, was dit nodig dat die stand van navorsing ten opsigte 

hiervan bepaal word. Dit was ook nodig dat verskeie verbandhoudende aspekte bestudeer word. 

In hierdie hoofstuk word die belangrikste bronne wat met die teoretiese aspekte van hierdie 

studie (hoofstuk 3) verband hou, geevalueer. Bronne wat op die praktiese hoofstukke van die 

studie van toepassing is, sal ook bespreek word. 

Die literatuur wat vermeld word, het te make met die onderskeie afdelings soos uiteengesit in 

hoofstuk 3 en word in hierdie hoofstuk op dieselfde wyse ingedeel. Groter klem val egter op 

afdeling 4, 5 en 6, omrede hierdie studie vanuit In argeologiese perspektief aangepak word. 

Gevolglik sal meer bronne wat met historiese argeologie en wetenskaplike paradigmas in die 

argeologie te do en het, bespreek word. In soverre dit die ander afdelings aangaan, sal slegs 

relevante bronne wat as gesaghebbend beskou word, benut word. 

Ten opsigte van die literatuur wat benut is om historiese inligting oor die gevallestudies in te 

samel, sal net die belangrikste werke, wat verband hOll met die probleem wat ondersoek word, 

hanteer word. Die beredenering sal interne kritiek behels, dit wil se die geloofwaardigheid van 

 
 
 



-12-

die bronne sal bespreek word. Minder belangrike werke, word in die betrokke hoofstukke 

aangetref en word nie bespreek nie, omdat die inligting daaruit gewoonlik nie kontroversieel is 

nie. 

2. LITERATUUR MET BETREKKING TOT WETENSKAPSDIMENSIES 

Omdat hierdie studie gedoen word vanuit die raamwerk van kultuurerfenisgerigte navorsing en 

nie vanuit die oogpunt van huidige wetenskaplike paradigmas in die argeologie nie, is dit nodig 

om aan die onderliggende dimensies van wetenskapsbeoefening aandag te gee. Twee bronne 

word as gesaghebbend in hierdie verb and beskou, aangesien dit algemeen aan universiteite in 

Suid-Afrika voorgeskryf word, met die doel om studente in geesteswetenskaplike navorsing in te 

lei. Gevolglik is slegs hierdie bronne vir hierdie afdeling benut. 

Die eerste bron is die hoofstuk van J Mouton in die werk van JG Garbers (1996). Die hoofstuk is 

getiteld "Die aard en struktuur van wetenskapbeoefening" en gee In uiteensetting van wat 

wetenskap is, sowel as van die dimensies daarvan. Die titel van die boek is Doeltreffende 

geesteswetenskaplike navorsing. 

Die tweede werk is die van J Mouton en He Marais, Metodoiogie van die geesteswetenskappe 

(1985). Hoewel die werk effens verouderd is, is dit steeds waardevol, veral ten opsigte van die 

onderskeie navorsingsdimensies. Dit is dan ook benut om hierdie aspek uit eersgenoemde bron 

aan te vuI. 

 
 
 



-13-

3. LITERATUUR MET BETREKKING TOT ERFENISHULPBRONBESTUUR 

Daar bestaan tans een samevattende Suid-Afrikaanse bron ten opsigte van 

erfenishulpbronbestuur, naamlik die M.A.-tesis van AC van Vollenhoven met die titel 

Kultuurhulpbronbestuur (KHB) binne die funksionele konteks van museums in Suid-Afrika 

(1998a). Die nut van die werk is veral gelee in die erfenishulpbronbestuursbehoeftes wat daarin 

uitgewys word. In hierdie werk word toepaslike bronne, wat ook bronne van buite Suid-Afrika 

insluit, saamgevat, bespreek en geevalueer. Omdat die tesis gevolglik die spektrum van 

kultuurhulpbronbestuur (oftewel erfenishulpbronbestuur) op 'n wetenskaplik verantwoordbare 

wyse dek, word dit as vertrekpunt vir hierdie proefskrif benut. 

Aanvullende inligting is vanaf die internet verkry en is ook in hierdie studie gebruik. 'n 

Volledige lys hiervan word in hoofstuk 3 aangetref, maar die belangrikste hiervan is The 

Australian ICOMOS charter for the conservation of places of cultural significance (The 

Burra charter) (1996b) en die International charter for the conservation and restaration of 

monuments and sites (the Venice charter) (1964). Deur die gebruik hiervan was dit moontlik 

om die Suid-Afrikaanse kultuurerfenis in 'n breer intemasionale konteks te verstaan. 

Die leemte in hierdie werk is dat dit nie voorsiening maak vir die implikasies van veranderde 

wetgewing nie, omdat dit geskryf is voor die aanvaarding van nuwe wetgewing in verb and met 

die Suid-Afrikaanse erfenis. Daarom word die nuutste wetgewing in Suid-Afrika in hierdie 

verb and, naamlik die Wet op die Nasionale Erfenisraad (Wet no 11 van 1999) en die Wet op 
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Nasionale Erfenishulpbronne (Wet no 25 van 1999), wat op 1 April 2000 in werking getree het, 

ook geraadpleeg. 'n Besondere vernuwende aspek van hierdie wetgewing is dat dit groot klem op 

die belang van die gemeenskap by die bewaring van die kultuurerfenis plaas. Gevolglik sal 

hierdie belangrike aspek besonderse vermelding kry, hoewel min bronne daaroor handel. Die 

belangrikste verskil tussen hierdie studie en die M.A. -verhandeling waarna verwys word, is die 

bespreking van hierdie wetgewing wat in hoofstuk 3 sal plaasvind. Verder het die 1998-studie 

ook die voormalige wetgewing bespreek, wat nou nie meer van toepassing is nie. Dit het ook 

slegs op kultuurhulpbronbestuur gefokus, waar dit in hierdie studie oor die toepassing van 

wetenskaplike denkrigtings op histories-argeologiese erfenishulpbronne gaan. Ook die Wet op 

Nasionale Omgewingsbestuur (Wet no 107 van 1998), wat nie in die 1998-studie gebruik is nie, 

is nou benut, aangesien dit ook na die bewaring van die kultuurerfenis verwys. 

Die laaste twee bronne wat in hierdie verb and benut is, was nie van groot belang nie. Hier word 

verwys na MH Sykes se Manual on systems of inventorying immovable cultural property 

(1984) en J Schofield se Monuments of war. The evaluation, recording and management of 

twentieth-century military sites (1998). 

4. LITERA TUUR MET BETREKKING TOT DIE DEFINIeRING VAN 

mSTORIESE ARGEOLOGIE 

Die term "historiese argeologie" en "prehistoriese argeologie" wat gebruik word, het geensins ten 

doel om degraderend ten opsigte van enige groep, gemeenskap of individu te wees nie. Dit word 

as 'n versamelnaam beskou, waaronder verskeie aspekte van die vakwetenskap argeologie 

bestudeer word en verteenwoordig eerder 'n metodologiese as 'n ideologiese siening (vergelyk 

punt 4 in hoofstuk 3). 
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Die belangrikste bron wat in hierdie afdeling benut is, is die werk van CE Orser (ir.) & BM 

Fagan, Historical archaeology (1995). Die bron fokus veral op die verskillende definisies van 

historiese argeologie oor die jare, maar was ook nuttig ten opsigte van die geskiedenis van 

historiese argeologie in die VSA. 

'n Ander bron wat nuttig was vir die geskiedenis van historiese argeologie in die VSA, is RL 

Schuyler se Historical archaeology: a guide to substantive and theoretical contributions 

(1978). In hierdie werk is verskeie bydraes van historiese argeoloe sedert die begin van hierdie 

eeu opgeneem. 

Omdat die benadering ten opsigte van historiese argeologie in Europa van die in die VSA verskil, 

is Europese bronne ook benut (vergelyk punt 4 in hoofstuk 3). Ten opsigte van die geskiedenis 

van historiese argeologie in Europa en Brittanje is daar veel minder bronne beskikbaar. Daar is 

gesteun op I Hodder se Archaeological theory in Europe. The last three decades (1991) en sy 

Reading the past. Current approaches to interpretation in archaeology (1995), sowel as DP 

Dymond se Archaeology and history. A plea for reconciliation (1974). Die resultate hiervan 

was nie naastenby so bevredigend as ten opsigte van die VSA nie. 

Om die geskiedenis van historiese argeologie in Suid-Afrika na te gaan, was 'n veel makliker 

taak. Die belangrikste bron wat hiervoor benut is, was M Hall & A Markell se Historical 

archaeology in the Western Cape (1993). Die bron gee die geskiedenis van historiese 

argeologie weer, maar fokus ongelukkig net op 'n enkele geografiese gebied. Ten einde dit aan te 
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vul moes 'n verskeidenheid voorbeelde van historiese argeologie regoor Suid-Afrika opgespoor en 

benut word. 

By die bespreking van die verskillende moontlike definisies van historiese argeologie was die 

volgende bronne nuttig: CE Orser (jr.) se A historical archaeology of the modern world (1996), 

RL Schuyler se Historical and historic sites archaeology as anthropology (1970), S South se 

Method and theory in historical archeology (1977a) en sy Research strategies in historical 

archeology (1977), J Deetz se In small things forgotten. The archaeology of early American 

life (1977), JM Dederen se artikel "Nieuwe archeologie in etnologisch retrospectief' in die Suid

Afrikaanse Tydskrif vir Etnologie (1989), AC van Vollenhoven se Die militere fortitikasies 

van Pretoria 1880-1902. 'n Studie in die historiese argeologie (1995a), JAJ Gowlett se werk 

Ascent to civilization. The archaeolgy of early man (1984), AC van Vollenhoven se artikel in 

die Tydskrif vir Geesteswetenskappe met die titel "Historiese argeologie: 'n voorgestelde 

definisie", L Falk se Historical archaeology in global perspective (1991) en die reeds genoemde 

werk van Dymond. Die genoemde werke het definisies en besprekings van wat met historiese 

argeologie bedoel word gegee, wat in die uiteensetting daarvan in hierdie studie benut is. Van 

Vollenhoven (1995) was ook aangewend in die finale samestelling van 'n definisie vir historiese 

argeologie. 

Werke wat tot 'n mindere mate benut is, maar tog belangrike aspekte van historiese argeologie 

aangeraak het, is die volgende: RJ Barber se Doing historical archaeology (1994), MC Beaudry 

se Documentary archaeology in the new world (1988), JeA Boeyens se proefskrif Die latere 

Ystertydperk in suidoos- en sentraal Marico (1998), RS Dickens se Archaeology of urban 

America (1982), I Hodder se The archaeology of contextual meanings (1987), I Noel-Hume se 
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Historical archaeology (1975), P Rahtz se Invitation to archaeology (1985), C Renfews & P 

Bahn se Archaeology. Theories, methods and practice (1991), PR Schmidt se Historical 

archaeology. A structural approach in an African Culture (1978), HN Vos se M.A.-tesis An 

historical and archaeological perspective of colonial Stellenbosch (1993) en AE Yentsch & 

MC Beaudry se The art and mystery of historical archaeology (1992). 

Sommige van die genoemde werke bestaan uit bydraes van verskeie argeoloe, sodat daar dikwels 

van meer as een skrywer uit sodanige werk gebruik gemaak kon word. Hieronder tel KJ Bragdon, 

CE Cleland & JE Fitting, K Deagan, CR Fish, AC Goodyear ill, JC Harrington, H Langhorne & 

LE Babits, MP Leone, ME Schiffer en C Schrire (sien bronnelys vir volledige besonderhede). 

Ander werke wat benut is, maar nie hier gemeld word nie, was nie van besonderse belang nie. 

5. LITERATUUR MET BETREKKING TOT DIE STAND VAN mSTORIESE 

ARGEOLOGIE IN SUID-AFRIKA 

Vir hierdie afdeling is daar gesteun op die artikels wat deur argeoloe in vakwetenskaplike 

tydskrifte geplaas is. Die twee argeologietydskrifte in Suid-Afrika, naamlik South African 

Archaeological Bulletin en Southern African Field Archaeology is die belangrikste tydskrifte 

wat benut is. Ander tydskrifte waarna gekyk is, is die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir 

Kultuurgeskiedenis, Navorsing deur die Nasionale Kultuurhistoriese Museum, Annale van 

die Suid-Afrikaanse Kultuurhistoriese Museum, Tydskrif vir Geesteswetenskappe en 

Koedoe. 
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'n Ander belangrike bron wat in hierdie afdeling benut is, is M Hall & A Markell se Historical 

Archaeology in the Western Cape (1993). Al die artikels hierin is benut ten einde die stand van 

teoretiese benaderings ten opsigte van historiese argeologie te bepaal. Geen verdere bronne wat 

in hierdie afdeling gebruik is, word hier vermeld nie, aangesien die bydraes daaruit gering was. 

6. LITERATUUR MET BETREKKING TOT WETENSKAPLIKE PARADIGMAS 

IN DIE ARGEOLOGIE 

Omdat daar in elke vakgebied bepaalde navorsingstradisies voorkom waarbinne die yak beoefen 

word, moet daar na die onderskeie benaderings binne die argeologie gekyk word. Die 

onderskeie wetenskaplike paradigmas in die argeologie speel 'n bepalende rol in die aard van die 

navorsing. In hoofstuk 3 (punt 6) sal die toepaslike terme gedefinieer word. 

Daar bestaan slegs een Suid-Afrikaanse bron wat as geheel die paradigmas in die argeologie 

behandel. Dit is naamlik die M.A.-verhandeling van MT du Toit, getiteld Paradigmas en 

wetenskapsrewolusies by die wetenskaplike stu die van die Europese voorgeskiedenis (1994). 

Dit blyk egter duidelik uit die titel dat die werk Europees en nie Suid-Afrikaans gerig is nie, 

hoewel dit ook na sommige Suid-Afrikaanse skrywers verwys. Dit is desnieteenstaande In bron 

van onskatbare waarde, aangesien daar geen bron is wat per se oor paradigmas binne Suid-Afrika 

handel nie en omdat argeologie dwarsdeur die wereld aan dieselfde wetenskaplike eise gemeet 

word. Gevolglik is die werk van Du Toit nie net nuttig nie, maar dit kan ook op die 

Suid-Afrikaanse situasie toegepas word. 
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Aangesien argeologie in Afrika in elk geval deur Europese argeologietradisies beinvloed is, veral 

wat die teorie van die vak aanbetref (Andah 1995:96), is dit noodsaaklik dat bronne wat Europees 

gerig is, in In studie oor Afrika (of Suid-Afrikaanse) argeologie benut moet word. Vanwee die 

groot invloed van Amerikaanse argeologie dwarsdeur die wereld gedurende veral die laaste helfte 

van hierdie eeu, moet sodanige werke ook in ag geneem word in In studie oor teoretisering in die 

argeologie. 

Du Toit se werk is ook die enigste omvattende bron van paradigmas in die argeologie. Ander 

bronne, ook nie-Suid-Afrikaanse bronne, bespreek slegs in enkele hoofstukke sommige van die 

paradigmas of al die paradigmas, maar nooit volledig nie. Sommige bronne bespreek weer net 

een van die paradigmas. Derhalwe moet Du Toit se werk die kern van enige wetenskaplike studie 

oor paradigmas in die argeologie vorm. 

In Tweede uiters belangrike bron is Ian Hodder se Reading the past. Current approaches to 

interpretation in archaeology (1988 en 1995). Die belangrikste paradigmas sedert die 

sestigerjare van die twintigste eeu, word in die werk bespreek. Die werk bied dus In fokus op die 

nuutste wetenskaplike ontwikkelinge in die vakgebied argeologie, maar nie op vroeere 

verwikkelinge nie. Dit neem veral die Post-proses-paradigma in oenskou. Hoewel die bron sterk 

op Brittanje fokus, het dit In veel wyer toepassingsgebied. 

Hodder se werk is veral van belang omdat dit een van weinig teoretiese bronne is wat die 

paradigmas direk aan historiese argeologie koppel. Hoewel hierdie verband aangespreek word, 

word daar nie In volledig-toepaslike paradigma vir historiese argeologie uitgewerk nie. Hodder 
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(1995:145) beklemtoon egter dat die Kontekstuele paradigma die mees geskikste vir toepassing in 

die historiese argeologie is. 

Ander werke wat klem op die Post-proses-paradigma Ie, is I Hodder se The archaeology of 

contextual meanings (1987a), MC Beandry se Documentary archaeology in the New World 

(1988), I Hodder se Archaeology as long-term history (1987b), RJ Barber se Doing historical 

archaeology (1994) en CE Orser (jr.) se A historical archaeology of the modern world (1996). 

Hierdie bronne maak ook van gevallestudies in die historiese argeologie gebruik om die 

paradigmas, veral die Kontekstuele paradigma, te toets. 

'n Verdere bron wat in sy geheel oor die vakteorie handel, is Charles L Redman se Research and 

theory in current archeology (1973). Verskeie skrywers lewer 'n bydrae tot die werk wat ten 

doel het om die "nuwe argeologie", dit wil se die Kultuurproses-paradigma, te bevorder. Hoewel 

dit 'n goeie bron is om te raadpleeg in verband met die genoemde paradigma, se dit nie meer as 

ander bronne wat vir hierdie studie gebruik is nie. 

Colin Renfrew en Paul Bahn se werk Archaeology. Theories, methods and practice (1991), is 

ook 'n nuttige naslaanwerk ten opsigte van teoretisering in die argeologie. Nie aIleen gee dit 'n 

goeie oorsig van die geskiedenis en ontwikkeling van die vak nie, maar die verskillende 

paradigmas wat bespreek word, word deur middel van voorbeelde toegelig. Sodoende kry dit 

praktiese waarde vir die student. 
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Hoewel verskeie paradigmas aangeraak word, is dit slegs die Kultuurproses-paradigma en die 

Strukturalistiese paradigma wat in detail bespreek word. In die betrokke hoofstukke word In goeie 

verduideliking van die twee paradigm as in In neutedop gegee, sonder om in te veel tegniese 

vakterminologie vas te val. 

Die werk van Robert J Sharer en Wendy Ashmore, getiteld Fundamentals of archaeology 

(1979), staan ook baie aandag aan die paradigmas af Veral die Kultuurhistoriese en 

Kultuurproses-paradigma word in diepte bespreek. In Goeie oorsig word ook gegee van die 

geskiedenis van die argeologie. Omdat die werk effens verouderd is, word geen aandag aan die 

Post-proses-paradigma gegee nie. 

Michael Shanks & Christopher Tilley se werk Re-constructing archaeology. Theory and 

practice (1987) behandel die Kultuurproses- en Post-proses-paradigmas. Dit is In goeie 

aanvullende bron tot werke wat In spesifieke paradigma bespreek. Dieselfde geld die hoofstuk van 

Michael Shanks en Ian Hodder in verb and met die genoemde twee paradigmas, in I Hodder (red.) 

e.a. se Interpreting archaeology. Finding meaning in the past (1995). Ook Ian Hodder se 

Archaeological theory in Europe. The last three decades (1991), behandel hierdie twee 

paradigmas en Ie veral klem op die toepassing daarvan in verskillende Europese lande. 

M Carter se boek, Archaeology (1980), handel nie oor enige paradigma in die argeologie nie, 

maar verwys deurlopend in die teks na sekere aspekte van sommige paradigmas. Die boek kan 

egter nie uitsluitlik gebruik word vir In studie van paradigmas in die argeologie nie. Dieselfde 

geld J Deetz se Invitation to archaeology (1967), BM Fagan se World prehistory (1979), P 
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Rahtz se Invitation to archaeology (1985) en CE Orser (jr.) en BM Fagan se Historical 

archaeology (1995). 

Laasgenoemde bron gee weI effens meer aandag aan die wyse waarop sekere argeoloe 

paradigmas in historiese argeologie toegepas het. Hieronder tel die Kultuurhistoriese, 

Kultuurproses- en Strukturalistiese paradigma. Omdat die paradigmas nie self bespreek word nie, 

dra dit nie werklik by tot In studie in verband met paradigmas in die argeologie nie. 

Die artikel van A Meyer, "Argeologie en kultuurhulpbronbestuur: In voorgestelde paradigma vir 

kultuurhulpbronbestuur" in J van den Bos en M Moolman se Metodologie in navorsing (1995), is 

baie nuttig omdat dit al die paradigmas kortliks saamvat. Dit fokus op kultuurhulpbronbestuur en 

is dus van praktiese eerder as van teoretiese nut. Dit is die enigste bron wat 'n doelbewuste 

skakeling tussen wetenskaplike paradigmas in die argeologie en die bestuur van die kultuurerfenis 

maak en was daarom van besondere nut in hierdie studie. 

Ian Hodder se werk The spatial organisation of culture (1978), is In goeie bron ten opsigte van 

die Kultuurproses-paradigma. Die boek bestaan uit artikels waarin die teorie met gevallestudies 

gekombineer word en sodoende praktiese nut kry. As gevolg hiervan is die teoretiese inligting 

effens beperk, sodat die bron nie oor addisionele inligting beskik as dit wat reeds in hoofstuk 3 

verwerk is nie. 

Dieselfde geld vir Sally R en Lewis R Binford se New Perspectives in archaeology (1968). Dit 

kan as een van die werke beskou word wat die Kultuurproses-paradigma gevestig het. Die boek is 
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gevolglik onontbeerlik in die studie van hierdie paradigma, maar nle van veel nut In die 

bestudering van enige van die ander paradigmas nie. 

Die Kultuurproses-paradigma is ook die onderwerp van Patty J 0 Watson, Steven A LeBlanc en 

Charles L Redman se Explanation in archeology (1971) en Archeological explanation (1984). 

Beide werke vorm, net soos die vorige een, deel van die sogenaamde "nuwe argeologie". Die doel 

van hierdie beweging was om van argeologie In wetenskap in die ware sin van die woord te maak. 

Om hierdie rede is daar veel meer bronne oor hierdie paradigma as oor enige vorige paradigma 

geskryf. Nie een van hierdie werke gee meer inligting as wat uit ander bronne wat in hierdie 

studie gebruik is, verkry is nie. 

Dieselfde geld David L Clarke se Models in archaeology (1972). Die werk bestaan uit In 

inleidende hoofstuk deur Clarke self, waarin In inleiding tot paradigmas in die algemeen gegee 

word. Hierna stel hy die parameters van die "nuwe argeologie" oftewel die Kultuurproses

paradigma. Verdere hoofstukke in die boek, geskryf deur In verskeidenheid van skrywers, brei uit 

oor die paradigma, terwyl sommige weergawes is van praktiese voorbeelde van die toepassing 

daarvan. 

SJ Knudson gee in sy werk Culture in retrospect (1978) aandag aan die Kultuurhistoriese, 

Funksionalistiese en Kultuurproses-paradigma, maar fokus veral op laasgenoemde. Dit is In 

nuttige werk om die paradigmas van die twintigste eeu, voor ongeveer 1960, te bestudeer en met 

mekaar te vergelyk. 
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In Verdere werk wat meer as een die paradigma in argeologie bespreek, is Brian M Fagan se In 

the beginning. An introduction to archaeology (1991). Die Evolusionistiese, Kultuurhistoriese 

en Kultuurproses-paradigma word in detail behandel. Aandag word ook aan die Funksionalistiese 

paradigma gegee, terwyl die Post-proses-paradigma (Strukturalistiese, Kognitiewe en 

Neo-Marxistiese paradigma) ook aangeraak word, met In beklemtoning van die Strukturalistiese 

paradigma. In die geheel gee dit In goeie oorsig van die paradigmas, maar se ongelukkig nie 

genoeg oor die nuutste verwikkelinge in die vakteorie nie. 

HN Vos se magister-tesis, An historical and archaeological perspective of colonial 

Stellenbosch 1680-1860 (1993),is een van vyfbronne wat doelbewus die historiese argeologie en 

paradigmas bymekaar bring. Die tweede is Orser (jr.) & Fagan se boek Historical archaeology, 

waama reeds vroeer verwys is en die derde Hodder se 1988 en 1995 werke waama ook verwys is. 

Ongelukkig word slegs In baie kort gedeelte (sewe bladsye) van Vos se werk hieraan gewy. Vos 

stel dit op p. 6 dat hy doelbewus die Strukturalistiese paradigma gebruik, hoewel hy kritiek 

daarteen lewer. By nadere ondersoek blyk dit dat hy ook sterk deur die Kontekstuele paradigma 

bernvloed word. Die werk is nie geskik om In diepgaande studie oor paradigmas in die argeologie 

te maak nie. 

Die vierde bron wat historiese argeologie en paradigmas met mekaar in verb and bring, is Roy S 

Dickens (jr.) se Archaeology of urban America. The search for pattern and process (1982). 

Uit die titel is dit duidelik dat dit hier eintlik oor In onderafdeling van historiese argeologie, 

naamlik stedelike argeologie, gaan. Dit bestaan uit verskeie artikels, waarvan die wat die 

vakteorie aanraak, duidelik deur die Kultuurproses-paradigma betnvloed is. Die werk is gerig op 

die oplossing van argeologiese probleme in die praktyk en is daarom nie geskik vir diepgaande 
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studie oor paradigmas in die argeologie nie. In hierdie opsig sluit dit by die doelwitte van hierdie 

studie aan, aangesien die praktiese uitvoering van (histories-) argeologiese werk op 

erfenishulpbronterreine dikwels losstaande van 'n streng akademies-wetenskaplike teoretisering 

plaasvind (sien hoofstuk 1). 

In sy proefskrif, getiteld Die latere Ystertydperk in suidoos- en sentraal-Marico (1998) bring 

JeA Boeyens ook die historiese argeologie direk met paradigmas in verband. Hy gee aandag aan 

die Kultuurproses- en Post-proses-paradigma en kom tot die gevolgtrekking dat die Kontekstuele 

paradigma die mees geskikte vir histories-argeologiese navorsing is. 

Die nuutste bron wat benut is en wat in sy geheel paradigmas in die argeologie bespreek, is Peter 

J Ucko se Theory in Archaeology: a world perspective (1995). Die boek bestaan uit In inleiding 

en agtien hoofstukke geskryf deur verskeie outeurs uit verskillende lande. Hiervan is dit slegs die 

inleiding en drie hoofstukke wat werklik In bydrae tot die teorie van die vakgebied argeologie 

lewer. Die inleiding, geskryf deur Ucko self, plaas die Kultuurhistoriese, Kultuurproses- en 

Post-proses-paradigma in wereldperspektief. Die hoofstuk is egter te kort om in detail op enige 

hiervan in te gaan. 

Die hoofstuk geskryf deur Bassey W Andah, gee aandag aan die Kultuurproses- en 

Post-proses-paradigma. Die klem val in hierdie stuk eerder op die herinterpretasie van 

argeologiese terreine deur inheemse mense as wat dit werklik tot die teorie van argeologie bydra. 

Die verinheemsing in die argeologie is egter 'n belangrike punt in die bestuur van die 

kultuurerfenis (sien hoofstuk 3 en 10). Die hoofstuk van Stephanie Moser handel oor die 
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verinheemsing van (Australiese) argeologie. Hiervoor word die Neo-Marxistiese paradigma 

aangewend. 

Julian Thomas gee in sy hoofstuk 'n kritiese kyk na die Post-proses-paradigma. Ongelukkig plaas 

hy nie genoeg klem op die tekortkominge daarvan nie. Hy lewer weI 'n positiewe bydrae tot die 

deb at tussen die Strukturalistiese, Kontekstuele en Neo-Marxistiese paradigma. Die werk van 

Michel Foucault, The archaeology of knowledge (1972) is benut om meer lig op die 

Kultuurproses- en Strukturalistiese paradigma te werp. Dit was nie van groot belang nie omdat 

dit veel eerder op die diskoers gekonsentreer het dat argeologie nie as 'n wetenskap beskou word 

nie. 

Robertshaw se A history of African archaeology (1990) is die laaste werk wat gebruik is en wat 

paradigmas in die argeologie aanraak. Soos wat die titel aandui, bespreek die boek die 

geskiedenis van argeologie in Afrika. Gevolglik word die teoretisering in die teks ingeweef, sodat 

geen paradigma spesifiek bespreek word nie. Die werk vorm 'n noodsaaklike agtergrond vir die 

bestudering van argeologieparadigmas in Afrika, maar nie vir die bestudering van die paradigmas 

selfnie. 

Hoewel al die bostaande bronne geraadpleeg en benut is, word daar hoofsaaklik 'n opsomming uit 

Du Toit (1994) in hoofstuk 3 benut, aangesien sy bron volledig en wetenskaplik verantwoordbaar 

is. Dit sou onnodig wees om die werk wat hy reeds gedoen het, te herhaal. 
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7. LlTERATUUR MET BE TREKKING TOT HISTORIOGRAFIE 

Vir hierdie afdeling is vier bronne benut. Hierdie werke word voorgeskryf aan Suid-Afrikaanse 

universiteite en word daarom as gesaghebbend beskou. 

Die eerste werk is getiteld Westerse historiografie (1980) deur FA van Iaarsveld en gee In 

uiteensett~ng van die onderskeie skole in historiese navorsing. Die tweede werk se titel is 

Moderne geskiedskrywing (1982a) en is ook deur Van Jaarsveld geskryf. Hierdie werk gee 

effens meer inligting in verb and met die onderskeie modelle van wetenskaplike geskiedenis as 

eersgenoemde. Die twee werke is gesamentlik benut om In kort uiteensetting van die 

historiografie te gee. 

Dit is aangevul deur 'n ander werk van Van Jaarsveld, Omstrede Suid-Afrikaanse verlede. 

Geskiedenisideologie en die historiese skuldvraagstuk (1984) en K Smith se The changing 

past. Trends in South African historical writing (1988). Hierdie bronne was veral nuttig ten 

einde die situasie toepaslik ten opsigte van Suid-Afrikaanse geskiedskrywing te maak. 

8. LITERATUUR MET BETREKKING TOT METODELEER 

Drie werke is in hierdie afdeling gebruik. Ook in hierdie geval is dit bronne wat deur 

Suid-Afrikaanse universiteite voorgeskryf word en gevolglik as gesaghebbend beskou word. 

Die werk van J Tosh, The pursuit of history (1994) is veral benut ten opsigte van die 

uiteensetting oor die be.lang van objektiwiteit in historiese navorsing en hoe om daaraan te 
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voldoen. Ook T Nipperdey se artikel met die titel "Can history be objective? (1978) in die 

tydskrif Historia het waardevolle inligting in hierdie verb and bevat. 

RJ Shafer se A guide to historical method (1980) was nuttig vir 'n bespreking van die 

navorsingsproses. Die werk gee 'n uiteensetting van die aanwending van eksterne en interne 

kritiek as metode in historiese navorsing. Hierdie gedeelte was van groot nut vir hierdie studie. 

9. LITERATUUR MET BETREKKING TOT mSTORIESE DATA 

Die historiese bronne wat benut is vir die agtergronsinligting en gevallestudies, word in hierdie 

afdeling bespreek. Dit word sover as moontlik chronologies, op grond van die betrokke hoofstuk 

waarin dit voorkom, hanteer. Aangesien daar bronne is wat in meer as een hoofstuk benut is, sal 

dit nie altyd die geval wees nie. 

In hoofstuk 4 word die agtergrondsgeskiedenis van die noordelike gedeelte van Gauteng 

bespreek. Dit begin met die prehistoriese periode Die bronne waaruit die inligting verkry is, 

behels 'n verskeidenheid van wetenskaplike en popuh~re werke. Waar verskeie bronne 

ooreenstem oor 'n spesifieke feit, veral wanneer dit 'n nie-kontroversiele aspek raak, word dit so 

aanvaar, tensy daar 'n rede is om dit nie te aanvaar nie. In laasgenoemde geval sal daar hieroor 

uitgebrei word. Sover moontlik word ongepubliseerde inligting in verband met terreine ook 

ingesluit. Hierdie inligting is afkomstig van verslae, opgestel deur vakkundiges, sowel as 

persoonlike mededelings deur vakkundiges. 
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Inligting wat deur argeoloe verskaf is, word aanvaar indien bewys gel ewer is dat dit op korrekte 

argeologiese metodiek geskoei is. Omdat dit in die voorhistoriese argeologie moeiliker is om 

kredietwaardigheid vas te steI, moet die benutting van die standaardmetodiek van argeologie op 

geIoofwaardigheid dui. In die verslae wat deur argeoloe opgestel is, byvoorbeeld Pistorius (1990) 

en Van Schalkwyk e.a (1994a & b) bestaan hierdie metodiek gewoonlik uit 'n Iiteratuurstudie, 

benutting van databasisse en veldwerk en word die verskynseIs en vindplekke deur die skrywers 

geverifieer. Boonop gaan dit in hierdie afdeling bioot oor die Iys van terreine en verskynseis. Vir 

hierdie doeleindes, met ander woorde die identifisering van argeologiese terreine, word die 

meeste argeoloe en hulle inligting as geIoofwaardig beskou. In gevalle waar bogenoemde stelling 

nie van toepassing is nie, sal daarop uitgebrei word. 

Mason (1962) voldoen aan hierdie vereiste. Dit is op eerstehandse inligting gebaseer, soos verkry 

van die persone wat navorsing op spesifieke argeologiese terreine gedoen het. Net so maak 

Phillipson (1985) en Volman (1984) gebruik van bronne (wetenskaplike artikels) geskryf deur 

diegene wat gekrediteer word met sekere belangrike ontdekkings in die paleontologie en 

argeologie. 

Die inligting uit Clark (1977) en Carruthers (1990) word aanvaar in soverre dit met wetenskaplik 

gefundeerde werke ooreenstem. Hoewel die werke vir die populere mark geskryf is, getuig die 

bronnelys daarvan dat dit op wetenskaplike werke gebaseer is. Verwysings ontbreek egter in die 

teks, sodat die oorsprong van spesifieke inligting nie nagegaan kan word nie. Korsman & Meyer 

(1999), sowel as Van der Ryst & Meyer (1999) maak ook van sekondere bronne gebruik, onder 

andere Mason (1962), Phillipson (1985) en Volman (1984). Omdat hierdie bronne reeds as 

geloofwaardig uitgewys is, word die inligting uit hierdie bronne ook as sodanig aanvaar. 
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Rasmussen (1978) se inligting is op die kritiese ontleding van primere bronne geskoei en kan 

gevolglik as geloofwaardig beskou word. In sy voetnote bespreek hy byvoorbeeld die 

kredietwaardigheid van die bronne wat hy gebruik, waardeur die geloofwaardigheid van sy werk 

bevestig word. Hy maak onder andere van tydgenootlike dagboeke en briewe gebruik. Een van 

die dagboeke is die van Andrew Smith, wat eerstehandse ervaring oor die gebeure wat beskryf 

word, opgedoen het tydens sy reise. Hy benut ook verskeie primere bronne in sy voetnote, 

aikomstig van persone wat kort na die gebeure wat hy beskryf, waarnemings daaroor gemaak het. 

Hy weeg dikwels verskeie standpunte teen mekaar op om by 'n gevolgtrekking uit te kom. 

Daarenteen benut Delius (1983) grootliks sekondere bronne. Dit word egter as betroubaar 

aanvaar, aangesien laasgenoemde bronne van primere bronne (soos byvoorbeeld mondelinge 

getuienis wat deeglik aan interne kritiek onderwerp is) gebruik gemaak het om onder andere 

relatiewe date rings te doen. Hieronder tel HO Monnig se hoogaangeskrewe werk, The Pedi, 

asook die reeds vermelde werk van Rasmussen. Delius skryf egter nie Rasmussen se inligting 

maar net af nie, maar pluis dit krities deur die proses van interne kritiek uit. 

Bergh (1999a & b) en Changuion (1999) se inligting is meestal op Rasmussen gebaseer en word 

in hierdie gevalle ook as geloofwaardig beskou. Bergh maak soms van ander sekondere bronne 

gebruik. Hierdie bronne het tot 'n groot mate op 'n kritiese wyse van primere bronne gebruik 

gemaak, interne kritiek daarop toegepas en het onder andere onderhoude met die mense gevoer. 

In enkele gevalle maak Bergh weI van primere dokumentasie gebruik en blyk sy inligting 

betroubaar te wees. 
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'n Verdere werk wat in hoofstuk 4 gebruik is, was Hom (1996). Dit word as 'n geloofwaardige 

bron beskou aangesien dit van bronne gebruik maak wat getuig van korrekte argeologiese 

metodiek. Boonop voldoen Hom self aan hierdie vereiste. Dit benut ook ander geloofwaardige 

bronne byvoorbeeld Rasmussen. Sommige sekondere bronne wat hy gebruik, byvoorbeeld Van 

Vuuren en Pistorius, het deeglik van primere bronne gebruik gemaak en dit krities ontleed ten 

einde tot gevolgtrekkings te kom. 

Twee van die vemaamste bronne, wat vir inligting oor die historiese periode benut is, is Preller 

(1925 & 1938). Hy verkry sy inligting hoofsaaklik van MJ Minnaar, wat die gebeure beleef het 

en dus oor die vermoe beskik het om dit waar te neem. Sy is egter baie jare na die gebeure deur 

hom ondervra, sodat dit moontlik is dat sy sekere detailinligting soos datums, nie goed kon 

onthou nie. Nietemin was die inligting hieruit taamlik geloofwaardig ten opsigte van die 

Bronkhorstfamilie. Hierdie kwessie kom in hoofstuk 5 na vore. 

Daar word aanvaar dat dokumente in die Nasionale Argiefbewaarplek reeds ten opsigte van 

outentiekheid nagegaan is. Verskeie van hierdie dokumente is in van die hoofstukke benut. 

Hieronder tel die gepubliseerde wette van die ZAR (NAB, ZAR 25/1; Jeppe & Kotze 1887) en 

stukke uit die Argief van die Registrateur van Aktes. Hierdie dokumente het ook geblyk 

betroubaar te wees (vergelyk hoofstuk 4, 5, 8 en 9). Een van hierdie dokumente (NAB, SSAIA) 

is selfs deur die sekretaris van die Volksraad beedig. 
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Rex (1960) maak van primere bronne, byvoorbeeld Volksraadsbesluite en briewe, gebruik. Sy 

inligting word as geloofwaardig bestempel. Du Preez (1978) maak van dieselfde primere bronne 

as Rex gebruik. 

Dit is nie altyd moontlik om die inligting uit Kotze (1983) te verifieer nie, aangesien geen 

aanduiding gegee word van watter bronne deur hom benut is nie. Dit kan weI met ander bronne 

vergelyk word in 'n poging om die geloofwaardigheid daarvan vas te stel. Daar dit juis die doel 

van hoofstuk 5 was om onder andere die datum van die Bronkhorstbroers se aankoms in hierdie 

omgewing te bepaal, moes daar na hierdie en ander oenskynlik minder betroubare bronne gekyk 

word ten einde tot 'n finale gevolgtrekking te kom. Hierdie bronne word, indien nodig, in die 

betrokke hoofstuk bespreek. 

Punt (1993) maak nie van bronverwysings gebruik nie. In hoofstuk 5 blyk dit dat die bron nie 

geloofwaardig is nie, omdat die inligting wat daarin vervat is dikwels verskil van die uit 

betroubare bronne. Dit word egter benut omdat dit sprekend is van die populere sieninge rondom 

Lucas Bronkhorst, wat in die studie as onwaarhede uitgewys word. 

Hoewel Roodt-Coetzee (1955) nuttige inligting bevat het, was dit nie altyd betroubaar nie. Die 

inligting is gebaseer op mondelinge oorleweringe, maar moes deeglik aan ander bronne gemeet 

word om die korrektheid daarvan vas te stel (vergelyk hoofstuk 5). 

Die artikel van Wilmans (1990) was meer betroubaar, veral in gevalle waar argivale bronne benut 

is. Selfs in hierdie geval is foute soms gemaak. Sommige van die inligting uit Wilmans is op 
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Preller (1925 & 1938) en Roodt-Coetzee (1955) geskoei. Omdat hierdie bronne nle altyd 

geloofwaardig is nie, was dit nodig om Wilmans deeglik aan interne kritiek te onderwerp. 

Cloete (1958) word as geloofwaardig beskou omdat dit 'n primere dokument, naamlik die 

inligting uit die aktekantoor weergee. Die argivale inligting uit die aktekantoor word as 

geloofwaardig bestempel omdat dit juis ten doel gehad het om 'n korrekte weergawe van die 

aanvraag, aankoop en oordrag van plase weer te gee. Dieselfde geld vir Coetzee (1993), wat ook 

die inligting soos in die aktekantoor vervat, weergee. 

Ook Beyers (1981) se inligting was meestal geloofwaardig. Omdat dit dikwels onduidelik is uit 

presies watter bronne sy gegewens kom, is dit egter nie altyd benutbaar gewees nie. Coetzee 

(1992a & b) maak nie van bronverwysings gebruik nie. Dit word dus as minder geloofwaardig 

beskou en word net benut indien foute daarin uitgewys word of indien die inligting daaruit ook 

deur ander bronne gesteun word. 

In die boek van Pretorius & Kruger (1937) word direkte weergawes (kopiee) van die 

oorspronklike argivale dokumente weergegee. Gevolglik word dit as geloofwaardig aanvaar.Die 

werk getuig van 'n sorgvuldige poging om inligting korrek weer te gee, soos wat dit in die 

oorspronklike dokumente voorkom. Verduidelikings tot moontlike probleme met hulle weergawe 

word verder gegee in 'n doelbewuste strewe na objektiwiteit en geloofwaardigheid. 

Die werk van Breytenbach & Pretorius (1949) word as betroubaar beskou omdat dit die 

oorspronklike argivale dokumente getrou weergee. Daar word noukeurige aantekeninge gemaak 
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indien daar van sodanige dokument afgewyk is en verduidelik wat die rede daarvoor is. Die 

inligting, afkomstig van die genoemde argivale dokumente, is ook geloofwaardig. Die rede 

hiervoor is dat dit hoofsaaklik uit Volksraadsnotules kom. Die werk vorm deel van die reeks , 

Suid-Afrikaanse argiefstukke van Transvaal. Ander dokumente wat hierin opgeneem is, sluit 

tydgenootlike briewe in, wat geskryf is deur persone wat by die gebeure betrokke was. Vier ander 

werke in die reeks is benut, naamlik Breytenbach (1950, 1951 & 1952) en Breytenbach & Joubert 

(1953). 

Die twee werke van Pretorius (1986 & g.d.) maak gebruik van argivale dokumente en sekondere 

bronne. Die sekondere bronne is op werklike waarnemings en mondelinge getuienisse wat 

deeglik geverifeer is, geskoei. Gevolglik word beide as geloofwaardig ten opsigte van hoofstuk 5 

beskou. Laasgenoemde was egter in hoofstuk 9 minder betroubaar. 

Pieterse (1942) gebruik dikwels argivale dokumente as bron. In hierdie gevalle is sy inligting 

geloofwaardig. Wanneer die oorsprong van sy inligting onduidelik is, was dit gewoonlik ook 

onbetroubaar. 

Die belangrikste bron wat in hoofstuk 6 benut is, is Peacock (1955), hoewel dit ook in ander 

hoofstukke gebruik is. Dit blyk dat die inligting wat op hierdie hoofstuk van toepassing is, 

geloofwaardig is, omdat dit afkomstig is van argivale dokumente wat deur die persone wat by die 

gebeure betrokke was, opgestel is. Soms blyk sy bronverwysing nie duidelik nie en is sy inligting 

in hierdie gevalle meestal onbetroubaar. Dit was veral die geval met inligting wat op hoofstuk 4 
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en 5 van toepassing was. Dit beteken dat ook hierdie bron aan interne kritiek onderwerp is 

alvorens die inligting daaruit aanvaar is. 

Hoewel Lochhead (1913) geen bronverwysings het nle, het dit dikwels met ander bronne 

ooreengestem. Dit word verder as betroubaar beskou omdat dit bedoel het om 'n inligtingsgids 

vir die jaar 1913 te wees en gevolglik verskeie aspekte van Pretoria beskryf het. Dit is dus 'n 

tydgenootlike dokument, opgestel deur iemand (Lochhead) wat die stad geken het. 

Al die foto's wat in hoofstuk 6 benut is, het ten doel gehad om iets anders (byvoorbeeld 'n gebou 

of straattoneel) afte neem. Daar is nie op die watervore gefokus nie. Hoewel die foto's dus soms 

die yore onduidelik wys, kan dit as getroue weergawes daarvan beskou word. 

Vir die inligting in verband met hoofstuk 7 is daar op die kurator van die Melrosehuis Museum, 

Elsabe Waldeck, gesteun. Daar kan aanvaar word dat sy op hoogte van die historiese konteks van 

die terre in is. Die toepaslike inligting was in elk geval algemeen bekend en word deur verskeie 

ander bronne bevestig. Sy was ook die (anonieme) opsteller van die inligting in die bronne wat 

deur die Stadsraad van Pretoria uitgegee is. Daar word dus aanvaar dat die inligting waarskynlik 

geloofwaardig is. 

Ten opsigte van hoofstuk 8 is die werk van Carelsen (1995) hoofsaaklik benut. As vakkundige 

beampte verantwoordelik vir die Willem Prinsloo Landboumuseum, kan daar aanvaar word dat 

ook haar inligting betroubaar is. Haar navorsing is geskoei op persoonlike onderhoude met 
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verskeie van die Prinsloo-nasate en argivale dokumente. 'n Onderhoud is ook met mm Jan 

Prinsioo gevoer oor die terrein wat opgegrawe is. Omdat hy self in die 1913-huis en op die plaas 

gewoon het, \vas hy by die gebeure betrokke. Daar is ook geen rede om te vermoed dat sy 

waameIllingsvennoe en sy vermoe om versiag te doen onbetroubaar is nie. Boonop word die 

inligting ook deur ander persone bevestig en het die argeologiese opgrawings uitgewys dat mnr 

PrinsIoo se geheue taamlik goed was. 

Mev J Smith, kleindogter van Hans Mundt, het weer gehelp om die posisie van die Edwardiaanse 

huis in hoofstuk 9 uit te wys. Die opgrawings sou as intenle kritiek dien 0111 die betroubaarheid 

van die informant te bepaal. Hoewel sy in die huis gewoon het, is sy op 'n hoe ouderdolll 

ondervra en was dit nodig 'om die geloofwaardigheid van haar inligting te bepaa!. Ook die 

informant'B Smith, wat as kind in die huis gew-oon het, se inligting is op lrierdie wyse aan interne 

kritiek onderwerp. Die argeologiese opgrawings sou ook bewys dat haar herinneringe aan die 

huis betroubaar was. Albei se waarnemingsvermoe en vermoe om verslag te doenl blyk dus 

sonder probleme te wees. 

10. SAMEVATTENDE BEVINDINGE 

In die voorafgaande gedeelte is daar reeds tot sekere gevolgtrekkings en bevindinge in verband 

Inet die literatuur wat geraadpleeg is, gekom. Hier volg dus bloot 'n beknopte samevatting 

daarvan. 

Daar is geen bron wat die totale omvang van hierdie studie op 'n teoretiese viak dek nie. 

Gevoiglik moes bronne uit 'n verskeidenheid vakgebiede benut word om aIle aspek'1e van hierdie 
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studie aan te spreek. In die meeste gevalle is daar van reeds bestaande gesaghebbende werke 

gebruik gemaak, sodat daar in hoofstuk 3 slegs opsommende inligting hieroor weergegee word. 

Dit geld die afdelings oor navorsingsdimensies, erfenishulpbronbestuur, historiografie en 

metodeleer. Vir volledigheid word die nuutste Suid-Afrikaanse wetgewing en enkele 

intemasionale konvensie ten opsigte van erfenishulpbronbestuur ook gebruik. 

Vir die afdeling oor die definiering van historiese argeologie was Orser (jr.) & Fagan se werk die 

belangrikste. Daar is egter nie 'n enkele volledige bron oor hierdie aspek nie en daar moes 

gevolglik verskeie ander bronne bygewerk word. Hierdie bronne was tweedy van aard. Die 

eerste groep het die geskiedenis van historiese argeologie behandel. Vir die VSA was Schuyler se 

bron die belangrikste in hierdie verband. Ten opsigte van Europa is werke van Hodder (1991) en 

(1995) en Dymond gebruik, hoewel die resultate minder bevredigend was. Hall & Markell se 

werk was nuttig vir Suid-Afrika, hoewel verskeie bronne benut moes word ten einde dit aan te 

vuI. 

Die tweede groep bronne het die definiering van historiese argeologie aangespreek. Die 

belangrikstes hiervan, naas Orser (jr.) & Fagan is die twee werke van South, Deetz (1977), Falk, 

Dymond en Van Vollenhoven (1995 en 1999). 

Die afdeling waarin die stand van histories-argeologiese navorsing in Suid-Afrika bepaal is, het 

hoofsaaklik op die twee vaktydskrifte vir argeologie gesteun. Weer eens was die werk van Hall & 

Markell baie nuttig. Enkele ander aanvullende bronne is ook benut. 
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Du Toit se M.A. -verhandeling is die enigste werk wat 'n diepgaande gebalanseerde studie van aIle 

paradigmas in die argeologie maak. Dit is gevolglik onontbeerlik by die studie van wetenskaplike 

paradigmas in die argeologie. 

Die meerderheid werke wat oor paradigmas in die argeologie handel, fokus op die 

Kultuurproses-paradigma.Hoewel hierdie werke nuttig is, gee dit nie In gebalanseerde beeld van 

paradigmas in die argeologie nie. Hieronder tel onder andere die werke van Redman, die Binfords 

en Watson (e.a.). 

Werke wat weI meer as een paradigma bespreek, gee oorwegend voorkeur aan die 

Kultuurproses-paradigma. Gevolglik gee die ook nie 'n gebalanseerde beeld nie. Hieronder tel die 

werke van Renfrew & Bahn, Sharer & Ashmore en Knudson. 

Die enigste ander werke wat die Post-proses-paradigma aanspreek, is die van Hodder (1988) en 

(1995), Meyer, Fagan (1991), Ucko en Robertshaw. Hodder en Meyer beklemtoon die 

Kontekstuele paradigma, terwyl Fagan slegs kortliks na hierdie paradigmas verwys. In Ucko se 

werk word die paradigma ook nie diepgaande genoeg bespreek om In verskil aan reeds bestaande 

denke daaroor te maak nie. Omdat die Post-proses-paradigma nog net in Suid-Afrika van aIle 

Afrikastate posgevat het (vergelyk Trigger 1990:316), gee Robertshaw ook nie In diepgaande 

bespreking van die paradigma nie. 

Laastens moet In gedagte ook oor die paradigmas en historiese argeologie gelug word. Die meeste 

werke is veralgemenend van aard, dit wil se daar word op paradigmas in die wydste sin van die 
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woord, ten opsigte van die vakgebied argeologie, gefokus. Geen voorbeelde word gewoonlik 

gebruik om die toepassing van die paradigmas in die praktyk uit te wys nie. Wanneer voorbeelde 

weI gebruik word, is dit voorbeelde uit die prehistoriese tydperk. 

Die enigste werke wat na historiese argeologie verwys, is Hodder (1988) en (1995), Vos, Dickens, 

Boeyens en Orser Gr.) & Fagan. Hodder (1988) en (1995) verwys ook na historiografie en 

erfenishulpbronbestuur, maar brei nie hierop uit me. Hodder lig sy verwysing nie met voorbeelde 

toe nie, terwyl die ander werke nie teoreties ingestel is nie. Gevolglik word daar amper net 

terloops na die teorie verwys wanneer histories-argeologiese navorsingsprojekte bespreek word. 

Die bronne wat benut is ten opsigte van die historiese data bestaan uit 'n verskeidenheid van 

populere en wetenskaplik gefundeerde werke. Die geloofwaardigheid van hierdie bronne is deur 

middel van die proses van interne kritiek bepaal, sodat die inligting daaruit korrek benut kon 

word. 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat historiese argeologie nog nie sy volwaardige plek binne 

die vakteorie van die vakgebied argeologie ingeneem het nie. Thomas (1995:348) stel dit duidelik 

dat argeoloe, wat sedert die mid-1980's Post-prosesgerigte studies gedoen het, dit oor probleme in 

prehistoriese- en protohistoriese argeologie gedoen het. Dit is ook waar dat enige paradigma op 

enige onderafdeling van In yak toegepas moet kan word, ten einde daaraan die status van 

heersende paradigm a te verleen. 
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Die studie beoog om aan te toon welke paradigma (indien enige) op histories-argeologiese 

terreine toegepas kan word ten einde die behoeftes van erfenishulpbronbestuur aan te spreek. In 

hierdie opsig was die baanbrekerswerk van Meyer baie nuttig, hoewel dit nie sover gegaan het om 

'n model hiervoor te skep nie. Deur die koppeling van erfenishulpbronbestuursbehoeftes aan 

histories-argeologiese navorsing, sal historiese argeologie nie net sy volwaardige plek in die 

vakgebied argeologie kan inneem nie, maar die geskikte paradigm a vir toepassing op histories

argeologiese erfenishulpbronterreine sal ook bepaal kan word. 
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