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Die beeldhouer Samson Makwala - ~ tydelike uitstalling 

1. Inleiding 

1.1 Aanl aiding 

In Oktober 1976 het die skrywer, destyds vakkundige vir Volkekunde aan 

die Kultuurhistoriese en Opelugmuseum in Pretoria, ~ uitnodiging ontvang 

om die eerste uitstalling van beeldhouwerke van Samson Makwala aan die 

huis va~rof. C.W.H. Boshoff in Pretoria te besoek. Die direkte aan= 

leiding vir hierdie ui tnodiging was die rlkekunde-ui tstalling in die 

Museum wat die organiseerders van die eerste Makwala-uitstalling juis 

pas tevore besigtig het. Sonder dat die museum die beeldhouer nog leer 

ken het, het iemand dus reeds ~ verband tussen •n Volkekunde-uitstalling 

en die beeldhouer Samson Makwala gesien. 

~ Persoonlike kennismaking met die beeldhouer en sy werke het by sy 

uitstalling in November plaasgevind. Dit het dadelik opgeval dat ~ 

mens hier te doen het met •n besonder begaafde man. Daar is aan die een 

kant die estetiese sy van die werke wat baie bevredig het, maar dan was 

daar die temas wat as onderwerpe gekies is wat vir veral die volkekundige 

besonder treffend is. Stamlede in tradisionele drag, is uitgebeeld waar 

hulle met aktiwiteite besig is, byvoorbeeld die voorbereiding van voedsel, 

die opleiding van inisiante, insameling van veldkos, en derglike meer. 

Die trefkrag van die werke le ook in die natuurlike houding waarin die 

figure uitgebeeld is, en verder in die goeie gebruik van die twee media 

waarin die beeldhouer werk: bosveldhoutsoorte en seepsteen. Tegnies was 

die beeldhouwerke goed afgewerk en het netjies vertoon. Die beperkinge 

en die moontlikhede wat die materiaal gebied het, is kunstig deur die 

beeldhouer benut. 

Die besoek aan hierdie uitstalling aan die huis van prof. Boshoff het 

die gedagte laat ontstaan dat sulke beeldhouwerke goed tot hulle reg sou 

kom in die Volkekunde-uitstalling van die museum. Ds. H.F. Verwoerd, 

.sendeling in Lebowa in die tuisgebied van Makwala, was grootliks verant= 

woordelik vir die eerste uitstalling van Makwala se werke. Nadat die 

gedagte van~ uitstalling in die museum teenoor hom genoem is, is hy en 

Makwala genooi om die Volkekunde-uitstalling te kom bekyk. 
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Albei was baie geesdriftig oor die gedagte en het die volkekundige 

atmosfeer van die museum se uitstalling as ~ goeie omgewing vir die 

beeldhouwerke beskou. 

So het die plan posgevat om~ tydelike uitstalling van Samson Makwa?

se werke aan te bied in die Volkekunde-afdeling van die museum. Op 

tentatiewe basis is daar besluit om ongeveer ses maande later so~ 

uitstalling aan te pak. Dit sou sowel die beeldhouer as die museum die 

geleentheid bied om daarvoor voor te berei. 

Die vraag kan met reg gestel word of~ uitstalling van kunswerke nie 

eerder in ~ kunsmuseum as by die Volkekunde tuishoort nie. Dit is immers 

tog ook so dat kunsmuseums dikwels volkekundige voorwerpe weens hulle es= 

tetiese waarde as kunsvoorwerpe uitstal. In Suid-Afrikaanse kunsmuseums 

word daar dikwels werke van;Bwart kunstenaars uitgestal. 

vir bogenoemde vraag. 

Genoeg rede dus 

Die doel met die Makwala-uitstalling was om twee aspekte, die estetiese 

en die volkekundige, albei tot hulle reg te laat kom. In •n kunsmuseum 

word oor die algemeen net die estetiese benadruk wat daartoe kon lei dat 

werke met •n volkekundige inhoud ui t hulle konteks losgemaak word. Die 
~ 

Volkekunde-saal van die Museum sou die regte plek kan wees om die ver= 
'--..-

binding te behou. 

Van meet af aan is ~ tydelike uitstalling in die vooruitsig gestel, waar= 

tydens die publiek die geleentheid sou he om van die werke te koop. Die 

fenomeen tydelike uitstalling is van redelik resente oorsprong en bied 

moontlikhede wat met~ perrnanente uitstalling dikwels nie gerealiseer kan 

word nie. So bied dit die geleentheid om voorwerpe in die uistalruirnte 

in te bring wat andersinds nooit daar sou kom nie. D i t 1 a at ~ me e r 

volledige behandeling van bepaalde onderwerpe asook ~ meer gerigte soort 

interpretasie toe. Verder leen dit horn tot eksperirnentering en ·n dina= 

rniese aanbieding. Dit gee ook nuwe impulse aan die publiek se belang= 

stelling in die museum wat verandering en nuwighede van ~ museum verwag: 

, Today's public, however, is out for change, which it has come to regard 

as a value in i t s e 1 f" ( F~r e s e 19 6 0 : 13 0 , 1 31 ) • 
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Kortom, die doel met die Makwala-uitstalling was om deur middel van die 

tydelike tentoonstelling van beeldhouwerke met •n volkek.undige karakter 

in die Volkekundesaal, ·n verbinding tussen die Volkekunde en die estetiese 

te le wat hernude belangstelling in die Museum en meer spesifiek die Volke= 

kunde-uitstallings by die publiek sou wek. 

2. !!~anning 

Die beplanning van die uitstalling het reeds met die gedagtewisseling oor 

die moontlikheid van so~ uitstalling begin. Enige beplanning is egter 

aan bepaalde elemente gebonde wat gerieflikheidshalwe in vaste en vloeibare 

elemente verdeel kan word. 

2.1 Vaste elemente 

2.1.1 Ruimte 

Die Volkekunde-saal met sy verskillende uitstallings agter glas sou hoof= 

saaklik as uitstalruimte meet dien weens die doelstelling om die beeld= 

houwerke teen ~ volkekundige agtergrond aan te bied. Verder sou die 

tydelike uitstalruimte van die museum gebruik kan word en indien nodig 

ook die binneplaas van die museum. Daar is gepoog om ~ aaneengeslote 

ruimte te verkry, maar omdat dit nie moontlik is in die huidige museumgebou 

nie, is die uitstalling oor al drie genoemde ruimtes beplan. Om die publiek 

te help om die verband tussen die drie ruimtes te snap, sou iemand steeds 

aan diens moet wees om besoekers te begelei. Die volgende verdeling van 

die drie ruimtes se gebruik is beplan: 

(a) die Volkekunde-saal vir die beeldhouwerke 

(b) die tydelike ui tstalruimte vir •n volkekundige ui tstalling oor Makwala 

se etniese groep en 

(c) die binnehof vir die beeldhouer self as werksplek tydens demonstrasies. 

Omdat di t •n tydelike ui tstalling sou wees, moes •n duidelike limiet in 

terme van tyd gestel word. Na oorlegpleging met die beeldhouer, ds. 

Verwoerd en die Museumadministrasie, is •n tydperk van tien dae gekies. Di t 

sou in die Museum se uitstalprogram kan inpas na Mei 1977 en moes verkieslik 

voor Julie 1977 afgehandel word (lg. in verband met die insamelprogram 

van die afdeling Volkekunde). Die ander faktor wat die vasstelling van 
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datums beinvloed het, was die vervoer van die beeldhouwerke na Pretoria. 

Dit sou stuksgewys met die hulp van vriende deur ds. Verwoerd versorg word 

en daarvoor moes daar dus genoeg tyd wees. 

Nadat dit alles oorweeg is, is die tydperk 9-19 Junia vir die uitstalling 

gekies. Die uitstalling sou dieselfde ure vir die publiek oop wees as 

die ander, permanente, uitstallings in die Museum, naamlik op weeksdae 

9h00- 17h00 en Sondae lOhOO- 17hOO. Dit was ongelukkig nie moontlik om 

die uitstalling ook in die aande oop te stel nie, omdat die Museum nog nie 

daarvoor ingerig is met betrekking tot toesighouding nie. Dit is jammer, 

aangesien baie moontlike besoekers slags tyd vir •n besoek op weeksaande kan 

vind. 

2.1.3 Fondse 

Daar is met die beeldhouer ooreengekom dat die Museum die onkoste wat vir 

die uitstalling aangegaan word van sy inkomste deur verkope sal verhaal. 

Hierdie onkoste het volgens beplanning versekering, drukwerk vir uitnodi= 

gingskaartjies en klein onvoorsiene uitgawes ingesluit. Die koste is be= 

raam op RlOO. 

2·2 Vloeibare elemente 

Teenoor bogenoemde vaste elemente in die beplanning van die uitstalling 

wat reeds vroeg vasgestel kon word, was daar ander, vloeibare, elemente 

wat op ~ ad hoc-basis beplan en by die geheel ingepas is. 

2.2.1 Uitstalmateriaal 

Weens praktiese redes het ds. Verwoerd, in samewerking met die beeldhouer, 

bepaal watter werke uitgestal sou word. Dit het al sy werke sedert 

November 1976 ingesluit, asook die van sy eerste uitstalling wat nie ver= 

koop is nie en verder uitgesoekte werke van hom in privaatbesit. Afgesien 

van ·n aanduiding van ongeveer 30 of 40 werke, was daar dus verder vooraf 

geen kennis oor die grootte, die medium of die onderwerp van die beeld= 

houwerke nie. Die eerste uitstalling van sy werke is daarom in gedagte 

gehou en soortgelyke werke is verwag. 
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Saam met die uitstalling van die beeldhouwerke is~ klein uitstalling 

van tradisionele gebruiksvoorwerpe van die stam waartoe Makwale behoort, 

beplan. Hierdie uitstalling is beoog as ·n inleiding tot die beeldhouer 

se werk. Die museum het egter geen materiaal van die baNarene ba ga 

Sekororo (baMahlo) in sy besit gehad nie. ·n I~samelingsreis vir di~ 

doel is daarom vir die periode 25 - 29 April beplan. T,ydens hierdie 

reis is dit as doel gestel om •n verskeidenheid voorwerpe in te samel asook 

om swart-wit foto's te neem van die omgewing en die tradisionele aspekte 

van die stam se leefwyse. 

2·2·2· Vorm van die uitstalling 

Die beeldhouwerke en die tradisionele voorwerpe was nog onbekende faktore 

tot kort voor die uitstalling. Die vorm van die uitstalling is daarom 

slegs in bree trekke beplan. Die indeling van hoofruimtes is reeds genoem. 

Bestaande uitstalkaste in die Museum se besit is beoog vir die volkekundige 

voorwerpe. ~ Versoek om staanders vir die beeldhouwerke te leen is op 

advies van die kunstenares by die Museum aan die Kollege vir Gevorderde 

Tegniese Onderwys gerig. Hierdie versoek is toegestaan. 

Die opstelling van die voorwerpe en beeldhouwerke kon nie vooraf in meer 

detail beplan word nie. 

2.2.3 Verloop van die uitstalling 

In die beplanning is daar met die volgende stappe in die verloop van die 

uitstalling gereken: 

1. Insameling van volkekundige materiaal, einde April. 

2. ~ Uitnodigingskaartjie word gedruk en uitgestuur aan die begin van Mei. 

3. Publisiteit word deur die Skakelbeampte van die Museum versorg. Dit 

sluit die pers en televisie in. 

4• Die beeldhouwerke word na die museum vervoer. 

5. Die opstelling van die uitstalling vind plaas. 

6. Tydens die uitstalling is daar voortdurend toesig. 

1· Die beeldhouer gee demonstrasies van sy werksmetodes. 

Hierdie stappe sou onderling van mekaar afhanklik wees en kon nie ver 

vooruit beplan word nie. 
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3· Die beeldhouwerke 

3.1 Temas 

Die 40 beeldhouwerke wat op die uitstalling ten toon gestel is, het ~ 

interessante verskeidenheid van onderwerpe gedek. Al die werke het die 

tradisionele lewe van Makwala se mense uitgebeeld. Waar daar op die 

vorige uitstalling ook Boesmanfigure was wat waarskynlik onder invloed 

van~ Blanke ontstaan het, het die beeldhouer vir die onderhawige geval 

slegs sy eie mense uitgebeeld. 

hang met •n persoon ui tgebeeld. 

Enkele diere en boomstamme is in same= 

·n Aantal tradisionele aktiwiteite van mans is aangebied: stampblokmaker, 

mandjievlegter, vuurmaak, mokkaheuning uithaal, die voeljagter. Studies 

van mense in aksie was ook daar, byvoorbeeld: ~ tradisionele danser, 

·n seunsgeveg en twee beesryers. 

Tonele om die huis en met betrekking tot voedselvoorbereiding het natuurlik 

die vrou as sentrale figuur: pap opskep, by die maalklip, saad sorteer en 

die oes wat huistoe gedra word. 

Studies van persone in karakteristieke houding is die volgende: die kaptein 

se gesant, die strikjagter, die krygsman en die storieverteller. 

Religieuse aspekte is deur die geestesmedium, die rituele danser en twee 

dolosgooiers uitgebeeld. 

Die gebruik van musiekinstrumente is deur die meisie met •n handratel, die 

zambi-speler en die inisiante-leidster voorgestel. 

Uitbeeldings van die Bantoe se tipiese onderlinge verhoudingspatroon is 

vergestalt in snuif vra en die soenoffer. 

Ten slotte kan ~ aantal werke onderskei word wat baie meer as uitbeeldings 

van~ bepaalde aktiwiteit of rol was. In hierdie groep is daar werke 

waaruit daar baie gevoel en soms ~ humoristiese ondertoon spreek. Sulke 

werke is: selfverwyt, Bet-el, die dronkie, volksmoeder, kwellinge en 
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veldrusbank. Hier het die beeldhouer meer probeer oordra as net n 

uitbeelding van sy stam se vroeere gewoontes. 

Wat opgeval het in die keuse van temas, is die rol van die tradisionele 

lewe, dat al die figure mense uitgebeeld het en dat dit hoofsaaklik mans 

was. 

3·2 Media en versoring 

Die beeldhouer werk hoofsaaklik in bosveldhoutsoorte wat hy plaaslik in 

sy omgewing vind. Hierdie hout sluit soorte in soos mingerhout, kiaat, 

sandkiaat, mopanie, hardekool en basterysterhout. Omdat die hout direk 
\ 

benut word,bevat dit dikwels swakhede soos barse en kwaste. Die kunste= 
11 

naar het sulke swakhede kunstig in sy uitbeeldings verwerk, maar dit nie 

altyd heeltemal vermy nie, omdat dit deel is van die medium se eienskappe. 

Die ander medium wat die beeldhouer gebruik, is seepsteen. Ook hierdie 

materiaal verkry hy plaaslik. Di t is •n moeiliker medium as hout omdat 

dit makliker breek. 

Sommige van die houtfigure is uit groenhout gekap en aangesien klimaats= 

verskille ook '11 invloed op die hout kan he, het die kunstenaar self ·n 

kleurlose meubelolie (Carnea 21) op hierdie figure aangewend. Hierdie 

olie is gereeld tydens die uitkap van •n figuur en ook by die museum vlak 

voor die uitstalling aangewend. Kopers van die werke is aangeraai om 

voort te gaan met hierdie versorging totdat die hout begin versadig raak. 

Seepsteenfigure het geen verdere sorg nodig nie. 

Albei die media is baie breekbaar. Daar is besondere sorg aan die dag 

gele tydens die vervoer en opstel van die werke om beskadiging te voorkom. 

4• Vo!kekundige materiaal 

4·1 Voorwerpe 

·n Insamelreis is in die tydperk 25 - 29 April na die stamgebied van die 

beeldhouer gemaak. Makwala het self as bekwame gids en tolk opgetree 

gedurende die paar dae wat daar aan insameling bestee kon word. Vanwee sy 

baie kontakte in sy eie gemeenskap, is baie interessante voorwerpe op die 
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lyf geloop en daarby het sy persoonlike ervaring met die museum daartoe 

bygedra dat die reis ~ vrugbare resultaat gelewer het. 

Die stam waartoe Makwal~ behoort, die baNarene ba ga Sekororo, is sedert 
i 

1922 in twee groepe verdee1 as gevo1g van ~ opvolgingstryd. Een van die 

groepe leef in re1atiewe afsondering van die administrasie en van)nanke 

inv1oed. ~ Ander dee1 van die stam woon op ;nanke plase. A1 drie die 

groepe is besoek. 

In totaa1 is 87 voorwerpe ingesame1. ~ Bree spektrum van voorwerpe is 

verkry wat inges1uit het kledingstukke, versierings en kookgereedskap van 

vroue, gereedskap van mans asook magiese, ritue1e en medisina1e voorwerpe 

(sian beskrywing in By1aag 1). 

Uitgangspunt met die insame1ing van hierdie voorwerpe was die verband 

tussen die werke van Samson Makwa1a (in tradisione1e drag betrokke by 

tradisione1e aktiwiteite) en die tegniese skeppinge van die stam wat vandag 

nog aangetref word. 

4·2 Foto's 

Tydens die insame1werk is 16 foto's geneem van die vervaardiging en ge= 

bruik van sommige van die ingesame1de voorwerpe. Foto's wat die omgewing 

i11ustreer waarin die stam woon, is ook gemaak. Tydens ~ besoek aan die 

vrou van T. vroeere kaptein van die stam wat nou met haar volgelinge die 

gesag van die huidige kaptein betwis,is foto's van die hei1ige tromme in 

haar besit geneem. Toestemming om daardie tromme te besigtig, is as~ 

spesia1e guns toegestaan. 

Net soos met die voorwerpe, was die doel met die neem van die foto's om 

agtergrondmateriaa1 te versame1 wat 1ig werp op die 1ewe van Makwa1a se 

mense. Vergrotings van die foto's kon in die uitsta11ing benut word. 

4·3 In1igting oor die etniese groep 

Literatuur oor die etniese groep is nie volop nie. Waardevol1e etno= 

grafiese gegewens is nogtans deur dr. N.J. van Warmelo opgeteken en ge= 

publiseer (Van Warmelo 1935,1944). Vera1 geskiedkundige gegewens en 
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verwantskappe met ander stamme kon hieruit afgelei word. Die verhande= 

ling van Boshoff (1961) het ook waardevolle gegewens gebied, veral oor 

huidige omstandighede en ontwikkelinge. Hierdie inligting, tesame met 

di t wa t in die veld vasges tel kon word, he t die basis gev orm vir 'Il kor t 

geskiedkundige inleiding en uiteensetting oor die· tradisionele gebruiks= 

voorwerpe van die etniese groep. Dit is in die vorm van ·n afgerolde stuk 

as gids vir die publiek beskikbaar gestel (Bylaag 1). 

4•4 Verwerking van voorwerpe vir die uitstalling 

Die voorwerpe wat ingesamel is, is na Pretoria gebring waar dit skoongemaak, 

ontsmet en in die werkkamers van die Volkekunde-afdeling verwerk is. Die 

voorwerpe is aangewins en gemerk. Die aantekeninge wat in die veld oor 

elke voorwerp gemaak is, is in die register oorgebring en op katalogus= 

kaarte geplaas. Hierdie handelinge het die voorwerpe deel van die museum= 

versameling gemaak en dit kon nou in die uitstalling gebruik word. 

5· Opstelling van die uitstalling 

5.1 Riglyne 

Riglyne vir die uitstalling van museummateriaal vir die publiek het oor 

die jare heen baie gewysig. Van •n sistematies-wetenskaplike ordening in 

•n byna ontoeganklike , openbare museum", het die klem tans verskuiwe na 

die interpretasie van uitgesoekte materiaal in 'Il uitstalling wat deur die 

publiek as 'Il vorm van ontspanning beleef kan word. Hierdie klemverskuiwing 

het stellig op goeie gronde plaasgevind en dit bied meer waardevolle ge= 

leenthede vir die besoekers wat die moeite doen om 'Il museum te besoek. In 

die lig van bogenoemde ui tgangspunt ka.n •n mens •n aantal riglyne en doel= 

stallings onderskei wat egter nie altyd in die praktyk gerealiseer kan 

word nie. 

Die ruimte waarin die uitgestalde voorwerp met die besoeker kommunikeer, 

moet genoegsaam wees om 'Il voorwerp tot sy reg te laat kom. Dit is nood= 

saaklik vir die goeie sigbaarheid van die voorwerp en hang saam met genoeg= 

same beligting. 

Voorwerpe behoort in een of ander logiese verband georden te word. Daar 

moet liefs •n aanknopingspunt met die ervaringswereld van die besoeker wees. 
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~ Tema wat die voorwerpe saambind is noodsaaklik om ~ besoeker nie ~ 

verlore gevoel te besorg nie. 

Daarby word die estetiese eise steeds hoer. Die publiek raak gewoond aan 

goed-ontwerpte winkelvensters, tydskrifte, e.d.m. en verwag daarom ~ hoe 

gehalte in~ museum. Die estetiese behoort nie te oorheers nie, maar 

kan ~ baie positiewe ondersteunende rol speel. Die estetiese kom by die 

aspekte van beligting, plasing, agtergronde, letterwerk en foto-afdrukke 

na vore. 

Aansluitend by die uitstalling se tema-benadering, behoort daar verder 

~ bewuste vertolking deur die uitstaller plaas te vind. In die Volkekunde 

beteken dit dat die museumetnoloog deur middel van •n uitstalling sy vak 

aan die publiek bekend stel. Frese se hiervan , ••••••• fundamentally 

the anthropology museums are a meeting-place of cultures. But at the same 

time they act as a go- between for the communication of the results of 

anthropological study to the specialist and the lay public" (1960:2). 

Hierby meet die verskillende taal- en ouderdomsgroepe van die museumbe= 

seekers in gedagte gehou word. 

Die bewaring van die uitgestalde materiaal is~ verdere vereiste. 

Sommige voorwerpe mag nie oormatig aan lig of die atmosfeer blootgestel 

word nie. Daarby meet daar ook gewaak word teen diefstal en die beskadiging 

van voorwerpe deur lede van die publiek. Hierdie riglyn lei gewoonlik 

daartoe dat voorwerpe hf agter glas uitgestal word bf dat toesighoudende 

wagte gedurig deur ~ uitstalling beweeg. 

Ten slotte kan groot trefkrag van~ uitstalling as •n riglyn gestel word. 

Aantrekkingskrag word baie deur afwisseling en ~ lewendige aanbieding ver= 

kry. Veral aktiwiteite of demonstrasies kan hiertoe bydra. 

5·2 Die beeldhouwerke 

Veertig beeldhouwerke is tydens die uitstalling aan die publiek vertoon. 

Die grootste aantal (36) is in die permanents volkekunde-uitstalling ge= 

rangskik. Twee groot seepsteenwerke is in die voorportaal van die museum 

opgestel, met die doel om die aandag van die publiek te trek en as skakel 
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te dien tussen die verspreide uitsta1gedee1tes. Twee van die houtfigure 

is in die tyde1ike uitsta1ruimte gep1aas. In daardie ruimte is verder 

~ uitsta11ing van tegniese skeppinge van Makwa1a se vo1ksgroep aangebied. 

Deur die p1asing van die twee figure in hierdie ruimte is daar gepoog om 

~ verband tussen di6 uitgesta1de materiaa1 en die res van die bee1dhou= 

werke te 16. 
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Die figure in die Volkekundesaal is voor die uitstalvensters geplaas op 

so~ wyse dat die permanente uitstallings nog steeds besigtig kon word. 

Staanders vir die beeldhouwerke is van die Pretoriase Kollege vir Gevor= 

derde Tegniese Onderwys geleen en di~ is voordit gebruik is netjies wit 

geverf. In die gevalle waar dit moontlik was, is die figure met~ tema 

wat aansluit by di~ van die uitstallings by daardie uitstallings geplaas. 

So was daar byvoorbeeld ~ figuur van ~ vrou besig by die maalklip wat 

voor die Noord-Sotho kas geplaas kon word, omdat daar •n maalklip en ~ 

foto van sy gebruik uitgestal word. Voor die gedeelte in die permanente 

uitstalling wat musiekinstrumente vertoon, het die drie figure met •n trom, 

~ musiekboog en •n handratel onderskeidelik, goed ingepas. Twee figure 

wat die uitleg van dolosse uitgebeeld het, het ~ plekvoor die toordokter= 

kas in die uitstalling gevind. 

Beeldhouwerke voor die uitstalkaste. Op die voorgrond die vrou by die 
maalklip. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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·n Figuur wat ·n inisiant voorstel by die kas met musiekinstrumente. 

Figure met musiekinstrumente illustreer die houding waarin dit gespeel 
word, terwyl die werklike instrumente agter glas uitgestal is. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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Twee figure wat toordokters voorstel by die toordokteruitstalkas. 

Die oorblywende figure is op ander oop plekke geplaas. Groot figure is 

op die vloer neergesit, terwyl die kleineres op staanders vertoon is. 

Die figure het dus oop gestaan, sander die beskerming van glas of enige 

ander verhindering wat die publiek verhoed het om aan die werke te 

raak. Gedurige toesig is daarom tydens die uitstalling uitgeoefen. 
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Figure voor die uitstalkaste. 

Beeldhouwerke in ·n oon ruimte in die uitstalliDR. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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Figure op die vloer en op staanders op verskillende vlakke. 

Figu~e voor ~itstalkaste~ Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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Individuele be1igting van die werke sou beslis ideaal gewees het veral 

met behulp van ko11igte, maar die hoe koste daarvan het dit nie moontlik 

gemaak nie. Die permanente uitsta11ing word slegs be1ig deur buis1igte 

wat in die kaste ingebou is. Hierdie 1ig was nie voldoende vir die 

figure buite die kaste nie. Ge1ukkig is daar in die uitsta1ruimte buis= 

1igte teen die p1afon wat afsonder1ik aangeskake1 kan word vir herste1-

en skoonmaakwerk. Met hierdie addisionele be1igting was daar genoeg 

algemene lig in die uitstal1ings. 

5·3 Vo1kekundige materiaa1 

Die tegniese skeppinge van Makwala se vo1ksgroep is in vier temas verdee1: 

k1eredrag en versiering van die vrou, die gebruiksvoorwerpe van •n vrou, 

die gebruiksvoorwerpe van ~ man en voorwerpe vir seremonie1e en medisinale 

gebruik (sien By1aag 1:1-6). ·n Totaa1 van 70 voorwerpe is vir hierdie 

gedeelte van die uitstalling gebruik. 

Die groot voorl.ierpe, soos ·n pot waarin bier gebrou word, ·n maalk1ip en 

•n stampblok en matte, is op die vloer en teen die mure van die tydelike 

uitstalruimte uitgestal. Die meeste voorwerpe is in plat uitstalkaste 

teen die mure geplaas. 

Uitstalling van te&_niese skeppinge van die baNarene in die tydelike uitstal= Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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Voorwerpe, byskrifte, ~ kaart en foto's en twee beeldhouwerke is in die 
tydelike uitstalruimte vertoon. 

·n Deel van die uitstalling oor die baNarene. 
Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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Foto's wat verskillende aspekte van die lewenswyse en die natuurlike 

omgewing van die betrokke volksgroep illustreer, is aan die sagtebord 

teen die mure geheg. ~ Groot kaart van die tuislande in die Republiek 

is ook teen die sagtebord bevestig. Op die kaart is die woonplek van die 

baNarene duidelik aangestip. 

Vir elke voorwerp en foto is ~ kort verduidelikende byskrif opgestel wat 

in Afrikaans en Engels by die voorwerpe en foto's geplaas is. Hierdie 

byskrifte is met ~ spesiale tikmasjien in 0,5cm - grootte letters op 

papier getik en op karton gemonteer. ~ Hoofopskrif in groot letters (6cm) 

is op ~ stuk geverfde laaghout geplak en teen die muur aangebring. By 

hierdie opskrif is~ kort verduideliking van die uitstalling en van die 

verband met Makwala gevoeg. Hierdie verduideliking is ook op laaghout 

aangebring. Die kunstenaars van die museum het hierdie aspek versorg. 

In die middel van di~ ruimte is ·n lae hankie geplaas met ~ stapel afge= 

rolde gidse daarop (Bylaag 1). Die doel met hierdie gids was om meer 

gegewens aan die publiek oor die voorwerpe wat uitgestal is asook oor die 

beeldhouer en sy werke te verskaf. ~ Kennisgewing wat die publiek genooi 

het om van die gidse te neem, is daarby geplaas. 

6. Die beeldhouer 

6.1 Verblyf en vervoer 

~ Belangrike aspek van die uitstalling was die teenwoordigheid van die 

beeldhouer. Sy demonstrasies het die publiek se belangstelling gehad en 

di t het ·n dimensie van aksie aan die ui tstalling gegee. Vir persona wat 

van die werke gekoop het, was dit verder ~ gulde geleentheid om met die 

beeldhouer kennis te maak. 

Aangesien die Museum nie self oor geskikte verblyf beskik het nie, is 

daar na ander moontlikhede gesoek. Prof. C.W.H. Boshoff het ingestem om 

huisvesting te verskaf by sy ruim woonplek in Brummeria. Dit was~ baie 

geskikte blyplek, aangesien Makwala tydens die vorige uitstalling ook daar 

tuis gegaan het en van die huisbediendes geken het. 

Vervoer was ~ ander probleem. Makwala het self ·n bakkie maar nie ~ rybe= 

wys besit nie. BY rnoes dus elke dag gehaal en tuisgebring word. 
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Hierdie taak is hoofsaaklik deur die skrywer verrig. 

6.2 Demonstrasies 

Makwala het elke dag vir die duur van die uitstalling, behalwe op Sondae, 

tydens besoekure demonstrasies van sy werkstegniek gegee. ~ Werksbank 

van die museum is vir di~ doel onder die groat plataanboom in die binnehof 

van die museum geplaas. Materiaal in die vorm van vier soliede blokke 

bosveldhout is deur die beeldhouer saamgeneem. T,ydens die uitstalling 

het hy drie figure daaruit gekap en daarvan is twee verkoop. Sy gereed= 

skap bestaan ui t Westerse bei tels, ~ houthamer, skuurpapier en ~· .klem. 

Elke namiddag is die figuu,r waarmee hy besig was met Carnea-olie behandel 

om barste te voorkom. Die museum kon aan hom ·n hou thamer, •n kwas en Carnea

olie voorsien toe hierdie items benodig is. 

Die beeldhouer aan 
die werk in die 
binnehof. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



22 

Besoekers besigtig Makwala se vakmanskap. 

Die publiek het die demonstrasies baie geniet. Die mense het sy vaardig= 

heid bewonder en allerlei vrae gestel oor die tema's van die figure en die 

wyse waarop hy gewerk het. Onderwyl het Makwala rustig voortgegaan om sy 

figure uit te kap terwyl hy di~ vrae beleefd op Afrikaansof Engels beant= 

woord het. Op die vraag wat hy die volgende gaan maak, het hy steeds 

geantwoord dat daar ~ hale ry nuwe beelde is wat in sy kop wag en wat klop 

om uit te kom. Dit het die personeel van die Museum en die besoekers 

verbaas om te sien hoe die figure vorm aanneem sender enige sketse of merke 

op die houtblok. Wanneer opmerkings hieroor gemaak is, het Makwala maar 

net gese dat die figuur mos reeds in die hout sit, hy wat Makwala is moet 

net al rondom hom die hout wegkap om die figuur uit te haal. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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1· Pu~iteit 

7.1 !dvertensie en dekking 

Hierdie aspek is deur die skakelbeampte van die Museum versorg. Uit= 

nodigingskaarte na die uitstalling is aan ongeveer 400 persona gestuur, 

gebaseer op die adresse in die besoekersboek van die vorige uitstalling en 

uitgesoekte adresse uit die museum se eie adreslys. 

Die radio, televisie en Pretoriase dagblaaie is van die uitstalling in 

kennis gestel. 

Die dekking wat deur die pers, radio en televisie gegee is, was swak. 

~ Voorbladfoto in kleur het in •n oggendkoerant verskyn (Bylaag 2), maar 

verder was daar niks, selfs ni·e eers een bespreking nie. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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·n Televisiespan maak opnames vir latere gebruik. 

Die Bantoetelevisiediens het hulle opnames kom voortsit oor Makwala se 

werk. Hierdie opnames is in November 1976 begin en is bestem vir gebruik 

wanneer die Bantoetelevisie ingestel sal wees. 

Die afdeling vir kuns en uitstallings van die Departement van Inligting 

is tydens die uitstalling deur die skrywer genooi. Mej. J. Basson van 

hierdie afdeling het die uitstalling besigtig en was so ingenome daarmee 

dat •n foto-artikel in die Septemberuitgawe van die blad Bantu verskyn het 

(Bylaag 3). Twee kort berigte en foto's het ook in die departement se 

publikasies S.A. Digest (Bylaag 4) en Suid-Afrikaanse Oorsig verskyn. 

~ Artikel in Noord-Sotho het in die departement se tydskrif Tswelopele 

verskyn (Bylaag 5). 
Bogenoemde publikasies het na die uitstalling afgeloop was verskyn. Uit 

die oogpunt van die uitstaller was daar te min dekking in die nuusmedia 

waardeur die publiek van die uitstalling in kennis gestel kon word. Dit 
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bring die hele vraagstuk van museumadvertensie te berde. 

In die moderne samelewing waarin daar soveel verskillende advertensies 

en nuusaanbiedinge op die publiek afgevuur word, het die museum geen ander 

keuse as om ook sy aanbiedings by die publiek te adverteer nie. Hiervoor 

bestaan daar doeltreffende middele wat tot die beskikking van die museum 

is. Daar is eerstens die openbare media soos die pers, radio en tela= 

visie. Alhoewel hierdie media gewoonlik , aksie" en , drama" verlang, 

kan die museum deur die voorbereiding van inligtingstukke en deur die 

opbou van ·n persoonlike verhouding met die verslaggewers van sy kant baie 

verbeter aan die huidige swak belangstelling. 

In die tweede instansie is daar baie moontlikhede wat die museum kan be= 

nut om sy aanbiedings self bekend te stel. Plakkate wat op straat vertoon 

word, kan deur die museum se eie kunsafdeling vervaardig word. Buite die 

museumgebou kan nuwe aanbiedings duidelik geadverteer word, skole kan 

voorsien word van afgerolde aankondigings, advertensies kan in bioskope 

en op baie ander plekke vertoon word. Na my mening kan ~ aktiewe adver= 

tensieprogram die publiek tot ~ veel groter mate by die museum betrek as 

wat sender hierdie aksies die geval is. 

7.2 Reaksie van die £Ubliek 

Die onderhawige geval het weinig advertensie beleef behalwe vir die 

uitgesoekte groep wat vooraf·uitgenooi is. Besoekers wat genooi is en wat 

hulle uitnodigings saamgebring het, is nie deur die opsigter gevra om toe= 

gang te betaal nie. Dit is daarom moeilik om te bepaal presies hoeveel 

mensa die uitstalling besoek het. 

205 mensa het die besoekersboek vir die tydelike uitstalling geteken. 

Aangesien gewoonlik net een per gesin so •n boek teken en di t boonop dikwels 

oorgeslaan word, gee dit ook nie ~ getroue beeld van die aantal besoekers 

nie. In die periode 9 - 19 Junie is 594 toegangkaartjies verkoop. Dit 

vergelyk gunstig met die getalle vir 1976 en 1975 oar dieselfde periode, ~ 

vermeerdering van 50%· 

12.12 
377 

1.2.11. 
594 
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Van die gidse is daar 500 beskikbaar gestel en di~ is almal, behalwe ·n 

paar, geneem. Uit al bogenoemde syfers is dit moeilik om die besoekers= 

bywoning af te lei. •n Skatting van 800 persona gee ·n algemene aanduiding. 

Besoekersgetalle is nie oorheersend belangrik nie, maar gee tog ·n aandui= 

ding of~ uitstalling geslaagd is of nie. Meer presiese metodes om be= 

soekersgetalle vas te stel, is daarom noodsaaklik. In~ geval soos hierdie 

kan ~ genommerde reeks kaartjies gebruik word vir die persona wat geen 

toegang hoef te betaal nie. Op di~ wyse kan ~ presiese totaal vasgestel 

word. 

Miskien belangriker as die aantal mense, is die reaksie van die publiek 

oor die uitstalling. Almal was dit eens dat die beeldhouer en sy werke ~ 

besondere uitstalling geregverdig het. Sy werke is bewonder en die grootste 

deel daarvan is verkoop. Oor die uitstalwyse is~ paar gunstige opmerkings 

ontvang, veral wat betref die plasing van die figure by uitstallings met 

dieselfde tema. Ui t die fei t dat sommige besoekers ~ tweede en soms ·n derde 

besoek afgele het en dat vriende en familielede na ~ besoek ook self kom kyk 

het, kan ·n mens ·n posi tiewe reaksie aflees. 

Mev. Betsie Verwoerd en familielede was onder die besoekers aan die 
uitstalling. 
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8. Finansies 

8.1 Uitgawes 

Die uitgawes wat spesifiek vir hierdie uitstalling gemaak is, is aanvank= 

lik deur die museum betaal, maar is later van die verkope-inkomste van die 

beeldhouwerke verhaal. Die volgende uitgawes is gemaak: 

1. Versekering ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RlO.lO 

R44.00 2· Drukwerk ............................................ 
3. Seals en bankkoste •••••••••••••••••••••••••••••••••• R00.93 

TOTAAL ••••• R55.03 

Koste wat nie bereken is nie, is die afdruk van foto's, die maak van 

byskrifte en die afrol van die gidse vir die uitstalling. Verder sou ~ 

mens die koste van die insamelreis na die Sek8r6r6-stamgebied en die tyd 

wat deur personeellede tydens die opstel van die uitstalling en die toesig= 

houding daaroor bestee is, ook as indirekte koste in aanmerking kan neem. 

Die ingesamelde voorwerpe bly egter •n bate van die museum en die waarde 

daarvan is nie tot hierdie uitstalling beperk nie. 

8.2 Verkope 

Die grootste gedeelte van die uitgestalde beeldhouwerke is te koop aange= 

bied. Vir hierdie doel is ~ pryslys aan die gids tot die uitstalling 

geheg. Mense wat tydens die vorige uitstalling die wens uitgespreek het 

om weer van Makwala se werke te kan koop, is genooi om die uitgestalde 

werke op 8 Junie te kom besigtig. ~ Hele paar werke is op die wyse van 

die hand gesit. Gedurende die totale duur van die uitstalling is dertig 

beeldhouwerke verkoop. Verskeie kunskenners het teenoor die skrywer 

verklaar dat dit ·n besonder goeie uitstalling vir die kunstenaar was, aan= 

gesien kunsgallerye oar die algemeen ·n veel laer verkope-omset handhaaf. 

Werke wat verkoop is, se byskrifte is met rooi plakkertjies gemerk om aan 

te dui dat die werk van die hand gesi t is. ·n Kwi tansie is na betaling aan 

die kopers uitgereik en hulle is gevra om op of na die 20ste Junie hulle 

werke te kom haal. Vir algemene toesig, met die oog op navrae en vir die 

tref van reelings met die publiek, was daar steeds iemand in die uistalling 

op diens. •n Tafel is as verkoopspunt ingerig en in die Volkekunde-uitstal= 

ling geplaas. 
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·n Paar kralesnoere, gemaak van houtkrale wat met die hand uitgesny is, 

versierde kieries en slaapmatte is ook te koop aangebied. Hierdie items 

het die beeldhouer se familielede hom help maak en was ~ bron van inkomste 

vir daardie persona. Al di~ voorwerpe is van die hand gesit. 

9• Opruiminti 

Na afloop van die uitstalling het die kopers hulle werke op die 20ste 

Junie en die volgende paar dae kom afhaal. Die werksbank in die binnehof 

van die museum is weer na die tegniese afdeling teruggebring en die staan= 

ders vir die beeldhou1verke is weer aan die Kollege vir Gevorderde Tegniese 

Onderwys terugbesorg. 

Die tien oorgeblewe beeldhouwerke is nie dadelik weggeneem nie. Hulle 
~ is op die vloer en op bankies in die Volkekunde-s~al gelaat in •n paging om 

van hulle te verkoop. So is hull e vir •n maand daar gelaa t terwyl die 

museumopsigter as skakel met die moontlike kopers sou dien. Aan die einde 

van die maand is nog nie een van die werke verkoop nie. Di~ werke is 

vervolgens ook uit die uitstalsaal geneem, omdat die verkoop van sulke 

duur items blykbaar nie op hierdie wyse sou slaag nie. Die genoemde 

werke is aanvanklik by die museum se Volkekunde-afdeling in Groenkloof 

geberg en later aan die kunstenaar terugbesorg. 

Die uitstalling van die baNarene se tegniese skeppinge in die tydelike 

uitstalruimte was bedoel om ook na die 20ste Junie afgehaal te word. 

Die uitstalling het egter daar gebly tot 12 September. Die rede hiervoor 

was dat daar nie dadelik ·n volgende tydelike ui tstalling deur ~ ander 

afdeling aangebied is nie. Kort na 12 September is~ uitstalling oor 

Britse keramiek deur ~ privaatversamelaar in Pretoria aangebied. Die 

volkekundige materiaal is toe verwyder en die uitstalkaste is skoongemaak. 

Die voorwerpe wat uitgestal was, is vervolgens in die museum se Volkekunde

pakkamers in Groenkloof geberg. 

10. Evaluering van die uitstalling 

Di t is ui t die aard van die saak moeilik om heel temal objektief ·n be= 

oordeling van ~ projek te gee waarvoor ~ mens self in baie opsigte 
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verantwoordelik was. In die lig van die voorafgaande beskrywing word 

hier tog~ paging gewaag om die voor- en nadele van die Makwala-uit= 

stalling te behandel. Daar is ~ hele aantal aspekte waaraan aandag ge= 

gee sal word. Sommige was baie geslaagd, ander was minder suksesvol of 

het ontbreek. Tog kan die algemene oordeel uitgespreek word dat die 

uitstalling geslaagd was en dat die doelstellings tot~ groot mate bereik 

is. Hierdie doelstelling was om die estetiese en die volkekundige aspekte 

te verbind en om hernude belangstelling by ·n deel van die publiek op te 

wek. 

1. Die tydsaspek het genoegsaam geleentheid vir besoekers gebied om die 

uitstalling te besigtig. Twee naweke was in die tydsduur van die uit= 

stalling ingesluit. Indien die museum egter ook in die aande cop sou wees, 

sou dit waarskynlik tot neg meer belangstelling gelei het. 

2. Die uitgestalde materiaal was van hoe gehalte. Die beeldhouwerke 

was nie alleen esteties hoogstaande nie, maar ook volkekundig dokumenter 

en interessant. Die temas van •n groot aantal van die werke het dit 

moontlik gemaak om di~ werke met spesifieke uitstallings in die Volkekunde= 

saal te verbind. Ook die tegniese skeppinge van die baNarene het ~ 

volkekundig- interessante aanbieding gevorm. Dit was outentieke materiaal 

wat ~ paar weke voor die uitstalling deur die museum self in die veld inge= 

samel is. 

3· Die wYSe van aanbieding van die uitstalmateriaal kan as redelik 

beskryf word. Hier kom verskeie aspekte ter sprake. 

3.1 Wat die estetiese sy van die saak betref 1 was daar elemente wat ·n mens 

graag anders sou wou gesien het. Hier het die gebrek aan ruimte die deur= 

slag gegee. Die gevolg hiervan was dat die Volkekunde-saal oorlaai is met 

uitgestalde materiaal. Die klein tydelike uitstalruimte moes noodgedwonge 

ook tot die maksimum benu t word. Di t was ook ·n nadeel dat die drie 

ruimtes wat benut is (Volkekunde-saal, tydelike uitstalruimte en binnehof) 

nie ~ aaneengeslote geheel gevorm het nie. ~ Ander belangrike sy van die 

estetiese, is die beligting van die uitgestalde materiaal. Hier moes 

gebruik gemaak word van buisligte teen die plafon wat ~ algemene lig 

versprei het. •n Stel kolligte wat elke beeldhouwerk ind.ividueel belig 1 

was beslis ~ beter alternatief wat w~ens die koste nie aangebring kon word 

nie. Die gehalte van die letterwerk en die foto's wat deur die museum se 

afdelings vir kuns en fotografie versorg is, was goed. 
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3·2 Die gebruik van staanders het die werke wat uitgestal is goed tot 

hul reg laat kom. Afwisseling in die hoogte van die vlak waarop die 

werke aangebied is, is so verkry. 

3·3 Die aanbieding sou veel ~aarby gebaat het, indien daar ruimte was om meer 

interpretasie van die onderhawige tema te gedoen het. Daar was byvoor= 

beeld die moontlikhede in die tema om meer oor die beeldhouer en sy 

werkswyse aan te bied deur middel van foto's en byskrifte. Groepering van 

·n aantal beeldhouwerke met byskrifte, foto' s en voorwerpe is •n ander moont= 

likheid wat nie benut kon word nie. Die besoekers het wel die samehang van 

die uitstalling begryp ten spyte van die gefragmenteerde aanbieding. Die 

geskrewe gids het ook bygedra om eenheid daaraan te gee en het verder in 

die behoefte aan meer agtergrondinligting voorsien. 

3·4 Die uitstalling het beslis ~ blywende indruk by die besoeker agterge= 

laat. Hiertoe het die gehalte van die kunswerke en die demonstrasies deur 

die beeldhouer bygedra. Die element van trefkrag was dus aanwesig. 

3·5 Die wyse van aanbieding het die museum •n minimum aan besteding en 

arbeid gekos. 

4• Die advertensie wat vir die uitstalling gemaak is, was baie swak. Dit 

is gedeeltelik aan •n gebrek aan belangstelling by die openbare nuusmedia 

te wyte, maar andersi~ spruit dit ook voort uit die museum se eie metodes. 

Ten spyte hiervan kan ·n mens tog tevrede voel met die getal besoekers, die 

belangstelling wat deur hulle getoon en die waardering wat deur hulle uit= 

gespreek is. In hierdie opsig het die uitstalling vir hernude openbare 

belangstelling in die museum gesorg. 

5. Die beeldhouer kan tevrede voel met die verkope wat gedoen is - vir 

hom was dit beslis ·n sukses. Geen verliese van enige aard is gely nie. 

Die toesig wat deurentyd uitgeoefen is, het waarskynlik baie hiertoe byge= 

dra. Die hele verloop van die uitstalling het trouens sender haakplekke 

plaasgevind. 
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NASIGNALE KULTIJURHISTORIESE EN OPELUGgUSEUM 1 PRETORIA 

TRADISIONELE GEBlUIKSVOORHERPE VAN DIE W~HLO ( BAGASEKORORO) 

Junie 1917 C.S. van der Waa1 

1. INLEIDEND 

Die gebruiksvoorwerpe wat tydelik op uitstalling is om saam te val 
met Samson llakwa1a se beeldhouwerktentoonstelling, is afkomstig 
van die vo1k waaraan Samson behoort, naamlik die ba Mahlo (baNarene 
of baga Sekororo). 

Hierdie stam vorm deel van die Noordoos-Sotho-stammegroep wat ook 
stamme soos die Lobedu en die Pha1aborwa ins1ui.t. Die woongebied 
van· die stam ·is a'an die ·voet. van die Tr.an'svaalse Drakensberge ..-ten 
suid1e van ;Tzaneen. Dit vorm ·dee1 van die. ~uisland Lebowa, waar
v~n dr·~~·c. PhBthudi'die politieke leier .is., 

Die totem van die stam1ede is die b~ff~l;:~, en die bees, kgomo. 
Die taal wat deur die Noordoos-Sotho-stamme gepraat word, staan 
as Seroka bekend en is 'n variant van die amptelike Noord-Sotho. 

Volgens oor1eweringe kom die stam oorspronk1ik van die suidooste, 
maar daar is ander getuienis uit die oor1eweringe en die kultuur 
van·die mense wat daarop dui dat daar moontlik 'n verbinding met 
meer noordelike stamme.kan wees. Die baMahlo woon reeds baie 
geslagt~ in die omgewing van die hui~ige woongebied. Aanvalle 
van byvoorbee1d die Swez·i-impis is ontwyk deur die beskermende 
berge as skuilplek te kies. 

Die tradisionele ekonomie het uit sowel landbou deur vroue en 
veeteelt deur die mans bestaan, terwy1 die produkte van die jag 
en die versameling van veldvrugte ook 'n rol gespeel het. Veral 
die maroe1avrug word vandag nog intensief benut, nie alleen weens 
sy sap nie, maar ook vir' die neute wat uit die pitte gehaal kan 
word. Die huidige ekonomiese.lewe word in 'n groot mate deur 

die Blanke se geldekonomie beheers. Om geld te bekom, werk die 
meeste mans op blanke plase en in die stedelike gebiede. 

Vandag is die gebied besig om tot 'n vee1belowende landbougebied 
te ontwikkel. Die gebied is w~terryk.en.lJen'hom vir die produk
sie van landbougewasse en vrugte. 

2. KLEREDRAG EN VERSIERINGS 

Oorspronklik het die kleding uit velkledingstukke bestaan vir sowel 
mans as vroue. Die velle van wild, beeste en bokke is hiervoor 
gebruik. Toe die geweefde doek en kledingstukke van die Blankes 
beskikbaar geword het, het dit gou die algemene drag geword. In die 
vrouekleding is daar egter nog steeds 'n duidelike eie karakter te 

bespeur /2. • •.•• 
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bespeur in die keuse van materiaal en die wyse waarop kledingstukke 
gedra word. Veral vir feesdrag word kleurige doeke en krale gedra. 

In die uitstalling is die doeke wat 'n vrou om haar onderlyf dra
peer uitgebeeld. Hierdie doeke word met 'n naaimasjien by die 
plaaslike Winkels SO gestik dat daar 1 n versierde SOOm ontstaan. 
Die doeke word so gerangskik dat die een se soom bo die ander 
uitsteek, terwyl die versierde soom te sien is. Bo-oor hierdie 
~oeke word 'n wye ~ gedra wa~ ook met stiksels versier word. 

n ·Netjies gedrapeerde kopdoek y.oltooi die feeskleding. 

Dit is opvallend dat Christene nie meer die tradisionele drag 
dra nie. 'n Rok volgens l.olesterse model, maar van sismateriaal 
kan dikwels onder hulle gesien word. 

Krale word op verskeie wyses as versierings aangewend. In die 
uitstalling is voorbeelde van die versierde kraleskortJies wat 
meisies en jong vroue dra. Kralesnoere word deur vroue gedra 
sowel as daaglikse drag en, net 111:eer in aantal, as feesdrag. 
Selfs die kleintjiesword gou na die geboorte met kralewerk 
versier. Twee enkelversierings van 'n baba is •'n' voorbeeld 

hiervan. 

'n Interessante verskeidenheid armringe van vroue word aangetref. 
Daar is die draadarmring wat om 'n kern van beessterthare gerol 
is, een wat nog verder JUet kralewerk versier is en ook di·e gras
armbande wat soms in··•n groot aantal gedra word. 'n rv:an kan sy 
toegeneentheid tot sy vrou betuig deur haar van hierdie armringe 
te gee. 

3. TRADIS IONELE GEBRUIKSVOORWERPE VAN DIE VROU 

Baie ·:Van die voorwerpe wat in die uitstalling te sien is, is 
vandag nie meer algemeen in gebruik nie. Tog tref 'n mens in 
elke huishouding 'n hele aantal vaO: die voorwerpe aan. 1:.0derne 
voorwerpe wat die plek van die ouer soort inneem, is ·byvoorbeeld 
blikke, ysterkookpotte en bottels as houers in plaas van kalbasse 
en kleipotte. 

'n Vrou. se gebruiksvoorwerpe ha~g :V.~r 'n groot deel saam met die 
voorber~idirig van maaltye. ·oi~ tradisionele voedsel speel vandag 
nog 'n groot rol in die daaglikse dieet, alhoewel brood en blik
kieskos nou ook gesogte voedselsoorte is. Mieliepap is nog steeds 
die stapelvoedsel. Om dit te kan voorberei, moet die mielies eers 
in die stampblok gestamp en dan op die maalklip gemaal word. Die 
meel word in 'n plat wanmandjie gesif deur skudbewegings te maak 
sodat die growwe en die fyn meel van mekaar geskei word. Die pap 
word deesdae in ysterkookpotte voorberei, maar in sommige huishou
dings tref 'n mens nog die swartgebrande kleikookpot aan wat val
gens die stamlede 'n baie lekkerder pap produseer as die ysterpot. 
Die meel word met 'n plat kalbasskepper in die kookpot gegooi en met 
'n paproerder word die meel en water goed gemeng. Die paproerder 

wat/3 ....•. 
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wat vroe~r ~cer algcmeen was, was 'n stok m~t sytakke wat naby 
die vertakk1ngs afgesny is, sodat 'n aantal p~nte naby die punt 
van die stok oorbly. So 'n roerder word vandag van 'n stok en 
binddraad gemaak. ·~ Ander handige 3tuk gereedskap is die stok 
met dwarspenne daarin wet gebruil~ wo!'d "'.tmnneer die pap begin sty
wer word. Anders as die paproerder ~at tus3en die hande gerol 
word, word laasgenoemde met kragtigc bewegings in die pap gesteek 
en n~ een lca~1t toe getrek. Die ~pleEel uord ten ~lotte gebruik 
om d1e pap u1t te skep. 

Vir 'n man word die pap op 'n houtbord bedien, masr vroue eet 
ge\o7oonlik uit 'n gevlegto .!!!£!1.~ ~}._9bo~. !Jl.t :.s opvallend dat 
maaltye nie d~ur die gesin a.s ~ n eenh~id g8bruik word nie. Die 
mans en vroue eet apart van cakaar. 

Ander gereedskap van 1 n vrou is di~ wat gebruik word om bier in 
voor .te berei. In great kleipotte vind die ferrnentasieproses 
plaas. Die bier wo~d deur •n gcvlect~ bier~if gefiltreer om 
al'die oorblyfseJ.s Vl:i.~ die sorghumpitji~-wortcltjies daaruit 
te verwyder. Die bier "i-:·ord P1at r n gr~Gt k~lbasskc12E_e...!. van een 
pot in 1 n andE:r geskcv en in 'n _!.;}:..£.~.!:. aangebi~d. Die bier 
word deu~ vroue rn~t 'n kalba~dr~nkbe~~~ ged~ink. Wanneer bier 
oor 'n afstand vcrvoer :noet "t·1ord, di~"r n gr.-oot kalbas met · 'n 
klein opening as die houcr daarvoor. 

Kleipotte is r0.::ds ge':l-oeci rw 1 n belsn[;ril~e dt:!el ·.·un 1 n vrou se 
geteedskap. Onder die· bal·.ia!:llo en and0r Sotho -::ta.-.1r.:e i~ dit altyd 
''n vrou wat die ber0cp van pottejnks tcr u:ttof'~£en. Iic!: verba send 
weinig hulprniC:cel';; word dcel tr~ffc:::..:e ho·.}~r::; deur hierdie vakspe
sialiste ec~1ak. Balanerik~ w~rktuic i~ d!~ vornin~ van sulke 
kleipotte is 'n E:_~S~~lck:~ 1;.,-a.:1t·m::;2 die kl~i ges!~raap uord en 'n 
polysklip wat aangew:;nd word ~v.?.nnecr d:.':! pot \iindclrcog is. Behalwe 
bierpotte, word .t:l.9.kpcttc Cr-!~-: -~.l~~~i~~ _l~J.c5:.!1-~~o~cpot ii~~' bnkkies 
vir die bcdiening van vleis en grcer~t:e c~ p~~·-~t . .:....£!ll_~ater in te 
here gemaak. 

Verskeie klippe ka~ iri 1 n l~u~ .. shot~J.i.ne aang2trcf \lo:::d: daar is 
gewoonlik die gerr.el~~ ~lk1.j.:2_, daa:: is ~ n _s_k:Iurklip_, vir die 
skuur van vloere, nadoc die nat kle~grond ~~t 'n vloerslaner 
gelyk gemaak is, daar is hamc!kl:i£.1?~ 't-Taarmee maroelapitte oopge-
breek word om die neut daaruit te kan h~al en doar is sandsteen 

stukke wat fyngcmaal: word om as r,kuL,xr~~id~•.:.:l te clien vir die 
skottelgoed. 

'n Interessante werktuio is die bee~8es waarrree rnnroelavrugte uit· 
0 ~----

gedop word aan die einde van die sore~r in die maroelatyd. Die pit 
met die sappige V"!:U3Weefse1 ltlord g~br.nik om 'n maroeladrank van te 
maak. 

Ander voor"t1erpe '\o~at met die vrou vc~rbind kan \o7ord, is die sitmatte 
waarop veral vroulike ku.iergastc sit. Tyc!t.ns bruilofte word baie 
aandag aan hierdie matte bectee. Die Q~tte word dcesdae op 'n 
stellasie gevleg "t-Tat 'n mens herinner a an 'n p:. irn:tt:f.e-:.,e ~Teefstoel. 

Volgens/4 ..•. 
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Volgens informante is die modenaam v;r hierd; t . ... ... e apparaa nou : 
Apollo. D1t bestaan uit twee paaltjies met mikke wat ongeveer 
lmeter uit mekaar geplant word. Daarop rus 'n dwarspaal met 
;outjie~ met klipge~igte op gereelde afstande wat weerskante afhang. 

n Bies1e word op d1e paal neergesit en die toue word oor die 
biesie geswaai en weer terug oor die volgende, sodat 'n netjiese 
vlegpatroon ontstaan. 'n Besem word vandao nog oral algemeen 

in die tradisionele vorm ~angetref. Dit bestaan uit stingels 
gras van 'n bepaalde tipe wat met die wortels uit die grand getrek 
word. Die h~ndvatsal word aan die wortelkant van 'n bondel van 
hierdie stingcls geknoop. Ander gevlegte voorwerpe wat 'n vrou 
gcwoonlik bcsit, is 'n graanhouer wat in die kookhut op paaltjies 
bo die grand geplaas word en 'n hoendernes wat buite in 'n mik 
van 'n boom geploas word. 

4. TRADISIONELE GEBR.UIKSVOORvJERPE VAN t N l·fAN 

Die variasie in die gebruiksvoorwerpe van die man wat vandag 
aangetref word, is opvallend mindcr as die van die vrou. Dit 
weerspieel die arbeidsverdel~ng tussen die mans en vroue. 'n 
Vrou is verantwoordelik vir die huishouding, terwyl 'n man vandag 
meesal in die diens van Blankes werk met gereedskap wat daar vir 
horn verskaf word. In die ou dae het 'n man ook gejag, houtwerk 
gedoen en ander werk vc:-rig "t>:aarvcor hy spesiale gereedskap · gehad 
het. 

Houtwerk is neg steeds die werk van 'n man, maar daar is tans 
nie meer baie mans ~at houtvoorwerpe maak nie. Die dissel is 
die tradisionele houtwerkgereeuckap. 'n Byl word gebruik vir die 
ruwe werk, "t7aarnfl 'n voorwer.p vercer afge-;·J'erk word met die dissel 
en 'n holbeitel. 'n Gebuigdc ou sekel word nou ook gebruik om 
ronde voorwcrpe mee glad te maak. 

Tydens die boupro~es van 'n hut, is di~ man verantwoordelik vir 
die konstruksie van die pa~.3 ·van die muur en die dak, asook die dek 
van die dak mst gras. 'n Deknaald en dekspaan is gereedskapstukke 
wat van die Blankes oorgeneem is, saam met die Europese dekwyse_ 
wat nou dikwels toegepas "t>;·ord. 

'n Els io 'n man se gereedskap wat gebruik word om graanhouers, 
wan~dj ieG en koniese ntandj ies te vleg. Het die e ls word 'n 
gaatjie in die vlegwerk gemaak waar die bindmateriaal deurge-
steek en vasgetrek word. 

'n Kier~.e is 'n onafskeibare stuk persoonlike 1•.itrusting vir 'n 
man wat op pad is. Dit word saamgeneem ter verdediging teen enige 
gevare van mens of dier. Versierde kieries soos die een wat uitge-
stal is, is vandag baie skaars. 

Twee snaarinstrumente van mans word uitgestal. In die ou dae is 
senings in plaas van draad as 'n snaar gebruik. Eenvoudige melo
diee word op die instrumente gespeel. Die een word met 'n houtpenae
tjie getokkel, ter.~l die ander een met 'n strykstokkie bespeel 
word. 

Anders/ 5. . •.. 
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Anders as 'n vrou, cet 'n man nie van 'n gevlegte bord nie, maar 
uit 'n houtbord. ~~anneer 'n persoon met besondere eer ontvang 
word, word die bord in 'n ~andjie geplaas en met 'n gevlegte 
deksel bedek. 'n Skoonse~n wat ny skoonouers besoek, word by
voorbeeld so onthaal. 'n i:ian sit ook nie plat op die grond soos 
'n vrou nie, maar g2bruik 1 n klip, 'n houtstomp of 'n eenvotidige 
stoel as 'n sitding. 

Die beeste is 'n m~n se verancwoordelikheid. Van die nlankes is 
die gebruik oorgene~rn om vee in te span as trekvee. Beeste word 
gebruik as trckdieTe vir 'n ploeg en 'n ~lee. 'n Juk en skeie 
lyk baie soos wa~ d~e picnicrs in Transvaal dit gemaak het by wie 
die swart men3e dit ocrgencem het. 'n Mclkbeker is 'n voorwerp 
wat vinnig bes5.g is om te ·uerd\\.,...fl1. Tradiaioncel is die melk 
hierin opgevnng en as SU'~'rmeik genuttig. Die beestipe wat aange
hou word, het eg•.er nooit 'n groot hacveelheid mclk gelewer nie. 

5. VOORHERPE- VIR SERENONI'eLE EN EEJ?ISINA~E GEFRU!l( 

Seremonies orn k.ontak iil~t die bonatuurlike magte te maak, vind 
met belangrike g(!-.(~urten~sse plaas. Aan rlie een ka.nt is daar 
die voorvadergeestc wie r2 guns behan moet ,.;ord en aan die ander 
kant is daar die mag~cse krngte wat deur r,,ensc 1:-einvloed !-:an word. 
Seremonies wat uitdrukking gee aan die stam of d~e gemeenskap se 
eenheid, vind oak op bep~~lde ty~ p!aas. 

Die fluit "t·:at vctn !:lo'Jt gemaek en rr.et n,.;-.:~ . .:-a ldraad versier is, 
word deur mano gc~pael n~ die inisi~3~s van s~u~s, tydens die 
terugkeer va.n die seuns n2 hul ~.rc1:-oJant2. Die dansstaf met sy 
ingebrandc versicrings, ~ord d~ur 'n vrou henteer tydens 'n dano 
waar die vrou soldate naboots. 

Dolosse ts 'n belnngrike b~oitting vnn ·~ toor~n~ter, want deur 
die ligeing vet~ die hef!ntj ie~ kan hy die corsa.~·t van onna tuurlike 
gebeurtenissc Qflei. Elke beentjic si~bolises~ 1 n persoon of 'n 
groep rr:.ense in d:i.e samcle-.:J'j_ng. So byvoorbeeld is die skulp wat 
van die see af.kom.Jtig is die :1lrr'.Jool v lr die B.i.ankes. \~anneer 
medisyne nodig is vir die ~Jhandeling v~n 'r1 pasi~nt, is dit 
dikwels nodig dat verskillende bestanddele saam gemeng en gekook 
moet word. Dit word in 'n kl~in kookpotiie dcur die toordokter 
gedoen. 'n Gewone man ¥:-a~ ni~ 3e"lf-1t:d~!{ter i.r. nie, besi t tog 
dikwels medisyna Hat hyself geb~nik en :·rat hy van 'n toordokter 
gekoop het. 

'n Velsakkie en 'n kalbansie is tipiese houers vir sulke medisyne. 
Onder die oorhang v~r;-dak van 1 n hut tref 'n mens soms tussen die 
dakpale 'n .bloed.!aat~,£Eing aan. Dit bestaan uit di.e punt van 'n 
beeshoring met ;n gaatjie aan die dun punt. Bye~~o word dnau aangebring 
waarrnee die opening toegestop k?.n ·ccrd. In 'n persoon · se slape 
word klein snytjies byvcorbecld g3maak. Die g~oot opening van die 
bloedlaathoring word oor die snytjies gedruk en deur die klein 
gaatjie word h~rd gesuig sodnt die "vuil bloed" verwyder kan word. 

Sommige/6 ..... . 
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Sommige siektes word deur die dolosse verklaar as tekens van die 
voorvadcrgeeste d~t een van die geeste kontak met die pasi~nt wil 
maak. Vir lang periodes word d~ar dan danse uitgevoer onder die 
begeleiding v~n trornme en dansratels tctdat die voorvadergees in 
die pasi"ent v~ar en hy weer-gen-:Jnd kan word. Die diens aan die 
voorvadeigeeste l2ef nog baic ~terk onder die stamledc. Bier, 
vleio en snuif word by die graftes of 'n spesiale offerpunt aan 
die geeste gcoffer. 'n Ronde kalbas dien as houer vir 'n bier
offerande. 

Ten spyte van die 3ktiewe ~erk v~n ver.skeie sendingg~nootskappe, 
is die geloof in towery en di0. clie~s aan die voorvaders nog 
steeds besondcr Gtcrk. Vir Ch=istene is daar steeds die probleem 
dat die ou. gclowe net hullc nuwc geloof bets. 

6. LITl!:RATUUR 

J3oshoff, C.H.H. 1961. St;-::!eksontwik~~~l5:£Z_onder die Sekororo, 
Eamathola ·en t~~met:~a dcur die Departem~.!nt van Bantoe-.L:.J;.,:J.:-.istra
sie eP O~twild:cJ.i.!!_g..t. sosjolo_a~~v~ll~~l~undig beoordecl. 
t:.A.-tesis, Universitcit van Pretor~a. 

Van Warmelo, N.J. 1944. !he B3narcne of Sekororo 

Department of Native Affairs Ethnolo~ical Publications no. 13. 
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UITSTALLING VAN BEELDHOU\.JERKE DEUR SAHSON hAKI-lALA 

1. DIE KUNSTENAAR: 

Samson Hakwala is 'n jong ontluiker.de beeldhouer uit die tuisland 
Lebowa. Hy woon in die stilderagtige Laeveld aan die voet van die 
Drakensberge by Trichardtsdal, naby di~ plek waar Louis Trichardt 
ocr die berg getrek het op pad n3 11osambiek. Toe was die ~oordoos
Sotho stam "'an Sekororo "-7aa.rtoe Samson llakwaln behoort reeds daar 
woonagtig. 

Veel geleentheid tot skoolonde~rig het hy nie gehad nie. Formeel 
het hy slcg8 tot std. 2 gevorder en moes daarn~ self uitspring om 
sy brood te verdien, veral tee hy later g~troud is en tans kinders 

op skool het. 

Hy het ongeveer 5 jaar geled~ 'n ~iguur wat deu~ 'n swartman uit 
Vendaland uit hout gesny is gesien en onmiddellik gevoel hy kan 
dit ook doen. 

Tot op die stadium het hy op die rnyne, op plase en in 'n hotel 
gewerk, Maar daarin nie bevrediging gevind nie. Nou het hy 'n 
spyker se punt plat g2olaan, sk£rp gemaak en figure uit hout 
begin kap. Sy le~ensgetroue en treffende uitbeeldings het gou 
begin aandag trek. Dit is 'n aangebore talent wat hy sonder onder
rig self ontw:!.k'~el hP.t. Op plaaslike tuisland-landbouskoue is sy 
wcrke telker.s bewonde1·. BL'lnkes . l)5.t die omgco:ving en van elders, 
selfs buitelandne besoekers, ~t ~retiB sy becldjies gekoop oor 
die afgelope jare. 

Die tyd het egter aangebreek dat Samson Ma!~nla wyer erkenning 
~erdien en so is sy tweede volwaardige uftstalling wat u nou 
bywoon gere'el. 

Wat 1 n pro~uktie~i~ kunstene.a:- hy is, sal u aAr1 die datums op 
sy w~rke kan sie~., t.o;•at tegelyl: sy onuitputli1·e v7erkywer vertoon, 
daagliks 12 tot 14 ·1u:-. 

2. SY UITBEELDIN~S: 

~let sy fyn waarnemingsvermo~ en groot liefde vir sy kultuureie is 
~1 figure hoofsaaklik gevoe~volle uitbeeldings van gebruike, 
handelinge en semo2d::;temminge. uit d::..e .. claagl5 kse lewe van sy eie 
mense. 

Elke uitbeelding is dus l~1ltuurgetrou en korrck soos geen Blanke 
dit sou kon doen nie, omdat dit uit die inticme belewing van die 
eie kom. 

'n Opmerking hicr en d~ar in die lys l:ieronder probeer u help om 
iets van die wereld agter die uitbeelding te leer l:::en sodat u die 
boodskap daarvan beter kan begryp. 

uie media/ 8. . ... 
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3. DIE HEDIA \.JAT HY GEBRUIK: 

Verskillende soorte hout is sy g~liefkoosde medium. Die meeste 
van sy figure 't\Tord dus gekap uit soliede blokke van boomstamme. 
Dit verklaar ook hoekom baie figure die natuurlike gebreke soos 
kwaste en ba~ste van 'n boomstomp vertvon. Volmaakte, vlekkelose 
stukke boomstamme is c~nvcudig prakties feitlik onverkrygbaar, 
sodat die barse zn kwaste bi.nne perke nie 'n groat rol speel in 
die waardebepaling van die kunswerk nie. Belangrik is wel hoe 
die kunstenaar hicrciienatuurlike swakhede in sy kunsstuk verwerk 
het; soms gebruik L..;::, soms verbloem h~t, soms vermy het, soms 
die figuur so uitgedink het dat 'n bars heeltemal uitgesny is. 
Solank sulke sv7akplckke c.ie wesenlike van die kunswerk nie bena
deel nie, hoe£ u u dns nie daara?.n te steur nie, dit is onvermy
delik deel van die medium. 

Seepsteen is 'n ander medium wat hy gebruik - in die sin moei
liker dat dit makliker breek, gedurende die skepping van sy 
kunswerk saHel as daarna. Hocwcl die gehalte verskil - sornmige 
is sagter en ander ha~der - het klimaatsomstandighede daarop 
nie veel invlo~d nie (dit bars ni2 en het die gereelde sorg nodig 
nie.) 

4. DIE VERSGRGING: 

Aangesien so:nmige stu~-cke uit groenhout gel~ap is, en klimaatsver
skille altyd op hcut 'n invloed het, is goeie sorg t~g nodig om 
te voorl:om dat nutle barcte die beeld bederf. 

Om sever moontlik die hout se natuurlikheid te behou is gereeld 
voor en op die uitstalling 'n feitlik kleurlose meubelolie gebruik 
nl. Shell Carnca 21 wat by Shell-depots of groot Shell garages 
verkrygbaar is. Ander rneubelolies is seker ook goed. Aan die 
begin is dit die veiligstc on tot 2X per week geed olie aan te 
smeer en geleidelik ~nn u dit vermfnder soos u kan agterkom dat 
die hcut in u omgm~ing versadig raak. 

'n Ander raad wat ens nog nie beproe~ het nie, maar dalk 'n 
beter oplossing kan ~ees, veral vir die behou van die hout se 
natuurlike klcur, is die opvryf van die hout met byewas wat dit 
heeltemal sou vers8el en teen uitdroging vrywaar. 

Vir die seepstcen k,qn olie of bye~ .. Tas (of Cobra politoer) ook 
gebruik word ·- cr,ter hoofsaak!ik om oie kleur van die klip na 
vore te bring. 
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LYS VAN UITGESTALDE B~ELDHOUWERKE DEUR SAHSON LAKWALA 9 - 19 JUNIE 1977 

Kunstenae1r se 
nommer 

C NDSRvJERP EN 'hEDIUh 

-
1 

4 

6 

10 

16 

20 

32 

39 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

56 

57 

r t . , . t\1 • • k 
.op'~_!_W2 :...LJ:2l.e, spr~n aanvangster 

:nohl~~.1i:. mingerhout 
('n Jong vr~u wat sprinkane met 'n tak doodslaan en 

na diP. kop en pate afgestroop is, die lyfies inryg 
aan 'n skerp stokkic). 

1-:imetl i wa -~S:..!:~<}~, ~ tampblokmal-:.er 
!!l£.~otl~.::ib_~-_e:_, r.andkiaat 

~_igtsel.:e ~v.:_~.:2~at:_~, kaptcin se gesant 
~orotho-mab~ic, 3andkiaat 

~ioraedi, Strikjagter 
morotho·-rt_labelc., s~ndkiaat 

Nolo0i Ha E.l.~r.el_E_, ~.;arur..andjievlegter 

morot.,t_~~!?.c~.?.~ sandkiaa t 

L e 1 o f2, :: r"' d -1. 3 ~-oD.c 1 e dans e r 
lebodl:_, s2cpstccr; 

~aci.mc~~' g~~st8smedium 

l·im:)t~L.~:?~..:2i~!_, h3rdekool 

Ma~og?ra a m~sa~o, seunsgeveg 
~~;.: at:h ~~-~{[~--~;;;:u~vaa lse kiaa t 

t-l(l~ini T, .. a rnalopo ~ rituele danser 
;;w0r.:. 1·1i -;.r;<:!rhou t 

Nusc~L_~_bog~~~' vrcu wat pap opskep 
mn!;~-~.l!-9..:.:, ~.:.i~J. e, s-.~.n :ik~aa t 

Ho}p;:~:·i \i'~. ::'~h~J ~. m~isie met handratel ------ ·-·- -·~·-··- -~-"' 
.~~l ·:x-:-i, minge:::~lot,-:: 

~o·ts·:..-:p __ gg_sela ~ terugkoms vanaf die oesland 
!2£.~:;::~~,:~~~:~, transvs~lse kiaat 

Kch!cbani., krygsman 
oorotho:;~al:: ~le_, s.:tndkiaat 

Hcn\-:i "tv~ le-cchl o, rituele medisynedrinker 
~orothO:~d~.'~ansvaalse kiaat 

l~oledi wa dinonwane, storieverteller 
mohlomi,-;ingcrhout 

...!..miP.j_ vra !.epc~ha, voordanser 
mohlc~~, mingPrhout 

Eienaar/Prys 

R400 

Ds. H.F. Verwoerd 

Lnr. Jo Roos 

Prof. C.W.H. Bos
hoff 

1-:nr. en mev. Swa
nepoel 

Nasko-museum 

Dr. E. Baumbach 

RJOO 

R175 

Rl25 

RlOO 

R125 

R200 

R95 

Dr. W. Schoonbee 

Hnr. en Hev. Stof
berg 
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nommer 

58 

59 

60 

61 

62 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 
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0:\IDERHERP EN HEDIUH 

!:!_oeta_r:.:.~le wn dikhopa, inisianteleidster 
~phahl~~' basterysterhout 

Mona~edi. wa lekaba, beesryer 
mohl c'Tif:--~lingerho~.;t 

Ngai<a~o t?;holla digagare, dolosgooier 
mohl~~i, ming~rhout 

Moit~~.,_~rli, se:lfverv:yt 
E~h~l:la, bzs t: ~~rysterhout 
(Uitbeelclir.g 'Jan 'n Sotho-spreekwoord moenie 

jou c~ otert~lE~ weggooi voordat jy 'n nuwe 
hct niP.! Hie::die ou se haas het weggekom!) 

Mosidi, by die maalklip. 
moh]om~, mingerhout 

Moi5_.~l~mecit v1a lekaba, haastige ruiter 
rro~lorn~., m·~ngerhout 

t!o!~;,ethi ~'1:'1 __ eeu, saadsorteerder 
Torotho -~:;b~ ~.£, sandkiaat 

Mot ;J ~::-:-~~--' vuurmaker 
~-~otho-~_:?.h~~~, oandkiaa t 

1:-~cphiri~?.lcdi, Bet-el 
le~o(:i, scep3teen 

Morafi wn rrokn, man wat mokka-heuning uithaal 
lebodi, ·-;·~~epstc2n 
( mol-:k.:7- hyc sc h0uning is gewoonlik diep in 'n 

gat i~ die grond). 

Nolet'S i \-, zarn'.li, zambi-speler 
~Or;ti.U;~~abele, ~andkiaat 

Nral~-~o l~ola, dolos-uitleer 
~orotho-m~b~le, sandkiaat 

Holed~, kinderoppasster 
leb~0i, sccpstcen 

Seta~~' dror..kie 
lcbodi, scepste-n 

Noleti ua r.1ascmo, lande -oppasser 
lebodi, seepsteen 
(l~nde reo2t teen ape en voels bewaak word) 

Hlogo yc mogologolo, volksmoeder 
lebodi, ~eepoteen 

Eienaar/Prys 

RllO 

R280 

R225 

Nnr. en mev. Stofberg 

R250 

R280 

RlOS 

RlOO 

R200 

RlSO 

Rl90 

R200 

Rl55 

RlSO 

RlOS 

RSO 

7 S/11. . .... 
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75 

76 

77 

73 

·~g 

80 

81 

82 

83 

84 
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CNTWERP EN NEDIUH 

~:.l..£~yakisi3i v7a molato, kwellinge 
mop_i!ne, nopanic 

:·•okhutsi, valdr~sbank 
n1phahla, basterysterhout 

Mokgopedi wa lefole, snuif vra 
mphahJ'!, basterysterhout 

H~it~i_,v~_:":hebol£!, voeljagter 
m:Jhah:!.a, basterysterhout 
( di~- c~~;~. l~ie·~:-ie is spesifiek bedoel om vo·els mee 

dood te gooi) 

Hophuphu_!hi, soenoffer 
~ehahl~, basterysterhout 

t-ioti~- Ha thithimetso, klein tromslaanster 
mrhchl~, bastcrysterhout 
(cii-c-tr.cm se geluid i..s : thi-thi -thi, in teenstel-

ling g~t g~oter trom : thu-thu-thu) 

!J..~hlah).edi \·!a serag~abye, slingerveldraer 
np~ahl~, bastcrysterhout 

Eienaar/Prys 

R85 

Rl60 

R85 

RllO 

R90 

R95 

R 
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By1aag_g: Voorbladfoto in Oggendblad 

10 Junia 12.11 
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OGGENDBLAD 

Swart 

kuns 

Vrydag 10 Junie 1977 

SAMSON MAKWALA'; ·. se ~-~ Makwala, Jfd ;van hierdie 
voorstelling van · 'n toor- ,·:· Noord • Oos Transvaalse 
dokter Js .deel van 'n uft· . ~ · · stam., Js self by die uttstat· 
stalling vali· die IBa Mahlo- '{ ling ceenwoordig waar hy 
stam, waar tradfstonele .ge-~:: besfg is met die beltel en 
brulksvoorwerpe die foku9- · .. hamer. In I§Y kuns plaas 
punt is. Hannelte Bosman ·-.~ · Makwala vera I die gebruike 
het die Nasionale Kultuur· ~··van cUe .stam fn 'n tradJsto
historiese en Opelugmu/· ... nele perspektief. Die ult· 
seum in Boomstraat .besoek, ··-:stalling dour tot 19 Junle. 
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Foto-artikel in Bantu 

September 1977 
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Links: Delikate werk vir geoefende 
hande by die horlosiefabriek. Mamelo
di (W33212) 

Links, onder: Vir goeie vakmanskap is 
deeglike kennis van die gereedskap 
no dig 

Onder: 'n Nuweling by die jaar-oue 
vooropleidingsentrum op Lamontville 
naby Durban waar leerlinge van st. V 
tot st. VIII basiese nywerheidsopleiding 
ontvang as dee/ van hut normale 
skoolleerplan (77-87-15) 

BANTU September 19n 7 
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NEW BLACK ARTIST 

An exhibition of works by the pro· 
mising Black artist, Samson Makwala, 
was recently held at the National Cui-

Oolosgooier (Bone Thrower) by Samson 
Makwala 

tural, Historical and Open Air Museum 
in Pretoria. 

It was held at the same time as a 
cultural and historical exhibition of 
utensils used by the same tribe to 
which Makwala belongs- the ba Mah
lo. 

This tribe is part of the north-east
ern Sotho tribal group and their terri
tory, at the foot of the Transvaal Dra
kensberg, near Tzaneen, is part of the 
Lebowa homeland. 

Mkwala works in two media - wood 
and soapstone. His works express his 
love of his own background and are 
mostly impressions of everyday events 
in the life of his people. 

Samson Makwara purs rne rrmsnmg caucn
es to his latest work, The Woodcarver 

SA Digest 19 
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~ylaag 5 Artikel in Tswelopele 

NovembeLl2,Il 
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