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1

N WOORD

VOORAF

Hierdie studie stel hom dit hoofsaaklik ten
doel om 'n krities-waarderende blik te gee op die versameling petrogliewe van die Transvaal-Museum, gehuisves
Die probleem

in die Ou Museum in Boomstraat, Pretoria.

wat die onderwerp meebring, is in 'n groot mate die van
'n juiste benadering ten opsigte van die graverings.
Die stukke kan nie bloot as los kunswerke gesien word nie.
Vanwe~

die beperkte hoeveelheid voorbeelde kan daar nie

meer as net 'n blik op enkele graverings uit die groat
veld gegee word nie, maar dit geskied met die hoop dat
hulle ons tog iets meer sal leer van die verskynsel en
Omdat een-

van die besondere tydperk in die algemeen.

sydigheid 'n verwronge rekonstruksie van die verlede tot
gevolg sou he, moes daar in hierdie studie voortdurend
rekening gehou word met verskillende uiteenlopende
aspekte.
Om hierdie rede, word daar in die eerste hoofstuk gepoog om die breer agtergrond te skets, sodat ons
daarna die besondere stukke self skerper kan belig.

Na

die behandeling van teoretiese stof in die eerste hoofstuk, en in die eerste deel van die daaropvolgende hoofstuk, kom die versameling self aan die beurt.

Vereers

word daar gepoog om 'n sinvolle indeling te maak, wat egter op verskillende uitgangspunte kan berus.

Daar word

onder andere op aspekte soos die uitvoering en die siening
van die kunstenaars gelet.

In 'n verdere hoofstuk word

die onderwerpgegewens van die petrogliewe bespreek.
Die leser sal telkens in die teks 'n verwysing
na 'n katalogusnommer vind, aangedui as k. en gewoonlik
in hakies.

In alle gevalle is dit 'n verwysing na die

katalogus van die versameling, wat die grootste gedeelte
van die slothoofstw{ vorm.

Die deel van die verhande-

2/.
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lingsopdrag, wat 'n beskrywing van die verskillende
stukke noodsaak, het ook hoofsaaklik in die katalogus
tereg gekom.
Uit die aard van die saak het vele van die
besprekings in hierdie studie veel groter waarde wanneer
dit aan die hand van die bepaalde petrogliewe self geFotografiese afbeeldings voorsien ge-

lees kan word.

deeltelik in hierdie behoefte, maar die meerderheid van
stukke sal alleen aan die hand van die katalogusbeskrywing, en ook nie sander moeite nie, in die Museumuitstalling teruggevind kan word.
Hier wil ek dan ook graag dank uitspreek teenoor die volgende persone wat op een of ander stadium
met professionele advies behulpsaam was:

dr. D.J.L.

Visser, van die departement geologie aan U.P.;
dr. J.A.J. Meester, hoof soogdierkundige van die
Transvaal-Museum;

dr. J.P. Robinson, hoof paleontoloog

aan die Transvaal-Museum;

veral ook mnr. A.P. du Toit,

hoof van die departement Argeologie en Etnologie aan
bogenoemde Museum, vir inligting en vrye toegang tot
sy afdeling;

Mevr. K. Roodt-Coetzee en haar personeel,

vir vriendelike ontvangs aan die Ou Museum;

Mnr. Theo

Marais vir fotografie.
In die besonder wil ek prof. H.M. van der
Westhuysen, hoof van die departement Kunsgeskiedenis
aan U.P., bedank vir sy bekwame en simpatieke leiding
gedurende die hieraan voorafgaande studietydperk.

3/ ...
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I

DIE AGTERGROND VAN DIE PETROGLIE\.JE,
IN DIE BESONDER DIE VAN SUID-AFRIKA

Met hierdie onderwerp betree ons die mees onbekende tydperk in die Suid-Afrikaanse geskiedenis,
naamlik die prehistoriese.

In 'n groat mate het ons

hier ook met die proto-historiese te make, aangesien die
steentydperk in ons land nog lank in die historiese tye
voortgeduur het.

In die studie van die voorgeskiedenis

reik verskillende wetenska,ppe soos Volkekunde,
Paleontologie, Geologie en andere, mekaar die hand.
Voordat daar ingegaan kan word op die kunshistoriese en
-kritiese aspek, moet daar eers rekening gehou word met
die aspekte wat in argeologiese studies gewoonlik die
aandag geniet.

Hierdie agtergrondskildering sal in

die eerste instansie 'n insig moet gee in die omgewing
en die medium, en sal uiteindelik gemik wees op die probleme van datering, en van 'n juiste benadering ten
opsigte van die kuns.
Vanuit die staanspoor moet daar onderskeid
gema~k

kom.

word tussen 'n paar terme, wat herhaaldelik voorFetroglief beteken letterlik 'n inskripsie of

insnyding in klip, en is dus van toepassing op tekeninge
wat in die rots gegrif is.

Dit is hierdie soort

grafiese werk waaruit die versameling prehistoriese kuns
van die betrokke Museum hoofsaaklik bestaan.
Dit word onderskei van werke, waarskynlik uit
dieselfde kultuurvlak, wat op die rots geverf is, en dus
rotsskilderye genoem word.
wanneer daar van albei saam sprake is, sonder
definisie van die medium, word die term rotskuns hier
gebruik.

4/ ...
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Die algemene verspreiding van Fetrogliewe
Die Petro~liewe in die Ou Transvaal-Museum is
0

maar 'n enkele ligpunt uit 'n baie wyer veld van prehistoriese rotskuns.
Soos kartografies aangedui deur
C. ve.n Riet Lowe, 1 ) is die gebiede Vcill petrogliewe en
rotsskilderye in Suid-.:i.frika in hoofsaak heel temal geskeie, en

le

eersgenoemde kunsvorm op sy digste versprei

in die midde1punt van die land.

Dit is die gebiede van

Gr.llikwalPilld-wes,

Suid~wes

Transvaal, en 'n deel van

Bechuanale.nd.

Daar is ook 'n yler verspreiding in

die weste1ike Kaapprovinsie al langs die Oranje-rivier,
en in

Suidwes-~~frika.

'n Enkele oorvleueling van die skilder- en
.
. deur h~ • J • .n.
,. . Goo d w1n
. 2 ) opgemerk 1n
.
graveer t egn1eke,
1s
Griekwalnnd-wes, Vosburg en in die Witteberge.
In Suid-Rhodesie is petrogliewe baie skaars
in vergelyking met die skilderkuns, maar dit kom meer
voor in Noord-Rhodesie.

In die Mosambiek kom rotskuns

slegs in die noorde1ike gebied voor,3)

t~rwyl Tanganyika

'n groot rykdom van beide kunstegnieke toon.

Die

ekwe.toriale gebied - Katanga, die Kameroen en die westelike 3udan - besit ook voorbeelde vs.n rotskuns.
In Noord-Afrika is dacr 'n wye verspreiding
van rotskuns, en albei tegnieke kom soms op dieselfde
tekening voor.

Onder andere tref ons dit so aan in die

4)
Tassl.11. n'tJ·J·er.
.•

n·1e Noor d -A' f r1'k aanse ge b ied strek

van die Atlantiese oseann tot by die Rooi See, en dek die

1.

2.
3.

The Distribution of Prehistoric Rock-Engravings and
Paintings in South-Africa, Archaeological series
no. Vll, 1952.
Our Ea~ly Artists, in Exhibition of Prehistoric ~rt
in Southern Africa, Cape Town, 1946, p.l7 (voortaan
BLRa.!:,.DAS, 1. il., Panorama of Prehistory in HozOJnbique,
S. A. J. \~. , Vol XLV r1aart 1949, pp. 67 sq.
o

4.

© University of Pretoria

LHOTE, H., The Search for the Tassili Frescoes.
Translated by H.Brodrick, Hutchinson of London, 1959,
p.62.
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hele groat woestynstreek.

verdeel in die Mc~hreb-Sahara
en Libies-Egiptiese gebiede.
0
Ver~l

.

.

in Noordwes-Afrika oorhecrs die petrogl1ewe.

6)

Cp die Europese vasteland is -veral Spanje en
Frankryk beroemde prehistoriese kunsseotra, waar die
grootste rotskuns-sametrekking van die Jranko-kantabriese
'gebied, in die Dordogne-vallei in

Fran~yk

Veral

is.

die grotte Combc.relles, La !'"1outhe, Lascaux, Tuc d'
Audoubert en Trois-Freres, is ryk aan petrogliewe. 7)
Bogenoemde is die vernaamste

~lekke

waar pre-

historiese rotsgraverings voorkom.
Reeds in die milieu van die petrogliewe, val
daar 'n groot onderskeid op tussen die Jranko-kantabriese groep ac:n die een ko.nt, en die O·os-Spaanse en
Afrikeanse kuns ae_n die ander kant.

B,y eersgenoemde

is di t hoofso.aklik 'n kuns ven diep spelonke, en die
enigste voorbeelde VBn

11

:Qlein air" kun5, is graverings. 8 )

Die moontlikheid dat skilderye wel in onbeskutte plekke
gemaak is, en as gevolg van die klimaat:somstandighede
verdwyn het, is natuurlik ook nie uitge;Blote nie.

In

Afrika kom die rotskuns hoofsanklik voor op oop vlaktes
of in vlak rotsskuilings.

Laasgenoemd~

word dikwels

met die Franse beno.ming "abris IT aongedui.
In die Europese gebied tref 'n mens beide die
sogenaa.mde "art parietc:.l" en "art mobil ier" nan.

Die

"art pe_rietal 11 of kuns op vaste rotswande en groat

5.
6.

7.
8.

~LIMEN, H., The Prehistory of Africa, translated by
Hutchinson & Co. Ltd., London 1957, pp.358-377.
SCHl~ERA, I., Some Stylistic Affinities of Bus~~an
Art, in S.~.J.W., vol. 22, 1957, pp$504-515.
(voortaan Styl. Aff.).
BREUIL, H., Four hundred Centuries of Cave ~\rt,
trans la. ted by 1'1 .. Boy 1 e , :Sapho , P B_ri s , _~..pr i 1 19 52 .
z;,/..:-_i~J, J .F'. KLEI\'J~G, DE, Faleolitische Kunst in
Europa, iilnsterdrun, H.J. :Faris, 1929, deel I en II.

6/. 0.
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-6klippe, is in hierdie gebied hoofsaaklik beperk tot die
Dordogne, die noordelike Fyrenee in Suid-Frankryk, en in
Spcnje noord van die Cordillern Cantabrica.

Die "art

mobilier", of kunswerke op kleiner klippe en gebruiksvoorwerpe v2n die Steentyd, is feitlik afwesig in die
Caspiese kuns ve.n Oos-Spanje
vastcl2nd.9)

en vnn die .Afrikaanse

In Europa is diG "art mobilier" op klip,

been, horings en ivoor.

Leo Frobenius het die gedagte

ui -L:gespreek dc.t die "art mobilier 11 in die Suide moontlik
op hout w2.s, en dus sou vergaan het • lC)
. J • H • Goo d w1n
. ll)
A.

1 d.1e ln
. t eressan t e op-

m~n{

merking dat die gegrnveerde volstruiseierdoppe, soos
onder andere in die Kalahari gevind, net in oop vlru{tes
voorkom.

In rotsskuilings, waar dikwels skilderye is,

en clie doppe waarskynlik behoue kon gebly het, is niks
van die anrd gevind nie.

Dit kom dus in dieselfde

gebied voor as die rotsgraverings, waaraan dit tegnies
ns.tuurlik oak verwant is.

Die moontlikheid dat di8 gra-

veerders so 'n "art mobilier 11 beoefen het, of eers op
die eierdoppe geskets het, is dus nie uitgeslote nie.
Dit is egter v2nselfsprekend dat alle Steentydperkvoorbeel::,.e daarvon c,l sou vergao.n het.
Die enigste bestaande vorm van prehistoriese
i'c.rt mobilier" in Suid-Afriko., is dio geskilderde
"grafstenen, wat aan die suidelike kusgebiede, dikwels
in verwantsk2.p met die
kom.

ilkombuise~fval" -industriee

voor-

Hierdie stecntyd-kultuur is beter bekend as die

9. SCHAPERA, I., Styl. ~ff. pp.505 sqq.
10. Die Kult urgeschichte .Afrikas, Prolegomena zu einer
historische Gestalt1ehre, Phnidon-Ver1ag, Zurich,
1933, p.l92.
11. Our Early ~rtists, in Exhibition of Prehistoric Art
in Southern ~~frica, Cape Town, 1946, p. 5. ( voortaan
0 • D-. ... '
i_. •

)

7I ...
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-7sogenaamde "kitchen-midden" en bestaan uit skulp- en
ander afvalhope op die strand.
B.

Die Petrogliefgebied in Suid-Afrika
\~anneer

na die verspreiding van die petro-

gliewe op die kJ.?..rt van Suid-.Lifrik& gekyk vvord, val di t
op dat die kuns
.lande v2n

~ie

hoofsaa..~lik

gel::onsentreer is op die hoog-

binnelandse platoo

~s

'n geheel genome,

le hulle min of meer op die sogenaamde periferale hoog1e.nde, wat, saam met die Ka1.s.hnrikom, die groot binne1?-ndse pln.to van Suidelike Afrika. vorm. 12)

Die kaart in

di o reeds e.c:ngehs.s.1de werk van C. van Riet Lowe,

13\1

gee 'n goeie becld van hierdie petroglief-area.
Die gebied wat gedek word dour die betrokke
versameling, kom oor die algemeen in die Hoeveld

voor~

Di t is veral die suidvJestelikc d::: el van Transvaal wat
baie ryk is aan rotsgraverings.
hierdie

versa~eling

Die distrikte wat in

verteenwoordig is, is die volgende:

Bloemhof, Delarey, Hekpoort, Klerksdorp, Maquassi,
Schweizer-Reneke,

C.

Vryburg.

Die Geologie van die gebied waaruit die stukke van
hierdie Versameling afkomstig is
Soos ook by die klippe in die versamoling te

sien is, vorm die potroglief-gebied geologies 'n

eenheid~

Die vernaamste, byna uits1uit1ike medium van die suidwes Transvaalse graveerder, was Bndesitiese lawa van die
Ventersdqrpsistcem.

Dit is deur baie ouer skrywers

vGrkeerdelik as diabQs gcklnssifiseer. 14 )

12.

J .H., E)outhE:rn Africa, a gsographical
stud_;y:, vol. I, physical geography, Cambridge u.r.

i.rJ~2;LLIN:3-TON,

1955, p. 54.

13. Die kaart kom heel agter in die bockic voor.
14. Soos o.a. C. van Riet Lov~e in Prehistoric rockengravings of the Krugersdorp-Rustcnburg area of
the 'I 'rmlsvaal, S. A. J. ~,,; . , vo 1. XLI, 1945, pp. 329-

344, p.331.
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-8Die Ventersdorpsisteem bestaan hoofsaaklik uit
vulkaniese rots, alhoewel sedimente in socrmige dele ook
Die grootste oppervlakte dcur die sisteem

voorkom.

gevorm, is in die betrokkc gebied, waar die amandelsteenagtige rots 'n dikte van ongeveer 5,000 vt. bereik
het.

Hier word die Ventersdorpvlakte gevorm.l5)

Die

kenmerkende am2ndels in die klippe, wet in die vorm van
ligte steentjies of ge.e.tjies waargeneem kan word, word
veroorsa~k

In die gestolde

dour gasse in die magma.

la\v2. laat di t gate en barrels van verskillende grootte,
wat dan deur sekondere minerale gevul word. 16 )
Saam
met die Karoo-doloriet, wat in Griekwaland-wes op
dieselfde kunstige wyse deur die prehistoriese mens benut is, behoort die andesiet tot die diorietfamilie - 'n
klip met 'n fyn tekstuur.
Die Vcntersdorpsisteern kom ook in Bechuanaland, Suidwes en die Kaap voor, in laasgenoemde provinsie bekend as die Pnielreeks.l7)
Die groep klippe in die versameling wat afkomstig is van die Hekpoortdistrik, en moontlik ook
die van Vryburgdistrik, is basics dieselfde soort rots,
maar behoort tot die Transvaalsisteem.

In die omge-

wing.van Hekpoort kom hierdic stollingsrots voor as die
Daspo~

of Ongelukslawa, en vorm saam met kwartsiete

en ander gesteentes die Fretoriareeks van die Transvaalsisteem.

Enkele graverings uit hierdie gebied is op

tuf (hardgeworde vulkaniese as), van dieselfde reeks, en
sal as sodanig

in die katalogus aangedui word.

15. \.J"ELLINGTON, op. cit. , p. 15.
16. Hierdie amandels is duidclik op afb. 35 te sicn.
17. HAMILTON, G.N.G., en COOK, H.B.S., Geology for South
J1.frican Students, C.N .ll. Ltd., S ...;.., third edition,
revised & enlarged, 1954, pp.l91 sq.
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-9Verder in 'n suidwestelike rigting, is die
Griekwaste.d facies von die Trnnsvaalsisteei!l, waarvan die
Ongelukslawo.reeks hier die ekwi vc:tlcnt vm sy genant in
die: Tr81lsve.alse gebiod is.

Hierdie facies dek onder
Barkley-~es,

andere die gebied tussen Prieska, Hay,

Kuruman, T2.ungs en Vryburg, en die petrogliewc van laasgenoomde

dist~ik

is dus oak waGrskynlik op hierdie rots.

18

)

In nl hierdie gebiede, wat hoofsaaklik 'n plat
landskap is, kom hicrdie rots voor as uitsteeksels in
die grond, of sogenaamde

11

Oor die

roches montonecs".

alge:meen is dit 'n klip met 'n gl2.dde opperv1akte.

Ver-

al in die meer westelike dele is dit, moontlik as ge•volg van sy fyn tokstuur, gencig om in cgalige en amper
plat oppervlaktes te verweer.

Vir die klipgraveerder

vorm dit dus 'n byna idenle "tekenple.at".

Alhoewel

hierdie klippe in baie plekke in die veld voorkom, word
grave rings nooi t baie ver van water aangetref niG.
die HartsriviE:r, Schweizer-Reneke,
sametrekking

v2~

.Lian

is daar 'n digte

rotsgraverings.

Die basiese kleur van die klip is blou-gr;ys tot
groen-grys, met 'n kenmerkende rooi-bruin tot swart
kleur aan diG buitekant, wat die gevolg is van verwcring.
H:i.erdie buitenste laag word die patina genoem en ontstaan deur oksid.asie van die ystergehalte van die klip,
hoofsaaklik deur beTiiddeling van water.
gebied, en dus oak hoe meor

weswa~rts

Hoe droer die

ons beweeg, hoe

stadiger is die patinering.
D.

Die Recnvn1 en

Pl~ntegroei.

Volgens ons huidige klimnatstoestandG,

v~l

die petrogliefgebied in 'n veel droer deel as die rots-

18) Ibid., pp. 194 sqq.
10/.
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-10skilderye.

Oor die algemeen is dit 'n deel wat jaarIn die Vryburg- en

liks van lC - 20 duim reenval kry.
Schweizer-Reneke
jae.r.

distrikte is dit ongevcer 10 duim per

In diG teenswoordigc toestnnd kan ons dus qanvaar

dat die patinering hier stadiger as in die mees costelike distrik sal wees.l9)
Die recnval beinvlood ook die pl&ntegroei.
Oor die 2lgemecn is die petrogliewe in die grasland en
die gemengde savanna- en doringveld.

In die meer

westelike gebicd is die k?<.rakteristieke landsknp die
VEtn

wydgespasieerds doringbome, hoofsaaklik kmneel-

dorings en 'n redelike yl grasbedskking.

~;Jes

van Vry-

burg word_ dit semi-woestyngcbied met 'n gemengde Kar.ooveld.2C)
Van hiGrdic

omst2~dighode lei Goodwin 21 ) en

Yilman 22 ) af dnt die petrogliefgebied in die paleolitiese tyd

waarskynli~{

yl bewoon was, en dat die petro-

glief-rykdom veel eerder die vrug van 'n lang bewoning
as van die

skepp~ngs~:tktiwi tei t

van 'n groot bevolking

sou gewees het.
Ons kennis van die weersomstanclighede in
Ploistosene tye is egter uit die aard van die saak onvolledig.

'n Jonger navorser soos R. r}Iason, mcen dat

dit waarskynlik vcel meer ingewikkeld was as waarvan
vroeer skrywers dikwels die indruk gee. 2 3)
Volgens Zeuner, is die klimaatsomstandighede

19. WELLINGTON, op. cit., map III, Mean iillnual Rainfall.
20. Ibid., map IV, Vegetation et pp.299 sq.
21. O.E.i~., p.7.
22. 'vJ~LJ.VL.~.,.N, M., ~he Rock-engravings of Grigualand vJest
.?-.P-~~ Bechu9J1aland, South Africa.
Deighton o.nd Bell,
Cambridge, Kimberley 1933, p.58.
23. Op. cit., p.l2 sqq.
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-11van die suiclelike, droer deol van .Afrika minder gekompliseerd as elders op die vasteland.

Hy deel die

klime.atswisseling hier, soos tog in hoofsa3lc ook elders
in hfrika, in vier pluviale fases wat meer of minder
reenval kan betekcn, nc: gelc:-ng van die bepe.alde streek .
Dit word gavolg deur 'n finale

n~t-fase.

Al hierdie
.. per1o
. d es. 24)
natter tydperke word afgewissel deur droer
Die reenperiodes is soos volg:
Laer Fleistoseen

- Kngeraansc pluviaal.

Middel F1eistoseen

- Kamasiaanse en Kanjeraanse pluviale.

Hoer Fleistoseen

- Gambliannse pluviaal.

Epi-Pleistoseen

- l'1akaliac,nse eerstc post-pluvic:.le
nat-fase.

Resente tye

- Nakuraanse tweede post-pluviale
nat-fo.se.

Hiern~

betrec ons die huidigc toestQ1de.
In bostaende tabc1lering het ons die 1959-

publikasie van dr. J.D. Clark gevolg,

wa~rin

daar met

twee nat-fases afgesluit is, wat volgens Clark nie as
opmerklik verskil1end van die hedendaagse toestand gesien moet word nie.

Die moontlikheid dat die eerste

groat pluviale periodes saaoval met die ystydperke in
Europa, is, volgens hom, nie uitgeslote nie.
noegs~BG

Ma:t.r ge-

grande vir so 'n bewering, wat vnn groot hulp

sou wees by die datering, ontbrcek egter nog tot dusver.25)
Soos later gesicn sal word, het hierdie gelykmatige klinaatstoestande ook sy invlocd op die fauna
gchad.

24. ZEUNER, F.E., Dating the Past, f1ethuen & Co. Ltd.,
London, 4th edition 1958, pp.259-264.
25. The Prehistor' of Southern Africa, London & Tonbridge, 1st published 1 5/, p.3 sqq. (voortann
Prchistory)o
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Saam met hierdie klimaatsindeling, val ook
die kulturele periodes van die vroee mens se verblyf
in Suid-Afrika.

Die Steentyd word in drie tydperke

verdeel - Vroeg-, Middel- en Laat-Steentyd.
Vroe~

26 )

Die

Steentyd strek tot aan die einde van die Kanje-

raanse Pluviaal, die Middel-Steentyd in die Gambliaanse
Pluviaal en die Laat-Steentyd in die Makaliaanse en
Alhoewel B.D. Malan in
NakUraanse nat-fases. 27)

1955 28 ) hierdie kultuuropeenvolging in die Republiek
as effens later voorgestel het, sal ek my in hierdie
studie nog by die gemelde indeling van Clark bepaal.
E.

Die Argeologie in Suid-Afrika en die Pet1·ogl iewe
Waar dit in hierdie studie gaan om die rots-

graverings, is slegs die argeologiese kultuurperiodes
waarin hulle moontlik geplaas kan word, van belang.
Dit is die Laat-Steentyd en moontlik ook die latere
fase van die Middel-Steentyd.
Alhoewel die meeste navorsers die rotskuns
van Suid-Afrika hoofsaaklik

as 'n produk van die Laat-

Steentydperk beskou, is daar ook enkeles wat dink dat
die wortel daarvan tot in die Middel-Steentyd terugreik.
So is daar onder andere H. Breuil, wat in sy verslag oor
die argeologiese werk in Suid-Afrika (1944) die mening
uitspreek.

Hy doen dit na aanleiding van die feit

dat daar 'n groot hoeveelheid klipimplemente uit hierdie tydvak in die omgewing van die petrogliewe gevind is.
Die Royal Society het hierdie gevolgtrekking egter as

26.

27.
28.

Dit mag nie verwar word met die Europese PaleoMeso- en Neolitikum nie, en is 'n suiwer lokale
indeling.
CLARK, J.D., Prehistory, pp. 37 sqq.
The Term Middle Stone Age, in The Pan African Congress on Prehistory, 1953, Chatto & Windus, London,

1957, p. 226.
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-13tentatief beskou. 2 9)
Twee jaar later beskryf C. van Riet Lowe in
'n n.rtikel "The Fossiblc Dawn of Art in South Africa",
twce klipimplemente van die sogenaamdo hand-byltipe.
Die feit dat die handby1e in ruwe visvorms verwerk is,
lei Van Riet Lowe daartoe om 'n moontlik vroee ontwgking
ven die kuns in Bo-midde1pleistosene tyd, nic buite
rekening te 1aat nie.30)

Dit is ook na aanleiding van

uitlatings deur Van Riet Lowe, dat BGttissdie MiddelSt0entydpcrk as die gcboortedatum van die Suid-Afrikaanse
kuns beskou .. 3l)
Die beskouing van Mason, in sy jongste publikasie uitgesprcek, noop egter tot versigtigheid.
Volgens hom ken die mens van die Middel-Steentyd reeds
natuurlike kleurstowwe, maar

da~r

is geen bewys dat hy

dit vir necr as sy perscon1ike grimering gebruik het
nie.

In die teendeel beklemtoon Mason die veel laer

ontwikkc1ingspei1 vcu.1 hierdie nens, in verge1yking met
sy tydgenoot in Europa (waarskyn1ik die Dens van die Bopa1co1i tikun).
hy geen spoor

Anders as in Europa, se Mason, laat
V3.D

kunssinnigheid of van 'n religieuse

be\~ussyn na nie. 32 )
wannecr ons die Niddel-Steentyd, en vern1
die latere decl dnarvan in ocnskou ncem, is danr cintlik
net twee ku1ture wat moont1ik met die petrogliewe verband
kon gehou het.
kultuur, die m.uos

Dit is die sogenaande Pietersburg~rydversprcidc

kultuur

V811

die Transvaal

29. S.A.Arg.B., vol. 1, no. 1, Des. 1945, pp. 5 sqq.
30. S .J.. J ;rJ., vo1. XLII,. Jan. 1946, p. 250.
31. The /~rtists of the Rocks, Red Fawn Press,
Pretoria, 1949, p. 60 sq.
32. op cit., p. 236 et 299 •.
14/ •••
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in hierdie tyd, en die latere Magosiaanse kultuur.
Hulle verskyn ongeveor in die twcede intermodi&re
periode op die tonecl.33)
Wat die eersgcnocmde groep betref, is dnar nog
Sover ons

geen vasgestelde grens van bewoning nie.

huidige kennis strsk, is daar egter beslis nic 'n goeie
verte 0nwoordiging van beidc van hierdie kulture, nsook
'n Kaart

van die Sangoo.anse in die petrogliefarea nie.

opgestel de;ur 1:'1nson, toon fcitlik gecn wcrksplekkc van die
34
Middel-Steentyd in die suidwestelike Transvaal nie. )
'n Enkele Magosiaanse worksplck in die Transvaal, is die
te Mapungubwe.35)
Die kenmerkende eienskap van die Magosiaanse
lmltuur,

~Jdverspreid

elders in Afrika, is dat dit 'n

mikrolitiese en in hierdic tyd dus rewolusionere
kultuur is.

Die datering vnn die Middel-Steentydperk

knn, volgens 'n gemiddeldo Cl4-toctsbepaling, as ongeveer 37,000 voor Vandag tot lO,OCO voor Vandag gestel
word . 36 )
Die nens van die Middel-Stecntyd in SuidAfrika is waarskynlik vanuit die
sapiens.

st~nnspoor

reeds Homo

Mens like oorblyfscls wnt in Tr0.nsvaal gevind

is, en moontlik uit die tyd datcer, is die Tuinplaats-,
Ingwavuna-, okildergat- en Boskop-skedels.37)

Volgcns

dr. Clark, is dit hoofsnaklik die Florisbad-tipe en
~QTIQ

Fhodesiensis wat gedurende die Middcl-Stecntyd in

verskillende tipes ontwikkel het..

Die belangrikste van

33. CLA.RK, J.D. , PrehistorJ:, p. 166.
34. MLSON, R., op.cit., p. 247.
35. CLARK, J.D., Prehistory, p. 187.
36. Ibid., pp. 244 sq.
37· Ibid., pp. 233 sq.
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-15hierdie groepe is wa~rskynlik die Boskopoidc, wat tot
in die Lant-Stecntyd oogcbly het.3 8 )
Tecnswoordig word dit aanvaar dat drrnr 'n
geleidelik& oorgang tusscn die Middol- en Lant-Stecntydperke was.

Dit is egter nog nie duidelik of die mikro-

litiese Mngosiann 'n nuwe infiltrasie of 'n ontwikkeling
uit die Ou Middel-Stecntyd is nie.
Die twee belangrike kulturc van die LaatSteentyd is die .3mithfield en die Wilton.

Oor hulle

oorsprong, betekenis en onderlinge vcrwontskap, was
daar in die verledc veel ceningsverskille, wat selfs in
die mees rcsente publikasies neg nic opgehcf is nic.
In sy opsomming van argeologiese werksaamhede in SuidAfrikB. tot 1935, gee Goodwin 'n goeie beeld van die be.,skouings oor hierdie twec kulture.39)
Die nn&s van die Smithfield-kultuur is reeds
in 1890 dour dr. Kannemcyer gegee in sy "Stone Implements of the Bushmen" . 40 )
Reeds hier word die Smithfield aQD beidc vorms

v~n

die rotskuns gekoppel.

Sedertdien hct die mceste navorsers hierdie gcdagte bly
behou.

Die ondcrverdeling van die Smithfield was aan-

vanklik onscker.

Sommige skrywers stel drie, en ru1der

vier indclings voor.

So is daar onder andere Van Riet

Lowe, van wie eersgenoemde indeling

~in

of meer behoue

gebly het, en Breuil en andere wat vier voorgestel het.
Die indeling van Vnn Riet Lowe is Sni thfield .A., B en C,
net 'n geografiesc variant in Natal, N, wat egter later
as die andcr onderskci is. 41 )

38. Prehistory, p. 167.
39. A Comflentary on the History nnd Present Position of
S.A. Prehistory, with full BibliogrJ.phy, in Bili"1tu
Studies, vol. IX, Aug. 1935, pp. 293-417 (voort~an
Con~entnry.)
·
40. Cape Illustrated Magazine, 1890, pp. 120-130.
41. GOOD'itJlN, ~~.J .H. en V~~N RIET LOWE, C., The Stone ;~ge
Cultures of South _,_ifrico.., in Ann. S .A. Mus., vol.
XXVII, 1929, Neill & Co. Edinburgh.
16/ ..•
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Die mces kenmcrkcnde implcmente van hierdie
kultuur is die sogenaamdc eendbekendskrapcr, wat dcur
Die nnder ir1dr. Kanneneyer 'n ! kuin genoen is. 42 )
plenente wat wyc diskussic ui tgelok het, Gn redelik vroeg
reeds Bet die SRithficld gcsknkcl is, is die Boesnanof geboorde klip of ! kwe gcnoen.
v.:~

'n Groot hoevcelheid

hierdie lansgenoe:cJ.dc klippe, alhocwel nie alr1al

nie, word as kenmcrkcnd van die .Smithfield annvaar. 43 )
Di8 versprciding van die verskillende Snithfield kultuurfases word dcur Clark soos volg uitecngesit:

Die tipicse A was hoofsaaklik beperk tot die

3uidwes-Vrystaat, Noord-Karoo
ook

voorgeko~

die Sui<Ll{us.

en Bechuanalend, naar het

in Wes-Trrrnsvaal en die Oos-Kanp tot aan
Smithfield B is wyer versprei - oor die

hele Oranje Vrystaat en groot dele van die Kaap en
Tro.nsvaal.

C is dikwels gevind in die gebied van die

rotsskilderye, en sknkel moontlik neer ann die wiltonkultuur.
v~n

Verder word ook 'n Smithfield van Natal en

die kusgebied onderskei.

Op hierdie stadiun was

Clark egtcr self nog nie seker wat die kronologiese verband tussen die afdelinss A, B en C was nie. 44 )
Rcvil Mason toon 'n nuwe beskouing oor hierdie kultuur.
on dit in 'n

Hy laat die alfabetiese indeling vaar,
Vroe~,

Middel en Latere ontwikkeling in tc

deel, gebaseer op vcrskille in die etat physique.
Volgens horn. is die implcr.1cnte aanvnnklik groot en sw:-.ar,
maar toon hulle 'n gewcldige ontwikkeling, as dit in 'n

42. GOODWIN, A.J.H., Capsinn Affinities of South
African Later Stone Age Cultures S. ~·... J. W., vol.
22, 1925, pp. 428-436. (voortaan Cap. Aff.).
43. CL1;.RlC, J.D., Prehistory, p. 239.
44. Prshistcry, p.239.
\...
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-17tydsbestek van ongeveer 9,000 jaar in 'n volkome nikroliticse kultuur vcrander.

Die Smithfield-mense hou

van 'n klip r:;.et 'n fyn tekstuur, en verkics die plat
grasvlaktes.

Mason hot egter die vernoede dat hulle

in die Vrystaat meer tuis was as in Transvaal, en hier
4
slegs sporadies besoeke afgele het. 5)
Oor die herkons van die groep verskil Clark en
Mason.

Eersgenoeflde beskou dit as 'n inheemsc ont-

wikkeling op die sentr3lc

pl~to,

min of neer in die gebied
46
van hulle geliGfkoosde klipnediun, 'n verharde skalie. )
Mason, daarenteen, bcskou die Smithfielders ns nuwe
aankomelinge in hierdie subkontinent miskien vanaf die
Katangagebied, waar ook van hulle kuturcle spore gevind
. 47)
lS.
Die Wiltonkultuur het sy nnru1 te dJnke aan

J. Hewitt en is die genant van 'n plaas in die Kaap. 48 )
Alhoewel die ncestc vroee skrywers die

\~il tonkul tuur

ns

'n eenheid sien, behnndel Clark dit in vier streekvariasies, wa.t oor die hele Suid-..:1.frika voorkon.

Die

grootste konscntrasie is egter in die heel suidelike
deel.

Geografies onderskei hy 'n Wilton van die Oos-

Knap, Wes-Kaap, Vrystaat, Suidwes-Afrika en die
Kalahari. 4 9)
Kenmerkend v~~ die Wilton is dat dit mikrolities is.

Die mees uitstnande inplement is die half-

maanvcrnige nikroliet.
dikwels voor.50)

'n Klein endskrnper kom hier ook

Deur die neeste navorsers is die

45.
46.
47.
48.

op.cit., p. 301 sqq.
Prehistory, p. 205.
op.cit., p. 301.
On sever~l Inplements and Ornaments from Strandlooper sites in the Eastern I'rovince, S • .d..J. ~·!.,
vol. ~~III, 1921, pp. 454-467.
49. Prehistory, pp. 129-204.
50. GOOD\.JIN, ~i.. J. H. , South African Stone Implement
Industries, S.L.J.w., vol. XXIII, 1926, pp. 784-788.
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-18Wilton

~anvanklik

gesien.

So is

as 'n neo-antropiese ontwikkeling

da~r

bv. Goodwin en Lowe, wat reeds in

1929 hierdie kultuur beskryf ns 'n nuwe infiltrasie wat,
nn verloop ven tyd, al hoe meer invloed op die Smithfield
uitgeoefen het.5l)

Burkitt handhaaf dieselfde be-

.
t en cpsigtc vnn d1e
. herkons v.m d.le
s k. . ou1ng

-_r.

~vl

lt on, 52 )

en dit word die oorheerscnde gcdngte onder die prehistorici.
Clark is egtcr geneig on die
die Hiddel-

n~

v~xn

van

die Laat-Steentyd as 'n gestadige ont-

wikkeling tc sien, waartoe veral die
lusie

oorsknl~eling

~ikrolitiese

rewa-

Hy sien 'n

die Magosiaan bnie bygedra hot.

tweerlei Qoontlikheid, naaTilik dat die kultuur kon ontstnan het as gevolg v::..n inheemse ontwikkelinge, sowel as
van noontlike eksterne invloede.

Dit is waarskynlik

een van die eerste kenteringe in die opvatting ten opsigte van die herkoms van die '.-lil ton.

Mason gaen egter

nog verder, wanneer hy die noontlikheid van eksterne
invloed ontken, en die wilton suiwer as 'n ontwi.k keling
van die Magosiaan wil sien.53)
Op die oowblik hEt ons dus presies 'n oTigekeerde stc,ndpunt t en cpsigte van dit wat dcur vroeere navorsers net betrekking tot die Laat-Steentydkulturc
gehuldig is.

Die Ssithfield, wnt as 'n inheemse ont-

wikkcling op die binnelandse plato vanuit die Middelsteentyd gesien is, wcrd nou as neo-antropics beskou.
Die nanvnnklik neo-31ltropies gewaande 1viil ton, sou nou
die produk van 'n ontwikkelingskultuur wees.
Oor die verband tussen hierdie twee kulturc was

51. op.cit., p. 176.
52. South Africn's Past in Stone and Paint, Cambridge
University Press, 1928, pp. 89-105.
53. op.cit., p. 289.
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-19In 1929 sion Goodwin en Lowe 'n

daar ook vcle gissings.

groot verskil tussen die Wilton en Smithfield A, en 'n
kleiner manr nog merkbarc verskil ten opsigte van wilton
en Snithfield B.

Tussen wilton en Snithfield C knn
hulle egtsr nouliks onderskei.54 )
M~son behou in bree
trckke dieselfde beskouing

wannecr hy se dat danr by

die latere mikroliticsc fase

so ' n groo t on d ers k e1 d me t d 1e
0

0

diG Snithfield nie Tieer

VQTI
~l

-TO

lt on 1s n1e. 55)
0

0

Die twee kulture ke.n in hoofsaak ns konten:porer, manr
in 'n groot nate geografies geskeie, beskou word.

Aan

die einde van hulle ontwikkeling hier, vnl hulle saan
flet 'n metaalkultuur.
Die rede waarom daar in hierdie studie, wat
spesifiek oor die petroglicwe
field- en

~}iltonkulture

he~del,

juis op die Smith-

ingegaan word, is omdat beide

in die verlede hGrhnP..ldelik as noontlik verwant aan die
Soos aangodui, is

rotskuns in Suid-Afrikn gesien is.
daar reeds in die vorige eou 'n

verb~nd

field en die rotskuns genoem.

Hierna word veral die

verw;~~tskap

van Snithfield

A

tussen die Smith-

en B met die petrogliewe, en

C sowel as die Wilton net die skilderye, hcrhaaldelik
genoem.

So vind ons dit reeds in die oerste redelik

volledige werk oor die Laat-Stcentyd, van Goodwin en van

Van Riet Lowe.56) In 'n artikel in die Star, 1932, maak
lnasgenoende melding vqn 'n tegniese verwontskap tussen
die petroglicwe en die sogenaamde

~

kwe-klippe, 'n oor-

eenkoms wnt Eugene Mnrais ook sou opgemerk hct.
ewolusie

v~n

Die

die ronde deurboorde klip sou n6u verwant

wees aan die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse rots54. op. cit., p. 181.
55. op. cit., p. 329.
56. op. cit., p. 7, 155 et 166 sq.
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kuns, 'n bewsring wat Vnn Riet Lowe egt cr nnak sander
on dit te omskryf of illustreer, sodat die werklike be-

tckcnis daarvan vir my nic duidelik is nie. 57 )

M.C. Burkitt sien 'n verwantsknp tussen die
Ho8r en Laer Smithfield en die graverings

a311

die een

kant, en wilton en die rotsskilderyc nan die ander
kant.5S)

In 'n interessante:: beskrywing van gegraveerde

volstruiseicrdoppe in die Upington-distrik, meld
I. Rudner, dat daJ.r hiermec sae.B ook klipir:1plemente van

Smithfield B gevind is.

Volgens vondse in Sald8nhabnai

is dieselfde kunsvoorwerpe net die Wilton geassosiecr. 59 )
Dit herinner dndelik aan die reeds genoende opDerking
van Goodwin, dat hierdie vorn van "art mobilier"
moontlik noue verband knn hou met die gravures op rotse.
In 1959 sien Clark veral 'n groat verwantskap
tussen die gravcrings en S:oithfield B, en die skilderye
8n die sogenaamde Vrystnatse wilton. 6 0)
'n Vecl meer terughoudende opTierking in verband net hicrdie kultuur-assosiasie vind ons vandag by
Mason, wanneer hy onder andere se
A

fl

•...• the paintings

or engravings we may dubiously associRte with the Snith. ld
f 1e

peop 1 e ..•. n61)
Nog enke1e slotopmerkings dien in hierdie ver-

bnnd gemQak te word.

Daelr is ryk Smithfield industriee

in die Bosworth- en Hekpoortgebiede, bcide waarvan vo1op
.
h c t , 62 ) en wanrvc.n 1 nasgeno0md e d.1strik ook
gro.ver1ngs

57.

58.

59.

60~

61.

62.

Those BushTien Stones, June 25, 1932, p. 6.
op. cit., p. 27 sq. et 104.
Decorated ostrich egg-shell and stone implements
frofl the Upington arcQ, S.A. Arg. B., vol. VIII,
no. 31, Sept. 1953, pp. 82-84.
Prehistory, pp. 203 et 209.
op. cit., p. 328.
Ibid., p. 303.
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-21M.i. is

in die betrokke verse~eling vertcenwoordig is.

eli t red.clik betekenisvol dat daar skynbar~.r geen egte
S~ithfieldkultuur in Suid-Rhodesio

was nie, 'n gebied

wat ook feitlik geen naturnlistiese petrogliewe besit
nie.

Die enigste dergelike voorbeeld wnt tot dusver,

saver ann ny bekend, hier gevind is, is die van 'n
kDl!leelperd.

Verdere graverings in die gebied,

hoofs~ak-

lik die van voetspore, is aan die wiltonkultuur gekoppel. 6 3)
Hierdie geografiese sanchcmg ma.g egter
bloot toevallig wees, en sou nie 'n finale oordeel regverdig nie.

Dit bly, in die teendeel, opnerklik dat

R. Mason se verspreidingskaart van die belangrikste
Smithfield werksplckke in die Trgnsvaal feitlik geen
industrie in die suidwestclike deel van die provinsie
. 64)
t oon nle.

F.

Die SkeRpers van die Rotskuns in Suid-Afrika

Alhoewel ek in 'n groot nate wj.l samnstem
met Schofield6 5) en Van Riet Lowe, 66 ) dat die etniese
vorband

vr~

sekere kulture nie altyd ns afgeslote en by-

pc sscnde eenhede gesien kan word nie, kan die verskillenQe beskouings op hierdie gebied nie heeltemal oor die
hoof gesien word nie.

Daar is mGt die ontwikkeling vrrn

die Argeologio in Suid-Afrika vele en uiteenlopendc
teoriee gevorn in verbnnd met die fisiese geaardheid
van die

~ense w~t

vir hierdie verskillcnde kulturele

oorblyfsels verantwoordclik was;
mate hipoteties.

n.i. is dit in 'n groot

Dit val buite die bestek van hiordie

63. JONES, N., The Prehistory of Southern Rhodesia,
Museun Menoir no. 2, Cnflbridge U.P. 1949, pp. 65 sqq.
64. op. cit., p. 304.

65. Primitive Pottery, S.A. ~rgeologiese Vereniging,
Handleiding reeks no. III, 1948, p. 25 sq.
66. Those Bushman Stones, op. cit., p. 6.
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-22studie om al die gedagtegange te behandel, of om self
Hier word dus

nog 'n hipotese daaraan toe te voeg.

slegs enkele.menings as verteenwoordigend van die verskillende gedagterigtings bespreek.
Die bespiegelinge oor die herkoms van die
kunste en wapenkulture, kan in hoofsaak in twee strominge
ingedeel word.

Aan die.een kant ·is daar die groep, waar-

onder baie ouer skrywers, wat verskeie vreemde en eksotiese invloede verantwoordelik wil
kultuurverskynsels.

ma~~

vir

pla~slike

So is daar onder andere Theal,

wat die Boesman as die skepper van die rotskuns, en verwant aan die Egiptenare en prehistoriese Europa-bewoner,
beskou. 6 7)
Victor Ellenberger probeer ook 'n fisiese
verwantskap. tussen die Boesman en die Egiptenare aantoon.68)

Dr. S.P. Impey, in 'n verwoede aanval op

die idee dat die Boesmans ooit kuns kon geskep het, sien
Aurignaciese Grimaldi as ons vroegste kunstenaars. 6 9)
Breuil en Dart sien hier onder andere die spore van 'n
Nordiese of 'n Nilotiese ras.70)
Hierteenoor is daar die soms meer nugtere, maar
nie minder verwarrende, beskouings cor die paleontologiese oorblyfsels, die inheemse rasse en hulle moontlike onderlinge verhoudings.

As gevolg van vroee kon-

tak met die Boesmans, is daar aanvanklik aanvaar dat
alle rotskuns deur hulle geskep is.

Sommige vroee

navorsers, soos onder andere Holub7l) en Stow

67. THEAL, G. McC., The Yellow and Dark~pkinned People
of Africa South of the Zambezi, Swan Sonnenschein
& Co. 25 Hihj Street, London, 1910, pp. 5-11.
68. La Fin Tragigue des Bushmen, Amiot Dumont, Paris,
1958, pp. 25 sq.
Origin
of the Bushmen and the Rock Paintings of
69.
South Africa, Juta & Co., Cape To~m &Johannesburg,
1926.
70. ALBERTO, M.S., Further Evidence Towards the Identification of Presentday Survivors of Breuil's
'vanished race' and Raymong Dart's 'Nordic race'.
S.A.J.W., vol. 54 no. 5, Apr. 1958, pp. 93-96.
71. Sieben Jahre in Slid-Afrika, Wien, 1881 (2 Bande)
; ••.
pp. 469-470, (2 er Band).
23
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-23het skynbaar geen twyfel daaroor nie.

Stow deel die

Boesnans in twee groepe;

die beeldhouers en die skilders,
wat geografies hoofsaaklik geskeie is.7 2 )
Ook Mary
Wilman sien die skeppers van die twee kunste as verskillende menstipes met verskillende uitgangspunte. 73 )
Lebzelter,74 )

Obermaier en Kuhn75) en

J.D. Clark dink onder andere dat 'n bepaalde deel van
die kuns aan die Boesmans toegeskryf kan word.

Clark

sien ook die Hottentot en Bergdama as moontlike rotskunstenaars, maar dit geld, saam met die Boesmanwerk,
slegs vir die laaste fase van 'n artistieke tradisie
wat sy wortels veel dieper in die verlede het.
Op paleontologiese gebied is die Modderrivierman deur Van Riet Lowe as 'n moontlike Smithfieldkandidaat na vore gebring.

Volgens

ho~,

sou die

menstipe 'n gedegenereerde Boesman wees, ongeveer soos
die Masarwa van die Kalahari.7 6 )
Dit is egter nie my doel om in hierdie studie
dieper in te gaan op die ontwikkeling van hierdie beskouings nie.

Waar dit hoofsaaklik gaan om die kuns

self, is moontlike outeurs, alhoewel betekenisvol vir
die korrekte interpretasie van die kuns as sosiale verskynsel, hier van sekondere belang.
Ten slotte dien gemeld te word, na aanleiding
van die onlangse publikasies van Clark en Mason, dat die
gangbare opinie die mense van die Laat-Steentyd onder
die sogenaamde Khoisan of Boesman/Hottentot groep klassi-

72. The Native Races of South-~frica, London, 1905.
73. op. cit., p. 53.
74. Die Vorgeshichte von SUd und Slidwesafrika, Leipzig,
1930, PP• 112 sq.
75. Bushm.an Art, Oxford U.F., pp. 3 sqq.
76. The modder River f1an and his possible Relation to
the Smithfield Industry, 3 ... J. 'J., vol. XXIII,
1926, pp. 887-891.
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-24fiseer.

Clark77) bekleTitoon dit egter dat die sekerheid

waarmee die latere werk as komende van die Boesmans beskou kan word, nie in dieselfde mate vir die vroee
werk (dus veral die petrogliewe) kan geld nie.

Maar

daar is geen rede om die moontlikheid te verwerp dat die
Boesmans se verre voorouers vir laasgenoemde werk ver, .·

© University of Pretoria

antwoordelik kon gewees het nie.

Mason7B) kom selfs

tot die gevolgtrekking dat die Later Smithfieldmense
Boesmans was.
On met een sin die voorafgaande saaB te vat:
dit wil voorkom asof die algemene opinie ten gunste is
daarvan dat Boskopoide of Boesmanoide die skeppers van
ons petrogliewe was.
G.

Die Probleem van die Datering van die Fetrogliewe
Saam met die vraag na wie die skeppers van

ons petrogliewe was, val ook die probleem van die ouderdom daarvan.

Soos uiteengesit in die inleiding tot

Rock Paintings in Africa, is dit in Suid-Afrika baie
moeiliker bepaalbaar as in Europa.
Die koolstof· 14-toets in die Transvaal het,
soos reeds geneld, die einde van die Middel-Steentyd op
ongeveer 10,000 voor die huidige tyd gestel.

Die Laat-

Steentydperk strek dus waarskynlik vanaf hierdie tydstip
tot ongeveer 900 jaar gelede, toe 'n metaalkultuur langs
die klipkul tuur op die Suid-;l.frikaanse ton eel verskyn
het.79)

In werklikheid het die Later-steentydkultuur

in die hande van die Boesmans tot in ons dag voortgeduur.
Kronologies gesien is dit dus nie suiwer prehistories
nie, maar ook protohistories.
77. op. cit., p. 302 et 328.
78. Op. cit.
7 9 • M.A.SON , R. , op • cit • , pp • 30 3 e t 374 •
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-25'n Meer eksakte datering van die kunswerke
self, soos ly\fat in die Europese grotte gedoen kon word,
is hier uit die

Veral by die graverings is daar

~Jessie.

geen lae met koolstofhoudende voorwerpe en voorbeelde
van "art mobilier" wat 'n kronologiese verwantskap tussen
die argeologiese strata en die kunswerke kan aandui nie.
In die suidelike area is daar ook nerens 'n deel van 'n
gravering deur 'n argeologiese laag bedek nie.

Die

enigste voorbeelde hiervan tot dusver aan my bekend,
is die van die gravures in

~ie

Solwezi, Noord-Rhodesie.

Hier is 'n deel van die gra-

Chifubwa-skuiling naby

verings bedek deur die sogenaamde Nachikufu I laag,
waaraan 'n radiokoolstofouderdom van 4359 tot ~ 4250 v.C.
gegee is. 80 )
Die moontlikheid van kontaminasie en
gevolglike valse ouderdonskatting, is hier egter nie uitgeslote nie.
Die uitbeelding van uitgestorwe diere het in
Europa ook 'n aanduiding gegee van die relatiewe ouderdom van die rotskuns.

In Suid-Afrika het ons fauna

egter vir baie lank min of meer onveranderd gebly, in
elk geval na die helfte van die Bo-pleistoseen. 81 )
Die. onderskeid tussen die huidige diere en resent-prehistoriese diere is waarskynlik ook hie so groot dat die
uitbeelding van laasgenoemde in die kuns duidelik herkenbaar sal wees nie.

Daar moet bowendien veel ruimte

gelaat word vir onduidelike tekenwerk.
Daar is egter al verskeie pogings aangewend om
somBige voorstellings op die petrogliewe te korreleer
~et

uitgestorwe dieresoorte.

80. DART, R.A., Rhodesian engravers, painters and pigment
miners of the fifth nillenbium B.C., S.A.Arg.B.
vol. VIII no. 32; Des. 1953, pp. 91-96.
81. CL1~, J.D., Prehistory, p. 260.
26/ •••
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-26Wat die petrogliewe in die Ou Museum betref,
is dit veral Herbert Lang wat 'n reeks artikels in die
verband geskryf het,

Onder ondere sien hy in bepaalde

stukke 'n sogenaamde kortbek-mastodon (k.71A intermediere mnstodon (k.67), reuse uitgestorwe buffel (k.49,

51 en 64), 'n reuse uitgestorwe perd (k.80) en 'n
mammoet (k.63). 82 )

Van die meeste van hierdie tekeninge

bestaan daur muurfotos in die museum.
Die twee uitgcstorwe diere wat om hulle moontlike weergawe in di.e rotskuns die meeste aanda3 geniet
. het, is die buffel, Homoioceras (vroeer bekend as
Bubalus) bainii, en Eguus helmei (vroeer capensis).
In sy pamflet oor die verspreiding van rotskuns in
Suid-Afrika, 8 3) gee Van Riet Lowe 'n skets van wat hy
noem 'n Bubalus (Homoioceras) antiguus op die plaas
Doornkloof, Krugersdorp-distrik.
Mary Wilman 84 ) maak
melding daarvan dat twee van die gravures uit die betrokke Museum-versm1eling, 'n buffel- sowel as 'n
perdtekening, groot belangstelling geniet het tydens
die besoek van die 'iBritish Association".

Die paleon-

toloe het die buffel byna met sekerheid as die uitgestorwe voorbeeld geidentifiseer.

Wilman beskryf die

betrokke stukke nie, naar neld dat die perdtekening van
Delarey afkomstig is.

Ek vernoed dat die bepaalde

tekeninge k. 49 en 80 is.
waarskynlik die enigste fisiese kenmerk wat
sommige prehistorici daartoe noop om die identifikasie
van Homoioceras te waag, is die besondere horing-omvang
van die uitgestorwe dier.
82.

By die baini-soort groei

South-Africe.n Stone Age Sculptures of
Mastodons, Ill. London News, July, 13, 1929.
83. Op. cit., p. 57.
84. Op. cit., voetnota p. 37.
~.Jonderful
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-27dit veel meer reghoekig sywaarts as by die bekende
Kaapse buffel (Syncerus caffer).
Oor die vraag of hierdie graver~ngs werklik
bedoel wns as uitbeeldings van hierdie diere, sou ek
my nie wou uitlaat nie.

Daar is dikwels soveel on-

duidelikheid in die tekeninge dat 'n aanduiding van
selfs die genus, slegs by benadering herken kan word.
On hierdie rede sal ons waarskynlik nooit met sekerheid
kan se watter diere hier as kunstenaarsmodel gcdien het
nie.

Dit blyk dus duidelik dat ons fauna nie so 'n

goeie grond vir datering bied as die Europese nie.
Fatinering is 'n verskynsel wat in Suid-Afrika
dikwels gebruik is om die relatiewe ouderdom van petrogliewe en steenwerktuie vas te stel.

In sy studie oor

die Vosburg-petrogliewe, noem Goodwin 8 5) verskeie faktore
wat die patinering van die gegraveerde klippe beinvloed.
Die belangrikste faktor is, volgens hoc, die diepte van
die oorspronklike insisie.
k~ip

Indien die patina van die

tot op die blou-grys kern afgeskraap is, sal die

awond" gou begin genees, naar as die insisie vlak,
en net die boonste deel van die geroeste oppervlak verwyder is, sal die herstel van die lagie stadiger wees.
'n Verdere belangrike faktor is die van water.
Hiertoe dra by die reenval van· die streek, die ligging
van die klip en die rigting van die wind.

Die

dreinering van die klipoppervlakte sal dus baie te doen

he

net die spoed waarteen 'n tekening gaan verweer.

Die tegniek van die tekening sal waarskynlik ook 'n rol
speel.

Dit is dus Doontlik dat die fyn insisie gra-

verings vnn die Magaliesberggebied water nie so lank

85. Vosburg, its Petroglyphs, Ann. S •.A. Nus.,
vol. TLIV 1936, pp. 166-169.
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-28sal hoti nie, en dus stadiger sal patineer as die wat in

.

.

86) 87)

Aan

'n sterk en diep piktegniek u1tgevoer 1s.
hierdie beskouings van Mason sou ek wou toevoeg dat die
lyngraverings in 'n natter de2l voorkofl as die gepikte
stuFJ{e van bv. Schweizer-Reneke,

en dat 'n patinering-

vergelyking tussen die twee tegnieke dus lank nie 'n eenvoudige saak is nie.
Daar is onder navorsers verskil in opinie flet
betrekking tot die speed waarteen die klippe verweer,
en die gevolglike toeskrywing van 'n hoer of laer ouderdon.

rfur. A.F. du Toit, hoof van die departenent

Argeologie en Etnologie van die Transvaal Museun, beskik
onder andere oor foto's wat 'n aanduiding gee van hoe
verbasend vinnig 'n betrokke grnvering in 'n tydperk van
ongeveer tien jaar verweer het.

Indien dit so is - en

ek het geen gegewens om die teendeel te bewys nie - kan
'n mens skepties staan teenoor die opvatting vnn

ien~~d

soos byvoorbeeld Mason, wat geneig is on die ooontlikheid van 'n vinnige verwering te verwerp en 'n baic hoe
ouderdom aan die oudste graverings toe te skryf.
Bogenoende opnerkings oor die patina, dui daarop dat dit nie, soos dr. Holm dit wil he, " ••• ein
untrUgliches Kriteriun •.•• " is nie, naar dat dit as 'n
basis vir dntering net die uiterste versigtigheid gebruik
noet wora. 88 )
Waar die petrogliewe van 'n bepaalde streek
in situ bestudecr word, kan dit, soos in die geval van
86. Die lyninsisie en piktegniek onderskei hulle van
melca2.r hoofsaaklik daarin · dat eg. deur r:iddel van
'n aaneenlopende lJ~insnyding uitgevoer is, en lg.
deur los merkies wat ingepik is. (In 'n verdere
hoofstuk word dit vollediger bespreek).
87. Op. cit., p. 344.
88. Die Felskunst Sudafrikas, Sonderdruck aus dem
Bericht tiber den V. Internationalen Kongress fur
Vor- und Frlihgeschichte, Hamburg 1958, Verlag Gebr.
Mann, Berlin, 1961, p. 393.
·
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-29Goodwin se studie te Vosburg, 'n relatiewe kronologie
Sover dit die betrokke versaTieling aanga2n,

aandui.

kan die patina naar net 'n baie vae en beslis geen onfeilbare aanduiding wees v2n die vroeere of later ontstaan van 'n werk;

veral daar die herko~s van slegs 'n

beperkte a&ntal van die klippe bekend is, en geeneen
neer in sy oorspronklike stand te besigtig is nie.
'n Relatiewe kronologie is dus buite die kwessie.

'n

Verdere benoeiliking van hierdie probleen is die feit
dat die patina dikwels bederf is, vernoedelik deur olie,
aangebring deur fetograwe en andere, wat die tekeninge
Hierdie gebruik het etlike

duideliker wou afbnken.

klippe van alle verdere waarde vir wetenskaplike ondersoek ontnecn.
~iddel

In sownige gevalle is daar net dieselfde

op kunsnatige

~JSG

gepoog on finaliteit te ver-

leen aan dit wat deur die kunstenaar as 'n blote suggestie op die klip gelaat is.

Hierdie hinderlike

nvoltooiing" van 'n petroglief versluier vanselfsprekend
die oorspronklike bedoeling

die kunstenaar.

v~~

In die

I

bespreking

v2~

die Museuet-versameling sal die betrokke

verskynsel nadere anndag geniet.
H.

Die noontlike Dryfvere wnaruit hierdie Kuns
ontspruit het
Hierdie bclangrike vraag het hom in die studie

van die prehistoriese kuns dikwels laat geld, omdat
dit

inderd~ad

ook sy kern raak - die doel en betekenis

daarvan.
In hierdie vcrband is daer veral twee belru1grike gedagterigtings.

Die een groep sock die notiewe

agter prehistoriese kuns in 'n
utilistiese doelstclling.

~agies-religieuse

en

Die ander groep sion dit as

die resultant van 'n blote estetiese gewaarwording - 'n
vroee ui ting ven "die kuns o.o die kuns".
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-30Volgens G.B. Brown is laasgenoeD.de standpunt
'n ortodokse een, en hct die ander beskouing op grond van
meer onl2ngse ontdekkings ontstann.

Brown sc boek ver-

skyn egter reeds in 1928, en dit wil ny voorkom asof
die nagics-utilisticse standpunt lank nie Beer nuut is
nie.

Veral onder nrgeoloe en volkekundiges het dit die

oorheersende

uitg~~gspunt

Volgcns Brown se be-

geword.

spreking ven die toenmaligc posisie, is die nagiesutilistiese idee in Engeland en Frankryk minder algeneen
nanvaar, en in Duitsl~d ncer. 8 9)

Die opinics tot ny

bcskikking toon nin of meer dieselfde st;md van sake.
wat die ;3uid-_:.frik::tanse kuns betref' is da3.r
bv. Holm, wat in verskeic pub1ikasies getoon hct dn.t hy
hon by die nagici

sk~ar.

3o skryf hy onder andere die

los pi}nrrerke op diG petrog1iewe toe
doding van die dior

~et

C\an

'n ri tuele

die oog op 'n suksesvolle jag.

Hy neld dat doe1bewuste beskadiging v.qn die petrogliewe
. k~oppc geml·k lS.
· 90)
vera 1 op d le

OberLJ.Pl·er
en K·lihn"
~

staan ook op die magiese agtergrond van veral die
skilderye, nnar se egtcr dat daar geen bewys is vir die
godagte dnt die Boesoans op die ski1derye of greverings
geskiet het nie. 91 )
Johnson sien die nceste prehistoriese kuns ook
in die 1ig, en" ••. not the expression of a delight in
art •..• "9 2 )

Cok Leo Frobenius gaan vo.n hierdie stand-

punt uit w.mncer hy handel oor die kulture in J. . frikn.
BRO~,JN, G. B., The i~rt of the Cave D\·.rcller, John
Murray, ~lbernnrle Stre~t, W.I., London, 1929,
pp. 142 sqq.
go. Dating our Fetrog1yhs, S • . :.... -L~rg. B. vol. XIII no. 49,
1958, p. 34. Sud&frikanische Felskunst, herausgegeben
&ls Beilage der Eich£, 1957.
Die Felskunst SUdafrikas, op. cit., p. 396.
91. Bushnan Art, Rock . Io.intings of South-·~·Jest-~ifrica,
Humphrey Ni1ford, Oxford U.F., p. 61 et 57.
92. The Prehistoric Period in ;South ..:.~.fricc, Longmans &
Green, London, 1910, p. 11.

89.
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-31In !1Kadsinu Dsangara stel hy di t onder andere so····
"Der magische Griff gestaltet veristisch, der mystische
Ausdruck SYflbolisch".93)

Ook Battis en Clark sien die

diere wat uitgebeeld is as moontlike stantekens of
kultiese diere.9 4 ) 95)
Nic nl hierdie persone huldig noodwendig 'n
censydigc standpunt soos Holm en Frobenius nie, wnt hulle
hele benadering vnn die kuns op hierdie opvatting fundeer.
Dorothea Bleek, wonneer sy veral oar die Boesnanskilderye hand.cl, sien 'n geestelikc interpretasie
da2rvnn as vre8!.2d aan die aard vnn die BoesBan.

Volgens

haar is hy veels te ligsinnig vir sullce ernstige bespiegelinge oor die mngiese bcheersing van die natuur.
Sy wil nic aan

ho~

gecstelike ingesteldhede w.?lt meer by

beskaafde rasse sou pas, toeskryf nic, want

11

•••

attenpts to fathom his ains, and the influences

in our
governin~

hin, we should not forget the large part pleasure, and
the

se~rch

for pleasure, plays in the life of primitive

people ... u9 6 )
Ook Goodwin sien die

eersgenoe~de

magiese

teorie as" .•.• much overworked synpathetic nagicn, en
is oortuig dat die suiwer genot vnn skeppingsvaQrdigheid

I

hierdie kunstenrrars in 'n groat nate geinspircer het.97)
De Zwnan, wnt verJl skryf oor die Europese prehistoriese

kuns, aanvaar die towerelement as 'n m.oontlike gedeelte93. Op. cit., Band I p. 24. Vir sy st~dpunt in die ~1geneen sien ook: Die Kulturgeschichte ~frikas,
Prolegonena zu einer historische Gestnltlehre,
Pheidon-Verlag, ZUrich, 1933 •
94. .:"!.rtists of the Rocks, Red Fawn ?rcss, Box 706,
~r0toria, 1949, p. 29.
95. Prehistory, p. 269.
96. 5tow & Bleek, Rock Faintin s in South ~fricn,
Methuen & Co, London, 1st published 1 30, p. ~c:.cv.
f'iethod
in 1-rehistory, S ...'i . i .. rch. Soc. Hendbookseries
97.
no. I, 2nd edition, Cape Town 1953, p. 127.
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-32like oorsprong vPn die lDJns, maar sprcck andarsyds sy
oortuiging ui t in die~

wocrG.c

vnn b::lonon Reinach:

" ••••• Il y a aurait benucoup d6xaggeration
que 1 a

n~gic

est

1~

a pretendre

.
d c 1'ar t • a98)
source un1que

So is clao.r verskcie skrywers wc.t albei beskouM
• -•1
99) ,
n plek gun, soos onder ander8 11ary
~-Jl ra..w
lCO)
101)
.
102)
G.B. Brown
, Henri Breuil
, en Henr1 Lho t c
•

ings

'

A

\Jiltlan :.sotiveer he.ar beskouings

V(ill

naderby, wo.nneer sy

se do.t die c:lgc:c.ene ko.rnkter van die petrogliewe vaels
te

sa.cl~lik

is vir m.c:.giesc kuns, en wau.rsl\:ynlik net 'n

betreklik nugtere weergnwe v2n 'n
is.

w~argenonc

werklikheid

Sy wil egter ruiDte laat vir ongewone notiewe won·

neer die versk;J-nscl v2.n pnlinpseste hor: voordoen, ·veral
in 'n gebied was.r nog

b~1ie

"skoon" klippe oor was on op

Niskisn sou Good\1in se gedagte van
lokaliteitstro.disie in hi:;rdie verbend 'n verduideliking
kan wees, d.w.s. dat dit 'n sielkundige ccrder as 'n
religicuse Doticf ondsrliggend kon he. 10 3)
Brown
OL:!.

g:-:::,
"'
...,

' in acl..lJ.slui ting net Breuil,

clat

kuns

dio kulticse betekenis dac-.rvan, nie sou kon on'tstaan
,,

sender dat kuns oc die kuns ccrs
ontst~an

dr~ar

wns nie.

by die prehistoriese nens, sc hy, neer

Die kuns
~s

ge-

volg vc.n 'n sensitiwiteit vir vorn, betlr1ns en orde, as
uit 'n bloto

pogi~g

tot natuurnabootsing.

Hierdie feit

word, volgens hon, duidelik geillustreer in die ewolusic
van die klipwerktuic.
:1rtistios.

Die primere motief w&s dus

Towerkrng en bygeloof,. nog al tyd. 'n newe-

98. Op. cit., deel II, pp. 67-69.
99. Cp. cit., p. 54, 64 sq.
100. Op. cit., pp. 10 sqq., 261-264, 142-157.
101. Four Hundred Centuries of Cave Art, Sa.pho Faris,
Hoofstllic ocr Origin of Art.
102. Op. cit., p. 60.
103. 0.~.~-:..., p. 15 sq. (Dit is dn::'.rdie onvsrnydelike,
eg-r:1enslike drDng tot n2.-o..ping wat vo:roorsa2-k dat
so bai8 stlli{ke in 'n bepaul~e g2bied stilisties
verwc..mt is.)
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-33produk van die nensdon, spreck hier nie die laaste woord
nie.
Ek stem egtcr nie saan net die siellcundige

splitsing van die skeppingsaktiwiteit wat Brown skynbaar
as 'n oplossing vir die probleen aenbied nie.

Vol gens

ho:o sou clie oorspronklike dryfvecr van die kunstenaar
mRgies en sy benutting vrill die kunswerk kulties wees,
terwyl hy in die skeppingsRktiwiteit self op 'n suiwer
Dit bly

estetiese genot gekonsentrcerd sou wees.

hipoteties, en die betrokke kunstennar sou, indien hy ons

'n onderhoud kon toesta.an, waarskynlik self nooit tot
so 'n analise kon gekom het nic.
My persoonlike indruk is dat die styl van die
petrogliewe, in die bcsonder die stukke hior ter sake,
'n te nugtere QtBosfeer adem om die slnaf van 'n intense
religieuse diktnat te wees.

Die kuns in dicns vnn 'n
;indersyds sou

idee buite homself, is sclde spontann.

ons miskien ook kon aanneen dat die "godsdiensl! van hierdie nensc so ongekoBpliseerd was, dat die onderskeid
tussen simbool en werklikheid vir hullc nie bestoJm nie,
en alles as die natuurlike aanvanr word.
Holm die prchistoriesc kuns beskryf as

11

\.Janneer E.
•••

sine quo

non dcr Existenz in fii ttelpunkt nller Notwendigkei t
104 )
• ••
If ,
b el• d en UrJagern

agn.

1
ra~~

h y noon tl•1 k

t

•
n waarh eld

l·Jan.rskynlik was 'n ongedifferensiecrde lewens-

struktuur kenmerkcnd van die prehistoriese nens en
moet dit in gedagte gchou word

o~

sy kuns reg te verstaan.

Die nenslike gees en sy produkte ontwyk egtcr altyd 'n
konsekwente klnssifikasie en ek self sou nie wou probecr om
die dryfvcer van 'n

kunstena~r

van sy styl af te lei nie.

c

104. Slidafrikanische Felskunst, op. cit., p. 1.
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Saan net hicrdie teorctiose probleem,
meer pr2-ktiese.

'n

Soos onder nndere ook dcur von Sydow

ra2.kgesien, ko!Jl daar van die k'Ult van die magici dikwels
besware teen 'n kunskritiese ondersoek na die prehistoriese kuns.
sou ontstaan

h~t,

Ondat dit uit misties-magiese inpulse
sou d.i t bui tc dio terre in van die l<uns-

wetenskaplike vnl.

Von Sydow sc nening is d::..t " ••• fUr

die rein asthetische

Bctr~chtung

nur die formele

Einstellung und Bev1ertung Recht .... " het . 10 5)
Die pr€historiese kunstenaar nog waarru{ynlik
in die eerste instansie as priester of jagter sy kuns
geskep het, nnnr hy hct tog van suiwer plastiese middele
gebruik gemaak, en die nnnlise van hierdie middele le
binne die terrein von die kunswetenskaplikc.

Hy EJ.oet

beslis in sy analise rekening hou net die sosiale rrgtergrond waaruit die werke sou ontspruit het, maar die
estetiese waarde allcen knn, op 'n indirekte wyse, ·' n
riglyn ten opsigte vcn uie sosiale standnard wees.

(So

'n vergelyking kon v2Jlsclfsprekend c.lleen in b':lic bree
tr2kke van tocp8.ssing wees).
Bespicgelinge oor die ouderdon, betekenis en
skeppers van die kuns is en snl dit in 'n groot nate blyr
hipoteties.

Die werk self is die enigste tasbarc oor-

blyfsels uit die gedagtewereld

v.~~

'n vervloe

tyd.

Die kunstennars s&l ons nooit ontnoet on nenings flee te
wissel nie, en wnnrskynlik sou hulle self nie ons vrae
van "wanneer 11 en "wa::tronit kon beantwoord nie.

Die werk

is al wRt nog tot ons spreek, en wie dit wil verstaan
r.J.oet net 'n onbevnngc genoed na die werk self gaan.

105. SYDOw, VON., Die Kunst der Naturvolker und der
Vorzeit, In Propylaen-Verlag zu Berlin, 1923,
vol. I Fropylticn Kunstgeschicht'', p. 19.
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-35M.i. is dit vir die kunsliefhebber nie onvanpas om dit estctios te

bennd~r

Hier is d:.ar

nie.

tussen ons 8n die vroec onbckendes ten
stam1de ont:,1.oetingspunt - die D.ens
honself en die dinge on hon.

~e

~inste

eon vas-

interpretasie van

Die interpretasie wanr-

van hier tor spr2$e is, is estcties van aard, Gl vloGi
dit dan ook
sy besta.nn.

sa c~1

mGt al die verskillcnde fasette van

Die estetiese betekenis van hierdio werk

mnai: 'n aanspraJ.k op ons wn2.rdering, en dit is hierdie
I

a2.nspra0k wat in die volgende hoofstuk.kc die noeste
e..Gn dag s ':'tl kry.
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II

INDELING VAN DIE PETROGLIEWE
GROND VAN TEGNIEK EN STYL

'N

OP

In die hieropvolgende oorsig oor die reeds
gepubliseerde indelings, is daar 'n paar begrippe wat by
herhaling terminologies gebruik word, en wat ek soos
volg wil omskrywe:
Dit het veral betrekking op die tegniek wRnneer daar van l;vngraverings of -insisies gepraat
in teestelling tot gepikte graverings.

~.;ord,

::)ie onder-

skeid blyk uit die benaming self - in eersgenoemde gev~l

lyk dit asof die lyn met 'n skerp voorwerp in 'n

ononderbroke snybeweging in die klip gegrif is, terwyl
die instrument in die tweede geval telkens weer opgelig
is, om los gaatjies te pik.
meer opvallend by

l~nsgenoemde

In beide gevalle maar
tegniek, kom verskil-

lende variasies tussen grof en fyn voor.
In die Engelse literatuur oor hierdie onderwerp, word die benaming

11

rubbingnsoms gebruik.

Hiermee

word 'n fyn getekstuurde tekening bedoel, waarby die
patinalaag
kern
A.

V2J1

w~arskynlik

nfgevryf of geskuur is, om die

die klip te ontbloot.

Verskillende Indelings wat tot dusver gemaak is
Deur byna alle studente van prehistoriese

rotsgraverings is

da~r

'n poging aangewend om 'n sin-

volle indeling van die kuns, gewoonlik in kronologiese
samehung, te maak.
In die historiese inleiding tot ha:_:r studie

oor die rotsgraverings, gee Mary

-~vilman

die menings

verskeie outeurs oor hierdie onderwerp weer. 1 )

VG.n

Dit geld

l. Opo cit., pp. l-17.
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-37vir publiknsies v66r 1933, die verskyningsdatum van
haar werk.

Die eerste persone w.:-.t hierdie graverings

rc..akgesien en enkele onvolledige G.antekeninge dae.roor
geskryf het, was Robert Moffat (1842), H.H. Methuen (1846),
Alfred Dolman (1849), C.J. ADderson (1856), J. Fredoux

(1860), A.A. Anderson (1860), G. Fritsch (1872) en
E.J. Dunn (1915).
Die eerste belcngrike navorser op hierdie
gebied wns Emil Holub, wie se studies verwerk en bekombaar gemaak is deur sy vriend, J.V.
noemde se belrmgrikste werk is

Z~lizko.

Lausge-

"Felsgrnvierun~en

der

sudafrik~nischen

Buschmanner, nuf Grund von Dr. Emil
Op grond
Holub mitgebrachte Originale und Kopien." 2 )
van sy reise meen Dr. Holub dat geen

?~der st~~

op die

vast eland so hnndig met klip is as die Boesm.ms nie.
Hy onderskei tussen lyngravures en intaglios vnn die
hele figuur.

Sy meer diepgaande en volledige indeling,

wat op die tegniek berus, is soos volg deur deur
Z~lizko

opgesom:

1. Slegs die buitelyn uitgepik.
2. Die hele oppervlakte van die antwerp eenvormig
uitgepik.
3. Die buitelyn gepik of met 'n insisielyn gesny,
en die

binnevl~~

gepoleer.

4. Die voorwerp is lig ingesny - 'n aanduiding van
dekadensie vm die kuns.
Die volgende belangrike navorser aan die
begin van hierdie eeu, was G.W. Stow.3)
Sy indeling is wel kronologies, maar baie meer
algemeen.

Eintlik noem hy net wat hy as die heel

2. Leipzig 1925.
3. The Native Races of South

~frica,

p. 28, sq.
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-38oudste werk beskou, naamlik die kragtige en fyn afgeronde
tekeninge - die met die suiwer buitelyn en sorgvuldig
gepikte binnedeel.

Die geometries-abstrru{te figure

sou ook vroee werk wees.

Hiervan moet mens aflei dat

hy die ruwer en lesser gepikte tekeninge as later dateer.
J.F.

Jo~~son

se beskouing oor die petrogliewe,
soos uiteengesit in 'n 1910-publikasie, 4 ) is weereens
bc-~ie

algemeen.

Hy skryf 'n

ho~r

ouderdom aan die

insisies toe as aqn die gepikte werk.

Lntere en teg-

nies swakker werk, soos onder andere te vinde in wo1m:transstad-distrik, beskou hy as B:-.ntoe na-aping van
vroee werk.
M.C. Burkitt, wat Suid-r._frika in 1927 besoek,
gee die vo1gende indeling van die petrog1iewe, na can1eiding van die wat hy by Vosburg gesien het:5)
1. Insisielyn - die he1e liggaamsv1ak is ook soms
met fyn lyne ingevul.
2. Uitgepikte tekeninge sender duidelike buite1yne.
Soms vorm die pikmerke ko11e en ander weer kort strepe.

3. Duide1ike buite1yntekeninge, wat ook binne uitgepik is.

Hier k2n metaa1spiese in die uitbeeldings

onderskei word, volgens Burkitt.
4. Tekeninge wnt met 'n

meta~lmes

deur moderne

jagters gemank is.
Hierdie indeling sou ook geld vir die werk by
Afvo.11ingskop (naby Koffiefontein).
p~tina

OmdElt dit op die

gebaseer is, is die vo1gorde kronologies bedoel.
In hu1le bannbrekerspublikasie oor die steen-

tyd in Suid-Afrika, gee Goodwin en Van Riet Lowe die
4. The Frehistoric Feriod in South Africa, p. 28, sq.
5. South---.A'f'rica's Past in Stone,.Op. cit., pp. 148 sq.
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-39volgende indeling: 6 )

1. Slegs die buitelyn in ononderbroke insisielyne.
2. Slegs die buitelyn in kort, onderbroke lyne.
Dit kom in palimpses voor bo-op 1.

3. 'n Bree en gepikte buitelyn wat duidelik te
onderskei is vc.n die insisielyn, en in palimpses daarop
voorkom.
4. Gepik, met die liggaamsvlru{ heeltemal of ge-

deGltelik bewerk.
In hierdie indeling is dnnr gepoog om die hele petrogliefveld te dek, en nie slegs 'n bepaalde lokaliteit
nie.

Deur al die bogenoemdc

stadi~

is 'n steeds vlald{er

wording van die patina \...,anrgeneem.
Herbert Lnng7) se indeling, (en da~r is hier
van geen ui tgebreide klassifikasie sprake nie),

gc~an

hoofsaaklik om die ewolusie van die styl en onderwerpe.
Die naturclistiese werk, wanr die cnkele dier uitgebeeld
word, sou die hoogtepunt wees.
deur die

geometries-abstr~te,

Dit word voorafgcgaan
en vervnl ten slotte in

dekndensie, wnnneer die groepsuitbeelding op die voorgrond tree.

As voorbeeld van lansgenoemde vcrskynsel

noem Lang 'n stuk in hierdie versBmeling - 'n eland
omring dGur mense (k.72). 8 )

V. Lebzslter werk heel waarskynlik in navolging van Holub en Burkitt, as hy die graveringstegnieke
soos volg groepeer:9)
1. Fyn omlyning (hy bedoel waarskynlik insisie)

6. The Stone Age Cultures of South
p. 175.

~frica,

op. cit.,

7.

South ~frica as the Cradle of ~rt, Illustrated London
News , ..:'-ip ri 1 13 , 19 29 , p • 613 s qq.
8. Sover aan my bekend is dit die enigste foto van 'n
stuk uit hierdie versameling, nog in sy oorspronklike
stm1dpln.as.
9. Op. cit., p. 112.
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wat aan die binneknnt min of meer parallel herhaal word.
2. 'n Omlyning, versterk deur ronde, gepikte gaat-

jies, terwyl die liggGamsvlak meer of minder met hierdie
gaatjies ingevul is.

3. Die grootste hoeveelheid werk is in die tegniek
wat Burkitt 'n "rubbing" genoem het, waar die hele liggnamsvlN~

so fyn verdiep is dat afsonderlike pikmerke

nou1iks herkenbaar is.

4. Die jongste tekeninge is soos die vorige tegniekgroep, maar met 'n netan1 instrument uitgevoer.
Die eerste werklikc

di~pgannde

studie oor

hierdie onderwerp, is die reeds aangehanlde werk van
Hnar indeling is vee1 meer gev3.rieerd as die

Wi1man.

wnt tot nogtoe beh2ndel is, en is gebaseer op die geologie:se nard vcn die klippe, sov1e1 as die tegniek en sty1.
In e1ke groep 1aat sy ruimte vir sowel goeie ns swetk
werk.

Ek volg haar aie numering in die opsomming van

. 1n
. d e l.1.ng: 10)
d 1e

K1as I.

Dit is die "klassiekejf graverings, en is in

twee·groepe verdecl

w~t

min of meer kontemporer is.

1. Dit dek hoofsaak1ik die tekeninge waarvqn net
die buitelyn weergegee is, hetsy deur ruwe of fyn pikmerke, of deur liniere insisie.

Oor die algemeen is

die ontwikke1ingsgang van die eenvoudige na die meer ingewikke1de.

2. Die buitelyn is geignoreer, en daar is in vlnkke
geteken.

Tegnies is dsar spe1ing tussen bnie grof

tot so fyn dat dit na 'n glad geskraapte opperv1skte lyk.
Diese1fde

geh~1tevarinsie

as by l. kom ook hier voor.

K1as II.

Na-Gping van die klassieke graverings.

10. Op. cit., pp. 28-44.
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-41Klas III. Graverings van mens- en dierspore, moontlik
met 'n mitiese inhoud.
Klas IV. As vertnling vir wilmP~ se beskrywende woord
"scribblin(:;s", sou ek dit gekrabbel noem.

Dit is ge-

woonlik met metaalinstrumente uitgevoer, en, soos die
na~

aandui, van 'n swnk gehnlte.
Nog 'n volledige studie, ook in die sin dat

dit 'n goeie

opn~me

v8n 'n bepanlde lokaliteit is, is die

Vosburg-c_rtikel van .A.J.H. Goodwin.ll)

In sy indeling

van die petrogliewe van hierdie distrik is hy meer noulettend, maar waarskynlik ook meer beperkend as Wilman.
Hy onderskei in 'n mate tussen 'n tegniese en 'n stilistiese basis vir indeling.

Sy groepering word hier

slegs in hooftrckke behandel, aangesien dit van suiwer
lokale betekenis is.

Sy tegniek-indeling word in

Our Early Artists herha~1, 12 ) en is soos volg:

1. Vroee werk, diep gegraveer.
2. Swaar gepik.

3. Chemies geets.
4. Middel gegraveer.

5. Liggies gepik.
6. Laat gegraveer.
Die vroeg, middel en laat, word hier kronologies gebruik.
Met hierdie tegniek-indeling, probeer Goodwin verskillende stylgroepe korreleer, alhoewel dit nie met gemak
gedoen kan word nie.

So 'n indeling is tc konsekwent

om elders van toepassing te k:tn wees, te:q.sy 'n ewe intensiewe veldwerk in die hele gebied later miskien 'n
bree verband aandui.

Wat egter van belang is, is Good-

11. Vosburg its FetroglyPhs, pp. 173-177.
12. p. 14.
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-42win se reeds gemelde teorie v~ loknliteitstradisie,
wnt in 'n groat m~te die style van 'n vnsgestelde plek
bepa.al.

In die studie van die verspreiding van style

en tegniekc, most dnnr dus hiermee rekening gehou word.
Walter Battiss se indeling is allesomvattend en
.
. d .13)
kronologies, en beslann die volgende dr1e
per1o
es.

1. Die Vroee Periode

Dit is die tydperk

VQD

die fyn insisie-

gravures, wat meer voorkom in die KrugersdorpRustenburgdistrikte, maar ook by Schweizer-Reneke
Afvallingskop, O.V.S., waar dio lyne

vl~~ker

is.

en
Dit

is die kuns van die enkele rustig-statiese figuur in
laterale posisie.

In sy gemaklik-vloeiende weergnwe

van die dier, staan hierdie groep op 'n baie hoe peil.
Geometriese tekeninge kom oak voor.

Skynbnar het die

mense van die Krugersdorp-Rustenburg-area by hierdie
tegniek bly stilstaan, terwyl daar op ander plekke 'n
ontwikkeling was nn die piktegnick.
2. Die Middelste Feriode
Dit is in hoofsaek die periode
dier in rustige houding •.

v~

die groot

Geen dier kleiner as die

kwagga of sebrn word uitgebeeld nie.

Die uitpiktegniek

word hier gebruik, en is soms so fyn en gelykmatig dat
die tekstuur van 'n handgemankte papier gesuggereer
word.

Ann die einde van die periode, as daar getrag

word om nksie uit te beeld, is dit tegnies meer ru.
Dit is nic agteruitgnng nie, maar 'n

a~npnssing

vnn die

tegniek by 'n veranderde onderwerp.

3. Die Lnastc Periode.
Ten slotte volg 'n periodc van die mikrografiese, beweeglike en vcrhalende teenoor die vorige

13. The Artists of the Rocks, p. 39-52.
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-43As gcliefkoosde onderwerp val die

grootse rustigheid.

kalklig nou op die bobbejaan en volstruis - diere wat in
Anders as Lang, sien

die vorige periode ontbrcek.

Battiss hierdie styltydperk nie as dekadensie nie, maar
as "andersheid''.

Dit is romanties, teenoor die vooraf-

ga2nde klassieke.
Omdnt Battiss die petrogliewc in die algemeen
bchn.ndel, lo.at sy indeling baie ruimte vir die groot
Of daar egter werklik

variasie wat daar wel bestaan.

grond is vir so 'n kronologie, is m.i. nog nie 'n uitgemn.-::tkte sa2.k nie.
Wat die lyninsisies betref, is dnar 'n meer
intensiewG studie gemaak deur Van Riet Lowe. 14 )
Ons
tref 'n goeie verteenwoordiging van die tegniek nan in
die Groot Moot - die Xrugersdorp-Rustenburg-gebied wat
ook d2ur Battiss genocm is.
teite

w~ar

Hier is

da~r

drie loknli-

slegs lyninsisies voorkom - die enigste geval

van sy soort wat tot dusver in die Republiek bekend is.
Hier stGl Van Riet Lowe 'n c.parte ontwikkelingslyn soos
volg vas:
1. In uiters fyn en vlok.lyne is geometriese en
gestileerde figure geteken.

Dit is moontlik die oudste

gravures in die Republiek.
2.

lynprofiele, nooit meer a.s een mm.

F~yn

breed

en diep nie.

3. 'n

Fyn buitclyn met 'n glnd gc:skuurde en ge-

poleerde binnevlak.

(Tot dusver is slegs een werk van sy

soort in

bekend, en

Suid-.Afrik .~

r~gverdig

dus m.i. nie

'n apnrte indeling nie·).
4. Die lyn is hier 'n gladde konkaaf-groef van ongeveer twee m.m. wyd en een m.m. diep.

Dit is moont-

14. Prehistoric Rock-cngrnvings of the KrugersdorpRustenburg aren of the Transvaal, op. cit.,
PP•
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-44lik met 'n stomp voorwerp gevryf, en is miskien ook 'n
verdieping van die fyn insisics.

5. Hier verskil die liggaamskleur van die van die
omgewende klip, en kan moontlik as gevolg van die chemiese
werking vnn verf wees.

(Gecn duidclike spore van V€rf

is egter tot dusver op rotsgravcrings in die Republiek
gevind nie).
Oor die algemeen, aldus Van Rict Lowe, is die
l)~insisies

waarskynlik ouer as die gepikte voorbeelde.

J.D. Clarkl5) gee
nie, maar

pl~as

die geometricse figure as die oudste in

Suid-Afrika, en die
volgend.

gcen stclselmatige indeling

n~turalistiese

lyninsisies as daarop-

Hierdie opcenvolging is waarskynlik gebaseer

op die Chifubwa-skuiling naby Solwezi, Noord-Rhodesie.
Erik Holm maak 'n twoeledige tcgnick-indeling
van die Suid-Lfrikaanse gravures, wat met die Europese
sou ooreenstem.

Hy sien die lyninsisies as die oudste

tekeninge, en die ingepikte stukke as 'n invulling van
lyninsisies deur latere kunstenaars.
is dus eintlik imitasie.

Die latere werk

Hy wil beweer dnt in nege uit

die tien gevalle, die latere graverings bo-oor die lyn16 )
.
· ·
l 1s.
.
D'1e t wee per1o
. d es sou
lns1s1es
geman{
heeltcmal geskeie wees want

u •••••

Entwurf und Ausflihrung

hnbon weder zeitlich noch im Schaffensvorgang ctwas
miteinander zu tun.

Man ist gezwungen, zwei getrennte

Phasen der Kunst, cine graphisch zeichnendc, und eine
glyphisch auspunzende, anzunehmen, wobei die letztere
das fertige Produkt der erstcn cinfach an 'Vorlage'
nehmen ka.nn. "l7)
15. The Chifubwa Stream Rock Shelter, Solwezi, Northern
Rhodesia, S.A.Arg.B. vol. XIII no. 49, r1aart 1958.
16. Dating our Petroglyphs, S.A . .Arg.B. vol.XIII, no. 49,
p. 34.
17. Die Fe1skunst Sudafrikas, op. cit., pp. 392-398. Een
voorbceld vcm die laterc tegniek kom voor in 'n
Sonderdrlick aus dem Bericht uber den V. Intcrnationalen Kongress flir Vor- und Frtihgcschichtc, Hamburg
1958, uitgegee deur Verlag Gebr. Mann, Berlin 1961.
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-45So·;s d2.delik opgemerk kan word, staan Holm se
gevolgtrckkings heeltcmal los van die van ander navorsers
l"Iyns insiens berus sy skema nie al tyd

in Suid-Afrika.

op onbevooroordeelde waarneTiing nie, en indien hy wel
'n "nege uit die tien" uitsondering raakgeloop het, kan
di t nie so mo.klik tot reel gemc:ak word nie.

In die

versameling van die Transvaal-Museum, is danr nie 'n
enkele voorbeeld van 'n onvoltooide gepikte tekening boop 'n insisie nie.

Indien daar 'n insisie as antwerp

onder 'n voltooide gepikte gravering sou'voorkom, sou
dit m.i. vandag onmoontlik wees om te onderskei.

Hoe

die posisic met betrekking tot hierdie verskynsel in die
veld is, val buite die bestek van hierdie vcrhandeling,
maar gcen

~der

navorser as Holm, sover my bekend, het

nog tot hierdie bogenoemde gevolgtrekking gekom nie.
Volgens die voorafgaBnde uiteengesette beskouings, skyn die algemene oortuiging te wees dat die buitelyntekening - eers die insisie en dan die gepikte ouer is as die volledige intaglio gepikte tekeninge.
1-Jaar di t na nanleiding van palimpseste in 'n bepaalde

1

gebied afgelei is, is dit natuurlik aanvaarbaar en miskien vanselfsprekend.

Maar of dit in die algemeen mag

geld, veral ook vir plekke waar net die een of ander
tegniek voorkon, is nie so 'n uitgemaakte saak nie.
Waarskj~lik

hct nic net waarneming nie, maar sielkundig

georienteerde beskouings oar diecwolusie van die tekenkuns, bygodra tot die vorming van hierdie oortuiging.
Deur somnige navorsers is 'n veel meer gedetP,ileerde ontleding van die opecnvolgende style en
tegniekc aJ.ngebied, wnt uit die aard van die snak net
kan geld vir die bepaalde loknliteit.

Die reeds aange-

haalde verskynsel von lokaliteitstradisie speel hier
w2.e.rskynlik 'n rol wat moeilik oorskat kn_n word.

Die
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-46moontlikhcid dnt dit 'n oorsank knn wecs van die
geslote styl- en tegniekeenheid vnn die f"loot-gebied, knn
].\1yns insiens bring dio vooraf-

nie uitgesluit word nie.

gannde oorsig veral een gedagtc

n~

vore - dat 'n nou-

keurige opname v~ die tegniek en styl nodig is voordat
'n hipotetiese stilistiese ontwikkelingslyn van die
Suid-Lfrikaanse petrogliewe geteken kan word.
dan sal dit

waa~skynlik

Selfs

nog in 'n groot mate van tenta-

tiewe aard bly.
Die gevaar van 'n te konsekwente indeling is
altyd dc.t dit teoreties 1,vel aannee!!llik mag lyk, terwyl
dit alle prnktiese verband met die petrogliewe self
moontlik reeds verloor het.

In hierdie

verb~~d

sou ek

graag die woorde aQnhaal van C.K. Cooke, soos uitgespreek by die Pnn-Afrikannse Kongres van Voorgeskiedenis
in 1955:
"The artist is after all a person somewhat
apart from his fellow-men, and can always be expected
to do something which does not conform with accepted
standards, therefore it is dangerous to confine his
works to the narrow limits set by die scientist who
would place him in the sane category as his fellows,
who were only hunters, and expect him to abide by a
system
death.

l~id

down possibly thousands of years after his

There will always be paintings which cannot be

fitted in with any of the accepted styles, because of the
uncontrollable urge to improve and change, which

h~s

been the basis of all art throughout the ages."lS)
Om 'n slotopinie te wang n& aanlciding vnn
hierdie teoretiese oorsig:

oor die algemeen word daar

18. The Proceedings of the third Congress, Livingstone,
1955, London Chatto & windus 1957, pp. 300-303.
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-47nie onderskei tussen styl en tegniek nie, terwyl die
ondervinding tog leer dc.t die twee verskynsols nie bloot
Daar is dikwels verskil in styl tussen

sinonie:in is nic.

stukke wnt min of meer in dieselfde basicse tegniek uitDie rede waarom 'n onderskeid tussen styl en

gevoer is.

tegniek by die studie
m.i. nodig was,

s~l

v~n

hierdic petrogliefversameling

in die volgende

p~ragranf

gemotiveer

word.
B.

'n Indeling van die betrokke Versameling
Na hierdie saaklikc oorsig oor die reeds ge-

publiseerde beskouings, waarmee ek hier moet volstnan,
kom ek dnn

da,~toe O@

'n sisteem van indeling te probeer

mank vir die diverse voorbeelde in di8 TransvaalMuseumversameling van petrogliewe, afkomstig uit verskillende oorde, en waarvan in talle gevalle die presiese
herkons nog nie vasgestel is nie.
Die twee mees opvallende uitgangspunte waarvolgens petrogliewe in saoehorende groepe verdeel kan
word, is m.i. die van tegniek en styl; in hierdie studie
sal daar van albei bcginsels gebruik gcmnak word.

Styl

en tegniek vorn by elke kunstenaar in 'n groat mP..te 'n

eenheid, want sy persoonlike gebruik van 'n sekere tegniek is inners tog decl vnn sy styl.

Maar on 'n o.ate

van duidelikheid ten opsigte van algemene styl- en
tegniekgrocpe in die versaL1eling te kry, moet die twec
aspokte op 'n enigsins kunsnatige wyse geskei word.

In

hierdie verband vorstaan ek dus onder tegniek die wyse
wa2rop die graveur sy instrument

h~teer

het, en die

aard v2n die Berk wat op die klip gelaat is.
neer vang omlynde begrip.

Styl is 'n

Die kunstenaar sc indivi-

duele tegniek as uiting van sy siening op 'n bepaalde
onderwerp en sy nnbootsing of omvorming

V~'1

die nJ.tuur-

verskynsel, word in hierdie verband as styl beskou.
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-48Hierdie geskeidenheid van die twee aspekte wat
in die meeste kunskritiese indelings as 'n eenheld gesien
word, sal vir die leser dalk hinderlik voorkom.

Indien

ons insig in die ontwikkelingsgang van die Suid-Afrikaanse
rotskuns van 'n minder tentatiewe aard was, sou dit onnodig en onwenslik wees.

Maar dit is juis omdat ons

uitsig vir 'n heldere klassifikasie m.i. nog te troebel
is, omdat 'n konsekwente korrelasie van style en tegnieke
feitlik vooraf verdoem is tot onvolledigheid, en verder
vanwee gebrekkige gegewens met betrekking tot hierdie
versameling, dat aparte indelings in hierdie studie gewens was.

Die verband tussen bepaalde style en tegnieke

kan nie vanuit hierdio versameling bepaal word nie;
hopelik sal voortdurende navorsing van die graverings in
die veld dit uiteindelik duideliker maak.
Uit die aard vRn die sank lewer die indeling
van 'n versameling soos hierdie baie probleme op, nog
meer as wat op 'n bepaalde plek in die veld die geval
sou wees.

Die onvollcdige herkomsaanduiding maak enige

paging tot 'n samehangende kronologie onmoontlik en dit
is hier nog meer gewaagd as elders, om werke van dieselfde hand te probeer onderskei.

Die indeling sal uit

die aard van die saak wyd en elasties moet wees, om die
legio van onderlinge verskille in te sluit.

Soos gestel

in die reeds aangehaalde uitspraak van Cooke, mag die navorser nietmeer konsekwent probeer wees as die kunstenaars self nie.
Die skryfster beskik nie oor die ondervinding
om te kan oordecl in hoe 'n mate hierdie versameling
verteenwoordigend is van die hele petrogliefveld nie

'

en gevolglik knn hierdie indeling nie sonder meer wyer
toepaslik wees nie.

Die versameling regverdig egter

cen slotsom - dat

hiGr met 'n ryke verskeidenheid in

ODS
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-49oorvloed te doen het;

dat die kunstenaar goskep het

volgens die impuls van hart en hand, en dat sy vryheid
seker alleen onderworpe was ann die wette van die veld
rondom hom.
l.

Indeling op grand van Tegniek
Hieronder sal die volgende tegniekgroepe
.

bespreek word:
a)

Die liniere insisie.

b)

Die inpiktegniek.
i) Tekeninge waarin hoofsaaklik slegs die
ingepikte buitelyn voorkom.
ii) Tekeninge waarvan die hele silhoeet min
of meer egalig ingevul is.
iii) Tekeninge waarvan die silhoeet deels
ingepik en deels oopgelaat is.

a)

Die liniere insisietegniek
Dit is die tegniek wat deur die meeste navorsers,

coos reeds genoem, as die vroegste in die Suid-Afrikaanse
kronologie geplaas is.

Aangesien hierdie tegniek,

suiwer beoefen, in geisoleerde gebiede voorkom, neem
ek so 'n kronologiese plasing tog nie onvoorwaardelik aan
nie.
Die mees uitstaande verteenwoordiging van
hierdie tegniek in die versameling, is die stukke afkomstig uit Hekpoortdistrik, van die plaas "Last Haven".
In die katalogus van die laaste hoofstuk is hulle
nommers 179 tot 190.
'n Goeie voorbeeld van die lyninsisie, is die
tekening van 'n sebra Afb. l (k.l83).
Die lyne is oor die algemeen ongeveer l mm. in diepte en
breedte.

Die lyn self varieer feitlik nie, maar vloei

egalig oor die gladde oppervlaktes van die klippe.
Sommige van hierdie tekeninge is moeilik om te onderskei,
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-50aangesien die lyne heeltemal die kleur van die omliggende patinalaag aangeneem het.

Zen bepaalde klip het

s6 verweer, dat die onderwerp nie meer onderskei kan word
nie.

Met die uitsondering van hierdie onherkenbaar ver-

dofde tekening, en 'n klip met geometriese patrone, is
almal diere-uitbeeldings.
Op meeste van die klippe is meer as een tekening.

Palimpseste kom taamlik dikwels voor, veral in

die vorm van los, onsamehangende lyne, waarvan die doel
en betekenis tot nogtoe onbepaalbaar was.

Oor die al-

gemeen is die diere self, sover ek kon onderskei, slegs
met een buitelyn geteken, maar die geharwar van verskillende tekeninge oor mekaar, skep soms 'n meer gekompliseerde effek.
Geen duidelike spoor van gepoleerde oppervlaktes is hier waar te neem nie.

Die insisies is beslis en

duidelik, behalwe in dit; geval van die geometriese
figure wat slegs oppervlakkig gckrap is.

Oor die alge-

meen is die lyn diep en duidelik genoeg om 'n natrektckening, soos die van die gemsbok toe te laat, Afb. 2

(K.l81).
Die Hekpoortstukke is die enigste in die versameling
wat in 'n suiwer liniere insisio uitgevoer is.

Insisie

sowel as 'n inpiktegniek, is gebruik in die tekening vBn
'n klein figuurtjie, moontlik 'n wildehond, wat saam met
'n ingepikte skets op dieselfde klip verskyn (k.l49).
Stilisties verskil dit in 'n groot mate van die Hekpoorttekeninge aangcsien dit veel lewendiger, meer
karikatuuragtig en baie kleiner is.
Onder die graverings wat van die plaas "Content",
Vryburgdistrik, afkomstig is, is daar een voorbeeld
wat die indruk skep van ten dele 'n lyninsisie te wees.
Heel waarskynlik is dit egter nie met 'n enkele sny-
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-51beweging uitgevoer, soos die Hekpoortlyn nie, maar is
'n kombinasie van die insisie en piktegniek, Afb. 3
(k. 24).

Die lyn verskil hier van die Hekpoortlyn veral daarin
dat dit 'n varierende lyn is.

Dit wissel van breer

en dieper, na smaller en vlakker, terwyl die Hekpoortinsisies veel meer egalig is.

In die Vryburggravure is

daar sprake van 'n veel meer vormgewende lyn.

Af-

beeldings 1 en 3 illustreer hierdic tegniese verskil.
b)

DiB Inniktegniek
Stukke in hierdie tegniek kan weer in verskil-

lende groepe onderverdeel word.

Hierdie tekeninge

is tegnies veel meer gevarieerd as die

lyninsisie~,

want dit behels nie alleen die gebruikmaking van die
kleur van die klip nie, maar ook die diepte van die kapwerk en die spasiering daarvan.

Selfs binne die onder-

verdelings, wat aangcdui is as i) tot iii), is baie
verskeidenheid, want elke kunstenaar het op sy eie
manier gebruik gemalli{ van sy.medium.
Die tegniekprinsipes waarvolgens daar te
werk gega2n is, kan basies in drie groepe verdeel word.
Dit wil ck graag verduidelik na analogie van die rotsskilderye, by name die monochrome en bichrome uitbeeldings.
Die eerste twee van die drie groepe skep 'n monochrome
indruk omdat daar net met 'n buitelyn, linier, of net
met 'n eenvcudige vlak gewerk word.

In die derde

groep is van 'n meer komplekse tegniek gebruik gemaak,
en dit gee gcvolglik 'n meerkleurige effek.

So 'n

vergelyking gaan natuurlik net op wanneer die algemene
effek van die tekeninge ter sprake kom, want op die keper
beskou, is daar by allc graverings net twee werklike
kleure en as die tekening baie verweer is, eintlik net
een.

Andersyds is daar ook sprake van een groep wat
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-52met lyn werk (i) en die wat met vlakke werk (ii) en (iii).
Da3.r is v~selfsprekend nie altyd 'n ewe duidelike skeidslyn tussen bepaalde stukke in die drie
groepe nie, en so vorm sekere tekeninge cintlik 'n oargang.

(In 'n besondere gcval is daar voorbeelde van al
Wat tekstuur van pik-

drie die tegnieke op een klip.

merke en die patina betref, is hierdie sketse so ecnders
dat hulle heel waarskynlik tegelykertyd ontstaan het,
en moontlik ook van dicselfde hand knn wees (k. 61)).
Om hierdie rede het stukke wat tegnies verwant is onder
een groep tercggekom, sond2r dat dit noodwendig die bestaan van sulke groepe as stilistiese en kronologicse
eenhedc wil impliseer.
(i) Graverings waarin hoofsaaklik net 'n
ingepikte buitelyn geteken is
Onder hierdie groep is daar baie verskillende
voorbeelde van hoe die basiese tegniek, pikmerke wat
Ons kan hier, ter wille

'n buitelyn vorm, gcbruik is.

van die bespreking, minstens vier nadere onderskeidings
maak, wat meer algemeen opgevat, die meerderheid van
gevalle ssl dek.
Onder die eerste onderskeiding kom die voorbcelde tereg, waar die buitelyn deur middel van diep en
losgespasieerde pikmerke gevorm is.

Die algemene in-

druk wat geskep word, is die van rofheid on haastigheid,
selfs daar waar die gnatjies in die klip 'n iets meer
gebind is om 'n lyn te vorm.

s

Voorb0elde hiervan is onder

andere 'n olifant Afb. 4 (k. 4) en 'n soort wildebees
(,

Afb. 5 (k. 34).

Soos die afbeeldings aantoon, is die

'

tegniek waarmee die blouwildebees uitgevoer is, nog
meor los as die van die olifant.
Verdcre voorbeelde wat hierby aansluit, is
nog 'n olifant

ve~

~

Vryburgdistrik (k. 6), 'n moontlike
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-53vlakvark (k. 68), 'n eland (k. 99) en 'n olifant wat
waarskynlik van Klerksdorpdistrik afkomstig is (k. 57).
By al hierdie voorbeclde is die instrument met krag in
die klip geforseer om 'n diep en oneweredige merk te laat.
Hier is geen sorgvuldige geronde gate nie.
TweedGns is

da~r

tekeningc in 'n losse tegniek

uitgevoer, maar waarin die pikmcrke oor die algemcen
veel vlakker en fyner is, soos onder andere 'n moontlike
renoster (k. 35), en 'n renoster-palimpses (k. 62).
In beide gevalle is dao.r los pikmerke oor die res van die
teh:ening, mao.r di t bly in hoofsaak lynstudies.
'n Bnie goeie voorbeeld is die van 'n hardlopcnde buffel Afb. 6 (k.l91) waarin die tegniek self
die suggestie van lewendige beweeglikheid verhoog, en
'n

b~yrHJ.

impressionistiese effek skep.

In hierdie geval

het die kapmerke, alhoewel fyn, 'n verlengde strepie
geword, asof die implement in die haastige vaart van
uitvoering, 'n gaatjie gekap en toe geglip het.
'n Tekening van 'n eland, in dieselfde fyn
tegniek, vertoon heeltemal 'n ander karnkter.

Die sorg-

vuldigheid van die kunstena2r het hier 'n buitelyn tot
stand gebring wat uit klein ronde puntjies bestaan. (k.92).
Verdere
voor:

tegnieksk~kerings

kom onder dieselfde groepie

'n geometriesG ster- en diervorm (k. 123) is

aarselend en vlak gepik, en by 'n perd-tipe (k. 97)
het die tegniek weereens 'n beweeglike effek geskep.
Teenoor die so-ewe bespreekte twee groepies
graverings

w~.t

in losse tagniek, hetsy met ruwe of fyn

pikmerke uitgevoer is, is daar tekeningc waarin die
gaatjies 'n

~enlopende

11£ geword het.

die lyn soms meer ru en soms fyner gepik.

'~eereens

is

Die mooiste

voorbeeld van 'n ruwe, gebonde lyn, en ook een van die
beste

buitelJ~tekeninge

in die vcrsameling, is die
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-54tekening van 'n lopende rcnoster Afb. 7 (k.50).
Hier gee die diep en kragtige lyn 'n forse
uitbeelding van die bonkige dier.

Die hieropvolgende
CJ

afgebeelde tekening van 'n elnnd Afb. 8 (k. 107) skakel
tegnies in 'n groot mate met die renostertekening.

Die

kop is wcl met piY~erke ingevul, maar as 'n gehee1 gesien
p~s

die tekening by die buitelyn graverings.

Dit is

opvallend dat die lyn hier nie heeltemal deurlopend is
nie, veral by die maag en pate, en as sulks is dit 'n
unicke geval in die versameling.
Verdere voorbeelde van hierdie lynvorming is
'n paar gcometries-abstrakte figure (k. 138), en k. 17,
'n renoster.
Alhoewcl die buitelyne by die vier voorbeelde
wat sopas onder bespreking was, gebonde is, d.w.s. die
pikmerke vorm in mindere of meerderc mate 'n lyn, is
elke gantjie op sigself nog duidelik sigbaar.
In die laaste instansie het ons weer met 'n
gepikto buitelyn te doen, maar dan 'n lyn wat deur die
fynheid daarvan in 'n hoe mate gebonde is en in sommige
gevalle selfs die effek van 'n bree insisielyn skep.
Borns sluit dit aan by die tegniek wat aan die begin van
hierdie hoofstuk as 'n "rubbing" beskryf is.

Onder die

stukke van Vryburgdistrik, is 'n hele paar voorbeelde
daarvan, soos onder andere volstruise (k. 13), 'n moontlike olifant (k. 15) en twee renosterkoppe.

Een van

die duidelikste voorbeelde van hierdie lyn is 'n onvoltooide swartwildebees, ook van Vryburgdistrik, Afb. 9,
f(J'

(k. 20).

Die lyn is hier met 'n vaardige hond beheers.
In 'n mate sluit dit aan by die eland (k. 24, Afb. 3) wat
onder die lyninsisic bospreek is, maar die
meer egalig oreed.

1~1

is hier

Dit skep ook in hierdie geval die
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-55indruk van in die ¥-li-p gevryf te wees, tervzyl indiwiduele pikmerke in die tekening van 'n koedoekoei (k. 158

'i

Afb. 24) en 'n vo1struis Afb. 10 (k. 126) meer na vore kom.
Met betrelc~ing tot die gepikte buitelyn in die
a1gemeen kan, net soos by die insisie, onderskei word
tussen 'n meer ega1ige 1yn en 'n meer varierende en
p1astiese 1yn.

Van eersgenoemde is die reeds genoemde

koedoekoei (k. 158) en 'n eland van Delarey Afb. 11

~ voorbee1de.
(k. 109),

Die

el~nd

is nie 'n suiwer lyn-

tekening nie, aangesien daar 'n intagliovlak om die nek
is, maar die grootste deel, wat linier van aard is,
toon hierdie meganisties-ega1ige, byna harde lyn.
Andersyds het stukke soos die olifant (k. 6), 'n renosterkop (k. 12) en 'n eland (k. 24, Afb. 3) 'n meer sensitievle en genuanseerde lyn.
Om die uiteenlopende voorbeelde wat onder die
gepikte buitelynte!.ceninge genoem is, saam te vat, kan
ons dus se dat die lyn lossies of gebonde, ru of fyn,
sorgvuldig of haastig gepik is, dat dit by sommige meer
gevoelig beheers is as by andere, maar dat die vormgewing in alle gevalle op 'n suiwer liniere uitgangspunt
berus.
(ii) Tekeninge waarvan die hele silhoeet
min of meer egalig ingevul is
Net soos by die vorige onderverdeling van die
inpiktegniek, val hier ook baie verskille in die hantering
van die prinqipe op.

Net soos in daardie geval, sal

ek ter wille van die bespreking, ook hier onderskei tussen 'n ruwer en losser, en fyner en meer sorgvuldige
hantering.
Eerstens word tekeninge bespreek wat in 'n
min of meer

ruw~

intagliosilhoeet uitgevoer is en waarvan

onder andere 'n renoster (k. 65), 'n blouv.rildebees
· (k. 84) en 'n sittende volstruis (k. 65), voorbeelde is.
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-56Daar is hier veral vier stukke wat die aandag
trek, naamlik 'n swartv-rildebees (k. 95), 'n kat of perdtipe (k. 101), twee diere wnt waarskynlik luipcrds is
(?
(k. 108), en 'n klip met vier diere, waaronder moontlike
Dit is opvallend dat

luiperds en bobbcjane (k. 114).

terwyl slegs een diGr duidelik identifiseerbaar is, en
wel as 'n sw~rtwildebecs, die ander almal moontlik tot
die

P~._nthera

In elke gevnl is dit 'n

genus b<::hoort.

kragtige en bcsonder ekspressiewe weergawe, waartoe die
Veral by laas-

tegnick vensclfsprekend baie bydra.

genoemde drie stukke het die tekstuur van die bewerkte
klip onder die besliste maar sensitiewe hcnde van die
kunstenae.r, die effek van geklopte koper verkry. ll.fb. 12

(k. 108) is die mees

uitsta?~de

voorbeeld hiervan.

Hier

het die kunstcnanr hom anngcpas by die oorspronklike
onegalige tekstuur van die klip, soveel so dat die
Indien die voor-

diere nio orRls b2ie duidelik is nie.

gestelde diere hisr wel luipcrds is, en daar bestann alle
suggestio do.t di t die gc·val is, pas die tcgniek pragtig
aan by die luipcrd se v2lkleur.

Die o.fbeelding

toon die linkerkantste dier op die klip.
lj~

Die gekromde

wat uit sy rug loop, is die stert van die tweede

dier.
Stukkc met 'n minder opvallend growwe tekstuur
is onder andere 'n rcnoster-palimpses (k. 48) en 'n
groot olifant (k. 56).
Tweedens is daar naas bogenoemde tekeninge
ook voorbeelde wat te5nies fyncr is.

Die mees uit-

staande voorbecldc is die wnt so fyn en aaneen gepik is,
dat dit meer lyk nsof die klip met skuurpapic;r bewcrk
is, on wae.rnc: vroecr ns

:~rubbings"

verwys is.

So is daar

onder andere hierdie baie egalig nfgeronde swartwildebees
van Vryburgdistrik, .t·~fb. 13

(L

2).

Di t is ecn v::m die
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-57mees sorgvuldige tekeninge in die silhoe~tgroep, en toon
Die aanduiding v.:m

selfs fyn pogings tot skakering.

die agterpote deur 'n klein oopgelato vllli< tussen poot
en lyf, is nl 'n oorgang nn 'n meer gevorderde tegniek.
Die hieropvolgcndc afgebeelce tekuning van
'n eland Afb. 14 (1:..J'25), oak van Vryburgdistrik, is
'n meer suiwer ongesknkeerde vlaktekening.
Hierdic eenvoudigs mnar mooi silhoeet is 'n tipiese voorbeeld van die hcle intaglio-silhoeetgrocp, hetsy in
fyner of ruwer tegniek uitgevocr.

Die kunstenncr het

'n maksimum effck beroik met 'n enkele egalige oppervlaktc

wa~rop

geen

besondcrh~de

aangebring is nie.

Slegs die bene is effens geaksentueer deur 'n dieper
insnyding.

;~der

voorboeldc wat tegnies hierby nan-

sluit is die drie m2nsfigure (k. 3, Afb. 39), 'n kc:mcelperd (k. 74) en 'n vis (k. 143, Afb. 33).
Die dieptc vcn die bewerkte vlak toon uit die
aard

V9n

die sa.ak baie ondcrlingc ve.riasie.

In sam-

mige gcva1le, soos by bogcnoemde mensfigurG (k. 3) lyk
dit asof net die boonsto patinalaag verwyder is.

Die

vis (k. 143) asook 'n volstruisfrngment (k. 125) is
hcelwo.t diGper in diG k1ipoppervlakte inge\ierk.
die

~lgemeen,

Oor

en feitlik vnnselfsprekend, is die heel

fyn werk vlakker as die w:1arvan diG tckstuur grof is.
In die bree genome kan ons ook, soos by die gepikte
buitelyn, onderskei tussen 'n mcer egalig-meganistiese
en 'n meer gcvarieerde en ekspressiewe piktegniek.
L.lhoewel die grootste groep vcm hierdie
tekeningc geen spore daarvCJl laat dat daar eers 'n buitelyn geteken sou wees nie, is daar wel 'n panr voorbeelde
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-58vcn 'n buitelyn wat verdicp en dus geakscntueer

.

lS.

18)

Dit kan onder andere gesien word by die sogcnaamde
"mastodons" (k. 's 67 en 71), 'n blouwildebocs (k. 84)
twee klippe met onidcntifiseerbnrc diere ( k. 101 en 105 \)
en die vis van Schweizer-Reneke

(k. 143, Afb. 33).

SamevattGnd oor die voorafgaande bespreking,
ken ons se dat dieselfde tegniese verskeidenheid wat
die gepikte l:,rntekeninge
wesig is.

gc~{enmerk

h2t, ook hier aPn-

Basies is dit egter eenvoudige, onge-

modclleerde vl3ktekening.
(iii) Tekcninge wanrvan die silhoeet deels
in~epik en decls oopgclaat is
Saam met grocp (ii) oorheers hierdie tegniek
die versameling.

Ek sou daaruit geen afleiding wou maak

van hoe die posisie in die veld is nie,

~angcsien

hier-

die groepe meer indrukwekkend vertoon as (i) en die
insisies, en dus makliker in 'n museumversameling opgeneem sou word.

Hierdie is die mecs gekompliseerde

tegniek, en die tekeninge moes pas na voltooiing 'n
veel klGurryker indrlli{ as die vorige besprcekte tcgniekgroepe gemaek het.
Slegs 'n paar uitstaando voorbeelde sal hier
bespreek word.
In so.mmige gevalle word nog van 'n relatief
eenvoudige tegniek gebruik gemaak om 'n trcffende effek
te vcrkry.

So 'n voorbecld is die von 'n seckoei

lb

Afb. 15 (k. 173) van Schweizer-Reneke,

wat in 'n groot

mate annsluit by die swartwildebees van Vryburg (k. 2,
Afb. 13, onder ii) bespreek.

Die gesig van die seokoei

is egtcr veel sorgvuldigcr 2fgerond.
18. Met 'n versterkte buitelyn bedoel ek hier in alle gevalle 'n lyn wat met 'n duidelike pik- of vryftegniek verdiep is, hetsy breed of smal, m~ar geen insis'ielyn nie. Hierdie verskynsel is m.i. geen grond
vir dr. Holm se bewering da.t die "glypische" tekcningc 'n invulling vqn die grafiese is nie, nltans
saver dit die vcrsameling aangaan.
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-59Heelwat vlruc~cr en fyner v8n tekstuur is die
.·
I~
pragtige buffe1kop VEJl Vryburgdistrik "-i fb. 16 (k. 28) •
Hier dion vcral ge1et te word op die hontcring vnn die
oor en horings, waaraan deur hierdie basicse tegnick van
wegn·k
~l~
en oop 1 aa t , op 'n

b~sonder
~
_

sensitiewe wysc vorm-

en dieptesuggestie gcgee is.
Die e1?illdbu1 van Klerksdorpdistrik is sekerlik
die tegnies mces gekompliseerde tekening in die he1e
. versamcling

.~\.fb.

~~).

17 (k.

di t dcur dr. E. P. Friede

rr

nog gcvind is", genoem.l9)

Waarskyn1ik tereg, word

die vqo.rd.igste grave ring wa.t
Die 1iggaam is ingepik,

terwyl voue op die vel en merke in die gesig onbewcrk
go1ae.t is.

Die bodee1 van die nek is ook ingepik, maar

stao.n hoer uit as die res van die tekcning.
kuifhr.trc is met

f~;:n

Die

insisie1ync a2.ngedui en die buite1yn

van die 1igga&m is deels ook aanmerk1ik verdiep.

Binne

die intag1io-si1hoeet word dus eintlik drie verski11ende
dieptes aangetref, wat die indruk skep van 'n v1akrc1ief.
'n Verdcre tegnies kleurryke tckening is die
/9 '
van 'n renoster iifb. 18 (k. 42), ook van K1erksdorp.
Die gevoe1ig gop1aaste pikmorke gee

~s

't ware die rondinge

van die dior en die tekstuur van die vel weer.

In

suiwer artistiese sin, is hierdio gravure m.i. 'n nog
vaardiger stuk as die genoemde eland.

Dit kom veral na

vorc in die hantering v::m die ore en gcsig.
KcnmGrkendvan hierdie groep tekeninge, is die
mani2r waarop die kunstenan.rs die prob1et:m van vorm en
diepte opgelos hct.

Soos wat in ta1le voorbcelde in

die vcrsame ling sigb8.ar is, word die verste 1igge.amsdelc
soos pote, ore en horings as vlakkies los van die 1iggaam
19. Rotsgraverings van
1959, p. 21.

Suid-.1frik~,

S .A.Fanoram3., Junie
60/ ..•
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-60aangedui.

Die twee ore word dikwels ngter

meka~r

ge-

teken, en die verste is dan net 'n klein vlakkie.

Dit

Die besonderhede

is bTvoorbccld in Afb. 17 sigbaar.

van die. gosig, vouc op die vel en die lyne van skouer en
boud binne die liggaamsvlak; word oor die algemeen as
opgehewe dele gelant.

In enkele gevalle word die skeids-

lyn tussen die pote en lyne binne die liggaamsvlak,
~s

'n verdieping in die intagliovlak

gema~~.

Voorbcelde van die drie verskillende dieptes
in die klipoppervlak, is ook te sien by die groot renoster van

Schweizer-~eneke

(k. 145) en 'n dier wat waar~
skynlik bcdoel is as 'n bruin ·hiena Afb. 19 (k. 147).

By die renoster is die boudlyn en voue op die binncvlak van die vcrstc pote as liniere verdicpings aangedui, terwyl andcr voue op die vel as opgehcwe dele gele.at is.

By die prngtige tekening van die hiona, is

die buitelyn

ve~

veral kop, ore en pote so verdiep, dat

'

dit 'n besondere heldcrhcid ann die tekening verleen.
Die groat kontras tussen die verdiepte buitelyn en die
opgehewe vleJd{C in die vorm van strepe op die dier se sy,
skep hier, net soos by die eland (k. 30) die effek van
'n vlnkrelicf •.
Die tegniek wat in hierdie paragrae.f beskryf
is, is dus deur die grater gekompliseerdhoid daarvcm,
oor di8 algcmeen me2r plnsties en kleurvol as die ander.
Dit het waarskynlik ontstnan uit 'n behoefte om besonderhede weer te gee.

Ook hicr het verskillende kunste-

naars op verskillende maniere 'n oplossing gevind vir die
problecm van die tekenao.r - die weergawe van 'n soliede
voorwerp op 'n pl2t vlnk.

2.

Indeling op grond van Styl
Soos reeds gcnoem, is die doel hier nie om

styltydperke met kronologiesc verband aante dui nie, maar
61/ ...
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-61om 'n indruk te gee van die verskillende benaderings
t8n opsigtc v~n dicselfde onderwerp in diesclfde medium.
Die hoof stylrigtings waartussen ek wil onderskei, is
die volgende:
a) 'n Frimitiwistiese groep •.
b) 'n Natuur-realistiese groep.
c) 'n BoesmRn-humoristiese groep.
Omdat dit ten nouste

d) 'n Abstraktc groep.

met die onderwerp saa~1ang, sal dit in die volgende hoofstuk bespreck
a)

word~

Primitiwistiese stukke
Onder die stylgrocp val dnar tckeninge wat

waarskynlik baie vroeg gemaak is, toe tegniese en tekenkundigc vaardigheid nog in 'n groot mJ.te ontbreck het.
(

Die hoc ouderdom lei ek in hierdie gcval af van die feit
dat bais

Villl

die stukke swaar gepatineer is, en waar

die distrik vn.n 'n hole groep petroglicwe bekend is,
soos by die van Vryburg, kan die patincring wel baie rofweg 'n relatiewo kronologie nandui.

Dit is egter ook

waarskynlik dat bqie vqn hicrdie werke bloot getuie is
van die gebrek nan tegniese vaardigheid van die kunstenaar, of hy nou vroeg of laat in ons voorgeskiedenis
gewerk het.
'n Voorbceld in primitiwistiese trant geteken,
is die reedsgonoemde olifant vnn Vryburg (k. 4, Afb. 4).
Die naiwiteit word in hierdie stuk opvallend deur die
feit dnt die kunstenaar die agtcrste oor, wat by hierdie
laterale aansig nic

sigba~r

kon gewccs het nic, eenvoudig

aan die agterkDnt van 'n diep rif in die klip geteken het.
Ten opsigte vrrn di0 res van die tekening is die oor dus
nou werklik sku ins nn agter.

(Di t lcm dofweg op die af-

beelding onderskei word).
62/ ••.
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-62Hiermee kJTI 'n tweede olifGnt (k. 5) vergelyk
Da~r

word.

is meer besonderhede gogee, maar die pro-

porsies wyk baie af van die nRtuurliko.
v~

K. 11, weereens

Vryburg, beskik wcliswaar oar vier pate, wat by eers-

genoemde twee voorbeelde ontbreek, maar selfs die genus
v211 die dier is hier hceltemal onidentifiseerbaar.
'n Mens sou kon se dat die primitiwistiese kunstena::.r 'n begrip gehad het van enkele anatomiese besonderhede, maar dat sy

weergat~e

'n dcnkvoorstelling as op

van die dier meer op

w~arneming

berus.

'n Derde

olifnnt is wel as sulks hcrkenbaar, maar dia twee groot
ore staan soos balillnne regop op die kop (k. 134).

In

'n uitbeelding van 'n sittendc volstruis, het die kunstenaar wel deeglik rnakgesien dat 'n volstruis se onderstc
li tte

vore buig ns hy sit.

n~

:Ma,s.r hy kon, sy erns

ten spyt, tog nie daarin slnag om 'n natuurweergawe
tc skep nie.

Dit inderdaad, is kenmcrkend van bnie

werke uit hierdie groep.

Die tcxeninge is oar die

algcmesn duidelik en sorgvuldig uitgevoer, met 'n beslistheir

aonslag wat erns verraai,

v~

bly dikwels onidentifiscerbnar.

ma~r

die resultaat

Opvallend is oak die

behcmdeling v?n die potc, wnarskynlik die mocilikste
dcel van die liggaam om weer te gee.

Gewoonlik is hier

slegs twee pote en in enkele gevalle vier, maar altyd is
dit vormlose lyne wnt direk uit die liggaam loop.

Ook

die ronding vcn die maag en definisie van 'n skouor of
boud hct hierdie kunstenanrs se vaardigheid te bowe gega2.n.

Hierdie tekeninge is hoofsaaklik in 'n piktegniek

uitgcvoer en wel die meer e8nvoudige omlyning of vlaktekening.
Om d.it bloot as swak werk te beskou, sou 'n
onreg wees, en tersGlfdertyd sou daar hier dan nie van 'n
stylgroep sprake kon weos nie.

Die atmosfeer van die
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-63verke is belangriker as die soms meer opvallende swe~
~ ckGnwerk.

Dit is 'n gees vnn naiewe kinderlikheid en

' n eerste spontano gewanrwording van die natuurverskyn3Gl wnt nog fris uit hierdie kliptekeninge spreek.
))

Die NRtuur-realistiesc groep.
Binne
VG~

3tukke

hier~ie

groep, wat die grootstc getal

die vcrsnmeling vertecnwoordig, is dnar ver-

3kcie neigings te bespeur.
~ kei

Da~rom

wil ek hier onder-

tussen verskillends cffekte wat binne 'n algemene

anmwerk van realisme beroik is, met dien vcrstande dat
l ie skeidslyn nie altyd met 'n loodlyn getrek kan word
1ie.

Di t moet dus gcsien vvord as verskillende skakeringe

1a:n 'r.. benadering wat in hoofsaak dieselfde, en dus

7ealisties is.

Hierdie v2riasies hang in 'n groot mate

3aQID mot die kunstennnr se beheersing van sy medium en
3Y onderwerp.
Eerstens is daar tegnies

eenvou~ige

en onop-

rall8ndc tekeninge wat dikwels proporsioneel baie good
i s.

Die eenvoud hang in 'n groot mate saam met die

sebruik

VQTI

~oorbeelde

'n minder gekompliseerde tegniek.

Sulkc

is onder andere 'n panr clande (k. 25, Afb. 14;

{, 92), 'n volstruis (k. 126, Afb. 10) en 'n kop van 'n
Joksoort (k. 120).
Tweedens:

hier is meer besonderhede en 'n sorg-

vuldige tegniek, manr 'n neiging tot starrc dekoratiwieit.

Die elo.nd van Klerksdorpdistrik Afb. 20 (k. 44)

i s 'n sierlike tekcning, maar dit illustreer terselfdert yd hierdie stilistiese beginsel wat in ander stukke
neer hinderlik is.

Enkele voue in die vel, die bek,

)og, horings en stert is noukeurig anngedui, maar 'n
~erkeerde

vcrhouding in die voorpote is dadelik

opv~llend.

rwee s8ekoci-uitbeeldings illustreer dieselfde stilisiesc tekortkoming.

Die seekoei van Schweizer-Reneke
64/ ..•
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-64(k. 173, Afb. 15) is asof in die klip verstar.

In 'n

ander geval (k. 145) is die tekstuur van die tekening
goed versorg, ma.ar die korrcl{te proporsie vm die dier
het agterw0e gobly.
Hierdie bel:mgstcjlling in tegnick en noukcurige afwerking, is ten kost0 vnn lewensegtheid.
Die tcgnieso en stilistiese verstarring vind 'n uiterstc
voorbccld in die reeds beskrewe eland (l:. 30, Afb. 17).
Alhoewel hierdie tekening tereg beskryf is as een vern
ons Ve.nrdigste gravures, is di t geon deurlecfde en
sprankclende weergawe VP..n die dicr nic.
'n Basicse ocreenkoms in afronding, tref ons
a~n

tussen hierdie elandtekcning en k. 44 ( Afb. 20).

Die besonderhedc, veral die voue in die vel, en die buiging v n die skouer en boudlyn, word gestileord
as netjies oopgelate vlakkies.
·~s

a~gcdui

In elk geval word dit

'n sierlike kurwe of egalig breed- en smalwordende

lyn gesien.

'n Dergclike behandeling trof ons aJn by

'n verdere eland (k. 103) en 'n fragment van wnt heel
waarskynlik 'n lcou is (k. 150), beide afkomstig uit
Jchweizer-Reneke.
Dit skyn dus nsof hier dikwels van dieselfde
formule gebruik gemnak is om die besonderhede weer te gee,
en is daar by hierdie twesde groepic in 'n groot mRte

sprakc vR..n 'n dekorntie1.ve benadering.
word m&cr as 'n

weerg~we v~n

Die tekening

nie lewende dier - dit word

'n pB.troon van bewerkte en onbewcrkte vlo..kkc op die klip·.
Derdens:

as 'n teenpool van bogenocmde groep,

vind ons die tckcninge wac1rin, sa3ID r:tet noukeurigs

wa~t_r

neming en fynhGid in nfronding, 'n hoe mat,:; van lewendigheid bshoue gebly hot.

Hier is danr werklik sprakc v::m.

'n hoo6tepunt wat bereik is in die bcheersing van die
klipgravering.

65/ ...
© University of Pretoria

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2017.

-65As uitstaande voorbeeld noem ek hier 'n
tekenin~

wat m.i. een van die bestc stukke in die verDit is 'n kwagga uit die Delareydistrik

samcling is.

Afb. 21 (k. 81) waarvan net 'n fragment te sien is.
Die tecniek van uitpik en weglant is hier so sensitief
aangewend dat daar 'n

~erkwa~rdige

il1usie van ronding

Hier is nie net vlakkies klip opgehewe

geskep is.
gelaat nic,

ma~r

danr is werklik geteken en vorm nnnge-

dui met die dele wat nie bawerk is nie.

'n Verdiepte

buitelyn gee skerpheid aan die tekening, wnt origens
'

ongellli{kig betrek1ik verdof is.
Verdere voorbooldo wat by hierdie ekspressiewe
tegnieso beheersing ~fu1sluit, is die rcnosters (k. 55;

50, Afb. 7; 42, Afb. 18), 'n swnrtwi1debees (k. 90),
'n fragment van 'n e12nd (k. 110) en die mceste
1yninsisies van Hckpoort •

v~n

die

Die bruin hiona (k. 147,

. .~!.fb. 19) is ook 'n uitsta8.nde voorbeeld van 'n hoogs
gokompliseerde tegniek wat gecn afbrouk aan die v1ociende
natuur1ikhcid gedoen het nie.

Die pootweergnwe is

m.i. een van die roses akkurate en terse1fdertyd mecs
ges1aagde in die

vers~meling.

Wat kragtigc ekspres-

siwiteit betref, is daar in die rGeds genoemde luipcrdtekeninge (k. 108, .Afb. 12) 'n hoogtepunt bereik.
In die bree kan van hierdie dcrde groep voorbeclde onder die natuur-realisticso tekcninge ges3 word
dat die kunstenaars hu11e ondcrskei het in die cksprcssiewe en vlottc hnntering van hu11e medium, tecnoor die
m0er meganistiese en gcvo81losc van die dekoratiewo
tckeninge.

Terse1fdertyd word

dn~r

met groot

virtuositeit dioselfde lewendighcid bereik wat in vGrskcie ecnvoudiger tGkeninge sprekend, maar ook makliker,
bereikbaar wns.
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Die Boesman-humoristiese sketse
Ek hct die styl van hicrdie groep graverings

e.s Boesmnn-humoristies beskryf, omdat die fisiese eienskappe van die mense wnt uitgebecld is, baie ean Boosmrtns
Di~

herinner.

styl kom ook in 'n groot mate ooreen

met die styl van die rotsskildcryc
skryf word.

w~t

aan hulle toege-

Die moontlikheid dat Bantocs vir enkele

werk& verantwoordelik was, is nie uitgeslotc nie.

Hier-

die Boe:smc..n-humoristi.ssc tcl{cningc onderskei hulle van
die 2nder graverings in die byna uitbundigc en
karikatuuragtige wyse wQarop die figure in die klip
gepik is.

Renlisme ontbreek nic nltyd nie, alhoewel

die vorm in 'n groot mntc vcrcenvoudig is,

ma~r

in tecn-

stelling tot die wcrke van die groot realistiesc grocp,
is hier geen nolliceurige tegnicse versorging nie.

Die

Grnstige toegewydheid van die vorigc groepc het hier
plek gemank vir 'n vrolike lugh:lrtighcid.
'n Gocie voorbeeld, wat ongclukkig al effens
vercof het, is diG van 'n hardlopende vlakvark.

Allcen

die belnngrikstc is wecrgegee, met tot rcsultRRt 'n
uiters sprekende becld
in volle

va~rt

v~n

die koddige dier.

Skynbao.r

en stcrt in die lug, het die vlskvnrk

met sy effens slordige voorkoms, 'n rake portrettering
juis in hierdie lossc tegniek gevind, vergelyk Afb. 22
(k. 163).

Die tafereeltjic vGn 'n mens en 'n volstruis,
skynba~'.r

in 'n jagtcr-slagoffer vcrhoud.ing, is in die-

selfde trnnt uitgepik Afb. 23 (k. 66).
~nder

voorbeelde wat ck hierby wil insluit, is

die van 'n gestileerde mcns-figuur (k. 54), 'n groep
mensc om 'n eland (k. 72, .nfb. 40) en 'n tekening wat
lyk nn die van 'n bobbejaan by 'n boom (k. 89).
Enkole nnder tckeninge is nie so uitgesprokc
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-67uitbundig nie, maar kcw moontlik deel vorm van die groep,
soos onder andere 'n paar elande (k. 73) en die vo1struise

'n Fn.ar

(k. 111, 129, 127, 130, 135 en 126, Afb. 10).

o1ande (k. 86, 117 en 118) kan moontlik die werk van
Betntoes wct.:s.

Sk wil dit

sar~

met Battiss waag om hierdie

stukke oor die nlgemecn as waarskyn1ik latere werke te
dit is 'n stylgroep met 'n
20
eiesoortige styl en nie blote aekadensie nic. )

beskou.

(d)

Nog be1angrikcr:

Geometries-abstrakte stukke
Sien pp. 107-110 wat ek hic;r vol1cdigheids-

halwc vir inde1ing noern maar verdcrop

m~t

meer vrug

kw beh:mdel.

3.

Samevattcnd oor die voorafgaande Indeling
As oorsig oor die verski1lende tegnieke w&t

in hierdic petrog1iewe gebruik is, kan ons s6 dat
in hoofsaak twce groepc is.

da~r

Die eersto maak gcbruik

van·'n 1iniere insisie en die tweede van 'n pik- of 'n
vryftet;niek.

By die piktegniek kan daJr gekonsentreer

word op die buite1yn of p1c;t silhoeet
varieerdc si1hoect.

of

tegnics gc-

In alle gevalle is daar

v~

twee,

en in uitstaande gcval1e v.~ drie dieptevlckke spr~~e •
•
Da.::1r is slegs twec k1eure bcskikbaar - die roesbruin van
die patina en die blougrys of groengrys kern, manr die
tegnick

s~lf bcpa~l

mccrkleuri~heid

.

die indruk van eenkleurigheid of

wet die tekening maak.

Die mees ge-

komp1iscerdc tcgniek veronderstel nie noodwendig die
grootst~

meesterskap nie.

liniere insisie vercis

Die suiwer grafiese

wnarsk3~lik

die grootste mate van

beheer.
In die bcskouings oor die styl het ek my on-

20. BATTISS, W., op cit., p. 52.
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-68willekeurig laat lei deur die eerste indruk - daardie
onbeskryfbare kommunikasie van gevoel tussen die kunswerk
en die toeskouer.

Dit mag as 'n minder wetenskaplike

basis vir beoordeling voorkom, maar waarskynlik sal
niemand wa.t dikt-.rels met die beeldende kunste omgaan,
die betekenis daarvan by die vorming van waarde-oordele
t.o.v. die estetiese in twyfel trek nie;

nietemin het

ek steeds probeer om so objektief moontlik teenoor
my stof te bly staan.
Die werke is in verskillende stylgroepe ingedeel, wat nie in suiwer kronologiese volgorde geinterpreteer moet word nie.

In die bree gesien,

mag dit 'n aanduiding van die lyn van ontwikkeling
wees - 'n aanvanklike naiwiteit, dan oorheersende realisme en ten slotte vrye ekspressiwiteit en humor.

Maar

genoegsame gronde om dit as absoluut onomstootlik te
aanva.qr, bestaan daar nie.

Dit is bloot as gevolg van

die aanvoeling van atmosfeer dat bepaalde stukke uit
die eerste en laaste stylgroepe respektiewelik, as moontlike vroee of latere verskynsels beskou is.
In die sin dat daar hier 'n geringer mate van
noukeurige realisme is, is daar 'n crater verband tussen die primitiwistiese en humoristiese stylgroepe;
maar daar bestaan vir my 'n wereldwye verskil in atmosHierdie twee groepe het die kleinste verteen-

feer.

woordj_ging in die versameling, en toon nie soveel onderlinge variasie as die natuur-realistiese nie.

Vir

sover dit die versameling aangaan, en heel waarskynlik
ook in

1

n wyer verband, kan die realistiese tekeninge

as die mees kenmerkende van die petrogliewe gesien wordo
Ons mag dus se dat realisme, in 'n mindere of meerdere
mate, die doel van die graveerders was.
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-69Daar is geslaagde realistiese werk geskep in
al die verskillende tegnieke, maar in hierdie verband
is die insisie en no. iii onder die inpiktegniek die
mees voorkomende.

Beide van die ander stylgroepe het

hul1e hoofsaaklik van 'n inpiktegniek in 'n eenvoudige
vorm bedien.
Hierdie inde1ing is nie 'n poging tot 'n konse 1{Wente kategorisering nie, maar 'n rig1yn tot die
onderskeid van basiese tegniese en stilistiese beginsels.
Binne elke hoofgroep, en selfs die sub-groepe, is 'n
groot verskeidenheid.

Die indiwidualiteit van elke

kunstenaar, wat op sy eie manier gebruik gemaak het van
sy materiaa1, mag nie uit die oog verloor word nie.
Yel?.~~r~.

C.

aantekeninge oor enke1e Tegniese en

e~~~~~~tiese aspek~£

Die Graveerders se instrumente

(a)

Die vraag na die instrumente wat by die maak
van die graverings gebruik is, het reeds verskeie
menings uitge1ok, sonder dat daar op hierdie stadium
enige sekerheid is.
I n ' n ar t·k
1 . e1

V3Jl

21 ) . 19C6
F er~nguy
.
, 1n
· ges k ryf,

beeld hy twee steenwerktuie in situ af.

Die afges1yte

punte het hom laat vermoed dat dit die ware Jakob was.
Battiss 22 ) het gedroom oor die moontlikheiddat diama.nte, kwartsiet, robyne of diamentgruis gebruik
is.

Die tipologiese naam - graveerder ("graver") dui

volgens hom nie die betrokke instrument aan nie.
Van Riet Lowe beskryf in 'n artikel 2 3) twee
imp1emente wat hy as 'n moont1ikheid in die verband sien
21
22.
o

23.

Op cit • , p • 412 .
Op. cit. , p. 132.
o

Vgl~

Two hitherto undescribed Smithfield "B"
toolss a gad and a gouge. S.A.J.w. vol. 48 no. 6,
Jan. 1952, pp. 179-180.
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-70en wat ons in Afrikaans 'n soort graveernaald en 'n
soort gutsbeitel kan noem.
Smithfield B-omgewing.

Hulle is afkomstig van 'n

In sy "Prehistory" erken Clark

egter ruiterlik dat die enigste verstandige antwoord
is dat ons nie weet nie. 24 )
In die daaropvolgende jaar maak dr. E.P.
Friede egter melding van 'n goeie rekonstruksie wat
(waarskynlik vir die eerste keer) deur middel van 'n
vuursteendissel gemaa.lc is.

Tot op datum, moet ons dit

dus beskou as die naaste wRt daar aan 'n oplossing gekom
.

lS.

25'"i_,

(b)

Die Graveerders se werksmetode
Die vraag na die werksmetode is beide stilis-

ties en tegnies vRn aard.
gravering beplan?

Hoe het die tekenaar sy

Het hy eers 'n lyninsisie gemaak en

is dit toe veel later ingevul, soos dr. Holm beweer het?
Die moontlikheid het ons reeds verwerp.
In die versameling is daar veral twee onvoltooide tekeninge wat lig kan werp op hierdie probleem.
Eerstens is daar die reeds vermelde swartwildebees van
Vryburgdistrik (k. 20, Afb. 9).

'n Deel van die ruglyn

en 'n iets meer besonderhede by die kop, is met 'n vaste
hAnd geteken.

Verder is daar niks.

As hierdie kunste-

naar ooit die reel van "die hele tekening moet in dieselfcle staat van voltooiing wees" geleer het, het hy
dit hier verontagsaam.

Wat voltooiing van die tekening

verhinder het weet ons nie, maar dit is onwaarskynlik
dat dit die oorspronk1ike bedoeling sou wees om net
die kop en rug te teken.

Volgens wat nou nog sigbaar is,

--------------- - -------- -~-

24.

25.

p. 266.

cr·.

c it • ,

p • 21 .
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-71het die kunstenaar dus met groat direktheid en sander
duidelike voorafbeplanning sy lyne in die klip gegrifo
'n Ander tekening, die van 'n onherkenbare
dier by 'n koedoekoei Afb. 24 (k. 158) vertoon die
oorgestelde prosedureo

teen~

Blegs die kop is duidelik ge-

teken, en klein ronde gaatjies baken die basiese posisie
van die res van die dier af.

Dit is duidelik dat die

tekenaar hier te werk gegaan het deur eers die buitelyn
van die dier sagweg te beplan.

Daarna het hy- begin

om die puntjies tot 'n lyn te verbind.
beginsel kom by k.

Dieselfde

177 voor.

Onder die ingevulde silhoeettekeninge

~s

daar

in hierdie versameling geen onvoltooide stuk wat lig
op die tekenprosedure werp nie.

By die tekeninge

waarvan slegs 'n gedeelte van die liggaamsvlak bewerk
is, het dit duidelik gebeur met die doel om die kleure
vc:.n die vel te suggereer.

By die eland kom dit dikwels

voor dat alleen die kop en nek "ingekleur" is.

Dat

8.1 hierdie stukke voorbeelde van onvol too ide tekeninge

is, is onwaarskynlik, en daarom neem ek aan dat dit 'n
doelbewuste kleuraanduiding by weergawe van die eland
is.
sr:~_ l

Onder die paragraaf oor die eland in hoofstuk III
hierdie verskynsel van naderby bespreek word.
(c)

Die moontlikheid van geverfde Graverings
Of daar 'n beoefening van die graveer- en

verftegnieke op dieselfde werke in die Suid-Afrikaanse
petrogliefgebied voorgekom het, kon tot dusver nog nie
met sekerheid vasgestel word nie.

Indien 'n gravering

in dieselfde tyd as wat dit ontstaan het, met kleur beskilder is, sou daar as gevolg van die klimaatsomstandighede en onbeskutte ligging van die tekeninge, vandag
heel waarskynlik niks meer daarvan oor wees nie..

In

die meerderheid van gevalle is daar inderdaad niks op
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-72die klip wat aanleiding sou gee tot die vermoede dat
so-iets wel voorgekom het.
Maar daar is ook uitsonderings, soos die
Die patina

tekening van 'n elRnd (k. 119, Afb. 25).

binne die lyntekening is sigbaar donkerder as die
omgewende klip.

Dieselfde geld vir die hardlopende

buffel (k. 91, Afb. 6).

Dit sou egter moeilik

wees om vas te stel wat in hierdie gevalle aan die klip
gesmeer is, en hoe resent dit is.

Soos reeds genoem,

is daar verskeie stukke waarop navorsers olie aangebring
het, en wat vir ondersoek in hierdie verband dus by
voorbaBt uitgesluit is.
Alhoewel dit vir die moderne oog onnodig lyk
om 'n rotsgrP.vering met verf te verhe lder, kan die
moontlikhei1 daarvan nie om hierdie rede sender meer verwerp word nie.

Dieselfde sou dan kon geld vir die

Griekse tempels en beeldhouwerk wat vir ons min of meer
sander die oorspronklike verf behoue gebly

het~

Maar

die bestaan a1 dan nie, van geverfde graverings, val
op die oomblik moeilik te bewys.
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III

DIE ONDERWEHPE EN VERSK-i~IE T:sKJ:GNKUND I GE
ASPEKTt::' VAN DIE PETROGLIEWE

A.

Die Fetrogliewe as Uitbeelding van die Dier
Ongeveer vier-vyfdes van die prehistoriese

rotskuns in die wereld bestaan uit diere-uitbeelding,
volgens G.B. Brown 1 ).

Die petrogliewe is ook by uit-

stek 'n kuns van die dier, en die uitbeelding van ander
·onderwe·rpe vorm in die versameling 'n minderheid.

Die

petrogliewe van Suid-..:ifrika is die produk van 'n j agterskultuur.

Huisdiere kom slegs in die latere rots-

skilderye voor.
Gaan ons nou die lys van uitgebeelde diere in
hierdie versameling
na, blyk dit dat die groot diere
-.
.....

by verre oorheers.

iJaarskynlik was dit die dier wat

die moeite werd was om te jag om sy baie vleis, of
andersir:s een wat vrees en ontsag ingeboesem het.
Grasvretende diere oorheers in getalle die wat vleisetend is.

Dit wil voorkom asof dit in 'n groot mate ook

die dier met 'n treffende voorkoms of sonderlinge liggaamsbou is, waartoe die kunstenaarsoog- en hand aangetrokke was.
Soos wat mens kan verwag in die petrogliefgebied, tref ons hoofsaaklik die vlakte-dier aan.
wat van 'n natter omgewing hou, is skaarser.

Die

In die

skilderarea is daar, volgens Goodwin, 'n meer gevarieerde
2'
fauna verteenwoordig. )

l •

2.

Op • cit • , p • 100 •
O.E •.A. p. 7.
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Die verskillende Dieresoorte in die Versameling
uitgebeeld
a)

Die Renoster (swartrenoster - Disceros bicornis
witrenoster

- Disceros simus.)

Die renoster oorheers met ses-en-twintig
stukke uit honderd-een-en-negentig in die versameling.
3oos die soortname aandui, het ons hier met twee species
te doen, waarvan die swartrenoster waarskyn1ik oorheerA1hoewel hy kleiner is as die

send verteenwoordig is.

witrenoster, is hy meer aggressief en het homself gevolg1ik nie so gou laat uitroei nie.

Vroeer was hy oor

die hele Republiek versprei, maar kom nou net in wildtuine en beperkte

~ebiede

voor.

Hy vreet nie gras

soos die witrenoster nie, maar bossies en
die rede hou hy sy kop

o~,

blare~

Om

'n kenmerk waaraan hy dikwels

in die versameling uitgeken kan word.

Die twee horings

op die neus is oar die a1gemeen slanker as by die
simus, en die agterste horing kom nader aan die voorste
in 1engte.

Sy vel is geneig om voue by die nek en

basis van die ledemate te vorm, wat by die simus nie
voorkom nie~3)
Die renosteruitbeelding in hierdie

verse~eling

is by uitstek realisties en natuurgetrou, en om hierdie
rede vorm die primitiwistiese tekeninge 'n minderheidsgroep.

Sy uitstaande liggaamseienskappe maak dat

hy in die tekeninge maklik identifiseerbaar is.

Die

realistiese kunstenaar veral, behandel hom met eerbied
en sorg, en daar is nie die karikatuuragtige uitbeeldings wat mens miskien van so 'n sonderlinge dier sou
kon verwag

3.

nie~

Dit is moontlik om hierdie rede dat

Soortge1yl:e gegewens oor a1 die diere is cor die
a1gemeen ontleen aan ROBERTS, A. The Mammals .of
South Africa, vir die eerste keer gepub1iseer in
1951, deur die trustees van "The I"Iammals of South
Africa Book Fund."
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-75Battiss die rol van die renoster in die prehistoriese
omgewing gesien het as die van 'n moontlike kultiese
dier of stamteken. 4 )
Die tekeninge waarin die renostcr minder
realisties weergegee is, behoort tot die primitiwistiese
groep.

So is onder andere 'n tckening in 'n fyn pik-

tegniek uitgevoer, waarvan slegs die stewige bou en
skerp uitstulping op die neus laat vermoed dat dit wel 'n
renoster is.

(k. 35).

Die voorstelling in k. 65, sluit

baie hierby aan, aangesien hier ook net 'n horingagtige
vorm op die neus aangedui is, t-'laarsonder die dier heeltemal onidentifiseerbaar sou wees.
By k. 40, 54, 68, 79 en die talle voorbeelde
op een klip (k. 78), is die algemene vorm duidelik herkenbaar.

Die eienaardigheid wat dadelik die kunstenaar

se aandag moes geboei het, is die horings en die hoe skof.
Hierdie kenmerke is dus dikwels geaksentueer terwyl
die res van die liggaam minder aandag gekry het.

In

twee gevalle lyk dit selfs asof die renoster drie
horings het (k. 78), terwyl slegs die voorlyf weergegee
is, - al wat blykbaar vir die kunstenaar van belang was.
In aansluiting by hierdie meer naiewe uitbceldings kan ook k. 63 genoem word, waarop twee diere
voorkom.

Die voorste is 'n eenvoudige tekening en on-

miskenbaar 'n renoster, maar oor die tweede is daar verskil van opinie.

Die dier se pote is te lank en daar

is 'n aanduiding van 'n slurp.

Volgens die muurfoto,

is dit deur Lang as 'n mammoet beskryf.
Moontlik is dat in hierdie verband, dat Goodwin die bewering gemaak het dat die mammoet in die
Transvaal 'n renoster is wat 'n slurp bygekry het~5)
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-76Volgens hom is dit 'n doelgerigte vandalisme wat deur
prehistoriese kunstenaars aan die werk van hulle veergangers aangerig is.

In Vosburg is dieselfde soort toe-

voegsels aan sebras gevind.

In hierdie betrokke geval

is dit baie duidelik dat die horings as die van 'n
renoster bedoel is, terwyl die slurp effens onseker
voorkom, maar op hierdie stadium is dit moeilik om te
onderskei wat tot die oorspronklike en wat tot latere
werk behoort.
Die sogenaamde "mastodons", so deur Lang
beskrywe, is m.i. n6u aan bogenoemde verskynsel geskakel
(k.

67 en 71).

In eersgenoemde geval is die algemene

bou duidelik herkenbaar as die van 'n renoster, en kom
dit, by die akkurate weergawe van die lyf en pate, vreemd
voor dat die horings misplaas is.

Een horing loop van

die neus af min of meer reguit vorentoe, terwyl die
horing normaalweg regop staan.

Na onder kan die aan-

duiding van 'n slurp onderskei word.

Hierdie tekening is ongeluhl{ig 'n geval waar
'n fotograaf met een of ander middel 'n deel ingekleur
het wat hy wou raaksien, terwyl die res geignoreer is.
By nadere beskouing blyk dit dat daar verskeie los pikmerke en vorms op die klip verskyn, wat as gcvolg van
genoemde inkleuring nou nie maklik raakgesien kan word
nie.

Daar is selfs 'n tweede voorpoot merkbaar, ter-

wyl slegs een "ingekleur" is.

Terselfdertyd het die

bevooroordeelde navorser die klein, tipiese renosteroortjies bo-op die kop, wat eers by veel nadere beskouing na vore kom, buite rekening gelaat.

Dit is my

oortuiging dat ons in werklikheid hier met 'n baie goeie
renosteruitbeelding te make het.

Latere vandaliste

wou die vorm verander - 'n verskynsel wat hom tot in
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-77ons dag voorgedoen het.
By k.

71 is die tekenproses minder duidelik.

Die algemene bou is wel die van 'n renoster, maar die
kenmerkende ore en horing ontbreek, en aangesien die
tekening sorgvuldig afgerond is, lant dit m.i. nie die
veronderstelling toe dat hierdie liggaamsdele deur onvoltooidheid agterwee gebly het nie.
'n Verdere afwykende verskynscl doen hom voor
by die renoster wat saam met hoogs gestileerdc figure
op die klip verskyn.

By die eerste

(k. 70, 2fb. 43).

aanblik lyk dit asof die renoster drie horings het.
Waarskynlik is dit die ore wat verkeerd geplaas en te
lank is.

Die opkrullende stert met die groot kwas is

nog meer opvallend verkeerd en kan of op foutiewe wae.rneming

of

Tegnies lyk

op bcpaalde newe-motiewe berus.

dit asof daar 'n verband tussen die renoster en die twee
figuurtjies bokant hom bestaan.

abstr~~te

Die duidelike en realistiese renostertekeninge
vorm die belangrikste aspek van die renosteruitbeelding.
Die renostertekening wat een van die beste graverings in
die versameling is, is reeds genoem.

(k. 42, Afb. 18).

Anders as in baie ander gevalle is die ore hier binne
die liggaamsvlak aangedui en nie bo-op nie.

Heel waar-

skynlik is dit die groot amandel bokant die kop, wat
die tekening van ore daar verhoed het.

Daar is hier

ook slegs een horing aangedui, maar die moontlikheid
dat 'n tweedc horing meer na vore saam met 'n deel van
die klip afgebreek het, is nic uitgeslote nie.

Indien

dit wel die geval is, sou die besondere lang kop wat
daar dan moes gewees het, 'n aanduiding kan wecs dat
dit die Disceros simus en nie bicornis nie, is.
Die fyn gestippelde lyn wat hierdie renoster
\

al kronkelende omlyn, is 'n unieke voorbecld in die

78/ ...
© University of Pretoria

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2017.

-78versameling.

Bou dit die kunstenaar se sinspeling op

'n vanggat wees, of het hy maar net sy tekening omraam?
Van k. 41 bestaan 'n muurfoto in die museum.
Dit sou, volgens Lang, 'n voorstelling wees van 'n
renoster wat 'n Boskop met sy horings gooi.

Dat daar

wel 'n voorwerp op sy horings is, val nie te betwyfel
nie, maar die groat onduidelikheid van die stukkie skets
laat my nie toe om so 'n nadere identifikasie te waag
nie.

Dit is 'n pragtige aksietoneel, waar die kunste-

naar minder geinteresseerd was in fyn afronding as in
'n lewendige weergawe.
Hiermee saam is k. 50 (Afb. 7) een van die
beste suggesties van die krag en
noster kenmerk.

swa~r

bou wat die re-

Die swaar gepikte lyn dra by tot die

effek van forsheid.

Die besondere kort horings is op-

vall end.
In vergelyking met ander diere, word by die
renoster baie sorg aan die oog beste:·.: .

Die tipiese

leepoog word by k. 50, 18, 42 en 55 selfs met 'n dubbellyn geteken.
Dit kom eienaardig voor dat daar by so 'n
a_l{kurate tekening soos k. 50 slegs drie pote aangedui is.
Tekenkundig gesien, gee die stewige agterpoot egtcr
genoeg balans aan die tekening.

Dieselfde posisie van

die agterpoot tref ons aan in k.

55, in Delarey.

Die groot renosterfiguur van Schweizer-Reneke
(k. 74) is deur Lang beskryf as 'n witrenoster. 6 )

Op

sy rug sou tallc bosluisvoels sit, - 'n gedagte wat n6g
te aanvaar n6g te verwerp is, aangesien dit in 'n hoe
mate op die verbeelding vnn die toeskouer berus.

Indien

dit wel die kunstenaar se bedoeling was, is dit 'n
6. Muurfoto in die t1useum.
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-79besonder vroee vorm van "Impressionisme".

Dit sou ter-

selfdertyd op 'n besonder ontwikkelde siening en wyse van
voorstelling dui.

Na aanleiding van die posisie van die

kop, horings en voue op die vel, sou ek dit egter 'n
swartrenoster noem.

Die horings is ewe lank geteken,

'n foutiewe waarneming tcnsy die horings van die bepaalde
model baie afgeslyt was.

Dit is iets wat in verskeie

tekeninge voorkom, soos ook onder andere die groot tekening wat op die oomblik in die binneplein van die museum
op die grond uitgestal is.
Die lyntekeninge van Hekpoort is oor die algemeen baie rudcuraat.

K. 180 val in 'n palimpses saam

met 'n olifant, en slegs die agterlyf is duidelik onderskeidbaar.

In die mooi silhoeette (k. 185 en 188)

is die twee horings weer eens ewe lank aangedui.
In twee gcvalle is daar 'n palimpses van twee
renosters, (k. 48 en 62).

By eersgenoemde is die

kleinste dier miskien 'n namaru{sel van die grotere,
maar die volgorde van skepping kan egter nie meer duidelik onderskci word nic, aangesien die oppervlakte bederf is.

By k. 62 kyk die renosters in verskillende

rigtings en een is ook veel kleincr.

In beide gevalle

stem die pare op een klip tegnies ooreen.
In vier gevalle is slegs die kop en nek van
die renoster weergegee - die liggaamsdeel wat dcur ver'
skeie
ander renostertekenaars skynbaar ook as die be-

langrikste beskou is.

Die stukke is k. 12, 18, 46 en 147.

Byk.147 is diekopennek waarskynlik 'n fragment uit 'n

groter deel.

Hier is die tekening donker gepatineer en

'n latere portret deur blanke vnndaliste maak dit moeilik
onderskeidbaar.
b)

Die Eland (Taurotragus oryx)
Naas die renoster is die eland in hierdie verSO/ •••
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-80Dit is 'n reus onder

sameling die mees gewilde dier.

die bokke, wat veral lief is vir oop vlaktes en selfs
woestyn en semiwoestyngebiede.

In die deel waar die

gravures le, was hulle volop.

Die eland word vetter

as ander boksoorte en is dus nie so vinnig ni~.

Om sy

groottc, sagte vleis en taai vel was hy 'n beminde onder
die Boesmans.
Veel me8r as by die renostGr, varieer die verskillende weergawes van die eland onderling.

Hy is oor

die algemeen duidelik herkenbaar en geen werklike
primitiwistiese uitbeeldings kom hier voor nie.

Nag-

tans moet daar rekening gehou word met die feit dat daar
baie ongeidentifiseerde boksoorte in die versameling
voorkom, waaronder sommige miskien as elande bedoel was.
Soos by die renoster, val die meeste elandtekeninge in
die versameling stilisties onder die

natuur~ealistiese

groep.
Verskeie tegnies eenvoudige tekeningc gee 'n
goeie si1hoeet, soos onder sndere die reeds afgebeelde

k. 25 (Afb. 14), k. 27, 92, 99 en 112.

Die grootste

groep elandtokeninge is van 'n hoe tegniese en tekenkundige gehalte.

By k. 24 (Afb. 3) is die dier in 'n

gemaklik-vloeiende lyn wcergegec.

Froporsioneel is die

lyf egter te swaar vir die pote.
Noukeurige en dekoratiwistiese benaderings
vind ons by die volgende:
Afb. 20;

k. 30, Afb. 17;

k. 44,

k. 109, Afb. 11, en 'n fragment van k. 110.

Die beste elanduitbee1ding in hicrdie versameling is
k. 104, Afb. 37, waar di€ drie elande op diese1fde
klip vGrskyn.

S1egs een, in 'n springende posisie, is

vol1edig geteken.

Hier is skynbaar met die grootste

gemak 'n hoe mate van realisme bereik, sander dat die
keurige tegniek verstarring meegebring hct.
81/ ..•
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-81As ons die siening op die eland vergelyk met
die op die renoster, tref dit dadelik dat daar hier
weinig belangstelling in aksie is.

1·1oontlik sprui t di t

voort uit die aard van die dier self.

Andersyds het die

eland as model skynbaar dikwels geleentheid gebied tot
die uitbeelding van besonderhede.

In die beroemde

tekcning, k. 3G, Afb. 17 is selfs die kuifhare, kenmerkend van die bul, weorgegee, maar in meestc van die
ander gevnlls vertoon die voorkop glad.

Die voue in

die nekvel is dsur·min oor die hoof gesien, -in die
b&trokke versameling net in twee gevalle (k. 25 en 27).
Oor die algemeen het die tekening van die
voue 'n meer besliste vorm aangeneem as wat by die
eland self te vinde is.

Dit word dikwels as 'n opgehewe

vlak teenoor 'n intaglio gepikte vlak gesien.

Soos

reeds aangehaal, vorm dit by k. 30 'n dekoratiewe
patroon.

In enkele gevalle is dit net as twee kort

strepies by die skof aangedui (k. 44,

~fb.

20; k. 106,

Afb. 26).
Kunstenaarsmode het in prehistoriese tye
reeds 'n rol gespeel.

By die sland het konvensie beslis

dat die kop en nek kontrasterend met die orige liggaamsdele weergegee moes word.
'n lyn of 'n
liggarun.

vl~k

Dit is gedoen deur middel van

van 'n nnder kleur as die res van die

Voorbcelde hiervon is k. 104,

k • 2 4, Afb • 3 ;

~·:..fb.

37;

Afb . 2 5 ( k • 119) .

Soos reeds in die paragraaf oor geverfde
gravures genoem (Hoofstuk II), staan die kleuronderskeid
tussen die verskillende vlakl(e by hierdie afgebeelde
stuk nog meer uit, aangesien die dier self donkerder
is :1s die klip.

Hier is die voue in die vel as danker

opgehewe lyne aangedui.
By k. 177 en k. 24, Afb. 3, is die kop en nek
82/ ...
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-82'n intaglio vlak tcenoor die res wnt in 'n buitelyn
uitgevoer is.

Veral by laasgenoemde, het die swaar

patinering hierdie sterk ondcrskeid tot onopsigtelikhcid
vervaag.
Hierdie kunstenaarskonvensie in die tekening
van die eland noop tot 'n vergelyking met die skilderkuns op rotse, wnar die kop en nek van dieselfde bok
dikwels wit geverf is in kontras met die res van die
liggaam.

Dit kan in 'n groot aantal skilderye gesien

word, soos onder andere op die afbeeldings in die werk
van Helen Tongue.7)

Hierdie siening berus nie op die

werklikheid nie, want die eland is min of meer gelykmatig vaal.
Die loshangende keelvel is 'n anatomiese kenmerk van die

el~~d

wat dikwels oordryf is.

te groot aangedui (sien k. 107, nfb. 8;

3oms is dit

k. 106, Afb. 26),

en dan weer staan dit as 'n stywe uitgroeisel na vore.
(k. 119, Afb. 24).

,

In sommige gevnlle is .dit so

geaksentueer, en daarmee saam die hele voorlyf, dat die
verhouding tot die agterlyf misluk het.
voorbeeld hier is Afb. 26 (k. 106).

Die beste
Bier lyk die

liggaamsdele verdwaald in hulle onderlinge sar1ehang,
waarskynlik .omdat dit as nfsonderlike eenhede gesien
is. ·Die som van die dole, min of meer korrek waargeneem,
het nie 'n lewensgetroue geheel geskep nie.

Aangesien

bogenoemde tekening een van die grootste elandc in die
versameling is, kan die proporsionele fout 'n gevolg
wees van die kunstenaar se onvermoc om sy formaat te
beheers.

Die prominente keelvel maak die eland 'n

tekenkundig moeilike model, want dit kan maklik tot

7. Bushman Paintings, copies by H. Tongue. Oxford
Clarendon Press, 1909. Voorbeelde is in a) die
grotte te Mngdala no. 26; b) Barley no. 40;
c) Cala Commonage no. 44.
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-83oor-c~senturering

K·• 111

en gGvo1glike wanproporsic lei.

toon diese1fde fout as bogenoemde tekening, maar dit is
minder opva11end want die dier staan hier met die kop
n~

onder geboe.
Alhoewel die elqnduitbeeldings oar die algemeen

in die nRtuur-ren1istiese groep val, is daar ook enkele
voorbeelde wat 'n andcr gees adem.
118 en 177 wat m.i. tot die

Dit is k. 72, 117,

Boes~an-humoristiese

styl-

groep behoort.
· Daar is hier nie soveel portretkoppe as wat
daar van die renoster bestaan nie.

'n Moontlike kop-

studie van 'n eland is wel k. 27.
c)

Die Volstruis (Struthio).
Omdat die volstruistckeninge hoofsaaklik tot

die derde stylgroep behoort, is hy minder sorgvuldig
as die voorafgaande twee diere uitgebeeld.

Volgens

Battiss se inde1ing is die vo1struis, saam met die
bobbejaan, die ge1iefkoosde dier van die 1aaste periode,
toe die kunstenaars waarskynlik Boesmans was. 8 )
Soos kenmerkend van die humoristiese stylgroep, was die volstruistekenaars gcinteresseerd in die
g1oba1e indruk en het baie selde getrag om besonderhede, soos byvoorbee1d

di~

vere, aan te dui.

Die twee

volstruisc op 'n k1ip van Vryburgdistrik (k. 13) toon
die basiese ovaalvorm vir die 1yf, wat in ander
tekeninge ook voorkom.

In die beste voorbee1de word

die stert, vereenvoudig, bygevoeg.
Afb. 10;

(k. 111;

'n sittende vo1struis, k. 127;

126,

130 en 136).

Die vashegting van die poot aan die 1iggaam b1y ook 'n
gcsti1eerde patroon (Afb. 10).
8. Op. cit., p. 52.
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By k. 136 is daar 'n aanduiding van 'n
s1epende vlerk, 'n uitsondering in die versameling, aangesicn daar by geen ander volstruis vlerke aangedui
word nic.

Hicr h8t die tekenanr ook 'n goeie begrip

van die houding van die pote getoon.
In twee stukke is daar gepoog om die sittende
posisie weer te gee.

Maar waar daGr by k. 127 'n ge-

slaagde tekening van die pote gegee is, bly k. 139
primitiwisties en naief.
K. 129 onderskei hom van die ander volstruise
daarin dnt daar enigsins afgewyk is van die ovaalvorm en stertformule.

Meer golwende lyne skep in 'n

mate die indruk van lang vere.
Die mees humoristiese tekening is die van 'n
vo1struis wat skynbanr na 'n nes met eiers staan en kyk
(k. 130).

Enke1e lync is tot 'n sprekende weergawe

omskep.
Die volstruis is die enigste voel wat so by
herhaling in ons rotskuns verskyn, waarskyn1ik om sy
voordele as jagbuit, en sy indrukwekkende voorkoms on
formaat.
d)

Die Olifnnt (Loxodonta africana)
Die olifant is een van die diere wat dik\vels

in primitiwitstiesa tr.: mt weergegee is.
en 138 is uitstaande voorbcelde daarvan.

K. 4 (Afb. 4)

By laasge-

noemde is die ore as twee regopstaande sirkels bo-op
die kop geteken, en die tande staan van ooghoogte af
reguit vorentoe.

In beide gevalle is die pate slogs

in enkellyn anngedui.

Ander stukke uit Vryburg sluit

nou by bogenoemde tweG nan.
vorm

herkenba~r,

By k. 5 is die algemene

maar die pote is veels te lank, terwyl

slegs die lang slurp laat vermoed dat k.
olifant is.

15 wel 'n

Onder die Vryburgstukke is k. 6 die mees
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-85geslaagde olifantuitbeelding.
Hierdie primitiwistiose tekeninge skep die
indrw{ dat dit die van 'n jagter is, wat die dier na
herinnering probeer teken het.

Miskien het hy die snaak-

se gevaarte deur die veld sien wandel en wou dit aan sy
maats illustreer,

ma~r

die wcrklike

liggaamskenmerke het hon on ·t:gaan.

s~mehang

van die

In alle, selfs die

mees primitiwistiese voorbeelde, is die opvallendkenmerkende eienskappe van die olifant weergegee.
groot ore, slurp,

slagt~Dde

Die

en groqt pote het nerens

agterwee gebly nie, maar die eindresultaat is meer
letterlik-beskrywend as piktoraal juis.
Die minder natuurgetroue uitbeelding van die
olifsnt in vergelyking met ander diore, is heel waarskynlik daaraan t2 wyte dat hy in die droer dele 'n
ongewone gesig mocs gewees het.

Omdat hy nntter dele

verkies, het hy in die petrogliefgebied slegs voorgekom
lcngs die Vnal- en Oranjeriviere.
Die een enkele proporsioneel goeie uitbeelding
in die versameling is die van 'n olifant, .a.fb. 27
(k. 56).
1

Dit is 'n groot tekening (42 x 65f em) waar

n eenvoudige I!lar..r treffende silhoeet in 'n intagliovlak

gepik is.

Hierdie stuk is van Schweizer-Renske

af-

komstig.
K. 57 is hoofsaaklik 'n buitelyntekening
waarvan· die proporsie na agter verswak.

Die sogenaamde

"m2JllTiloet" en "me.stodon" is alreeds onder die renoster
bespreek, alhoewel danr in die twee govalle natuurlik
nie absolute sekerheid bestaan dat die oorspronklike nie
as 'n olifant bedoel was nie. (k. 63 en 71).
In k. 180, van Hekpoort, het ons die oorblyfsel van wat waarskynlik 'n baie goeie olifanttekening
was.

Op dieselfde klip is 'n renoster getcken.

weinig
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-86het van die olifant oorgebly, maar in die gebied kan
'n mens 'n intiemer kennis van hom verwag as wat meer
na die weste die geval was.
e)

Die Buffel (S~~cerus caffer)
Soos die olifant, het die buffel in die weste

die rigting vnn die boomryke rivierwalle gevolg.

Die

beste buffeluitbeelding in die verssJD.eling is die kopstudic e.fkomstig ui t Vryburgdistrik ( k. 28, .. :.fb • 16) •
.1\.fgesien van die onbeholpe posisie van die pote, is die
voorlyf van 'n hardlopende buffel (k. 26) ook 'n geslaagde studie.
v~n

In beide gevalle is die tipiese vorm

die horing akkuraat weergegee.
K. 91 (Afb. 6) is 'n goeie uitbcelding van die

volledige dier.

Die kunstenaB.r se belangstelling was hier

meer in aksie as in noukeurige tekening.

Die ligte

bou van die dier sluit egter nie die moontlikhcid dat
dit ook 'n blouwildebees kon gcwees hct uit nic.

Twee

minder gc;slaa.gde tekeninge is die vnn k. 39,

alleen

\"Ftar

die kopgedeclte geed geteken is, en k. 20.
warilleer die buffel in ons rotskuns ter sprake
kom, kom die vraag na die uitgestorwe buffel daarmee
saam na vore.

Homoioceras was 'n dier

w~t

baie water

vereis het, en sy verskyning in hierdie gebied sou dus
slcgs sporadies kon gewees het.

Hy word in die

tekeninge van die Ka.?-pse buffel (Syncerus caffer) onderskei hoofsaaklik op gror.d van clie veel wyer omvang van
sy horings.
van

~ustin

In hierdie verband verdien 'n opmerkinc
Roberts vermelding, nanmlik dat die omvang

van sowel die buffel- as becshoring in die westelike
dele veel groter is as in die oostelike decl van die
land.9)

9. Op cit., sien onder Cape Buffalo, Syncerus caffer
cnffer.
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-87Die stukkc in die versameling wat gesien is
as moo~~,tlike uitbeeldings vnn hicrdie uitgestorwe buffel,
is k. 38, 49, 57 en 64.

Eersgcnoemde het 'n kop wat

te groat vir die lyf is, maar geen besondere horings
het nie.

K. 49 het wel 'n baie wye horingomvang, maar

die tekening is so primitiwisties dat geen identifikasie
sander 'n groot vcrbeeldingskrag moontlik is nie.
By k. 57 is weereens gcen besondere wye horings te sien
nie, maar dit kom wel vrecmd voor dat die tekening self
sorgvuldig en oortuigond afgerond is, en tog geen gelykenis

In die

vertoon met enige hedendaagse dior nie.

geval van k. 64, is slegs 'n kop weergegee wat moontlik
oor 'n lang horing beskik, maar die tekening is so
primitiwisties dnt die

sameh~Dg

van die verskillcnde dele

maklik verkeerd geint e-r preteer kan word.

Die moont-

likheid dat ons knn praat vnn Homaioceras-uitbeeldings
in die versameling is m.i. voorlopig dus nog te verwerp,
,

nog te aanvaar.
f)

Burchell sc sebra (Eguus burchelli) en die
uitgcstorwe kwagga (Eguus quagga)

.

Die sebra, wat in die drocr gebiede van ons
land voorkom, is op die tekeninge duidelik te onderskei
op grand van sy strepe.

Hierdie soort is hoofsaaklik

gekenmerk deur die afwesigheid van die los nekvel wat
by andcr sebrasoorte voarkom.

Die kwagga word in die

versameling as sulks geidentifiseer op grond van sy
streeplose boud.
Baver dit proporsie en algemene h2rkenbaarheid betref, is die sebratekeninge in die
op 'n hoe peil.

vors2~eling

'n Enekele tekening, waarvan die lyf

te lenk en minder sorgvuldig gestreep is, kom as primitiwisties voor.

Anders &s in die meeste ander gevallc

is die strepe te breed vir die grootte van die ligganmsvlak.

© University of Pretoria
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-88Van 'n panr sebrns is net die kop of voorlyf
weergcgee (k. 21, 28, 39, 61 en 153) en in aansluiting
by die voorafgaande primitiwistiese stuk, is die be-

h2ndeling van die strepe breed en ecnvoudig;

vergelyk

Afb. 28 (k. 21).
Hicrmee ksn ons oak die klein hardlopendo
Die gestreepto offek van die

sebra (k. 134) vergelyk.

dior in vaart wn.s vir die kunstcnaar van hoofbelang,

1

en volstaan hy dus met enkcle forse lyne.
Die kenmerkende strope is by hierdie diere
nooit uit die oog vcrloor nic, rrlhocwe1 dit op baie
verskillende wyses benadcr is.

Die fyn lyne von die

Hekpoort-insisie K. 183 (Afb. 1) suggcrecr nic nnnstenby die kleurvolle effek

VQD

die strcpc nie, maar dit

is nogtans 'n v1oeiende en ritmiese benadcring v2n die
onderwerp.

In sommige stukke word die strepe heel

eenvoudig weergcgee, na&mlik as ingepikte
die oorgeblewe gedeoltes
moet voorstcl.

outo~nties

lJ~e

waarby

die danker strepe

Hierdie prinsipc word by die vorige

afbeelding,(k. 21) en oak by k. 31 gevolg.
By die kwngga Afb. 29 (k. 33) en twee sobras

(k. 36 en 82) kom daar 'n meer sensitiewe benadering
na vore.

Dele word weggepik om as danker vlakke te

vertoon, sodnt die ongepikte dele as strepe vertoon.

D{t is hsel nnders as .by die vorigc stukke, waar die
d.onker

st~eep

word.

dour die eenvoudigc weggcpikte lyn bepaal

Die kwagga is 'n goeie voorbce1d van hierdie

tcgniek.
Die r0eds genoemde kw1-gga (1c. 81,

;~fb.

21)

vorm 'n hoogt.epunt in die ui tbce~ding vnn hierdie soort
diere.

Die wegpik en ooplaat word hier met so 'n

fyne suggestie hanteer dat die kunstcnaar hier meer ns
in enigc :?nder geva1, geteken hct d.eur middcl van wat
89/ ...
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-89hy onaang0roer

gela~t

het.

Die kwagga is die enigste dier in hierdie versameling uitgebeeld, wa~rvan ons met sekerheid kan se
dat dit uitgestorwe is.

Dit is egter nog in resente

tye (omstreeks 1879) dat hy van die toneel verdvzyn het
en sy uitbeclding hicr bicd dus geen aw1duidende maatstaf vir bcpaling

v~n

'n hoc ouderdom by die petrogliewe

nie.
g)

Swartwildeb~es

Die

(Connochaetcs gnou)

Hicrdie diE-r is vCJldag baie scldsamc;r as vroeer
en kom hoofsaaklik in die
l2illd voor.

dro~r

westelikc dele van die

die Oranjc- en Vnalriviere voorgckom.
in die

af tot aan

Vroeer het hy van die Karoo

versa~eling,

Die ses tckeninge

wat as duidelike swnrtwildebceste

geidcntifisecr kon word, is nlm2-l van die Vryburg- en
,S chHeizer-Rene ke

distrikte afkonstig.

In die tckeninge word hy hoofsanklik uitgeken
c.C'..TI

die nJ. vorc opkrullende horings.

Die kenmcrkende

ID(.l_e.nh:::.rc: en tassels 12illg hare aan die gesig en nek,
ontbreek hier.
Afb. 13;

Veral die Vryburg tekeninge (k. 1, 2,

20, Afb. 9) is van 'n hoe gehalte en getuig

van 'r- goeie kcnnis van die swartwildebees, wat waarskynlik in hierdie distrik nog meer tuis was as in
Schweizer-Reneke.

Volgens die stukke in die

museum, en soos ook tc verwngte, is die swo.rtwildebees
hier veel beter uitgebeeld as die olifant.
Die Schweizer-Reneke

tekeninge toon ook 'n

akkurate wecrgawe van die stilstaande figuur (k. 90)

net soos die Vryburg stukke.

Twec ander tckeninge

toon die swartwildebees in bewcging, k. 83 en veral
Afb. 30 (k. 93) wat 'n prngtige uitbeclding vnn spoed is.

In b8ide hierdie gcvalle is daar minder anndag aan
besonderhede, selfs aan die horings, bcstee. ·
90/ •..
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-90'n Onvoltooide tekening (k. 98) mag, volgens
die posisie van die horings, moontlik 'n scwendeswartDnQr is egter nog te min op die klip

. wildcboes wees.

om 'n goeie oordeel te kan vel.

Al die uitbeeldings

van Connochaetes gnou tel dus onder die hoogstnande
Indien daar wel primitiwistiese

realistiese stukke.
of

.1,.

sw~

tekenirge in die versameling bestaan,

•
h u_~e
ll
lS

van so 'n aard dat hierdie genus nie da.s .rin her ken
kan word nie.

h)

Die Kameelperd (Giraffa camelopnrdalis)
Die knneelpcrd het vroecr van die Oranjerivier

af noordwaarts, en

ver~l

bomo is, voorgekom.

in di6 dele

wa~r

hog doring-

1'1et sy lnng nek en gE:vlekte vel

is hy 'n sonderlinge en kleurryke figuur, en 'n
uitnodiging vir die kunstenanrshand.

Niskien was hy

in die prehistoriese samelewing ook om ander redes as
sy voorkoms vm1 bela.ng.

~Jr-~1

ter Battiss, onder andere,

beskou ook die kamcelperd as 'n moontlike kultus- of
totemdier. 10 )
3oos by die swartwildebees, kom hy in enkele
uitbceldings van hoe gehalte in die versameling vcor.
Die lang nek wat maklik tekenkundige foute kan VE:roorsaak, het net in een geval tot wanproporsie gelei.
Die

k~.maelperd

von k. 150 het 'n kop en nek wat te groot

is, maar waartoe die vorm van die klip self in hierdie
geval moontlik 'n nanleiding kon gewees het.
Afgesien

v.~

die uitgesproke realisme van die

mees geslaagde tekcninge, is

da~r

nksietekeninge bcskryf kan 11ord.

ook dric wat

~s

fyn

(k. 22, 74 en 154).

In laasgenocmdc geve.l rek die k.'3.Irleelperd sy nek om skynbaar 'n ietwat hoe blaatjie by te kom.

In die ander

10. Op. cit., p. 29.
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-91twee stQkke sien ons die tipiese vooroor helling van die
nek by die lopende dier, terwyl k. 74 ook die sanderling gesinkroniseerde pootbeweging weergee.
~vat die aanduiding von die vlekke op die vel

betref, kom daar interessante verskyns€ls na vore.
Soos reeds gemeld, toon k. 74 'n besonder akkurate waarneming van die vorm en pote, maar vreemd genoeg, is
die hclc silhoeet gladweg-egalig ingevul.
genaamd gsen aanduiding van kolle nie.

Daar is hoe-

Hierteenoor

word die kennerkende velvlekke in al die ander, selfs
die veel swakker tekening (k. 150) nooit agterwec gelaat
nie.
By die tekening van Vryburg Afb. 31 (k. 22)
is die

kleur~anduiding

pikte gaatjies.

in die vorm van klein, rond inge-

Dat dit slegs 'n baie skematiese nan-

duiding is, is duidelik, vve.nt die ke.11eelperd het nie
ronde nie, maar hoekige kolle.

Verder is die werklike

kolle danker op 'n ligte agtergrond, terwyl die pikmerke hier a2nvanklik 'n ligte vlek op die donkerder
klip sou gee.
v~n

As profieltekening is hierdie egter een

die beste stukke van die groep.

lyn gee 'n rake

k2r~ktcrisering

Die suiwer buite-

van die kop, waarby ook

die ore, horinkics, lip, neusgat en oog aangedui is.
In 'n nnder gcval skcp fyn geruite strepe die
blokeffek vAn die kaneelperdvel (k. 150), maar by die
mees realistiese kleuraanduiding word die donker patina
van die klip ns die tipiese kolvorms oopgelaat in die
in tagliovlak.

Die rcsultaat kom baie na ooreen met die

,...;erklike J.cleur van die dier.

So 'n voorbeold vind ons

by k. 148.
Hierdie tegnick vind sy mees akkurate en kleurryke voorbcelde ink. 154 en Afb. 32 (k. 157).

Hier

word die lyne tussen die kolle weggepik met die oog op
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-92wat moet oorbly, 'n benadering wat reeds onder die sebra
en kwagga bespreek is.

In die twee gevalle is ook selfs

die posisie van die grater en kleiner ko1le korrek
waargeneem, naamlik drie rye groat ko11e aan die basis
van die nek, wat na boontoe oorgaan in twee rye k1einer
vlekke.

By k. 157 is ook 'n deel van die ligte maag

sigbaar.
Proporsianeel is hierdie laaste tekening baie
goed, behalwe dat die pate te kart iso

Moontlik het

die kunstenaar hier te laag en te groat op die klip
begin teken, sodat hy net te min ruimte gehad het om
dit tot die voete uit te voltooi.

Naief het hy die

situasie probeer red deur die pate na onder om die rand
van die klip te teken.
By die uitbeelding van die kameelperd asoak
die sebra en kwagga, sien mens dat die tegniek beskryf
onder b) iii) (Hoofstuk II) by uitnemendheid daarvoor
geskik is.

Hier word daar met die natuurlike kleur

van die klip gewerk op 'n byna skilderkunstige manier,
en a1hoewel dit net twee basiese kleure is, is hul1e
by uitstek geskik vir diere-uitbeelding.

In hierdie

versarneling is daar geen kamee1perd wat in die 1iniere
insisie weergegee is nie.
i)

Die Erdvark (Oryxteropus afer)
Hierdie relaticf klein diertjie kom oar die

he1e Repub1iek voor en is op 'n paar tekeninge in die
versameling te sien.

In die goed herkenbare erdvark-

uitbeeldings soos k. 61, 144, 161 en 170 is dit duidelik
dat dit die groot ore en lang snoet is wat die aandag
getrek het.

Verdere besonderhede ontbreek - geeneen

van die tekenaars het byvoorbeeld die verdikking aan
die punt van die snoet weergegee nie.
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-93Twee verderc erdvark-identifikasies (k. 121,
'n fragment;
j)

k. 168) is nie heeltemal seker nie.

Die Blouwi1debees (Connochaetes taurinus)
Anders as by die swartwildebees, is hierdie

beessoort in die versameling nie goed uitgebee1d nie.
Die blouwi1debees wat dikwe1s saam met sabras aangetref
word, het vroeer in a1 die petrog1iefareas voorgekom.
Dit is 'n goedgeaarde dier, minder aggressief as die
~nou,

maar ook vee1

onn~nsienliker.

Daar kan geen

absolute gevo1gtrekking gemaak word op grand van die
stuldre in die versame1ing nie, maar sy ui tbee1ding hier
dui nie op groot voor1iefde of agting nie.
In drie geval1e (k. 8, 84 en 34) is hierdie
identifikasie se1fs nie hee1tema1 seker nieo

Ook die

beste stuk in die groep (k. 116) is onnoukeurig geteken
en tegnies sorge1oos.
k)

Die Seekoei (Hippopotamus amphibius)
Alhoewel die seekoei, soos die olifm1t, 'n

natter omgewing as die petrog1iefarea verkies, is daar
van hom et1ike goeie tekeninge in die museum.

Sulke

voorbeelde is onder andere k. 169 en 173, Afb. 15.
Twee verdere stukke (k. 162 en 146) is nie 'n onbetwyfelde identifikasie nie.

Lac.sgenoemde is tegnies we1 goed

uitgovoer, maar proporsioneel swak.
In al die

gev~lle

is 'n eenvoudige ingepikte

si1hoeet weergegee, in 'n tegniek wat dikwe1s 'n goeie
suggestie van die grow,,..re tekstuur van die vel is.

Die

globale indrW{ van die 1ogge liggaamsbou het die
meeste aandag geniet en besonderhede soos die gesig is
alleen by die heel beste tekeninge weergegee.
1)

Die Vlakvark (Phacochoerus afer)
Waar die kenmerkende groat tande ontbreek

(k. 68 en 145) is idcntifikasie van die vlakvark on-
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-94seker, maar twee tiperende vlakvark-uitbeeldings
(k. 163, Afb. 22 en k. 155, ~fb. 36) val onder die mees
geslcagde dierc-uitbeeldings in die versameling.
K. 163 is 'n sprankelende tekening in die
Boesman-humoristiese styl.

Hier is die V8rnaamste

liggaamlike eienskcppc en potsierlike voorkoms in 'n
eenvoudige vorm saamgevat.

Tegnicse virtuositeit ken-

merk k. 155, wat terselfdertyd een van die mees vcrfynde
tekeninge van die kopgedeelte in die versameling vertoon.

Hierdic noukeurige tekcning van die groat ge-

kru1de s1agtande ontbrcek by die ander vlakvarksketse.
Die regop stert kenmerk in sowel bogenoemde stuk as in
k. 165, die dier in aJ:Csie.
m)

Die Leeu (Panthera leo)

Van hierdie spreekwoordelike koning van die
diere bestaan daar geen tekening in die versameling
wat met absolute sekerheid as sulks aanvaar kan word nie.
K. 10, 164, 7 en 76 is oar die algemeen onduidelike
en primitiwistiese tekeninge waarvan slegs by
ring gese kan word dat dit

1eeu-~gtige

bonade~

diere is.

K. 101 en 114 kan bloat net as kattipes beskryf word.
K. 160, 'n tekening afkomstig von SchweizerReneke,

kcm no..gcnoeg met sekerheid as 'n lceu-uitbeeld-

ing aanvae.r word.

Ongelukkig ontbreek die finale bewys

daarvoor sanm met 'n stuk van die klip, was.rop die kopgedeelte sou gewees het.

Die oorgoblewe realistiese

tckening kan egter nouliks iets anders as die spierkragtige agterlyf van 'n leeu wees.
Afb. 33 (k. 172) toon 'n volledige tekening,
tegnies verfyn, maar minder gespierd as die vorige
voorbeeld, oak van Schweizer-Reneke
M~t

afkomstig.

'n tikkie verbe e lding sou die meeste toeskouers dit

waarskynlik ook kan identifiseer as 'n hardlopende
leeuwyfie.
© University of Pretoria
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-95n)

Die Luiperd
----

-

(Panthera
_. . . .uardu~)
.....
...

Net soos by die leeu, besta~D dnar by die
twee betrokke· stukke (k . 108~ Afbo 12 en ke 178) geen
findle sekerheid oor die uitgebeelde dieresoort nie.
Soos reeds genoem, bee1d ke 108 m. i. twee luiperds uit,
die een staande

(Afb~

12) en die ander een dreigend.

Hier is veral die gekromde houding en gekrulde stert
sprekend

v~D

die bepaalde diere, terwyl die growwe

tekstuur deur die piktegniek veroorsaak, 'n pragtige
suggestie van die kolle op die vel is.
Die primitiwistiese trant van k. 178 skakel
nlle sekere herkenning uit, maar dit dien, veral om
die vorm van die kop, in hierdie verband genoem te word.
o)

Die

Bobbe~aan

(Pnpio cersinus)

Uitbeeldings van die bobbejaan, 'n dier wat
onder die Boesmans baie gewi1d was, is in die versameling net so onseker as die v2.n die Fanthera.
Heel waarskyn1ik kan daar in k. 89, 'n skets
van 'n bobbejaan of 'n aap by 'n boom gesien word.
Stilisties is dit sketsmatig-impressionisties, en behoort tot die derde stylgroep.

Saam met die kattipes

op k. 114, verskyn moontlik ook twee bobbejane.
Hulle loop onderstebo ten opsigte van die

~Dder

diere

op die klip, maar is tegnies daaraan verwant.

Van verskillende boksoorte, nie so populer as
die eland nie, bestaan daar 'n pnar tekeninge in die
versameling.
grond

Die tipcs word hier hoofsaGklik op

v~n

die horings

p)

G~msb9]~ ( O:r:~r.A ~a~.~lla)

onderskei~

Hierdie bok met die sierlike lang horings, is
by uitstek 'n dier vnn die droe westelike vlaktes.
Heel waarskynlik sien ons hom in k . 181 (1:..fbe 2), 'n
fyn lyninsisie.
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-96q) Bastergemsbok (Hippotragus equinus)

Van hierdie matige groat bok van die droe
grasvlaktes, het ons waarskynlik 'n paar tekeninge onder
die Rekpoort-insisies.

Op k. 179 verskyn hy in

of

'n liggende of 'n springende houding, 'n posisie wat in
elk geval verskil von die normale in die versameling,
maar waaroor die gebrek ann 'n horisonlyn geen sekerheid toelaat nie.
Saam met die gemsbok op k. 181, verskyn 'n
paar

b~stergemsbokkoppe,

almal min of meer steriotiep

benader en met dieselfde verwringing van die neus.
Verdere voorbeelde is k. 186, moontlik ook k. 187 en die
onvoltooide 87.
r)

Die Tsessebe (bnsterho.rtebees) (Darnaliscus
lunatus)
Sy verspreiding in Suid-Afrika is min of

meer dieselfde as die vnn die bokke tot dusver genoem.
Volgens die kenmerkende horings, vind ons hom heel
in die duidelike tekcning op k. 102.

wa~rskynlik

s)

Swartwituens (Hippotragus niger)
Hierdie bok van die SQvannadele, kom in die
snam met die gemsbok en bastergemsbok op

verse~eling

l{. 181 voor.

t)

Koedoe (Tragelaphus strepsiceros)
Van die groat bok

bestaan daar in die ver-

sameling net 'n tekening van die koei.
(Afb. 24),

wa~r

Dit is k. 158

die strepe lcngs die sy die onderskei-

dingsteken is.
u)

Springbok (Antidorcas mnrsupialis)
Hierdie sierlike dier van die oop vlaktes is

net in een tekcning in die versamoling duidelik herkenbaar, Afb. 34 (k. 131)

waar hy, getrou aan sy naam,

in 'n springendo posisie uitgebeeld is.

Omdat die

horings ontbreek, is dit hier waarskynlik 'n koei, maar
97 I ...
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identiteit nie.
v)

Die Gevlekte Hiena (Crocuta crocuta)
Die bepaalde hienasoort verkies natter streke

as sy maat, die bruin hiena.

Daar is nietemin twee

goeie tekeninge vnn hom in die versameling (k. 9,
Vryburg;

l~asgenocmde

In

k. 141 van Klerksdorp).

v~~

uit-

beelding kry hy, vreemd genoeg, strepe in plnas van
kolle op die boud.

Dit is 'n meer afgeronde maar ook

meer dekoratiewe weergawe as die ander tekening.
w)

Die Bruin Hiena (Hyaena
brunnae)
~----Alhoewel die hiena se voorlyf proporsioneel

groter as op die tekening is, is k. 147 (Afb. 19)
'n goeie uitbeclding van hom.

Op die tckening is strepe

langs die sy aangedui, wGt in die lewende voorbeeld
Die opvallende

waarskynlik die lang rughare sou wees.

klein vlekkies donker patina, wat sorgvuldig op die
bene oopgelaat is, is saam met die

kr~eelperdtekeninge,

een ven die weinige voorbeelde van kleuraanduiding op
die bene.
x)

Die Wildehond (Lycaon uictus)
'n Baiebeweeglike en sketsmatige tekeninkie

van hierdie dier kom op k. 149 voor.
hoofstQ~

Soos reeds in

II gemeld, is dit die kleinste voorbeeld van

die buitelyn-insisie in hierdie versameling.
y)

Die Vis (Fiscus)
In die betrokke versameling is daar net een

gravering van 'n vis, iets wa.t in die rotskuns as 'n
geheel altyd skaars is.
enkele

t~ferele

In die ski1derkuns is dadr

bekend waar visse uitgebeeld is, soos

onder andere die te Rose Cottage, Natal.

Ook in Europa

kom die vis in hierdie kuns baie minder voor as ander
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diere, maar dan hoofsaaklik wel in graverlngs.

11)

Hierdie vis is 'n eenvoudige intag1iosi1hoeet
met 'n geringe verdieping van die buite1yn;

verge1yk

Afb. 35 (k. 143).

By verskeie ander tekeninge kan se1fs die
genus nie definitief onderskei word nie.

Onder andere

is daar moontlike perdtipes, boksoorte en verskeie heeltemal onidentifiseerbare tekeninge.
Onder die groep klein diertjies wat op k. 61
voorkom, kan drie moont1ik, en dus nie met sekerheid nie,
geidentifiseer word as 'n duiker (Sylvicnpra grimmia),
'n steenbok (Raphicerus campestris) en 'n b1ourugjakkals
(Canis mesomelas).
2.

Die uitbeelding van Beweging
Volgens die versame1ing in die museum, is die

petrog1iewe in
dier.

hoofsa~~

'n kuns van die stilstaande

Daar is egter ook verskeie meer of minder ge-

slaagde pogings om beweging weer te gee.

Selfs onder

die primitiwistiese tekeninge is daar 'n paar pogings
tot aksietekening (k. 10, 17 en 166).

K. 17 is 'n

lewendige renostertekening, maar in 1aasgenoemde geva1
is daar van die eeu-oue en onnatuur1ike formu1e gebruik
gemaak waarin beide pare pote reguit na vore en na agter
uitgestrek is.

A1hoewe1 dit soms baie geslaagd kan

wees, het dit hier nie die gewensde effek gelewer nie.
Enke1e diere soos 'n kwagga (k. 33, Afb. 29),
renoster (k. 50, Afb. 7), kameelperd (k. 74) en 'n
perd-tipe, kom in lopende houding voor.
In die uitbeeldings van die diere wat skynbaar
in vinnige beweging verkeer, is daar oor die algemeen
dieselfde patroon vir die posisie van die pote gebruik 11. DE ZW.AAN, op. cit., dee1 II pp. 23 sq.
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-99beide voor- en agterpote uitgestrek en die onderste
litte na binne gebuig.

By die renoster wat iets op

sy horing gooi, is die voorpote opgelig, terwyl die
agterpote vasskop in die grond.

(Die hoekige buiging

van die pote kom duidelik na vore in die aksietekening
Hier is die resultaat

van die springbok in Afb. 34).

egter in 'n groot mate leweloos - 'n voorbeeld van voorgestelde, maar nie gesuggereerde beweging nie.

Die

springende eland, met beide pare pote uitgestrek, vertoon natuurliker Afb. 36 (k. 104).
By 'n pa.ar stukke word 'n groot mate van
soepele beweeglikheid gesuggereer, waartoe die tegniek
self in geen geringe mate bydra.

Die reeds beskrewe

swartwildebees wat met gekromde rug in hoe vaart weergegee is, is 'n goeie voorbeeld van hoe 'n losse tegniek
vir hierdie soort uitbeelding meer gepas is, Afb. 30,
asook k. 83o

Besonderhede verval om alleen die

bewegingsmoment te laat kristalliseer.

Min of meer

diese1fde uitgangspunt tref ons aan by die hard1opende
buffel in Afb. 6, die humoristies gekentekende vlrucvark
(k. 163, Afb. 22) en die klein hard1opende sebra
(k. 134).

waar daar in laasgenoemde geval van weinig

natura1isme sprake is, is dit andersyds 'n uitmuntende
weergawe van beweging, waartoe beide die tegniek en
die bree, skuins na agter liggende 'strepe op die 1yf
grootliks bydra.
Een van die mees sprekende uitbee1dings van
'n hardlopende dier is, vreemd genoeg, die uiters sorgvuldig getekende

vl~~ark

van

Delare~

Afb. 37 (k. 155).

Soos by die renoster (k. 55), is die voorpote hoer
opgelig as die agterste, en beide pare is na binne gebuig.

In die Museum is muurfotos deur Herbert Lang,

waarin die petroglief verge1yk word met 'n lewende
100/ •.•
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hardlopende vlakvark en waar die moderne waarnemingsmiddel verifikasie gebied het vir die kunstenaarsopvatting van eeue gelede.
'n Vinnige terugblik op die aksie-uitbeelding,
bring die gevolgtrekking dat indiwiduele benaderingswyses die geslaagdheid
mate bepaal het;

v~~

die suggestie in 'n groot

dat die waarneming in sommige gevalle

verbasend skerp was, maar dat formulisering van die
bewegingskonsep hier reeds voorgekom het.

Alhoewel

hierdie tekeninge 'n minderheidsgroep vorm in die versameling, toon hulle genoeg beslistheid om, wat_gehalte
betref, op 'n gelyke voet J.angs die ui tbeeldings van die
stilstaande dier gestel te word.

3 .. Die Posisies van die Diere
Oor die algemeen is die rotskuns 'n uitbeelding
van die dier in laterale posisie d.w.s. in profiel.
Die oorgrote meerderheid van werke in die versameling
is dan ook van hierdie aard.

Die enigste figuur in

die versameling wat reg van voor gesien word, is die
voel van k. 156.

Hier is dit waarskynlik die patroon

van die uitgespreide vlerke wat die aandag getrek het.
Dit kom egter ook voor dat 'n deel van die
dier in 'n gedraaide posisie weergegee is, soos veral
die kop, sodat albei die horings of ore sigbaar kan
wees.

'n Voorbeeld hiervan is die swartwildebees (k. 1),

waar die horings in 'n skuins gedraaide posisie gesien
word.

Dit sluit aan by wat Breuil genoem het

perspective" 12 ~

"t,~isted

Hierdie gedraaide perspektief ont-

staan as die kop "en profile" en die horings van voor
gesien word, en dit kom ook in die Europese rotskuns voor.
12. Four Hundred Centuries of Cave Art, p. 350.
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-101In hierdie versameling sien ons dit by die onvoltooide
buffel (k. 20) en die tsessebe (k. 102).

By 'n paar diere is die gesig duidelik in 'n
drie-kwart posisie weergegee, soos onder andere k. 88,
'n bokooi, k. 85, 'n onidentifiseerbare boksoort, en 'n
kameelperd (k. 148).

In 'n mindere mate geld dieselfde

vir die kameelperd van Vryburg (k. 22, Afb. 31).

Volgens

die posisie van die horings, is die eland (k. 92) gedeeltelik van agter gesien.
Uit die voorafgaande blyk dus duidelik dat
posisies wat afwyk van die gewone laterale aansig, dit
slegs in 'n baie geringe mate doen.

Dikwels is dit

klein liggaamsdele soos die horings, wat hierdie indruk
skep.

In wese is die petrogliewe egter 'n kuns van die

laterale aansig.
4.

Vooraansig-verkorting
Dit is 'n verskynsel wat ten nouste by die

voorafgaande aansluit, en is ook 'n uitsondering in
die versameling.
Ons sien dit in die horingaanduiding by die
bogenoemde swartwildebees (k. 1) uit Vryburgdistrik.
Die horing wat die naaste aan die toeskouer is, is amper
reguit in sy rigting gedraai, en die weergawe van
hierdie moeilike posisie getuig van 'n baie skerpe waarneming.
Waarskynlik die beste voorbeeld van vooraansig
verkorting, is die regterhandse eland van Afb. 36.
Indien dit as suiwer laterale aansig bedoel was, sou die
tekening anatomies ongebalanseerd wees.

Maar die be-

sliste en hoogstaande tekenkuns regverdig m.i. die oortuiging dat dit hier doelbewuste verwringing met die
oog op perspektiwiese effek is.

Al die aandag val op

die voorlyf en die pote wat uitgestrek is in 'n sierlike
102/ ..•
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sprang.

Die agterlyf draai weg om 'n buiging in die

klip, terwyl die agterpoot slegs 'n onvoltooide suggestie
is.

Dit alles versterk die indruk dat die dier in die
In hierdie geval

rigting van die toeskouer spring.

word daar op unieke wyse gebruik gemaak van die vorm van
die klip, om vooraansig-verkorting te bereik.
Die bastergemsbok Afb. 38 (k. 186), 'n lyntekening van Hekpoort, toon dieselfde beginsel, maar in
hierdie geval is dit die kop wat gedeeltelik van agter
gesien word.
Alhoewel vooraansig-verkorting 'n sporadiese
verskynsel is, word hierdie metode om diepte te suggereer
wel, en soms met baie geslaagde gevolg, in die petrogliewe gebruik.

5. Ferspektief
Dit hang weereens ten nouste met die voorafgaande twee paragrawe saam, en is ook skaars in die
graverings.

Veral ten opsigte van die pote en hulle

relatiewe lengtes, sien ons 'n herhaalde verontagsaming
van die perspektief-beginsel.

In vele gevalle is die

pote verste van die toeskouer af, net so lank as die
naastes, en soms selfs nog langer.

Selfs in anatomies

goeie tekeninge, soos die van die swartwildebees
(k. 2, Afb. 13), en die eland (k. 44, Afb. 20) kom dit
voor.
In vele ander gevalle is die vier pote almal
ewe lank en

ge~

gevolglik geen aanduiding van diepte nie,

soos onder andere by k. 30 (Afb. 17) en k. 106 (Afb. 26)
te sien is.

By die seekoei (k. 173, Afb. 15) is dit vir

die kunstenaar skynbaar om't ewe, want die voorpote is
ewe lank terwy1 die posisies van die agterpote, volgens
dieptebegrip beskou, korrek is.
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-103Die e land (k. 109, Afb. 11) het die verste
pote effens korter en gee dadelik 'n grot er indruk van
diepte.

Maar of dit 'n doelbewuste poging of geluk wa s,

val nie maklik t e beslis nie.
Een van die mees doelb ewuste pogings om perspektief aan te dui, is te sien by die Vryburgkameelperd
(k. 22, Afb. 31).

Die verst e pote is v eel dunner as die

naestes, terwyl die oor aan die agterkant van die kop
as 'n klein haak-vormpie aangedui is.

Dieselfde beginsel

kom na vore by die horings van twee buffe lkoppe , (k. 26,
en Afb. 16).
In verskeie gevalle is die verste oor of horing,
of beide, 'n bietjie korter as die naaste een geteken.
Oor die algemeen kan ons egter se dat die kunstenaars
hulle nie b ewus getoon het van hierdie perspektiwiese
beginsel nie.
lik die

In 'n kuns soos hierdie, wat hoofsaak-

van die enke l e figuur is, is daar ook nie soveel

ruimte om dit t e leer as wat 'n groep figure of die
landskap noodwendig sou meebring nie.
6.

Dierkoppe
Soos in Hoofstuk I genoem , het Holm die op-

merking gemaak dat doelbewuste b e skadiging van die
tekeninge dikwels op die koppe van die diere gemik is.
Dit is in hi erdi e vers ame ling nie waar te
neem ni e en oor di e posisie i n die veld kan ek nie 'n
oordeel vel nie.

Daar is in die versameling egter 'n

h e l e paar .t ekeninge waa rby alleen die kop van die dier
weergegee is.

Dit mag of dit mag nie, 'n kultiese of

magiese betekenis he, maar dit dui beslis daarop dat
reeds vir die prehistoriese mens, die kop van 'n lewende
wese die deel was wat by uitstek draer van sy persoonlikheid is.

Daarom is hier ook geen weergawe van slegs

die torso of 'n ander liggaamsdeel nie. In die versame104/ •..
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ling is egter geen voorbeeld van 'n mensportret nie.
(Hierby sluit ek die reeds genoemde vandaaltekening
bo-oor die renoster uit).
Die buffel van Vryburgdistrik (k. 28, Afb. 16)
is sekerlik die mooiste voorbeeld van 'n diereportret.

7.

Samevattend
Ten Slotte kan van die diere-ui tbeelding gese

word dat dit in oorheersende mate op realisme toege spits
was.

In verskeie stukke wys die aanduiding van diepte,

verkorte vooraansig en beweging, dat die tekeninge in
'n groot mate berus op visuele waarneming en nie net
op 'n herinnerings- of denkbeeld nie.

In die meeste ge-

valle getuig die tekeninge van 'n goeie insig in
die vorm en houding van die dier.
As 'n gehe e l ge sien, is die Suid-Afrikaanse
petrogliewe 'n waarderende uitbeelding van die dier.
Dit spreek van 'n groot mate van vertroudheid met die
onderwerp .

Ellenbergerl3) s k ryf onder andere van die

uiters skerp gesigsintuig van die Boesmans, wat hulle i n
staat gestel het om 'n dier op 'n groot afstand noukeurig
t e beskryf.

Hierdie eiens k ap kan, op gr ond van die

hoe mate van reali s me, sonde r twyfel ook aan die onbekende skeppers van die rotsgraverings toegeskryf word.
Benewens skerp oe, sou die Boesmans ook 'n groot e enheidgevoel me t die dierewere ld gehad h e t, sodat hulle
nooit om plesier gejag het nie, maar alleen om die
nodi ge voedsel, aldus Ellenberger.

'n Vert e lling wat

in teestelling hierme e staan, is deur I1e j. L. Curle
in haar lfNotes on the Namaqualand Bushmenlf, opgeneem.

By 'n bepaalde geleentheid sou die Boesmans 'n hele
k udde s pringbokke van 'n krans afgedryf het, en ve el

13.
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wat gebruik kon word. 14 )
Beskouings oar hetsy die diereliefde of wreedheid van die graveerders word m.i. tot 'n groat hoogte
bepaal deur die oortuiging van die betrokke navorser.
Omdat die petrogliefkuns so 'n sterk indruk van objektiwiteit laat, leer dit ons weinig betekenisvol van
hierdie mens-dierverhouding.

Dit is egter seker betrek-

lik duidelik dat dit die vrugte van 'n jagterskultuur
was en geen tekeninge van gedomestiseerde diere nie.
'n Enkele voorbeeld van 'n moontlike dier met 'n ruiter,
is die tekening op klip k. 149.

Dit is egter moeilik

om die voorstelling duidelik te onderskei en daarmee
ontbreek valle sekerheid.

Die toneel van mense om 'n

eland Afb. 40 (k. 72) is m.i. veel eerder 'n simboliese
jaguitbeelding as 'n voorstelling van 'n huisdier.
B.

Die Mensuitbeelding in die Petrogliewe
D~e

tekeninge van mensfigure is in die betrok-

ke versameling beperk tot .slegs sewe stukke.
Die beste en duidelikste tekeninge is Afb. 39
(k. 3), k. 66 (Afb. 23) en k. 72 (Afb. 40).

By eers-

genoemde stuk is daar drie figure uitgebeeld - groat en
dan stelsematig kleiner.

Die figure is gestileerd,

en, soos by die meeste mensuitbeeldings, in 'n egalig
verdiepte silhoeet uitgepik.

Die langste figuur, skyn-

baar 'n man, het iets op sy rug wat moontlik wapens mag
wees.

Hy het 'n groat borskas en geen staetopygia nie,

terwyl dit wel in 'n sekere mate in die figuur langs hom
aangedui is.

Die lcleinste en skynbaar ui tgelate

figuurtjie heel regs se verwantskap met die ander twee
mag slegs toevallig wees, maar vermoedelik is die
tekening as 'n eenheid bedoel aangesien daar in patine-

--------------------------------------------14. Trans. Roy. Soc. S.A. no.
1913, pp. 113-120.
111
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-106rmg en s tilisties
voorst e llinr;.) van
~et

beeld wa.arin

1

1

n ·:::>R:esin .

for s er pikslag i s
1

Moontlik is dit 'n

n ooreenkoms is.

1

n tafere e ltjie uitge-

n man Haarskynlik besig is om

die doodslag to e te dien.

1

n volstruis

Die styl van hierdie s tuk

(k. 66, Afb. 23) kom in 'n groot mate ooreen met die

vorige .
sl~c:.ppe

In die mensf:Lguur is duidelik Boesmaneien·en staetopygia aanwesig.
1

n Moeiliker verklaarbare toneel speel hom

af in Afb. 4C.

Bier is ten minste agt duidelike, maar

moont]j.}?,: ook meer figure, skynbaar in 'n ge lukkige
eenkoms om

1

n eland vergader.

by~·

In sommige gevalle is

staetopygia merkbaar, en miskien ook

1

n pylkoker op

die rug v an een van die fi gure.
Verde re tekeninge met die mens as onde rwerp
is minder duidelik, in een geval 'n byna antropomorfe
figuur (k. 9);
~esien

1

(k. 59) en

n hoogs gesti leerde figuur re g van voor
1

n byna onheri-:enbare t ekening (k. 77).

Hierdie tekeninge het dit almal met mekaar
gemeen

d r~ t

i~

die vorms in 'n hoe mat e vereenvoudig is.

'w : <.t die gees betref, hoort di t meer tuis by die Boesman-·
humori st i ese as by die ander st;ylgroepe.
sonderhede r;ehee 1-en-al ontbreek, is die 1.veer gawe van
v ersld. ll ende posisies , selfs in hi e rdie paar voorbe e l de ,
meer v ee lsydig as by die die r.
soos

dt~

Die duidelike f i gure ,

van k. 3 en 66, word in 'n driekw3 rt posisie

ge,s ien.
Na a anleiding v an die a l gemene aard van die
styl, en sekere fisiese kenrnerke, sou dit nie v ergesog
wees om cJ :i.e modelle van hierdie tekeninge as Boesmans
of .Boes.to ·J no1de t e beskou nie.

1C7/
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C.

Die Geometries-abstrakte Tekeninge
Bogenoemde benaming het in geskrifte oor pre-

historiese kuns al algemeen gebruiklik geword, afgesien van besware teen die term.

In 'n algemene sin

dui dit werke aan waarin geen duidelik herkenbare natuurvorm weergegee is nie.

Oor hierdie vertakking van

die kuns is daar reeds baie gedink en geskryf, maar die
vraag na die ontstaan en juiste int e rpretasie daarvan
sal waarskynlik onbeantwoord moet bly.

Alhoewel daar

vir sekere vorms miskien 'n verklaring by die Boesmans
gevind is, bly die betekenis van die grootste hoeveelheid van hierdie werke duister.l5)

Dit geld m.i.

ook vir sodanige petrogliewe.
In hoofsaak wil ek in hierdie verband onderskei tussen twee soorte kuns.

In albei gevalle is die

onderwerp nie as natuurvorm herkenbaar nie en kom dit
dus abstrru{ voor.

Die oorsprong van die twee soorte

mag egter van verskillende aard wees .

In een geval sien

ek die patrone as resultaat van 'n b1ote gekrabbel,
miskien uit onvermoe om 'n herkenbare natuurvorm weer
te gee.

Dit neem die vorm aan van sirkels, ko1le en

lyne wat op verskillende maniere gekombineer is.

Die

kuns is waarskynlik nie baie doelbewus van aard nie,
maar die moontlikheid van 'n simboliese betekenis daarin kan nie daarom sonder meer uitges1uit word nie.
Aan die ander kant het ons met 'n hoe mate van
stilering te doen, d.w.s. 'n abstrahering van b ekende
natuurvorms.

Hierdie kuns sou h eel

waarsl~lik

'n

latere ontwikke1ing kon wees, want dit is byna ondenkbaar dat die kuns sou kon begin met 'n doelbewuste abstraksie, sonder dat naturalisme dit voorafgegaan het.
15. VIERECK, A., en RUDNER, I., Twyfelfontein- a centre
of prehistoric Art in South West Africa, S.A. A"r ry B
0. • '
vol. XII no. 45, Maart 1957, p. 93.
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-108Andersyds is dit egter moontlik, en ook waarskynlik,
dat die kuns uit die eersgenoemde vorm van nonfiguratisme kon ontstaan het.
In sy artikel llSchematic Art" 16 ), skryf
J.D. Clark oor die f eit dat geometrie se patrone in fyn
insisielyn onder die naturalistiese kuns voorkom,

en

M.i. is dit logies

heel moontlik proefsketse kan wees.

om t e aanvaar dat die petrogliefkuns langsamerhand en
aanvanklik onbewus ontwikkel het.

Die kunstenaars sou

eers die moontlikhede van hulle materiaal moes ontdek,
voordat hulle daarvan ken gedroom het om diere op
die klip uit te pik.
Die patroonkuns in die algemeen wil Clark sien
as die vrug van 'n domestiese kultuur, waar dit 'n
dubb e lganger kon he in die vorm van v e rsierde gebruiksvoorwerpe.

Maar van die bestaan van sulke gebruiks-

voorwerpe uit die heel vroee tydperk het ons vandag geen
b ewys nie, aangesien slegs die duursame klipwapens di e
roes van die tyd kon deurstaan.

Ek beskou dit as aan-

vaarbaar dat non-representatiewe kuns gedurende die h e le
vroee ontwikke ling van di e kuns k on voorgekom het, en
langs die naturalistiese kon bestaan.

'n Voorbeeld van

die n a asbestaan van hierdie twee soorte kunste vind
ons in r e s ente tye neg onder di e Boesmans en Australiese inboorling e . 17 )
In die betrokke versameling is daar ses stukke
wat hie r bespreek kan word.

In die eerste instansie

noem ek tekeninge wat, sov e r my oordee l strek, nie 'n
duidelike en bewuste abstrahering van 'n natuurvorm is
nie.

Dit is k. 133, 189 en moon tlik 123.

Die mees

uit s taande voorbeeld in die v e rsame1 ing is Afb. 41 (k.l33).
16. 8.11.. Arg. B., vol XIII, no. 50, Junie 1950, pp.72 sqq.
17· Ibid., P• 73 .
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-109Die figuur regs onder suggereer 'n visvorm,
maar die gelykenis mag bloot toevallig wees.

Die

tekeninkie daarb6 kan 'n verwysing wees van enigiets
van 'n veldblom tot die son, maar wat, is in elk geval
nie duidelik nie.

R.A. Dart maak melding daarvan dat

konsentriese sirkels en variasies daarvan, dikwels
as sonsimbole gesien is. 18 )

Die figuurtjie langs die

nvis 11 , kan nouliks iets meer as 'n blote patroon wees.
Natuurabstraksie of blote patroonkuns?
ontwyk 'n finale oordeel.

Die tekeninge

Sover aan my bekend, is hier-

die tekening die enigste in die versame ling wat uit
Bloemhofdistrik afkomstig is, en enige moontlikheid tot
vergelyking is hier dus ook uitgeslote.
Die sirkelmotief doen hom weer voor in k. 135,
in die vorm van 'n kring gevul met kolle.

In die

Museumkatalogus is dit beskryf as 'n sirkel met sterre
of 'n moontlike simboolfirmament.

Hierdie klip, van

De l arey afkomstig, toon ooreenkoms met die nes met
eiers by die volstruis (k. 130).

Van laasgenoemde is

die 1okaliteit onbekend, en geen vergelyking is dus eint1ik geregverdig nie,

Die tekening moet weereens maar

aanvaar word soos dit is, sonder dat 'n bevredigende verk1aring daarvoor gegee kan word.
By die Hekpoortinsisie, wat in hierdie verband
b espreek kan word, is daar geen sprake van 'n h e rkenbare natuurvorm nie.

(k. 189).

Dit is vlakker geteken

as die mee ste ander t ek eninge van die Hekpoortgroep,
en di e hoekige h erhalingsmotief, h erinn er baie sterk
aan Bantoe sierkuns.

Daar is egter by herha1ing oorge-

teken, sodat die he1e motief nie meer duidelik is nie.
Die t egni ek sowel as die motief 1aat vermoed dat dit
18. Rock-engravings in Southern Africa and some clues
to the ir significance and age, S.A.J. \-1 .,
vol. Y,JCVIII, 1931, p. 478.
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-110van 'n re1atief later datum is.
In die tegnies vrye suggestie van 'n ster- en
diervorm (k. 123) kan daar moontlik 'n versluierde simbo1iek skuil.

Maar m.i. is die vereenvoudigde diere-

vorm hier meer die produk van onvermoe tot rea1isme
as van doelbewuste stilering.
'n Tekening wat so onverk1aarbaar lyk dat dit
moeilik onder die een of ander soort abstraksie gek1assifiseer kan word, is k. 124.

Dit is die een geval

in die versameling waar daar 'n hoe mate van simmetrie
ontstaan het .

'n Onreelmatige sirke l waardeur 'n dia-

gona1e lyn in die midde1 sny, kry twee uitgroeise1s na
links en na regs, wat na 'n nek met 'n kop lyk.

Aan

di e r egt erkant is die "kop " op, en links is dit na
onder geboe - die enigste opvallende afwyking van
absolute simmetrie.
Twee v erdere t ekeninge is duide1ik onderskeidbaar as doe lb ewuste v erwerkings van di e een of ander
natuurvorm.

In beide gevalle is die afwyking so groot,

dat daar egter van geen natuurweergawe sprake kan wees
nie .

Eerstens is daar Afb. 42 (k. 23 ), uit Vryburg-

distrik.

As die naaste moontlike Afrikaanse benaming

vir di e voorst e lling , doen die woord tokke lossie , hom
v oor.

Tegnies is dit een van di e mee s versorgde t eken-

inge van die "abstrakte" gro ep.

Dit 1yk asof die

kunstenaar die graveerinstrument aan sy verbeelding oorhandig, en v e rski11ende dier- en mensvorms tot 'n nuwe
eenheid omgewerk h et.
Laastens kom Afb. 43. (k. 70) ter sprake.
Twe e oenskynlik hoogs gestileerde mens- of dierefigure
v erskyn saam met

'n r enoster op 'n klip.

noem, b e staan daar 'n groot tegniese

Soos r eeds ge -

oc~eenkoms

tussen

a1 drie telceninge, maar of die abstrakte figure 'n
111/ •.•

© University of Pretoria

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2017.

© University of Pretoria

1100

AF"B42Ck23)

A FB. 43 l k.70)

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2017.

-111..,.
simboliese betekenis by die renoster wil voeg, is moeilik om vas te stel.

Moontlik kan dit net blote sketse
v-re~s.

van oopgespalkte dierevelle

Daar is 'n ooreen-

koms tussen die vorms en die geverfde klippies van
Mas d' Azil.l9)

Peake en Fleure spreek die mening uit

dat ons in die Mas d' Azil-klippe moontlik 'n vroee
paging tot skrif het, in teestelling tot die beskouing
van Obermaier, wat dit as konvensionele mensuitbeeldings
met 'n rituele doel wil h@. 20 )
In aansluiting by hierdie voorbeelde van
abstrakt e aard, kan ook tekeninge genoem word waarin
die hoofonderwerp een of ander dier is, vergesel van
min of meer onherkenbare figure.

Dit kom in so baie ge-

valle voor dat slegs enkele uitstaande voorbeelde hier
genoem sal word.
Los pikmerke as 'n min of meer onbepaalbare
begeleiding van di e dier kom ·herhaaldelik voor.

Dit

is ook by k. 1, die swartwildebees van Vryburg, te sien.
Hier is dit in hoofsaak kringvorms, maar so vaag dat dit
nog duidelik as geometries nog as die begin van 'n ander
tekening h erken kan word.

In hierdi e , en bai e soortge -

lyke gevalle, het ons m.i. met geen bonatuurlike suggesties te doen nie, maar of oorblyfsels waar die ~unstenaar
sy t ekenhand wou oefen, of die begin van 'n onvoltooide
teke ning.
Die bekende gebruik van nabootsing, wat deur
v e l e navors e rs in di e veld t eegekom is, v a l hiermee
saam.

In hierdie vers ame ling is daar enkele stukke

waarby die kop van die

die ~

geoefen of nageboots is.

By die mees uitstaande voorb eeld (k. 44, Afb. 20) word

.

19. Afb ee lding in PEP~E , H., en FLEURE, H.J., Hunters
and Artists, Oxford Clarendop Press, 1927, fig.
no. 55.
20. Ibid., p. 101.
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-112die kop van die eland, onderstebo ten opsigte van die
volledige dier, herhaal.

Ook die elandtekening van

k. 107 (Afb. 8), is vergesel van dieselfde nabootsing.
In vele ander gevalle kan die begeleidende voorwerpe
of merke nie tot iets herkenbaars teruggevoer word nie.
Voorbeelde hiervan is k. 117;
saam met die diere voorkom;
slangagtige skets;

k. 38,

k. 79, waar ronde kolle
k. 11, met 'n addisionele

'n buffel waarby iets wat

aan 'n ysterhoef herinner, ingepik is.
Ook onder die renosters is daar enkele interessante verskyns e ls.

Soos r ee ds genoem, goo i di e r enoster

van k. 41 iets met sy horings en k. 40 het 'n eienaardige
knuppelvormige voorwerp voor sy agterpote.

K. 42

(Afb. 18) is 'n uni eke v oo rb ee ld v a n 'n omlynde t ekening.
K. 70 (Afb. 43) is reeds bespreek omdat daar hier onmiskenbaar en doelbewus geometries abstrakte sketse met
die dier op di e klip g e plaas is.

Dit is ook in hie r-

di e v e rsameling 'n uitsonde ring in di e opsig dat daa r
hier abstrakte toevoegsels by 'n naturalisties uitgevoerde dieretekening voorkom.
Hierdie enkele beskouings oor di e geometriesabstrakte element in die rotsgrave rings, bring ons maar
net terug op 'n bes e f van di e onverklaarbaarheid daa rvan.

Op hierdie stadium wil ek nie nog 'n int e r-

pretasie to evo e g ann die vele wat re e ds geopper is nie.
Maar in die versam e ling het ons m.i. nie me t

'n

simboliese abstrahering, wat i n di e rigting v an 'n
s krif wo u ontwikke l, te doen ni e .

Hierdie t ek eninge mag

wel as magiese t ekens die lig gesien het, maar is m.i.
t e primitiwisties om oor 'n hoog staande simboliek t e
k an b eskik.
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Slotgeda~tes

en gevolgtrekkings

Soos deur die naam_ aangedui, het dit in hierdie studie hoofsaaklik gegaan oor die petrogliefversameling van die Transvaal-1'-Iuseum, wat egter as 'n
deel uit 'n wyer verband gesien moes word.

Met die

doel in die oog is verskillende aspekte van hierdie bepaalde rotstegniek in ,die algemeen, in die eerste hoofBekende en tergende vrae na die ouder-

stuk behandel.

dom, die skeppers van die kuns en die betekenis daarvan
het na vore gekom, maar bly in 'n groot mate onbecmtwoord.
Op die daaropvolgende bladsye het dit gegaan om 'n
nadere beskouing van die petrogliewe as kunsvcrm en is
daar getrag om 'n

se~ehangende

indeling van die be-

trokke versameling te maak.
Dit is eers op t egniese, en toe op stilistiese basis uiteengesit.

Daarna is verskillende as-

pekte van die kuns as uitbeelding van die dier en van
die mens, asook voorbee lde van meer abstrakte vorms
behandel.
Op hierdi e stadium sou die leser moontlik die
beswaar opp er dat die b e sprekings oor die algeme en te
vaag was;

daar is geen antwoord op die ou vraagstukke

alli1gebied nie;

die indelings wat gemaak is, en vele

verdere besprekings raak net hierdi e versameling, en
het moontlik ge en wyer b e t ekenis nie;

absolute en vas-

staande gevolgtrekkings ontbreek.
Volgens my mening sou enige nadere beskouing
oor 'n vasge ste lde onderwerp soos hie rdie, altyd tot 'n
beter begrip van die wyer betekenis daarvan moet lei.
Terwyl ek dit dus vroeer bepleit het dat hierdie werke
om hulle inher ent e waarde op sigself b e skou moet word,
kan dit nie uitsluitlik daarby bly nie.

As onderdeel

uit 'n groter geheel, moet di e prehistoriese kuns 'n
114/ ...
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-114skakel vorm in die ontwikkelingsgeskiedenis van die
mens.

Dit is maar een van die aspekte wat moet lei

tot 'n helderder rekonstruksie van

di~

gebeure en tot

'n begrip vBn die denke, wat die era van die geskrewe
woord voorafgegaan het.
Beskouings oor die Suid-Afrikaanse petrogliewe,
indien dit meer as net 'n lokale betekenis

ga?~

he,

sal as 'n fas e t van di e h e l e prehistoriese rotskuns
gesien moet word, en verkieslik s6 dat die ontwikkelingsgang, kultuurverdeling en

moontli~e

migrasierigting

van die wyer prehistoriese v e ld daarde ur duideliker
gemaak word.

Daar is reeds deur verskillende skrywers

gepoog om so 'n algemene oorsig van onderlinge verwantskappe en ontwikke lingsrigtings arm t e dui.

Hie r dink

ek veral aan die reeds aange haalde we rk e van Frobenius.
Met betrekking tot die rotskuns in Afrika, en
die moontlike samehang van styl- en t e gniekgroepe,
word daar 'n inte ressante oorsig d eur H. Alimen ge gee .
In hoofsaak kan daar, volgens hom, onderskei word tussen
twee soort e stylgebiede - 'n naturalisties e en 'n
skematiese.
Graverings in 'n lyn- sowel as 'n piktegniek,
en meerende e ls naturalisti e s van aard, kom voor in
Noord-Afrika.

Dit ge ld vir b e ide die Maghreb-Sahara en

Libie s-Egipti e s e gebied e , wa t ondanks onderlinge v erskille, in hierdie verband as 'n eenheid ge sien kan word.
'n Groot uiting van 'n naturalisti e se kunssiening word dan e ers weer in Suid-Afrika gevind.

Ten

spyte van afwykende voorbe e lde h e t dit dan ook uit
hierdie v erhandeling geblyk dat di e stukke t er sprake
ho ofsaaklik reali s tie s van a a rd i s .
Hiernaas is daar ook 'n groot area van
skematie s e kuns, wat aangetref word in die Kameroen,
115/ ..•
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-115Katanga en die hele ekwatoriale gebied.

Alimen beskryf

hierdie gebied as 'n diagonale belt wat dwarsoor Donker
Afrika van Wes na Oos, deur die noorde van Angola en
Katanga tot by die Mosambiek, Noord-Rhodesie en moontlik
ook Njassaland strek.

In Noord-Rhodesie word daar 'n

oorgang gevorm na die naturalisme van Suid-Afrika.

Die

eintlike kontak tussen die groot naturalistiese gebiede
van Noord- en Suid-Afrika vind ons egt er in Oos-Afrika.
Alhoewel die skematiese kuns van die Weste hier in 'n
mate deurdring, vorm dit stilisties die oorgang tussen
Noord en Suid. 2 l)
Waar hierdie idee van 'n kontak tussen Noord
en Suid d e ur middel van die Ooskus vroeer feitlik 'n
algemeen aanvaarde gedagte was, tref dit nou as i e ts
nuuts, wanneer Mason die oorsprong van die Smithfieldmense, moontlik draers van die petrogliefkuns, as vanuit
,Katanga wil sien, d.w.s. die gebied van skematiese
kuns. 22)
Hierdie enkele voorbeeld van voortdurende
kenterende mening bring daarmee die besef mee van hoe
weinig ons kennis ten op s i gt e van di e oorsprong en ontwikkeling van kulture in .Afrika op hierdie stadium nog
is.

Dit is juis in hierdie opsig dat baie van die

v eral gemen ende t e oriee f aal.
Om hierdie rede wil ek aan die einde van my
bespreking van die betrokke versameling 'n gedagte
b ekl emtoon wat vro eer in die v erbygaan genoem is:
Hipot e tie s e t e or i e e me t b e trekking tot di e geno emde
kultuurontwikkeling gaan ons nie nader aan die waarheid
bring nie .

Int e endee l, 'n t e orie wat nie op baie nou-

21. ALIMEN , H., op. cit., pp. 371-38 3 .
22 . Op. cit., p. 301.
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keurige waarneming van die lokale verskynsel berus nie,
kan nie anders as uiteindelik foutief wees nie.
Op hierdie stadium van ons kennis van rotsgraverings in Suid-Afrika, sal 'n noukeurige opname
van die styl- en tegniekverspreiding waarskynlik van die
meeste belang wees.

Dit is nodig om eers onbevoor-

oordeeld na die werke self te kyk, sodat 'n vooropgestelde teorie nie die terugblik op die verlede vertroebel
nie.
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KAT AL 0 GUS

A.

Die Katalogus van die Transvaal-Museum
Aangesien die betrokke petrogliefversameling

reeds v66r 1921 'n aanvang geneem het, en daar nie vanuit die staanspoor 'n noukeurige katalogus aangele
is nie, is feitegegewens oor die stukke baie onvolledig.
Die belangrikste gegewens vir die navorser is in
hierdie geval die h erkoms van die stukke, en dit is
slegs in 'n beperkte aantal gevalle bekend.

Hierdie

gegewens word verkry deur die nommer van die bepaalde stuk
vas te stel, en dit in die katalogus na te slaan.
Aangesien baie stukke gladnie, of nie duidelik genommer is nie, is dit moeilik om die verwysing na die
bepaalde stukke in die katalogus te vind.
Die volledige beskikbare gegewens van die
petrog liewe in die l"'useumkatalogus is in "Ethnography
Catalog_ue V, Africa vol. II", en is soos volg:
Al1e voorbee1de met nommers 6991 - 7122 was
r e eds voor 1921 in die Ou Mu s eum, en in die meeste
geval1e is die herk oms aangedui.
Nommers 7070-7090 is a1mal afkomstig uit
Schwei zer-Reneke.
Nomrner 7120 is 'n gesamentlike nommer wat
Ran verskeie stukke gegee

is~

Die juiste geta1 is on-

bekend en die ind iwidue le s tukke dra nie die nommer nie.
Hu1 le is afkoms tig van De larey en Sch\lle izer-Rene ke.
Nemmers 7094-7119 is afkomstig van Delarey.
Nommers 9360, 1)-29 ) is afkomstig van
Mnr. F. Fents, van die plaas "Cont entn, Vryburgdistrik,
in Junie 19 53.
Nemmers 9361 1)-12) is ontvang van .f'Tnr. C. I"' .
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-118Brown, van "Last Haven", Hekpoort, op 28 September
1959.

(Laasgenoemde twee gevalle is die enigste groepe

waaroor volledige gegewens beskikbaar is, en is skynbaar
ook die enigste stukke uit die bepaalde distrikte afkomstig).
Die stukke van Delarey en Schweizer-Reneke,
is almal deur Mnr. F.O. Noome versamel en die van
Klerksdorp, deur J.A. Neser.
Uit die

ka~alogus

wat hierop volg, sal blyk

dat die tekeninge waarvan die herkoms vasgestel kon
word, ver in die minderheid is.

Baie meer van die stukke

was waarskynlik duidelik genommer en opgeteken in
die Katalogus, maar omdat die nommers op die klippe verdof h e t, is dit bykans onmoontlik om hulle te identifiseer.

Dit is duidelik dat daar baie meer stukke van

byvoorbeeld Schweizer-Reneke

en ander distrikte af-

komstig is, as wat hier aangegee word, maar daar bestaan
geen sekerhe id oor watt er voorbeelde dit wel is nie.
Omdat die persone wat aanvanklik vir die samestelling van die versamelin?, verantwoordelik was of oorlede of onbereikbaar is, kon daar op hierdie stadium
geen vollediger gegewens verkry word nie.

In dieselfde

mate val dit waarskynlik ook buite die bereik van die
huidige museumpersonee l.
B.

'n Kata logus van di e Versame ling (wat geld vir
Verwysings in hierdie Verhandeling).
Om die lees van hierdie studie te vergemak-

lik, is daar 'n afsonderlike katalo gus van die v ersameling opgestel.

Dit is volgens geen spesifieke indeling

gemaak nie, behalwe die huidige rangskikking van die
stukke.

Di e stukke volg dus min of meer die volgorde

wa t hulle nou het, van die tafel n aaste aan die ingang ,
tot die verste punt daarvandaan.

Die klippe op die
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-119boonste en onderste rakke word in groepies om die beurt
beskryf.

Met uitsondering van die Vryburg - en Hek-

poort petrogliewe, word die van ander distrikte nie as
'n lokaliteitsgroep beskryf nie.
'v!at

hierdie verhandeling betref, het alle stuk-

ke een, en 'n groot groep twee nommers.

In alle gevalle

is die nommer waa.rna in die voorafgaande bespreking
verwys is, die

no~er

van die hieropvolgende katalogus.

Die nommer van die museumkatalogus word, waar bekend,
by elke stuk in die hieropvolgende katalogus vermeld,
maar word verder in geen verwysing gebruik ni e • .
Hier volg nou 'n lys van die stukke waarvan
die herkoms bekend is, ingedeel volgens die bepaalde
distrikte:
Bloemhof:
Delarey:

k. 133.
k. 32, 33, 55, 56, 67, 81, 100, 108,

109, 112, 120, 121, 123, 135, 147, 152, 155, 157, 170 .
'

Hekpoort:

k. 179 tot 190.
k. 30, 42, 44, 111, 141, 142, 144, 156.

Kl~rksdorp:

Maguassi:

k. 105.

Schweizer-Reneke:

k. 38, 50, 63, 70, 78 , 79,

90, 93, 103 , 104, 107, 128, 143, 145, 160, 169, 172, 173.
Vryburg:

k. 1 tot 29, en moontlik 191.
Katalogus

1. Swartwildebees
23 x 31 ern.

Mus. kat. 9360, 22)
Vryburgdistrik

Die dier staan met die kop na regs en is heelt emal in prof i e l wee rgegee , behalwe vir die horings wat
meer in 'n drie-kwart posisie gesien word.
van realisme en fyn afronding is bereik.

'n Hoe mate
Die klip en

'n deel van die t ekeninge is gebreek.
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-120Mus. kat. 9360, ll)

2. Swartwildebees

Vryburg.

14 x 19 em.

Afb. 13.
Die dier kyk ook na regs, is in suiwer profiel,
en tegnies dieselfde, maar eenvoudiger as no. 1.

Die

tekening is in 'n baie goed bewaarde en duidelike toestand.
Mus. kat. 9360, 18)

3. Drie Mensfigure.
39 x 29 em. (hele tafereel)

Vryburg.
Afb. 39.

Drie figure vul die grootste deel van die klip.
Dit is moeilik om hulle anatomies te ontleed, vanwee
die onduidelikheid.
masker op.
kind.

waarskynlik het die grootste 'n

Moontlik is dit 'n tekening van man, vrou en

Die t ekening is in ongeskakeerde en vlak pik-

intaglio uitgevoer.
Mus. kat. 9360, 4)

4. Olifant

22 x 33 em.

Vryburg.
Afb. 4.

Die olifant, in primitiwistiese trant, kyk
na links, en is in 'n ruwe, duidelike buitelyn gepik.

5. Olifant
16-t x

l'Ius. kat. 9360, l)

20 em.

Vryburg.

Die olifant kyk na links en het 'n klein lyf
en lang pote.

Dit is 'n e envoudig gepikte vlaktekening

en is anatomies heeltemal herkenbaar, behalwe dat die
proporsies swak is.
die vorige stuk.

Meer besonderhede word gegee as in

Hier is 'n oog ook aangedui.

6. Olifant

Mus. Kat. 9360, 5)

28 x 39 em.

Vryburg.

Die dier kyk na links en is meer rea1isties
as die vorige twee, maar die proporsie word beinvloed
~ deur

die vorm van die klip.

Die verste agterpoot is
121/ ...
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is te lank vir die liggaam.

Dit is 'n gepikte buitelyn-

tekening.

7.

Frag~ent

Mus. kat. 9360, 8)

(onduidelik)

: : : 29 x 15 em.

Vryburg.

Die klip is deel van !"'us • . kat. 9360, 3) en
dus k. 8.

8.

Blouwildebees (?) en bruin Hi en a ~?2

15

X

19f em., 18f

X

Mus. kat. 9360, 3)

20 em.

Vryburg.
Alb e i diere kyk na regs, maar alhoewel nie
primitiwisties nie, is die genus baie onseker.

Hulle

verskyn bokant mekaar en in geen geval is die pote na
onde r voltooi nie.

Albei t ekening e is ingepik - die

blouwilde bees aan die bokant is hoofsaaklik in 'n
intagliovlak en die hiena in 'n buitelyn.

9.

Gevlekte Hiena

Mus. kat. 9360, 13)

17 x 25 em .

Vryburg .

Die hiena kyk na links en is nog baie duidelik.

Die kolle op die vel is deur los, ronde pikmerke

binne die buitelyn aangedui.

Die slap p ote is 'n

swezpunt in die andersins anatomies duidelike tekening,
terwyl die kenmerke nde helling in die hiena se rug ook
nie nouke uri g waargen eem is nie.

10 . Leeuagti ge dier(?)

Mus. k a t. 9360, 23 )

11 x 17 em.

Vryburg.

Die onidentifiseerbare dier kyk n a links e n
i s in 'n s pringend e po s isie .

Geen b e sonde rhede is aan-

gedui nie.

Kort agter die agterpote is die klip

afgebre ek.

Dit is 'n inge pikt e vlaktekening.

11. Leeuagtige di e r(?)
7 x 16f em.
Die dier kyk na links.

Mus. kat. 9360 , 15)
Vryburg.
Die al gemene bou is
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Voor die dier is 'n slangagtige vorm.

Dit is 'n eenvoudi g gepikte en primitiwistiese vlaktek~ning.

12. Renosterkop

37 x 30 em.

Mus. kat. 9360, 19)
Vryb urg.

Die kop kyk na links en is net tot by di e
bre e d ee l van di e n e k g e t e k e n.

Die dun, b yna ewe lang

horings laat vermoed dat dit Diseeros bieornis is.
Dit is hoofsaaklik 'n buitelyn tekening, alhoewel die
horings met fyn pikme rke ingevul is, e n in 'n eenvoudige
realistiese styl.

13. Twee Volstruise
25 x 19 em.

Mus. kat. 9360 , 14)
Vryburg.

Di e volstruis e kyk alb e i na links en is hoofsaaklik in heel e e nvoudige vorms en as buitelyne uitgepik.

Die a g terst e en kleinste voel is deels afgebre ek.

14. Onidentif ise erbare Di e r (boksoort?)
16f x 16 em.

Mus. kat. 9360,

7)

Vryburg.
Die di e r k y k na links en is moontlik onvoltooi.
Die pote is te lank vir die lyf.

Soos by verskeie bokke,

is die kop en nek heeltemal ing epik, teenoor die re s ,
wat hoofsaa klik 'n buitelyn is.

Die t ekening staan

wa arskynlik tu s s e n primit iwisme e n r e alisme .
)

15.

Olifant (?)

Mus. kat. 9360, 21)

12 x 22 em.

Vryburg.

Skynba ar kyk die die r n a r e gs.

Dit is tegnie s

goed afge rond, in 'n breed gepikte buitelyn, maar proporsionee l so swak, dat identif ikasi e byna onmoontlik is.

16. Onhe rke nbare Fragme nt

Mu s . k at. 9360 , 18)
Vryburg.

Dit vorm moontlik deel van k.

3.
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17. Renoster

Vryburg.

10 x 18 em.

Die hardlopende renoster kyk na regs en min
besonderhede is aangedui.

Die tegniek is rof en die

uitbeelding lewendig.
Mus. kat. 9360, 10)

18o Renosterkop

Vryburg.

16 x 13 em.

Waarskynlik is dit 'n Disceros bicornis
wat na links kyk en net tot bokant die dik basis van
die nek geteken is.

Dit is hoofsaaklik 'n gepikte buiteBe ide

lyntekening terwyl die horing en oog ingevul is.
ore is ook aangedui.

19. Mensfiguur (?)

Mus. kat. 9360, 26)

18 x 12 em.

Vryburg.

Die onherkenbare figuur kyk na links en is
effens vooroorgeboe.
dui nie.

Daar is geen besonderhede aange-

Of dit bedoel was as mensuitbeelding of 'n

geabstraheerde vorm, is moeilik om vas te stel.

Die

tekening is baie verdof en is 'n eenvoudige vlak-intaglio.

20. Buffel en fragmente van 'n Buffel
en Swartwildebees
Mus. kat. 9360, 25}
voltooide dier 15+ x 30 em.

Vryburg.
Afb. 9 (swartwilde bees).

Die voltooide dier kyk na links en die ander
na regs.

Stilisties is daar 'n groot ooreenkoms tussen

die verskillende tekeninge - hoofsaaklik alleen die
buitelyn, terwyl die volledige die r ligweg ingevul is.
21. !Cop van Burchell se sebra
13+ x 18 em.

Mus. kat. 9360, 12)
Vryburg.
Afb. 28.

Die k op is in profiel en n a r egs gedraai.
Die liggaam is slegs tot agter die voorpoot geteken, wat
opge lig is asof in beweging.

Dit is hoofsaaklik 'n
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soos die oor aangedui is.
Nus. kat. 9360, 25)X

22. Kameelperd.
29 x 27 em.

Vryburg.
Afb. 30.

Die jong kameelperd loop na links.

Onder sy

kop is iets wat lyk na die kop van 'n leeuwyfie.
'n Afbeelding en beskrywing hiervan verskyn in die
reeds aangehaalde
is 'n uitmuntende

artikel van Dr. E.F. Friede.
l3~studie,

Dit

waarby die velvlekke as

pikmerke aangedui is.
Mus. kat. 9360, 2)

23. Mens-dierfiguur (?)
25 x 14 em.

Vryburg.
Afb. 42.

Hierdie tekening van 'n figuur wat na regs
kyk, is baie duidelik en het goed behoue gebly.

Die

tekening is sorgvuldig uitgevoer, met baie besonderhede,
maar toon geen ooreenkoms met 'n h erkenbare vorm nie.
Mus. kat. 9360, 27)

24. Eland

30 x 3lf em.

Vryburg.
Afb. 3

Die eland kyk na links.

Die tekening het goed

behoue gebly, alhoewel dit a.g.v. die swaar patinering
op die klip onduidelike r voorkom as op die afbeelding.

25. Eland

Mus. kat. 9360, 4)

20f x 27 em.

Vryburg.
Afb. 14.

Die dier kyk ook na links , en is 'n eenvoudi.-gertekening as no. 24.

Goodwin verwys moontlik na hier-

die stuk in sy artike l oor di e Vosburgpe trogliewe .CP. 9)
as die een waarby daar 'n aanduiding van 'n skaduwee
tussen die pote voorkom.
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26. Buffelk.£:2

Vryburg.

20 x 26 em.

Die kop kyk na regs en dit is die voorlyf van
waarskynlik 'n hardlopende buffel.
gedraaide perspektief weergegee.

Die horings is in
Dit is hoofsaaklik

'n ingepikte vlaktekening waarby dele oopgelaat is,
soos by die kop en ribbes.
Mus. kat. 9360, 24)

27. Eland

Vryburg.

18-t x 26 em.

Die elan d kyk na links en net die voorlyf is
weergegee.

..:~ lbei

pote en 'n deel van die maag is ook

geteken - dus meer as die gewone portretstukke.

Dit

is 'n v1aktekening in 'n ruwe piktegniek en proporsioneel redelik ges1aagd.
28. Buffe1kon

Mus. kat. 9360, 20)

14 x 12 em.

Vryburg.
Afb. 16.

Dit is die moo ist e buffelt ekening in die
versame1ing.

Die kop kyk na links en is net tot aan

die basis van die nek geteken .
van voor gesien.

Die horings word effens

Fyn besonderhede is in die gesig

weergegee.
29. Eland (?)

Mus. kat. 9360, 16)
Vryburg.

29-t x 28 em.

Dit is 'n min of meer realisti e se weergawe
van die voor1yf van 'n eland, na links gerig.
kop is 'n moeilik h erkenbare skets .

Vo6r die

'n Groot dee l van

di e tekening is afgebreek en die oorgeb1ewe klip self
is middeldeur gebreek.

Die tekening is in 'n bree en

ruwe uitgepikt e buitelyn uitgevoer , en min of meer soos
d i e res van di e k1ip gepatineer.
126/ •••
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Mus. kat. 6993·

30. Eland

Afb. 17.

27 x 36 em.

Die uiters realistiese maar dekoratiefverstarde e land is in 'n gekompliseerde piktegniek uitgevoer.

Die dier kyk na links en is volledig te sien,

alhoewel die klip kort agter die tekening afgebreek is.
Daar bestaan 'n muurfoto van die gravering in die
museum, en dit is onder andere ook afgebeeld in die
Pru1orama-artikel van dr. E.P. Friede (p.21) en in
kleur in "Felskunst im sudlichen Afrika" van dr. E.
Holm (p. 197).
31. Burchell se sebra
15 x 28 em.

Die na links gerigte dier.is hoofsaaklik in 'n
gepikte lyn geteken.
gedui.

Die strepe op die lyf is ook aan-

Die lang lyf, waarvan die kop te groot en pote

te kort is, laat hi erdie t ekening me er onder die
primitiwistie s e stukke tuishoort.
32. Boksoort, (hartebees ?)

l'1us. kat. 7091.

16 x 32 em.

Delarey.

Die primitiwistiese , nouliks h erkenbare boktekening kyk met die kop na links, en is in 'n ruwe, volledige intaglio-silhoeet uitgepik.

Die lyf is te

lank , en twe e horings en vier vormlose pote is aange dui.
33. K\Nap;ga

r'lus. kat. 7042.

25-t x 36 em.

.Afb. 29.

'n Sensitiewe gebruik van die we gpik- en
ooplaatt egniek h e t 'n ge slaagde r ealistiese kwaggaweergawe geskep.

Hy kyk na links.

Die agterlyf me t

gekruldestert herinner sterk aan die van 'n galopp ende
die r, maar die a gt erpot e is nie he eltemal geslaagd nie .
l'1eer na onder is daar talle gate op die klip sigbaar,
waarskynlik veroorsaak deur amandels

en los pikmerke.
127/ •.•
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34. Blouwildebees

Afb.

(?)

5.

18 x 28 em.
In primitiwistiese trant en met 'n losse,
ruwe buitelyn, is die na regs gerigte dier uitgepik.
Die skets is lewendig en fors, met geen paging tot
realistiese detailweergawe nie.

35. Renoster

(?)

14 x 26 em.
In dieselfde trant as die vorige stuk maar
met 'n veel ligt er en fyner tegniek, is hier waarskynlik 'n renoster uitgebeeld.

Hy kyk na links en beskik

oor 'n groot uitgroeisel op die neus, maar die ''impressionistiese11 tegniek laat geen besonderhede na vore
kom nie.

36. Burchell se Sebra
23 x 30 em.
Die sebra kyk na links en is in 'n ruwe
uitpiktegniek met oopge late strepe, uitgevo e r.

Behalwe

vir die pote, wat deels vervaag het, is die dier
realisties en duidelik herkenbaar.

Daar kom groot gate

op die klip voor, grotendeels veroorsaak deur amandels,
maar in sommige gevalle moontlik pikmerke.
Dit is waarskynlik 'n palimpsest, want die
kop van 'n vro eer get ekende die r skemer bo deur.

37. Onidentifiseerbaar.

Mus. kat. 9088.

8 x 11 em.

Beide die klip en uitbeelding is klein.

Die

diervorm lyk primitiwisties, maar di e styl het 'n
hoekigheid wat herinner aan Bantoekuns.
'n fyn en eenvoudige ingepikte vlak.

Tegnies is dit

Daar is aanduidings

v an 'n stert, ore of horings en drie pote , en di e dier
kyk na regs.
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22 x 4C em.
Indi en dit 'n buffel is, is die proporsie
van hierdie links gerigte dier minder geslaagd.

Die kop

is te groat en 'n groat oor en opkrullende horing is
aangedui.

Addisionele merke by die tekening skep die

indruk dat daar vyf pote is, en 'n hoefvormige skets is
onder die dier onderske idbaar .

Stilisties sluit dit

in 'n mate aan b y die primitiwistiese groep, maar is
in 'n veel meer ge skakeerde inpik - en ooplaattegniek
uitgevo er as wat 'n mens daar t e wagte sou wees.

Volgens

die muurfoto deur Lang, het hy dit as 'n uitgestorwe
buffel beskou.
39. Buffel en Sebrakop
2lf x 32 en 13 x 22 em. resp.
Die buffel is die boonste van die twee teken~,

wat albei na links gerig is.

Hy is volledig ge-

t eken, met 'n r ede like mate van realisme in 'n genuanseerde uitpiktegniek.

Stilisties stem die sebra

met die buffe l ooreen, alhoewel dit hoofsaaklik 'n gep ikte lyn s tudie is vanwee di e kleuraanduiding op die vel.
40. Swartrenoster
16f x 31 em.

Die na links gerigte renoster met die knupp e lvormige voorwerp onder die maag is in 'n eenvoudige ingepikte silhoegt en primitiwistiese styl uitgevoe r.
Daar is vier pote en die twee neushorings en oor is
duidelik onderskeidbaar .

Moontlik is dit 'n poging

om beweging weer te gee.
41. Renost er

Mus. kat. 9086.

30 x 50 em.
Hierdie is 'n lewendige aksie-uitbe e lding
van 'n renoster wat na links storm, terwyl hy i ets,
129/ •..
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Die agter-

pote skop vas in die grond terwyl die voorstes na binne
gebuig is.

Dit is 'n rake en realistiese tekening, in

'n inpiktegniek uitgevoer, waarby die plooie op die vel
en lyne van boud en ribbes as opgehewe vlakkies gelaat is.
Mus . kat. 6992.

42. Renoster (swart?)
18 x

25 em. (omraming ingeslote) Klerksdorp.
Afb. 18.
In 'n sensitiewe wegpik- en ooplaattegniek

en realistiese vormbeheersing, is hier 'n uiters gesla agde renosterweergawe gegee.
tot die suggestie van ronding.

Die t egniek dra by
Die dier kyk na links,

met die kop na onder, en is deur 'n fyn gepikte lyn
omraam.

Daar is slegs een neushoring aangedui, maar

die moontlikheid bestaan dat die voorste horing saam met
'n stuk van die klip afgebre ek het.

'n Kleurfoto

van di e petroglief is t e vinde in die r eeds aangehaalde
artikel van dr . E. Holm, in Kunst der Welt (p. 157).

43. Kattipe (?)
20f x 38 em.

'n Bykans onidentifiseerbare dier kyk na
regs en is in 'n f yn, ongeskakeerde intagliosilhoeet
uitgevo er, en in 'n primitiwistiese styl.

Daar is

vi er p ote en 'n s t ert aangedui, maar geen be sonderhe de
aan die kop nie.

Die na vore uitgestrekte pot e laat

vermoed dat hier moontlik 'n poging tot aksieuitbee lding is.
Mus. kat. 6994.

44. El and

22 x 33f em.

Kl erk sdorp.
Afb. 20.

Die e land i s na r e gs gerig en in 'n gevarieerde inpiktegniek uitgevoer waarmee 'n hoe mate van
n a tuurge trouheid b er e i k is.

Onder die kop van die dier
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Die t ekening kan

ook afge beeld gevind word in die artikel van dr. E.P.
Friede, asook in 'n artikel v an C.J. Swierstra in die
Ann. Tvl. Mus. no. I v o l. I. (pp. 65-72).

45.

Mus. kat. 9104.

On~2~ntifiseerbaar

9 x 13 em.
Hierdie voorstelling is relati e f klein, en is
di e van 'n h ee ltemal onhe rkenbare die rtji e na r e gs
gerig.

Agter en bokant die dier is oorblyfsels van 'n

tekening wat waa rskynlik d eels afge breek is.

Die dier

is hoofsaaklik g e pik en linier g e t ek e n, maa r di e
lang snoet en 'n vlak op die rug is volledig ingevul.

46. Renost e rkop

Mus. kat. 9105.

16 x 18 em.
Die uiters akkurate maar eenvoudige vlaktekening is 'n kopstudie, waarskynlik
r enoste r.

Hy kyk na links.

v2~

Twe e lang

'n swart-

horings~

waarv a n die voorst e effe ns g e boe is, e n twee ore is
duidelik aangedui.

Die vorm van die bek, met die lang

bo-lip, herinn e r sterk aan di e van bieornis.

47.

Mus. k at. 9090 .

Renost e rk~

20 x 31 em.
Weereens is hierdie 'n kopstudi e van waars k ynlik di e s e lfde r e no s t e rspeei e , in di e s e lfde posisie,
en in 'n mat e t e gnies aan boge no e mde tekening verwant.
Die oor is hier binne die liggaamsvlak aangedui en nie
r egopst a ande soos by bo gcno emde nie , t e r wyl die tweede
horin g hier v ee l k orte r is.
Mus. kat. 9089.

48. Renosters
Die grootste d ier is 38 x 52 em.

Die twee r e no stars staan hie r in 'n p a l i mps e s,
waarvan die kleinste dier heel waarskynlik 'n namaaks e l
v an die groost e is.

Albei is na links gerig , e n gee 'n
13 1/ ..•
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Albei lig die kop op, 'n aanduiding dat dit miskien
weereens Diseeros bieornis kan wees.

49. Buffel

Mus. kat. 9087.

(?)

13 x 21 em.
Volgens die muurfoto in die museum is hierdie
bykans onidentifiseerbare dier deur Lang as die uitgestorwe buffe l beskou.

Die dier is in 'n eenvoudige

vlakinkapping en primitiwisties geteken, is na links
gerig en het baie lang horings.

Daar is olie op

die klip gesme e r, wat die oppervlakt e in 'n mate bederf
het.

50. Renoster

Mus. kat. 7006.

24+ x 36 em.

Sehweizer-Reneke.
Afb. 7.

'n Sprekende weergawe van die lopende renoste r is hier in 'n forse buitelyn uitgehou.

Ook

b esonderhede soos die uit ers akkurate oor en b ek, en
plooie in die vel, is linier aangedui.

Die dier loop

na links, het baie kort neushorinki e s en daar is net
drie pote aangedui.

51.

Buffel (?)
23+ x 38 em.
weereens sou dit, volgens Lang s e foto,

die uitgestorwe buffel moe s wee s, maar is moe ilik as
'n bepaalde dier identifise erbaar.

Die tekening is

in 'n fyn afgeronde pik- en ooplaattegniek en gee
besonderhede in die gesig en 'n groot opkrullende horing
weer.

Die tekening, wat na links gerig is, is baie

d eur olie bederf.
52. Onidentif is eerbaar
12+ x 30 em.

Mus. k a t. 9106.
Hier word dit as 'n
bok beskryf.
132/ ••.
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53. Onidentifiseerbaar

l"Ius. kat. 9107.
Word hier as 'n

16 x 22 em.

eland beskryf.
Heel

waarsk3~lik

is dit 'n fragment - die

voorlyf van 'n bok in beweging.

54. Renoster
18 x 33 em.
In 'n fyn intaglio gepikte vlak is die voorlyf met voorpote van 'n renoster weergegee.
lik geslaagde kop is na regs gerig.

Die betrek-

Daar is groot onder-

skeid in lengte tussen die horings.

55. Renoster

Mus. kat. 7044.
Delarey.

15 x 26 em.

Die lewendige ingepikte silhoeet van 'n
renoster wa.t na regs hardloop is 'n eenvoudige maar
geslaagde uitbeelding van beide die vorm en aksie.
Enkele gedeeltes soos lyne langs die maag en besonderhede van die gesig is as opgehewe vlakkies ge laat.
Die verste voorpoot is as 'n vlak los van die liggaam
weergegee.

56. Olifant
42 x

Nus. kat. 7038.

65i em.

Delarey.
Afb. 27.

In 'n eenvoudige ingepikte vlak is hierdie
groot, na links gerigte olifant, die mees natuurgetroue
olifanttekening in die versameling.

Daar is feitlik

gecn besonde rhede binne die liggaamsvlak aangedui nie,
maar die

buit e lJ~

van die silhoeet is be sonde r gevoelig

en akkuraat.

57.

Olifant

Mus. kat. 9091 (?)

27 x 38 em.

Klerksdorp (?)

Hierdie olifant kyk weereens na links,· is
duidelik herkenbaar, maar minder geslaagd as k. 56.
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Stilisties val dit tussen

die primitiwistiese en realistiese tekeninge, en dit is
in 'n losse gepikte buitelyn uitgevoer.

58. Boksoort
15f x 70 em.
Die onherkenbare boksoort, tegnies eenvoudig
en primitiwisties uitgevo er, kyk na links.
op 'n lang nek, is lomp gevorm.
horinkies aangedui.

Die kop,

Daer is vaagweg twe e

Die los merke op die klip behoort

skynbaar nie tot hierdie t ekening nie.

59. I"lensfip;uur

I"lus. kat. 9114.

13f x 15f em.
Die me es gestilee rde alleenstaande mensfi guur is in 'n e envoudige vlak gepik.

Teenoor die lang-

benige, wydsbeen voorkoms lyk die arms baie kort.

Daar

is geen besonderhede by die kop aangedui nie.

60. Eland ( ? )
16f x 17 em.
In 'n e envoudige vlaksilho?et is die kop en
voorlyf met twe e pote, uitgepik.
skynbaar volledig op die klip.

Die t ekening is
Veral die kop toon 'n

gevoelige vormaanduiding, met sy twee horings en duidelike oor.

Die dier kyk na r egs.

61. Sewe kl e in Dier e t ekeninge , waa ronder 'n r enost er, erdva rk,
sebrakop, klein boksoort en
moontlik .' n blourugjakkals

I"lus. k a t. 2092.

Di e h e l e b et ekende oppe rvlak is 33 x 40 em.
Die die re, wa t na will ek eur deurmekaar op die
klip geplaas is, is almal in dieselfde ruwe uitpiktegniek, h e tsy in lyn of vlak of 'n kombinasie van b e ide .
Dit is duide lik meer 'n "ske tsblad" a s 'n do e lb ewuste
komposisie.
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Mus. kat. 9093.

62. Twee Renosters

32 x 49t em. (hele tekening).
In hierdie palimpses van wat heel waarskynlik
twee renosters is, kyk die diere in verskillende rigtings, die grote na regs.

Beide is in 'n losse gepik-

te buitelyn geteken en kom sketsmatig en onvoltooid
voor.

Dit is moeilik om vas te stel of die kleine in

nabootsing van die grote ontstaan het, maar eersgenoemde
skets is minder uitgespr0ke die van 'n renoster, en
herinner in 'n mate aan 'n vlakvark.
63. Renoster en Olifant (?)

Mus. kat. 7008.

20 x 60 em. (hele tekening)

Sehweizer-Reneke.

Beid8 diere, wat na links loop, is in 'n eenvoudige en ruwe vlnk gepik.
renoster herkenbaar.

Die voorste is duidelik as

Die agterste dier het ook renoster-

horings, wat egter met 'n ander oog besien, die tande
van 'n olifant kan wees.

Hierby sou die langer pote en

sketsmatige slurpannduiding dan ook pas.
heid is daar egter nie.

Finale seker-

Daar bestaan 'n muurfoto van

Lang in die museum.

64. Onidentifiseerbaar

Mus. kat. 9111.

21 x 36 em.

Hier is skynbaar net die kop en nek van 'n
dier weergegee, wat in die Museum-katalogus beskryf is
as 'n uitgestorwe buffel.

Al wat tot,so 'n identifikasie

aanleiding kan gee, is die horing wat uit die betreklik
vormlose
oopgelate

liggaamsvle~

st~epe binn~

na omhoog buig.

Danr is vreemde

die intagliovlak aan die sykant

van die nek.

65. Renoster

(?)

Mus. kat. 9112.

14i x 26 em.

Volgens die opwaarts buigende neusuitgroeisel,
kan hierdie uiters primitiwistiese tekening waarskynlik
as die van 'n renoster beskou word.

Dit is in 'n ruwe
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stert moet aandui.
Mus. kat. 9113.

66. Mens en Volstruis (?)

Afb.

27 x 24 em.

23.

Die mees gangbare beskrywing van die toneeltjie sou waarskynlik wees dat dit 'n mens is wat 'n
volstruis doodsteek.

Dit is in 'n betreklik diep

ingepikte vlakke geteken, en val onder die BoesmanDie mensfiguur met sy onge-

humoristiese stylgroep.

definieerde bolyf, kort armpies en swaar onderlyf herinner sterk aan die mensfiguur in die Boesmanskilderye.

67. Renoster

Mus. kat. 7054.

39-t x 72 em.

Delarey.

M.i. is hierdie stuk 'n goeie renostertekening waarby die swaar liggaamsbou en duidelike tekening van die ore en 'n horing karakteristiek is.

Die

olie wat deur navorsers alleen op sekere dele van die
liggaam aangebring is, maak dit tans moeilik om die
renoster te onderskei.

Verskeie los merke random die

dier is verwarrend en sommige skep die indruk van 'n
addisionele slurp te wees.

Die hele liggaRIDsvlak is

liggies ingepik, maar die bree buitelyn is veel meer
bewerk.

Die renoster kyk na links.

68. Renoster of Vlakvark (?)
11-t x

Mus. kat.

9095.

29 em.
Soos die voorafgaande stuk is die los pik-

merke hier ook weer in die buitelyn gekonsentreero

Die

primitiwisties getokende dier kyk na regs en die
duidelike horings op die neus is al wat die identifikasie
van 'n renoster hier sou regverdig.

Groot gate deur

amandels veroorsaak, maak die tekening onduidelik.

Die

vier pate is linier en vormloos aangedui.
136/ .••
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69. Onidentifiseerbaar.
18 x 17 em.

Hierdie tekening word in die r-1useumkatalogus
as die agterlyf van 'n dier beskryf.

Aangesien dit

slegs 'n fragment is, met 'n ruwe gepikte vlak en omkrullende vorm, is geen identifikasie moontlik nie.
Daar is weereens diep amandelgate in die tekening.
Mus. kat. 7026.

70. Renoster met twee
geometriese figure

Sehweizer-Reneke.

Renoster 14 x 26 em.
Afb.

43.

Grootste abstraksie
20 x 14 em.
Die tekeninge is almal as eenvoudige vlakke
in die klip gepik, en toon dieselfde tekstuur.

Die

renoster kyk na links, het 'n goeie algemene vormgewing,
drie horings (of twee horings en 'n oor) en 'n onnatuurlik gekwaste stert.

Die twee figuurtjies kan

uiters eenvoudige mens- of dierevorms wees.
71. Olifant (?)

39

x

1'1us. kat. 9097.

59 em.
Die Museumkatalogus en byskrif by 'n muurfoto

van Lang, beskryf dit as 'n kortbek mastodon.

Die

dier, wat na links kyk, herinner aan 'n olifant, alhoewel 'n vergelyking met die olifant van vandag nie
heeltemal kan deurgevoer word nie.

Die liggaamsbou

herinner meer a an die van 'n renoster.

Die eienaardig

gevormde kop en slurp is nie orals ewe duidelik nie.
'n Groot oog is aangedui.
72. Nense om 'n eland
25 x 72 em. (hele toneel)

Mus. kat. 9096.
Afb. 40.

Ongeveer agt duidelike figure is om 'n eland
vergader.

Heel links is twee figuurtjies wat skynbaar

uitgelate rondspring, tussen die dier se pote sit waarskynlik een, en na agter is 'n groepie moeiliker onder137/ ...
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In sommige geval1e kom daar heel

waarskynlik staetopygia voor, en by een is daar die
aanduiding van wat moontlik 'n pylkoker op die rug is.

73. Eland

Mus. kat. 9099.

14 x 25 em.

In 'n eenvoudig gepikte vlak is daar 'n
goeie silhoeet van 'n na links gerigte eland gegee.
Die verlengde 1iggaam en vloeiend-hoekige

1~~

herinner

aan die Boe smans1::ilderye van hierdie dier.

74. Kameelperd
17

x 28 em.

Die kamee1perd, waarvan die onderste litte
van die pote ontbreek, is skynbaar in 'n lopende beweging
na regs.

In 'n eenvoudige ongenuanseerde v1aktekening

is dit 'n baie gevoelige en geslaagde kameelperdsi1hoeet.
Die eienaardige pootbeweging van die 1opende dier is
korrek weergegee.

75. Onidentifiseerbaar

Mus. kat. 9116.

14 x 21 em.

Die onherkenbare, primitiwisties getekende
dier staan met die kop na regs en na onder geboe.

Die

tekening is dof en onvoltooid, en dus moeilik onderskeidbaar.

Dit is in 'n piktegniek uitgevoer.
Mus. ,: at. 9115.

76. Renoster
-+ 18 x 40 em.

Die argaies uitgebeelde renoster is duidelik
donkerder as die res van die klip.

Dit is in 'n fyn

gepikte vlak uitgevoer, met lang en dun horings, geen
ore nie en vorm1ose pote.

Die stert kru1 na boontoe.

Die tekenaar het om 'n skerp buiging in die k1ip geteken.
77. Mensfigure (?)
k1ip is ~ 49 x 44 em.
Hierdie tekening is so verdof dat ek my nie
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Die her-

kenning van moontlik drie impressionisties gepikte figure
kan nie sander 'n mate van verbeelding gebeur nie.

78.

Mus. kat. 7024.

Verskeie tekeninge, onder
andere renosters

Sehweizer-Reneka~

Die gemiddelde grootte van
die diere is 9 x 20 em.
Op hierdie groat klip is daar ten minste agt
onderskeibare tekeninge, waarvan vier duidelike.renosterkoppe is.

Almal is in 'n eenvoudige vlak ingepik en

swak geteken.

Die enigste•twee diere wat min of meer

voltooi is, is onherkenbaar.

'n Verdere kop mag moont-

lik die van 'n wildehond wees.

79.

Renoster en Boksoort

Mus. kat. 7015.

43 x 23 em. (albei diere
sa am)

Sehweizer-Reneke.

Op hierdie groat klip, waarvan die bopunt
deur diere blink geskuur is, is die twee diere bokant
mekaar geteken.

Die uiters primitiwistiese, na links

gerigte renoster staan bokant 'n paar rye kolle wat ook
in die klip gegrif is.

Dit herinner aan die merke wat

Bantoes vir sekere klipspeletjies gebruik.

Die

teke~

n:inge is eenvoud:ige ingepikte silhoeette.

80. Perd-tipe (?) of sebra
16 x 32 em.
Omdat'die agterlyf baie vervaag het, is net
die kop en nek van die dier duidelik en alhoewel dit
'n goeie tekening is, is dit om hierdie rede moeilik
identifiseerbaar.

Die lang nek sou die vermoede kon

laat ontstaan dat dit 'n kameelperd is, maar sou dan
proporsioneel nie by die agterlyf pas nie.

Volgens die

muurfoto, beskou Lang dit as die uitgestorwe Kaapse
perd (tans Equus helmei).

Die dier met sy gevoelig om-

lynde kop en nek is na links gerig.
138/ ...
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81. Kwagga

De1arey.

18 x 38 em.

Afb. 21.
Die pragtige kwagga kom in palimpses voor op
'n baie vervaagde tekening.

Slegs die kop en torso van

die na links gerigte dier is op die klip - die res het
moont1ik afgebreek.

Alhoewel in 'n inpiktegniek uitge-

voer, waarin die strepe op die lyf oopgelate 1yne is, skep
die fyn versterkte buitelyn soms die indruk van 'n insisie te wees.

Dit is 'n uitstaande voorbee1d van

tegniese en tekenkundige virtuositeit.
82. Sebra

Nus. kat. 9021.

22 x 27 em.

Sehweizer-Reneke.

Hierdie sebra is eweneens na links gerig, en
vermoedelik het 'n dee1 van die agterlyf afgebreekIn beginse1 kom dit tegnies ooreen met die vorige stuk
en is goed herkenbaar, maar nie so gevoelig weergegee
nie.
83. ;3 wartwi1debees
14 x 24 em.

Mus. kat. 7019.
Sehweizer-Reneke.

Die hardlopende swartwildebees kyk na regs,
en is in 'n kombinasie van buitelyn en inpiktegniek
uitgevoer.

Daar is meer aandag gewy aan die gekromde

rug en vooruitstrekkende nek van die dier, as aan die
pote.

Hierdeur wek dit 'n goeie i11usie van spoed .

Die groot gate in en rondom die tekening is waarskynlik
veroorsaak deur amandels.
84. Blouwildebees
25 x 26 em.

Die blouwildebees, wat na regs kyk, is in
'n losse piktegniek met versterkte buitelyn uitgevoer.
Die liggaamsvorm is breed en bonkig, maar vanuit 'n
gesigpunt van realisme besien, nie so geslaagd nie.
139/ ....
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85. Boksoort (?)

l'1us. kat.

9059.

22 x 24 em.
Die moei1ik onderskeibare tekening, in 'n
gepikte buitelyn, en 'n styl wat verwantskap met die
werk van Bantoes vertoon, is na regs gerig.

Die groot

ore of horings aan die kop 1aat vermoed dat dit 'n boksoort is.

86. Gemsbok (?)
18 x 23f em.
Stilisties en tegnies skake1 hierdie tekening
met die vorige, maar die dier wat hier duide1iker as 'n
boktipe herkenbaar is, kyk na links.

Die pate is by-

kans onvoltooi, die kop toon meer besonderhede soos 'n
oog, oar en horings, en daar is vreemde hoekige lyne
vanaf die skof oor die sy geteken.

87.

Bastergemsbok (?)

19 x 12

em.

By die gepikte si1hoeet van 'n na links gerigte bok, is die buitelyn geaksentueer.

Die agterlyf

ontbreek of is onherkenbaar verdof, maar veral die kop
met bastergemsbokhorings, is redelik ges1aagd weergegee.

88. Boksoort (ooi)
16 x 20 em.
Die ruwe en losse gepikte vlak gee in 'n
eenvoudige vorm waarskynlik 'n bokooi weer.

Die vorm

van die kop met ore, liggaam en vier pate, is gevoelig
maar sketsmatig gepik.

Die bokkie kyk na links.

89. Bobbejaan by 'n boom (?)

19 x 19

Mus. kat

9058.

em.

Of die tekening verseker as sulks geidentifiseer kan word, is moeilik te beslis aangesien
daar aan die bokant 'n stuk afgebreek is.

Die dier.,
141/ ..•
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'n losse tegniek en Bantoe- of Boesmanstyl weergegeeo
90. Swartwildebees

Mus. kat. 7010.

34f x 28 em.

Sehweizer-Reneke.

Die na links gerigte en stilstaande swartwildebees is in 'n plastiese uitpiktegniek en natuurgetrou, weergegee.

Die opkrullende horings en die

hoewe is sorgvuldig geteken.

Daar kom heelwat gate op

die klip voor, maar dit is moei1ik om te onderskei of
dit deur amande1s of kapwerk veroorsaak is.
91.

Bu~fel

Mus. kat. 2024.

22 x 44 em.

Afb. 6.

Die hard1opende buffe1, weergegee in 'n 1osse
en beweeg1ik gepikte buitelyn is 'n goeie voorbee1d van
gesuggereerde beweging.

Die dier beweeg na links en

is proporsionee1 goed, alhoewel van 'n ietwat 1igter
bou as die gemiddelde buffel.

Vera1 die agterpote

is sketsmatig aangedui.
92. Eland
21 x 30 em.
Soos by die voorafgaande stuk, is die eland
na links gerig en in 'n fyn gepikte buitelyn geteken.
Hier is dit 'n stilstaande dier, waarby na onder slegs
die bo-bene geteken is.

Die profie1 is realisties en

sensitief, met 'n fyn aanduiding van die horings, en
weinig besonderhede.
93. Swartwi1debees

Mus. kat. 7023.

13f x 23 em.

Sehweizer-Reneke.
Afb.

35.

Die dier is in sne1le vaart gekrom en na links
gerig.

Die hele liggaamsv1ak

~s

diep en toon weinig besonderhede.

met ruwe pikmerke verDie voorpote is ge-

buig en die agterpote alleen maar vaagweg gesuggereer.
142/ .••
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!"'us. kat. 9055.

Onidentifiseerbaar

Die vet, ronde 1iggaam, wat aan die stert en
kopkant feit1ik a1kant-se1fkant is, laat geen identifikasie toe nie.

Die besliste buitelyn en duidelik

gevormde pote kom vreemd voor by so 'n onherkenbare
tekening.

Moontlik is die dier in 'n ongewone posisie

weergegee.
Mus. kat. 9054.

95. Onidentifiseerbaar
11 x 15-t em.

Die ingepikte v1ak is moontlik 'n klein bokkie
wat na regs beweeg.
primitiwisties.
aang~dui

Die tekening is meer sorgeloos as

Daar is we1 'n oor, maar geen horing

nie, sodat die kunstenaar se suggestie nie met

sekerheid vasgestel kan word nie.
Mus. kat. 9053 (?)

96. Onidentifiseerbaar

Die 1igte geelagtige klip toon slegs vae
krapmerke wat 'n oppervlak van ongeveer 6 x 18 em.
dek - al wat nog laat vermoed dat daar wel 'n petroglief op is.
97. Ferd-tipe (?)

Mus. kat. 9052

12f x 17 em.
Die tekening,

'n perdsoort in los gepikte

buite1yn, is meer onaf as primitiwisties.

Die uiters

vereenvoudigde vorm skep 'n goeie indruk, maar die bene,
skynbaar in beweging, is vormloos.

Die dier kyk na

links.

98.

Swartwi1debees

7t

Mus. kat. 9051.

x 16 em.

Die tekenaar het hier net so ver gekom as die
kop, voorlyf en ruglyn, maar met sy uiters sensitiewe
en genuanseerde omlyning, sou die voltooide stuk 'n
baie goeie wildebeestekening kon gewees het.

Die dier

kyk na links.
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99.

9050.

Mus. kat.

Eland

24 x 30 em.
Die voorlyf met stomp voorpote herinner aan
'n hoekige Bantoestyl.

Dit is slegs in 'n ruwe, gepikte

buitelyn uitgevoer, met weinig besonderhede behalwe
horings, en die skof en nekvel wat skerp geaksentueer is.

100.

B~ksoort

7057.

Mus. kat.

(?)

8 x 11 em.

Delarey.

1

Die klein diertjie, wat na regs kyk, is
moontlik in beweging.

Die voorpote is ver opgetrek,

teenoor die reguit geskopte agterbene.

Met die eerste

oogopslag lyk die ingevulde vlaktekening na 'n abstrakte
patroon.

101. Kat- of Perd-tipe (?)

17 x 25t em.
Die bykans onidentifiseerbare dier kyk na
links, is in 'n ruwe gepikte vlak uitgevoer, en toon
min besonderhede.

Die pete van die tekening is afge-

breek.
Mus. kat. 9026(?)

102. Tsessebe

25 x 24 em.
Die Tsessebe met sy kort, geboe horings kyk
hier na links, en is in 'n geskakeerde piktegniek uitgevoer.

Die kop toon heelwat besonderhede, teenoor die

opvallende afwesigheid van een voorpoot.

Die klip is

by die dier se kop gebreek.

103. Eland

Mus. kat. 7012.

27-t x 43 em.

Sehweizer-Reneke.

Die eland kyk na regs en is in 'n fyn ingepikte vlak, met sorgvuldig oopgelate dele uitgevoer.
Die pote is na onder onvoltooid, maar veie besonderhede
binne die

liggaamsvl~{

is aangedui, soos lyne by die

nek en waai van die bene.

Die los nekvel is skerp ge144/ ...
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104-. Drie Elande

Nus. kat.

19t x:22 em.

7017.

Schweizer-Reneke.
Afb.

37.

Twee elande, die linkerhandse onvoltooi, is in
'n springende posisie, en na mekaar gerig.

'n Derde

is bokant, en onderstebo ten opsigte van die twee.
· In 'n saamgestelde en uiters sensitiewe tegniek is hier
'n paar van die beste elandtekeninge in die versameling
gegee.

105. Twee Onidentifiseerbare Diere
18 x 33 em. (die hele groep).
Slegs die kop en bolyf van twee bees- of bokagtige diere is hier te sien, aangesien die res van die
tekening afgebreek het.

Hulle is in dieselfde gepikte

vlakke, eenders van posisie en beide na regs gerig,
geteken.

Die liggame is swaar en solied, en daar is

aanduidings van horings en 'n oogo

106. Eland

Mus. kat.

32 x 49t em.

7003

:Maquassie.

Afb. 26.
Die ingepikte vorm van die eland toon 'n
proporsionele fout in die agterlyf.

Die tekening is

skynbaar met groat sorg gemaak, want daar is baie besonderhede, soos onder andere die keelklossie, hoewe
en voue in die nekvel aangedui.

107 Eland en Elandkop

Mus. kat. 7021.

22x 38 em.

Sehweizer-Reneke.
Afb. 8.

Hierdie eland kyk na links en is in 'n breed
gepikte onderbroke buitelyn geteken.
tiewe

l~1espel

kan wees.

Die byna dekora-

laat vermoed dat dit dalk Bantoewerk

Die kop van die eland is na bo weer herhaal,
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108. Twee Luiperds

Mus. kat. 7052.

11 x 29 en 18 x 38 em.

De1arey.
Afb. 12.

Die twee diere, wat in teenoorgeste1de rigtings kyk, is in 'n ruwe gepikte silhoeet in die klip
gebeitel en gevo1g1ik skep die tekstuur sowel as vorm
sterk die indruk dat dit wel twee luiperds is.
tekeninge is eenvoudig, maar uiters suggestief.

Die
Die

linkerkantste dier (op die foto) is staande, terwyl die
een aan sy regterkant 'n dreigende houding inneem.
109. Eland.

Mus. kat. 7030.

28f x 39 em.

Delarey.
Afb. 11.

Die elEilld, na links gerig, is hoofsaak1ik 'n
gepikte lynstudie, beha1we vir 'n ingevulde strook om
die nek, aan die maag en pote.

Die tekening is duidelik

herkenbaar en noukeurig afgerond, maar lewe1oos.
Mus. kat. 9028.

110. Eland
27 x

25

em.

Slegs die voorste gedeelte van die eland het
oorgeb1y nadat die k1ip afgebreek is.

Die dier kyk na

links, is fyn afgerond en in 'n wegpik- en oop1aattegniek uitgekap.
pote ge1aat.

Opgehewe dele is by die nek en voor-

Die klip het l{ort agter die onvo1 too ide

voorpote afgebreek.
Mus. kat. 6996.

111. Vo1struis
29 x 18 em.

Klerksdorp.

Die vo1struis is na links gerig, in 'n eenvoudige gepikte

v1~k

daargestel en proporsioneel goed.

Die houding van die pote, met 'n aanduiding van voete,
is karakteristiek van hierdie voe1soort.

146/ ...

© University of Pretoria

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2017.

-146Mus. kat. 7059

112. Eland

Delarey.

29 x 46 em.

Die eland staan met sy kop na links, en effens
omlaag, asof hy wei.

Die vier pote veral, en ook die

ingepikte liggaam, is noukeurig voltooi, maar die voorlyf is proporsioneel effens te swaar vir die agterlyf.
Die stert is op 'n eienaardige wyse na binne gebuig,
soos die oor van 'n koppie.
113. Hand- of Perd-tipe (?)
14 x 19 em.
Die sketsmatige vlaktekening van 'n na links
Die kop is vaag,

gerigte dier, is moeilik herkenbaar.

die pote oor die a1gemeen onduide1ik gevorm en die
stert het 'n groot kwas.

Die dier is in 'n 1opende of

hardlopende aksie.
114. Vier diere, waaronder
moont1ik 1 n bobbejaan en
twee 1uiperds

Mus. kat. 9030.

Getekende oppervlak 26 x 33~ em.
Grootste voltooide dier 11~ x 19 em.
Die vier diere loop twee-twee saam, onderstebo ten opsigte van die ander.

Tegnies en stilisties

is daar 'n groot ooreenkoms, aangesien alma1 in ruwe
gepikte en eenvoudige vlakke weergegee is.

Die duide-

1ikste diere is die wat moontlik luiperds kan wees,
waarvan net die 1inkerkantste en grootste dier vo1tooid
is.

Die res van die tekening het waarskynlik afgebreek.

115. Volstruis

Mus. kat. 9032.

17 x 30 em.
Die volstruis, waarvan die grootste deel van
die agterpote afgebreek is, kyk na regs.
is ingepik, maar die pete
fyner en digter bewerk.

Die hele v1ak

en rending van bo-bene is
Die voel se cog is ook aangedui.
147/ ...
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Mus. kat. 9031.

30 x 39 em.
Hierdie onseker gebalanseerde blouwildebees
kyk na links, en is in 'n redelik eenvoudige vlak gepik.
Besonderhede soos
die oog, horings, stert en vier pote
...
is weergegee.

Desondanks is die resultaat nie so

realisties dat dit a11e twyfe1 by die identifikasie
uitsluit nie.
117.

~land

I1us. kat. 9049.

23t x 26 em.
Die lomp en onbeholpe elandweergawe kan
moontlik die werk van Bantoes wees.
links, het
Borings,

Die dier kyk na

'n swaar ongedetaileerde liggaamsvorm.

'n stert en pote is sketsmatig

Voor

a~gedui.

die eland is 'n onherkenbare, maar duidelike voorwerp.
118. Eland

Mus. kat. 9061.

14 x 26 em.
Die elande kyk na links, is in 'n eenvoudige
v1ak weergegee, en die pote is afgebreek.

Die hangende

nekvel en horings laat nie twyfel oor die boksoort nie,
maar origens is die tekening nie van hoogstaande realisme
nie.
119. Eland

Afb.

25

26t x 25 em.
Slegs die voorlyf met voorpoot het van hierdie
dier oorgebly.

Dit is hoofsaaklik in diep gepikte

lyne geteken, met 'n ingevulde vlak by die nek.

Alhoe-

wel die tekening nie baie natuurgetrou is nie, skep die
lyne 'n aangename patroon.

Die algemene vorm is ge-

slaagd, en die oog en horing asook voue in die vel, is
gesti1eerd aangedui.
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Mus. kat. 7039.

22f x 20 em.

Delarey.

120. Boksoort

Die portretkop van 'n onbepaalde boksoort is
in 'n eenvoudige gepikte vlak gegraveer, en na links
gerig.

Die ore en horings is aangedui, maar selfs die

besonderhede is nie genoeg om 'n nadere identifikasie
te waag nie.
Mus. kat. 7053.
De1arey o
Alhoewel die kopgedeelte van die tekening afgebreek het, is die a1gemene vorm vry goed herkenbaar
as die van 'n erdvark.

Slegs die egalig verdiepte sil-

hoeet is in 'n v1oeiende vorm weergegeeo

Vier pate en

'n stert is aangedui, en die dier kyk na regs.
122. Voe1 (?) Baie onduide1ik.

Mus. kat. 9041.

Vo1gens die Museumkatalogus is dit die
tekening van 'n voel.
123. Geometries-abstrak

Mus. kat. 7031.

14 x 24 em.

Delarey.

Die voorstelling is die van 'n los ingepikte
stervorm, met 'n gestileerde dier aan die linkerkant.
124. Ge_Qg'!etries-abstrat (?)

Mus. kat. 9033.

14f x 29 em.
Die bykans simmetriese tekening is as natuurvorm onherkenbaar, alhoewel die 1'1useumkatalogus dit as
'n volstruis beskryf.

Die min of meer ronde vorm met

uitgroeisels na weerskante, en 'n lyn in die middel,
is hoofsaaklik as 'n gepikte buite1yntekening daargestel.
125. Volstruis (?)
15 x 8 em.
Die voel, miskien 'n volstruis of 'n reier,
kyk na links en is ongeveer by die he1fte van die pate
149/0
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Die vlak is diep in die klip gewerk.

Die

vreemde kompakte liggaamsbou van die voel skep die indruk
dat dit miskien as 'n vooraansig verkorte studie bedoel was.
126. Volstruis
Afb. 10.

34 x 21 em.

Hierdie geslaagde volstruistekening in 'n
eenvoudige· liniere piktegniek toon 'n staande voel wat
links kyk.
nie.

Daar is nie veel besonderhede weergegee

Die klein gepunte stertvorm is opvallend.

127. Sittende volstruis

Mus. kat. 9035.

14 x 26f em.
Die sittende volstruis met sy pote na vore
gebuig, kyk na links.

Dit is 'n eenvoudige gepikte

intaglio met weinig besonderhede, maar 'n goeie algemene
vormgewing.
128. Volstruis

Mus. kat. 7066.

15 x 30 em.

Sehweizer-Reneke.

Die vloeiende silhoeetvorm van die volstruis,
met ingepikte maar hoog opgehewe bo-bene, is na regs
gerig.

129.

Die klip is by die knie van die voel afgebreek.

yolstr~is

Mus. kat. 9036.

2lf x 22t em.
As vlaktekening is hierdie stuk die mees gedetaileerde onder die volstruise.

Die voel kyk na regs

en die liggaamsvorm is met vloeiende kartellyne gevorm,
wat 'n suggestie van vere skep.
130. Volstruis b~n Nes (?)

Die stert is onduidelik.
Mus. kat. 9039.

17 x 21 em. (hele toneel).
In 'n piktegniek is die toneeltjie van 'n
volstruis wat van regs af skynbaar na 'n nes met eiers
kyk, voorgestel.

Dit is tegnies eenvoudig, maar spranke-

lend en humoristies van styl.
150/.
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Afb.

34.

Die bokooi is in 'n springende houding, met
Die liggaams-

skerp gebuigde pote, en na links gerig.

vorm is ingepik en die danker streep op die sy onbewerk
gelaat.

Die algemene vorm en enkele besonderhede in

die omlyning is goed waargeneem, maar die tekening kom
gestileerd-dekoratief voor.
132.

Or~erkenbaar

+

- 18 x

9

Mus. kat. 9038.

em.

In die ruwe oppervlak van die klip is skynbaar
doelloos kronkelende en moeilik waarneembare lyne uitgepik.

Die Museumkatalogus beskryf dit as 'n konvensio-

nele voorstelling van 'n slang.

133. Drie geometries-Abstrakte

Mus. kat. 7002.

fig~re

onder regs +
~ 71
2 x 2 1 em.

Bloemhof.
Afb.

41.

ander twee figure elk
11 x 12 em.
Die drie onverklaarbare figure op die klip
vorm tegnies en stilisties 'n eenheid.

Die linkerhandse

stuk lyk na 'n soort stervorm, daarbo is 'n patroon in
hoofsaak op konsentriese sirkels gebaseer, en onder,
regs 'n vorm wat herinner aan 'n vis.

134. Sebr.§:

Mus. kat. 9082.

10 x 18t em.
Die hardlopende sebra is na links gerig,
en die tekening met sy breedse piktegniek, skep die
indruk dat die dier in hoe spoed is.

Beide pare pote

is na binne g_ebuig, die stert is gekrom en die nek •
na vore gestrek.

Besonderhede soos die strepe, bly

ondergeskik aan die vaartbelynde vorm.
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135. Geometries-Abstrak

Mus. kat.

17-t x 17t em.

Delarey.

7033.

Die ingepikte sirkellyn omsluit 'n reeks ronde
gaatjies waarvan die betekenis onduidelik is.

Die

tekening kan of simbolies of 'n blote krabbelskets wees.

136. Volstruis en moontlike
mensfiguur.
Hele tekening

± 37 x

28 em.

Die ingepikte volstruis staan met die pote
wyd geplant en na links gerig.

Die stertvorm is goed

weergegee, en links, voor die voel se bors, steek 'n
vorm uit wat moontlik die agterste, slepende vlerk kan
voorstel.

Regs langs die volstruis is 'n moeilik onder-

skeidbare tekening wat heel waarskynlik 'n mensfiguur
in Boesman-humcristiese trant is.

Hy het lang bene,

en staan gedeeltelik oor die volstruis geboe.

Die

twee koppe skep die indruk dat hy miskien 'n kind op
die rug het.

Daar is 'n suggestie van 'n groot abdomen

en staetopygia, maar die uiters sketsmatige uitvoering
laat geen sekerheid oor die voorstelling nie.

137. Volstruis (?)
+ 18 x 12 em.

Die klip bevat waarskynlik 'n fragment van 'n
groter tekening.

Wat nog hier te sien is, is vermoede--

lik die kop, nek en gedeelte van die lyf van 'n volstruis.

Dit is uitgepik in lyne en losstaande merke.

138. Olifant
20 x 26 em.

Die uiters primitiwistiese olifant is na links
gerig en 'n gedeelte van die pote is afgebreek.

Die

tande staan reguit na vore, en die groot ore regop op
die kop - moontlik 'n naiewe waarneming van 'n olifant
wat die ore geswaai het.
152/0
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Volstrui~

Mus. kat. 9044.

21 x 18 em.
Dit is 'n primitiwistiese tekening van 'n
sittende volstruis en is hoofsaaklik in 'n gepikte buitelyn uitgevoer.

Die vorm is byna geometries vereen-

voudig, en die pote onnatuurlik na vore gebuig.
140. Onidentifiseerbaar

-----------------12 x 20f em.
Die dier is na links gerig, in 'n 1osse ge-

pikte buitelyn uitgevoer en het onvoltooide maar
gevormde pote.

Daar is 'n vae aanduiding van horinkies
Twee

en 'n stert, maar die genus b1y onherkenbaar.

vertikale 1yne sny oor die liggaamsvlak by die vooren agterpote.
141. Gevlekte Hiena

Mus. kat. 6999.

12 x 18 em.

Klerksdorp.

Die hiena is nie ten vol1e uit voltooi nie,
maar realisties en herkenbaar.

Die diep en skerp buite-

lyn is uiters fyn gepik, los pikmerke binne die
liggaamsvlak ste1 waarskynlik die kolle voor, en
daar is strepe oor die boud.

Die oog, oor en stert is

aangedui en die dier kyk na regs.
142. Gompou of Tarentaal (?)

Mus. kat. 6998.
Klerksdorp.

15 x 18 em.

Van hierdie stuk is daar 'n muurfoto deur
Lang in die museum.

Die voel, moontlik een van bogenoem-

de soort, kyk na links en is in 'n kleurryke tegniek
uitgevoer.

Die gepikte buitelyn is skerp verdiep en

binne die liggaamsvlak is sekere dele oopgelaat om merke

op die vlerk voor te stel.

Die verste poot is fyner

en dunner as die naaste aan die toeskouer.

In die reeds

aangehaalde artikel van C.J. Swierstra is daar ook 'n
afbeelding van hierdie stuk.
153/ ..
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7

X

Mus. kat. 7007.
19

Schweizer-Reneke.

Cillo

Afb. 33.
Die enigste duidelike vistekening in die versameling is in 'n diep intagliovlak gepik, fyn van tekstuur en sonder besonderhede binne die vlak.

Die bui te--

lyn toon die detail van die stert en vinne duidelik.

Die kop is na links.

144. ----Erdvark

Mus. kat. 6995.

16 x 25-t em.

Klerksdorp.

Die erdvark met sy lang snoet en stert en
betreklike groot ore, is hier heeltemal herkenbaar uitgepik.

Dit kan in hoofsaak as 'n buitelynstudie beskou

word, maar die lyn wissel in breedte, en sodoende is
die abdomen-, pote- en kopgedeeltes heeltemal ingevul.
Die erdvark is na links gerig.

Ook hierdie tekening is

in die artikel van I'1nr. Swierstra afgebeeld.
Renoster
145. ----3lf

X

Mus. kat. 7004.

57t em.

Schweizer-Reneke.

Hierdie besonder groot en realistiese verdiepte silhoeet van 'n renoster, waarskynlik in 'n
lopende houding, kyk na links.

Veel besonderhede, soos

voue in die vel en aan die binnekant van die verste pote,
die horings en klein na vore gespitste oortjies is aangedui.

Teen die ruglyn skep los pikmerke die indruk van

'n voel wat op die dier se rug sit.
met sy stert in die lug.

Die renoster loop

Olie wat op die klip gesmeer

is, bet die oppervlakte enigsins bederf.

Weereens is

daar 'n muurfoto van Herbert Lang.
146 .

.§~eko.§.i (?)

Mus. kat. 9069.

, 16 x 28 em.
Die lompe dier wat waarskynlik 'n seekoei
is, kyk na links.

Die tekening is kort agter die agter-

poot afgebreek, sodat dit stomp en onvoltooi voorkom.
154/
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van 'n oog en oor.

Die hele liggaamsvlak is ingepik,

en s6 dat 'n rowwe tekstuur ontstaan het.

Lyne aan

die basis van die nek is oopgelaat.
147. Bruin Hiena

Mus. kat. 7051.
Delarey.

19 x 24 em.

Afb. 19.
Hierdie pragtige hiena-uitbeelding toon die
dier na links gerig en ten spyte van die swaar patinering,
staan die reliefagtig gehoude tekening goed uit teen
die klipoppervlak.

Die kop is vooroor geboe, met oor,

oog en bek aangedui.

Die strepe langs die sy, veroor-

saak deur die lang rughare, is opgehewe dog bewerkte
oppervlaktes.

Ook op die pote, wat uiters sorgvuldig

geteken is, is daar 'n kleuronderskeid aangebring.
148.

~~~~elperd

30 x

15f

Mus. kat. 9062.

em.

Die kameelperd, met sy effens hoekige liggaamsvorm is na regs gerig.

Die oog, horinkies en kort op-

krullende stertjie is aangedui.

Die velv1ekke, wat

hier hoekige oopgelate ko1le binne die ingepikte vlak
is, kom betreklik na aan die oorspronklike in effek.
149. Wildehond en perd-tipe
7 x 13 en 12 x 16 em. resp.
Die klein wildehondfiguurtjie is op linkerhand en beide diere is na links gerig.

Die wi1dehond

is weergegee in 'n tegniek wat waarskynlik deels insisie
en deels ingepik is, terwyl die groter perdagtige figuur
'n ruwer gepikte vlakskets is.

A1bei tekeninge is be-

weeglik en proporsioneel goed.

Op die rug van laasge-

noemde stuk is moontlik die suggestie van 'n ruiter aanwesig.

Volgens dr. E.P. Friede sou die tekening van
155/ ...
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150.

19 van sy reeds aangehaalde artikel.

Kame~er£

Mus. kat. 7056.

19 x 34 em.

Delarey.

Die kleinste onder die kameelperde kyk na
regs en is betreklik primittwisties van vorm.

Die kop

en nek is te groot vir die liggaam, en alhoewel daar
vier pote aangedui is, is hulle vormloos.

Die vlekke

op die vel is gesuggereer deur kruis en dwars lopende
ingepikte lyne.

151.

QQf!ert~nbare F.!:~eQ!

~ 17t x 16 em.
waarskynlik het die grootste deel van die
tekening afgebreek sodat daar hier net 'n sinlose geboe lyn oorgebly het.

152.

Onherkenbare Sketse

± 13 em. 1 an k .
Hierdie is waarskynlik ook 'n fragment.

Die

los pikmerke is nog ligter as die klip.

153.

~~ee Seb.!:~tQ~ (?)

elk

± 12 x 11 em.
Hierdie twee baie moeilik onderskeidbare koppe

is moontlik deel van 'n palimpses.

154.

~am~elpe.E.~

Mus. kat. 7020.

49 x 19 em.

Sehweizer-Reneke.

Die pragtige kop en torso van 'n kameelperd
is nie ten voete uit voltooi nie.

Hy kyk na links en

strek skynbaar sy nek om 'n blaar by te kom.

Die weer-

gawe van die vlekke is beide natuurgetrou en dekoratief.
Daar is 'n kleurfoto van hierdie petroglief in die
artikel van dr. E. Holm, "Felskunst im slidliehen Afrika"
(p

0

182).
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16t x 24-! em.

Delarey.
Afb. 36.

Hierdie uitstaande weergawe van 'n hardlopende
vlakvark is na regs gerig.

Die basies eenvoudige inge-

pikte silhoeet het hier ruimte gebied vir 'n delikate
modeltekening van die kop.

Daar is 'n muurfoto van die

petroglief in die versameling.

156. yoe1__L&asyoe.l_of :£rend)
13t x 27 em.

Mus. kat. 7000.
Klerksdorp.

Die voel is met beide vlerke uitgestrek en
skynbaar in vlug uitgebeeld.

Die mooi verdiepte sil-

hoeet toon die vere aan die onderkant van die
en daar is donker vlekke bo-op oopgelaat.

vlerke~

Die kop is

na regs gedraai.

157.

Mus. Kat. 7043.

Kam~el:2er3

56 x 35t

em~

Delarey.
Afb . 31.

Die groot realistiese kameelperd staan met sy
kop na regs gedraai.

Die voorstelling van die vel-

vlekke kom hier besonder na aan die lewende voorbeeld.
In die tekening is verskeie besonderhede onderskei,
soos onder andere die oog, ore, horinkies en stert.
Die pote is na onder om die rand van die klip voltooi.

158. Koedoekoei en onklaar
~~rd-ti.£~

-----------

12-t x 18 em. en

Mus. kat. 9027.
Afb. 24.

14 x 20 em. resp.
Tiie koedoe is die duidelikste tekening op

die klip, kyk hy regs en is 'n fyn gepikte lyntekening.
Die onklaar dier, belangrik vanwee die lig wat hy op
die kunstenaar se tekenmetode werp, kyk in die teenoorgestelde rigting.

Slegs by die kop is die gepikte

gaatjies wat die vorm skets, tot 'n lyn verbind.

1rJaar
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die voltooide koedoe oor slegs twee noukeurig getekende
pote beskik.
159. Ferd- of Leeu-tipe (?)

Mus. kat. 9065.

15 x 20 em.
Die moeilik identifiseerbare dierevorm, na
regs gerig, is in 'n betrek1ik eenvoudig.verdiepte vlak
weergegee.

Lyne by die skouer en by die bek is opge-

hewe gelaat.

Die voorpote is opmerklik 1anger as die

agterpote en die kop is te groot vir die 1yf, maar die
resultaat is nie duidelik genoeg om te beslis of dit
'n voor-aansig verkorting is of nie.
160. Leeu

Mus. kat. 7029 ..

30 x 43 em.

Sehweizer-Reneke.

Die kopgedeelte en stuk van die voorpoot van
die tekening is afgebreek, sodat die identiteit van die
dier verlore is.

Dit lyk egter baie na die sterk agter-

lyf van 'n 1eeu.

Binne die rof ingepikte vlak is die

lyne van skouer en boud soms opgehewe, sorns verdiep.
Die gekrulde stert, waarvan die spits afgebreek is,
herinner weereens sterk aan die van 'n leeu.

Daar is

'n pa1impses op die klip waarvan die orige sketse egter
baie onduidelik is.
161. Erdvark

I1us. kat. 9068 .

10 x 17-t em.

Die betreklike klein erdvark is na links
gerig en is 'n eenvoudig verdiepte silhoeet.
162 . Seekoeikon (?)
14 x 24 em.

Die betreklik primitiwistiese, na links gerigte seekoeikop is in 'n eenvoudige vlakinkapping uitgevoer.

Enkele besonderhede, soos die oog, 'n deel van

die oor, en 'n lyn om die hals is opgehewe gelaat.
158/ ...
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-158163. Vlakvark
12 x 22t em.

Afb. 22.

Die ingepikte vorm van die vlakvark is in 'n
Boesman-humoristiese styl weergegee en kyk na links.
Dit lyk asof dit 'n voorstelling van 'n hardlopende
dier is, met sy agterpote gelig en stert in die lug.
164.

Leeu-ti~

13

x

31 em.
Die moeilik herkenbare dier is na links gerig

en as 'n ruwe ingepikte silhoeet weergegee.

Daar is

geen ore of horings nie, slegs twee pote en 'n lang
stert.
165. Onidentifiseerbaar

19-t x 29 em .
Die primitiwistiese vormgewing maak die dier
onidentifiseerbaar, behalwe dat die kop perd-agtig is.
Dit is 'n gepikte lyn- en vlaktekening - die voorlyf
met twee pote is grotendeel linier en die agterlyf
meer ingevul .

Daar is geen besonderhede behalwe 'n

oog en 'n stert nie, en die dier kyk na links.
166. Leeu (?)
18 x 27 em.
Die onidentifiseerbaar primitiwisties
getekende dier is na links gerig en skynbaar in springDie vier vormlose pote is reguit en

ende posisie.

effens na voor en agter uitgestrek.

Dit is 'n een-

voudige silhoeet waarvan die kop te groot, en die enigste
verdere detail 'n omgekrulde stert is.
167. Seekoei

Mus. kat. 9066.

26 x 41 em.

Hierdie na links gerigte seekoei is met olie
danker gesmeer en die bnsiese wegpik- en ooplaattegniek
dus verdof.

Die algemene vorm, met meer besonderhede
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Die voorpote is

heelwat langer as die agterpote en is om die rand van
die klip voltooi.
168. Erdvark (?)

1'1us . kat. 9067.

9f x 19f em.

Delarey.

Hierdie klein gepikte lyntekeninkie is byna
geometries gestileerd, maar die algemene proporsie en
lang snoet en stert, skep die indruk dat dit wel 'n
erdvark is.

Die dier kyk na links.

169. SeekQei

Mus. kat. 7016.
Sehweizer-Reneke.

34 x 68 em.

Dit is een van die mees realistiese seekoeitekeninge in die versameling.

Die swaar liggaams-

vorm is ingepik en enkele voue in die vel opgehewe gelaat.
Die dier self is met olie besmeer, sodat die talle los
sketse om die dier, maklik buite rekening gelaat
kan word, en terselfdertyd kan die verwantskap tussen
die seekoei en hierdie vorms nie meer bepaal word nie.
Bokant die dier neem dit die vorm aan van horingagtige
uitsteeksels.

Onder, regs is 'n onidentifiseerbare

mens-dier of demonfiguurtjie.

Die seekoei kyk na regs.

170. Erdvark

Mus. kat. 7040.

9f x 19f em.

Delarey.

Eierdie duidelik herkenbare erdvark is na links
gerig en as 'n ingepikte silhoeet weergegee.

Al vier

pote is aangedui, asook besonderhede soos die oog,
oor en lang snoet.
171. Leeu (?)

f'1us . kat . 9064.

20 x 39 em.

Die primitiwistiese tekening, van wat heel
moontlik 'n leeu kan wees, is tegnies meer gekompliseerd as wat dikuels by so 'n onduidelike vormgewing
160/ .....
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Die groot kop met ore en voue by die

nek as opgehewe dele binne die liggaamsvlak gelaat,
is na regs gewend.

Daar is vier pote aangedui, en die

stert krul omhoog.
172. Leeu (?)

Mus. ke.t. 7005.

14 x 26 em ..

Sehweixer-Reneke.
Afb. 32.

Die figuur, heel waarskynlik die van 'n leeuwyfie, is in hardlopende posisie en na links gekeer,
die kop is vooroor

gebo~

en die voorpote na binne gebuig.

Verskeie vlakke in die gesig en by die nek en maag,
Die twee

is opgehewe binne die intagliovlak gelaat.
pote is nie ten voete uit voltooi nie.
173 . .Seekoei

l:'Ius.. kat. 7028.
Sehweiz3r-Reneke.

17t x 29 em.

Afb. 15.
Hierdie sorgvuldig afgeronde petroglief toon
'n seekoei na links gerig.

Die growwe tekstuur van die

ingepikte vlak suggereer die tekstuur van die dier se
vel, maar daar is fyn oopgelate vlakkies by die gesig.
Die bek, oog en oor is hier met besondere sorg aangedui.
174. Renosterko£

± 35

Mus. kat. 9063.

x 32 em.

Vandalisme het hierdie swaar gepntineerde
renosterkop, wat origens van hoogstaande kwaliteit is,
moeilik onderskeidbaar gemaak.

Die groot vlaktekening

is hier en daar, veral by die horings, deur 1yne versterk.

Die palimpses bevat ook die swak getekende kop

en skouers van wat wao.rskynlik 'n blanke is.
175. Vlakvark (?)
13 x 9 em.
Hierdie bykans onidentifiseerbare dier is
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oog (moeilik herkenbaar) en bek opgehewe in die verdiepte vlak gelaat is.
poot of 'n stert

Daar is drie pote en 'n vierde

~angedui.

176. Volstruis (?)

Mus. kat. 9078.

Hierdie nouliks herkenbare tekening in 'n rof
gepikte intagliovlak, kan miskien

di~

van 'n volstruis

wees.
177. Eland

15 x 28 em.
Alhoewel onvoltooid, is hierdie na links
gerigte elandtekening proporsioneel baie ges1aagd.

Dit

is hoofsaaklik 'n gepikte lynstudie, maar die kop en
nek is ingevul.

Die algemene houding, vorm van die

kop en horings is vloeiend-gemaklik weergegee.
kee1vel is verskerp en geaksentueer.

Die

By die onvol-

tooide maag en pote het die tekenaar hier en daar nog
net die posisie van sy 1yn met klein gaatjies afgebaken.
178. Luiperd (?)

Mus. kat. 9079.

19 x 31 em.
Alhoewel die tekening primitiwisties is, is
dit kragtig en lewendig.

Veral die kop, wat in daar-

die geval baie goed sou wees, kan as
luiperd geidentifiseer v..rord

di~

van 'n

Die hele liggaamsvlak is

ingepik, die profiel van die gesig afgeplat en 'n
klein oortjie na agter aangedui, die stert omhoog gebuig en die vier pote sketsmatig aangetoon.

Daar is

baie los pikmerke rondom die dier, wat na links gerig is.
179. Bastergemsbok
34 x 40 em.

Mus. kat. 9361, 11)
Hekpoort.

Liniere insisie.

Die bok met sy goed gevormde

liggaam, lang omkrul-horings en na binne gebuigde pote
kyk na links.

Dit is 'n vloeiende en realistiese weer162/ ...
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180. Palimpses van Olifant en
Renoster

Mus. kat. 9631, 9)
Eekpoort.

Getekende vlak 51 x 76 em.
Insisie.

In die geharwar van lyne en ondanks

'n erg beskadigde oppervlak, kan die sensitiewe omlyning
van beide 'n olifant en renoster hier onderskei word.
Beide diere is na links gerig, wat dit hier en daar
enigsins moeilik mae.k om te onderskei welke 1iggaamsdele
by watter dier hoort.
181. Gemsbok_en bastergemsbokkoppe
42 x 43+ em. (gemsbok)

Insisies.

Mus. kat. 9631, 4)
Hekpoort.

Die gemsbok met sy lang sierlike

horings, gevoelig omlynde kop en slegs twee pote, is na
regs gerig.

'n Hele paar bastergemsbokkoppe kom onge-

organiseerd op die klip voor.

Hulle grootte is ge-

middeld 11 x 12 em. en is almal min of meer eenders,
met 'n steriotiep herhaalde wipneus weergegee.
182. Onherkenb5'J.re Insisiel:vne

Mus. kat. 9631, 8)
Hekpoort .

Die klip is 31 x 120 em. en die hele vlak is
oor die algemeen met lig gekrapte lyne gevul.

Die klip

self is moontlik tuf, d.w.s. hardgeworde vulkaniese as.

183. Sebra
24 x

Mus. kat. 9631, 6)

38 em.

Hekpoort
Afb. 1.

Die sebra, waarvan slegs die voorlyf met 'n
gedeelte van die boud en voorpoot behoue gebly het, is
na regs gerig.

Daar is hier heelwat besonderhede in

die liggaamsvlak, veral by die gesig, aangedui.

Die

vorm van die skouer, veral, is hier sensitief beheers.
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Mus. kat- 9631, 3)

30 x 5(; em.

Hekpoort.

Insisie.

Die dier is vloeiend en beslis ge-

teken, mRar moeilik om te herken, aangesien die kop na
di~

van 'n perd-tipe en die lyf na 'n groot boksaort

s'n lyk .

Die dier kyk na links, het geen aanduiding

van 'n oar nie, maar strepe op die liggaam.
is onvaltaoi ..

Die pate

Die Museumkatalogus beskryf dit as 'n

eland .
185. Reg_aster

Mus. kat. 9631, 7)
Hekpaort .

36 x 49 em.
Insisiev

Die renaster met ewe lang harings en

anval to aide pate, is deel van 'n palimpses, en kyle
na links.

Oar die samehang van die verdere lyne ap

die klip is daar geen duidelikheid nie.
186.

kat~

Baste~emsbok

Mus.

42 x 43 em.

Hekpoart.

9631, 2)

Afb. 38.
Insisie.

Die regs gerigte bastergemsbak is

waarskynlik deel van 'n palimpses.

Die algemene hauding

kom nie so natuurlik voor as by die meeste ander
insisies nie, omdat die tekening van die kap moont1ik
'n poging tot voaraansig verkarting is.
187. Verskillende maeilik
identifiseerbare Diere

~~--~-

Mus. kat. 9631, 10)
Hekpoort.

Volgens die Museumkata1ogus maet hier twee
jong koedaebulle en 'n kameelperdjie wees.

Die twee

duidelikste tekeninge is beide na links gerig en onvaltoai.

Die baonste, met strepe op die rug en waarvan

die kap ontbreek, is angeveer 24 x 26 em.

Daarander

is 'n vlugtig gesketste bok wat 22 x 20 em. meet.

Dit

het effens geboe horings, en kan moontlik 'n bastergemsbok wees.
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© University of Pretoria

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2017.

-164Mus. kat. 9631, 1)

188. Renoster

Hekpoort.

22 x 46 em.
Insisie.

Die uiters sensitief en akkuraat

omlynde renoster is na links gerig.

Veral die kop met

twee ewe lang horings, en liggaam is sorgvuldig afgerond, terwyl die
189.

~ote

na onder onvoltooi is.

Ag§t_~?k~_Qnt1.;J_~~pe

Mus. kat. 9631, 5)

Getekende vlak 28 x 20 em.

Hekpoort.

Die stuk toon 'n palimpses van verskillende
ontwerpe wat liggies in die patina gekrap is.

Hoe~cige

en ruitpatrone skep die indruk dat dit moontlik Bantoe
siermotiewe knn wees.

19r. Boksoort of Perdsoort (?)
:t 19 x 25 em.
Insisie.
dier as 'n koedoekoei

Mus. kat. 9631, 12)
Hekpoort.

Die Museumkatalogus beskryf die
Die kopgedeelte wat na regs

gerig is, is m.i. egter te groat vir die lyf.

Daar is

strepe oor die rug wat die vermoede wek dat dit moontlik 'n erg verdofde palimpses is, waarby 'n sebra ook
voorgekom het.

Daar is slegs drie duidelike pote.

191. Renoster
1+91- x 67 em.

Vryburg

Die groat ingepikte renoster in die binneplein van die museum kyk na links en is baie gebreek.
Dit is 'n baie natuurgetroue silhoeet waarop besonderhede as opgehewe of verdiep aangedui word.

Die twee

horings, waarvan die agterste slanker is, is ewe lank.
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